
Wanneer terug naar Britse havens?

Informatieblad MEI 2021

Rederscentrale



Rederscentrale
Hendrik Baelskaai 20, bus 0.2

8400 Oostende

Tel. 059 32 35 03
Fax  059 32 28 04

E-mail: info@rederscentrale.be

Openingsuren:
Maandag t.e.m. vrijdag van 8h00 tot 17h00

“Naar aanleiding van de maatregelen in de strijd tegen het corona-virus,  
werkt de Rederscentrale momenteel achter gesloten deuren.  

Tijdens de vaste openingsuren blijven alle medewerkers echter  
telefonisch of via e-mail bereikbaar.”



Rederscentrale
Informatieblad van de

Wenst u ook te adverteren in 
ons blad? Neem vrijblijvend  
contact met ons op via boven-
staande gegevens.CO

LO
FO

N

INHOUD

M
EI

 2
02

1

1

Verantwoordelijke uitgever:

Rederscentrale:
H. Baelskaai 20, bus 0.2
8400 Oostende
Tel. 059 32 35 03
E-mail: info@rederscentrale.be

Hoofdredactie - Emiel Brouckaert (EB)

Redactie:
Zarah Bellefroid (ZB)
Sander Meyns (SM)
Marc Vieren (MV)
Jasmine Vlietinck (JV)

Iedere auteur behoudt de verant-
woordelijkheid over de inhoud van 
zijn/haar bijdrage.

Testreizen aanlandingen Britse havens  3

Algemene Vergadering 5

EU-VK overleg over gedeelde visbestanden 7

Toegankelijkheid Belgische havens en kades 7

Herinnering heek herstelplan en voorschriften  
biologisch kwetsbaar gebied 9

Aanlanding Ierse havens: formaliteiten zeeduivel 11

Aandachtspunten van de Rederscentrale 11

Aanvoer & besomming 15

Quotaruilen 2021 15

Stand der vangsten 16

Innoverend vissen 18

Toenemende druk op visserij  
voor vermindering bodemimpact 21

Opleidingen in de zeevisserij 24

Ruimtelijke Ordening 26

Repatriëring van bemanningslid na ziekte of ongeval 27

Marktsituatie in de zeevisserij 28



PU
BL

IC
IT

EI
T

 

2

Kotterstraat 99
8380 Zeebrugge
+32 50 55 12 04

Hendrik Baelskaai 47
8400 Oostende
+32 59 32 12 10

www.vvcequipment.be

Al sinds 20 jaar is VVC Equipment, een 

vooraanstaande leverancier van materialen voor 

de bouw, industrie, offshore, yachting en 

professionele visserij, waaronder staalkabels, 

touwen, verven, smeermiddelen, (plaatsing 

van) netten, (bedrukking van) kledij & 

veiligheidskledij. Spring gerust eens binnen ! 

info@vvcequipment.be

WWW.BESOX.BE

Kalvekeetdijk 179 bus 6

8300 Knokke-Heist

Patricia De Baene

050 63 07 18

Christa Meysseman

050 63 07 90

Katrien Van Den Bruaene

050 63 07 23

Hendrik Baelskaai 25

8400 Oostende

Karin Pyfferoen

059 44 70 25

Besox verwerkt al 71 jaar de lonen van de Belgische 

Zeevisserij. Hiervoor hebben we dagelijks 4 payroll 

experten ter beschikking staan in onze kantoren te 

Knokke-Heist en Oostende!

Offerte aanvragen of gesprek inplannen? 

Heidi Vanooteghem  |  0499 94 07 62

heidi.vanooteghem@besox.be 
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Testreizen aanlandingen 
Britse havens 
De Belgische vissersvloot kent een decennialange traditie van gerichte visserij op tong in de Westelijke Wateren. 
Doorgaans worden visproducten na zeereizen van ongeveer één week aangeland in Britse havens zoals Milford, 
Swansea en Liverpool. Op 31 december 2020 liep de brexit overgangsperiode, waarin zo goed als niets verander-
de, ten einde. Op 1 januari 2021 trad het nieuwe Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK in 
werking. Sindsdien hebben er geen Belgische aanlandingen in Britse havens meer plaatsgevonden. Rederscentrale 
werkt nu in samenspraak met diverse partners aan de heropstart hiervan. Doelstelling is het bekomen van een tran-
sitregeling zoals we die kenden in het pre-brexit tijdperk.

Gevolgen Handels- en  
Samenwerkingsakkoord
Op 24 december 2020 sloten de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk een Handels- en Samenwerkingsak-
koord. Dit akkoord maakt voor de EU en het VK tariefvrije 
toegang tot elkaars markten mogelijk, mits bewezen kan 
worden dat het product voldoet aan de oorsprongregel-
geving die is opgenomen in het akkoord. Tevens gelden 
heel wat sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SFS), waar-
bij elke partij het recht behoudt om zelf de voedselveilig-
heidsstandaarden vast te stellen. Dit is ook het geval voor 
producten van dierlijke oorsprong zoals vis. Een ander 
belangrijk aspect voor het logistieke proces is de douane-
procedure. Gezien het VK voor de EU een ‘derde land’ is 
geworden, worden douanecontroles ingevoerd. Er gelden 
dus bijkomende douaneformaliteiten bij in- en uitvoer. 

Voor de Vlaamse visserij is op dit moment aanlanden in 
Britse havens nog niet evident gezien de onduidelijkheid 
over de geldende formaliteiten. Ter voorbereiding van de 
eerste testreizen worden deze zo goed mogelijk in kaart 
gebracht. Er hebben sinds midden april verschillende 
overlegmomenten plaatsgevonden met de Rederscentra-
le, het Departement Landbouw en Visserij, het kabinet van 
Vlaams minister bevoegd voor Visserij Crevits, de Vlaamse 
Visveiling, douane, FAVV, scheepsagenten in Britse havens 
en transporteurs. Dit heeft geleid tot volgend overzicht:

Vóór aanlanding:
• Vooreerst dient de rederij een gevalideerd vangstcer-

tificaat (IUU) en een PSC1-formulier in te vullen met 
details over het vaartuig, de gevangen tonnages en 
de aanlandingshaven. Deze documenten worden in 
eerste instantie aan het Departement LV bezorgd en 
zijn raadpleegbaar via https://lv.vlaanderen.be/sites/
default/files/attachments/neafc-account_psc-berich-
ten_0.pdf.

• Na voorafgaande goedkeuring door het Departe-
ment LV ontvangt de reder een vangstcertificaatnum-
mer dat dient toegevoegd te worden aan de ‘Prior 
Notification’ (PNO) en de ‘Pre Landing Declaration’ 
(PLD). Vervolgens worden deze vier documenten 
verstuurd naar de Britse overheid, ten laatste vier uur 
voor binnenkomst in een Britse haven. Het is belang-
rijk dat al deze documenten exact dezelfde gegevens 
bevatten teneinde problemen bij controles  
te vermijden.

• Traceerbaarheid: elke viskist moet voorzien zijn van 
identificatiegegevens zoals identificatienummer,  
gegevens rederij en vaartuig, vissoort, vangstgebied 
en FAO-code van de vissoort.

• Tot slot blijven alle afspraken omtrent het gebruik van 
het elektronisch logboek geldig.

In de Britse haven:
• De douane-agent uit het VK maakt vervolgens op 

basis van de gegevens uit het vangstcertificaat een 
transitdocument op. Dit document is noodzakelijk om 
goederen met uniestatus te kunnen transporteren 
over het Britse vaste land. 

• Wat betreft sanitaire en fytosanitaire formaliteiten 
dient 24 uur voor aanlanding een Health Officer gere-
serveerd te worden, die bevoegd is voor de veteri-
naire controle in de haven van aanlanding. Op basis 
van de logboekgegevens zal vervolgens een Health 
Certificate worden ingevuld en ondertekend door  
de Health Officer.

Transport naar België:
Er zijn verschillende mogelijkheden om de vis naar België 
te transporteren. 

• Het meest haalbare traject op administratief vlak is 
de ferry vanuit Tilbury rechtstreeks naar Zeebrugge. 
Voor dit traject kan de Franse grensinspectiepost 
vermeden worden, maar de vis is dan wel een stuk 
langer onderweg dan de eurotunnel. Vanuit Tilbury 
zijn slechts een paar plaatsen op de ferry beschikbaar 
met begeleid transport. Anderzijds is niet-begeleid 
transport zeker mogelijk.

• De vis kan zoals tot eind vorig jaar vaak het geval was, 
getransporteerd worden via de eurotunnel (traject 
Folkestone-Calais) of via de ferry (Dover-Duinkerke 
of Dover-Calais). Bij het binnenkomen in Frankrijk 
zal de vis aan een documentaire controle onderwor-
pen worden voor het veterinaire aspect. Indien de 
Franse autoriteiten van oordeel zijn dat een fysieke 
controle gewenst is, dan zal vooral voor het traject 
Calais vertraging opgelopen worden omdat de veteri-
naire controles voor het Departement Pas-de-Calais 
enkel in Boulogne-sur-Mer mogen plaatsvinden. In 
Duinkerke is er voor het Departement Nord wel een 
grenscontrolepost.

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/neafc-account_psc-berichten_0.pdf
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/neafc-account_psc-berichten_0.pdf
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/neafc-account_psc-berichten_0.pdf
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1 maand gratis proefperiode in de Benelux

Keuze tussen ongelimiteerde
data of data pakketten

Hoge bandbreedte voor
de beste verbinding
 
Niet afhankelijk van een
langetermijncontract

Onze service is ontworpen voor VSAT antennes van 
60 cm of meer en wordt geleverd door het grootste 
en meest betrouwbare satellietnetwerk dat er is.

+32 (0)51 79 79 29 belgosat.com info@belgosat.be

SNEL, BETROUWBAAR, KOSTEFFICIËNT

Gratis installatie

Tot 4 jaar garantie

Sneller internet aan een lagere prijs

Plaatsen van motoren tot 4200 pk
Afbouwen van nieuwbouwschepen

Scheepslift tot 300 ton en 13 m breed
Alle Scheepsherstellingen boven de waterlijn

Plaatsen van dieselmotoren en generatoren
Afbouwen van nieuwbouwschepen

Scheepslift tot 750 ton en 15 m breed
Alle scheepsherstellingen boven de waterlijn

Schroeven – Schroefassen – Roeren
Plaatsen van straalbuizen
Alle plaat- en laswerken 

Alle draai- en freeswerken
Nieuw: Nu ook Scania dealer

Kaai 250A – Voorhavenlaan 84 – B 9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 58 00 – E-mail: info@werkhuizen-ketels.be

Uw Officiële Cummins Dealer 
Motoren - Service - Onderdelen – Filters

MARELEC Food Technologies
Redanweg 15 - 8620 Nieuwpoort - Belgium - 
T +32 58 222 111 - sales@marelec.com

www.marelec.com

Wegen op zee Netcontrole

Sorteren op zee 
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Voorbereidingen testreis met aanlanding  
2 juni ’21
In samenspraak met alle betrokken partijen werd ervoor 
geopteerd om de eerste aanlandingen te laten plaatsvin-
den op 5 mei in Milford, met de Z.45 Jerki en de Z.98 Op 
Hoop van Zegen met transport via Frankrijk. Al snel werd 
duidelijk dat er nog te veel onzekerheden waren over de 
sanitaire- en fytosanitaire voorwaarden en douaneformali-
teiten waardoor beslist werd om de eerste testreizen uit te 
stellen. Er komt een nieuwe poging om een testreis te laten 
plaatsvinden met aanlanding in Milford op 2 juni waarbij 
de vis via de ferry vanuit Tilbury wordt getransporteerd. 
Het is de bedoeling om de vis te laten veilen in Zeebrugge 
of Oostende op woensdag 4 juni. 

Voor het koeltransport vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn 
verschillende trajecten mogelijk. Het is de bedoeling om 
alle drie de trajecten (transport via Calais, Duinkerke en Til-
bury) ten minste éénmaal uit te testen vóór eind oktober 
2021. Ten eerste zal gepeild worden of het op dit moment 
überhaupt realistisch is om Belgische vis via het Britse vas-
teland tot in de Vlaamse havens te transporteren. Indien er 
positieve resultaten geboekt worden, zal getracht worden 
om zoveel mogelijk te streven naar een situatie zoals voor 
de brexit, bij voorkeur via een transitregeling. Het is nu wel 
al duidelijk dat we door de brexit sowieso zullen worden 
geconfronteerd met bijkomende formaliteiten en contro-
les, maar de vraag is in welke mate deze kunnen ingeperkt 
worden ten einde een efficiënt transport te kunnen waar-
borgen. 

Terugkeer van de volledige Vlaamse vloot?
Op basis van de bevindingen en problemen tijdens deze 
eerste testreizen, wordt nagegaan of het uitvoeren van 
één of meerdere extra testreizen noodzakelijk is. Op de 
Raad van Bestuur van de Rederscentrale werd dit thema 
uitvoerig besproken en gepeild naar kandidaturen voor 
de testreizen. De Z.98 Op Hoop van Zegen, Z.45 Jerki 
en Z.67 Rubens werden voorgedragen voor een testreis.  
Tevens werden de Z.333 Avatar, Z.90 Francine en de Z.84 
Calypso op een reservelijst geplaatst. Indien nodig worden 
nog andere rederijen opgeroepen voor deelname aan een 
testreis.

In een volgende fase zal bekeken worden hoe de terug-
keer naar Britse havens voor het gros van de Belgische vis-
sersvloot kan worden gerealiseerd, want alleen al op het 
vlak van visverlet worden aanzienlijke inkomsten mislopen. 
Daarnaast is er de veel langere stoomtijd om de vangsten 
aan te landen in Franse, Ierse of thuishavens wat eveneens 
kan leiden tot verminderde inkomsten, maar al zeker ver-
hoogde kosten voor de rederijen met zich mee brengt.  
De brexit leidt spijtig genoeg niet alleen tot administratie-
ve en financiële lasten, er zijn ook de negatieve gevolgen 
voor bemanningswissels en de bevoorrading van de vaar-
tuigen. 

Afhankelijk van de resultaten van de testreizen zal in sa-
menwerking met de Vlaamse overheid geanalyseerd 
worden op welke manier een permanente begeleiding 
van vissersvaartuigen kan worden uitgebouwd. Via dit  
informatieblad zal de Rederscentrale op zeer geregelde 
basis rapporteren over de evolutie van de testreizen en 
de gemaakte afspraken met de betrokken diensten om 
aanlandingen en transport via Britse havens zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. Gezien de administratieve en 
logistieke uitdagingen die aanlandingen in Britse havens 
momenteel met zich meebrengen, raadt de Rederscentra-
le rederijen voorlopig af om op eigen initiatief reeds vis te 
lossen in Britse havens. 

Archiefbeeld van de vroegere Z.84 Calypso in MIlford Haven 
(Foto Pedro Rappé)

SM ■

Algemene Vergadering
Behoudens de geldende coronamaatregelen, is het momenteel voorzien dat de jaarlijkse statutaire Algemene  
Vergaderingen van de Rederscentrale cvba en vzw zullen doorgaan op dinsdag 8 juni 2021 in de veilzaal van  
de Visveiling te Zeebrugge (Noordzeestraat 201 – 8380 Zeebrugge). 

Alle leden hebben reeds de officiële uitnodiging en bijhorende agenda per post ontvangen. 

Voorzitter, bestuur en medewerkers van de Rederscentrale rekenen op een voltallige aanwezigheid.
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   BOOMKORSTRAAT 7/8, 8380 ZEEBRUGGE   050 54 45 41

SCHEEPSWERF & MARITIEME CONSTRUC TIES

  
De scheepswerf 
voor de visserij 
in Zeebrugge!

WWW.GARDEC.BE 

MECHANIEK   |   MACHINERING   |   LASSEN

ad visserijnieuws 2020.indd   1ad visserijnieuws 2020.indd   1 3/03/20   18:493/03/20   18:49
Rederscentrale RH2020 FINAL.pdf   1   21/01/2020   16:27
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Begin mei was er ook de discussie over (Franse) visserij in 
de wateren rond Jersey. Rond dezelfde tijd bleek dat het 
VK er niet in geslaagd was om voor 2021 een visserijak-
koord met Noorwegen te sluiten, wat voor de enen (Schot-
se pelagische sector) een goede zaak bleek, maar voor 
anderen (Engelse en Schotse visserij in Noorse wateren) 
rampzalig is.

In de week van 10 mei zond het VK een antwoord naar de 
EU, opnieuw met de vraag om een gedeeltelijk akkoord te 
sluiten, namelijk enkel over de TAC’s, en de andere discus-
siepunten zonder akkoord te houden. Bij de EU groeide 
daarbij de frustratie dat dit weer op tafel kwam, na duide-
lijk gemaakt te hebben dat een akkoord allesomvattend 
moet zijn. EU-Commissaris Sinkevičius besloot daarop om 
de EU-visserijministers bijeen te roepen om bevestiging te 
bekomen dat van een gedeeltelijk akkoord geen sprake 
kan zijn.

Zoals in het Handels- en Samenwerkingsakkoord is om-
schreven, kan er wel worden besproken om een status quo 
voor de flexibiliteit, niet-gequoteerde soorten en industri-

ele visserij overeen te komen. Deze onderwerpen zouden 
dan aangekaart kunnen worden in het op te richten Gespe-
cialiseerd Comité voor de Visserij. Het antwoord van het VK 
wordt geïnterpreteerd als het stellen van een mogelijkheid 
om unitlateraal te beslissen over de discussiepunten en 
deze beslissing al uit te voeren zonder verder overleg. De 
EU wenst daarentegen bevestiging te zien dat er tot er een 
akkoord is niets kan veranderen.

Dit is hoe de Rederscentrale de situatie begrijpt, maar we 
betreuren vooral dat door het uitblijven van een akkoord er 
nog altijd met tijdelijke quota moet worden gewerkt voor 
de soorten met een gedeeld EU-VK beheer. Een verder 
gevolg is dat quotaruilen met het VK nog altijd niet moge-
lijk zijn en zonder bevestiging van de basisquota voor een 
gans jaar worden de nodige ruilen met de andere EU-lid-
staten bemoeilijkt. Anderzijds begrijpt de Rederscentrale 
de stelling dat No Deal beter is dan een Bad Deal, maar 
alleen als No Deal een status quo betekent. 

EB ■

EU-VK overleg over gedeelde visbestanden
Begin mei was de EU wachtend op een reactie van het VK op een voorstel dat verstuurd was na drie maanden be-
sprekingen. Daarin werd ingegaan op de vragen van het VK over uitbreiding van zonale en soortenflexibiliteit voor 
bepaalde TAC’s (Total Allowable Catches), over beperkingen voor niet-gequoteerde soorten en over industriële 
visserijen. Voor de omvang van de meeste TAC’s was er al een akkoord, maar de EU maakte duidelijk dat er pas kan 
worden afgeklopt als er over alles overeenstemming is.

Toegankelijkheid Belgische havens en kades
De Rederscentrale werd recentelijk bevraagd door haar leden en buitenlandse collega’s omtrent de toegankelijk-
heid voor de aanloop in onze Belgische havens.

Oostende 
In Oostende is er de specifieke vissershaven met het vis-
serijdok als mogelijke aanlegplaats voor vissersvaartuigen. 
Gezien de centrale ligging van deze haven landen er vaak 
vissersvaartuigen aan onder een andere vlag, voorname-
lijk gedurende de wintermaanden. Flyshooters die actief 
zijn in de zuidelijke Noordzee of het Engels Kanaal lopen 
vaak Oostende binnen om hun visvangsten te lossen. Vol-
gens de politieverordening dienen deze vangsten gelost 
te worden in het visserijdok aan de visveiling. Gezien de 
toegankelijkheid van het visserijdok moeilijk ligt wegens 
infrastructuurwerken, kan in overleg met de havenkapitein 
uitgeweken worden naar andere locaties in de haven.

In het visserijdok worden de kaaimuren momenteel her-
steld en voorzien van de nodige veiligheidsmiddelen. 
Deze grootschalige werken werden zodanig gefaseerd dat 
er beperkte hinder is voor de vissersvaartuigen. Einde van 

deze werken is voorzien voor oktober 2021. Om deze wer-
ken te kunnen uitvoeren, werd het waterpeil in het dok ver-
minderd, waardoor de grotere vaartuigen onvoldoende 
diepgang hebben om te kunnen aanmeren. Verder wordt 
de kade voorzien van vier nieuwe elektriciteitskasten, die 
in de toekomst zullen worden uitgebaat via een private on-
derneming. 

In het najaar wordt nog een stremming van ongeveer een 
maand verwacht wegens herstellingen aan de sluisdeuren. 
Dit zal allicht in de periode september – oktober 2021 zijn. 
Er werd een oplossing gezocht en als alternatief zullen de 
vaartuigen kunnen aanmeren achter de Demeysluis. Deze 
sluis is permanent bemand, maar gedurende de nacht 
vanaf 22 uur tot 6 ‘s morgens kan er niet geschut worden. 
De sluizen in het visserijdok zijn onbemand, maar worden 
bediend vanuit de Demeysluis. 
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Om tegemoet te komen aan de vraag van vooral de gro-
tere Nederlandse Flyshooters werd nog een derde mo-
gelijkheid voorzien aan de Diepwaterkaai ter hoogte van 
de zandopslag. Dit gedeelte van de haven is een getijde-
haven waarbij er een vereiste is dat er steeds iemand aan 
boord is. Recente incidenten met enkele vaartuigen heb-
ben ertoe geleid dat deze locatie nog enkel na specifieke 
toestemming van de bevoegde havendienst mag worden 
gebruikt om visvangsten te lossen.
 
De uiteindelijke bedoeling is om alle vissersvaartuigen na 
voltooiing van de werken te laten aanmeren in het visse-
rijdok langsheen de Hendrik Baelskaai of Eduard Ansee-
lekaai (kant visveiling). Grotere vaartuigen zullen uiteraard 
rekening moeten houden met hun diepgang en kunnen 
slechts bij hoogtij in- en uitvaren.

Zeebrugge
De toegang in Zeebrugge verloopt via de Pierre Vandam-
mesluis of de Visartsluis naar de site van de Vlaamse Vis-
veiling. Wachttijden in de Pierre Vandammesluis vormen 
dikwijls een obstakel, terwijl de schutting in de Visartsluis 
veel vlotter verloopt. De bediening van de Visartsluis valt 
onder regie van de Pierre Vandammesluis, waar beslist 
wordt, waar en wanneer er kan geschut worden. Tijdens 
het weekend wordt er enkel geschut in de Pierre Vandam-
mesluis.

Ondertussen is de locatie van de huidige visveiling bijna 
30  jaar oud en dringen zich enkele zeer noodzakelijke 
herstellingswerken op langsheen de kade en de aanleg-
steiger. Deze 750 meter lange kade is het werkterrein van 
zowat 30 grote Belgische vissersvaartuigen in de nabijheid 
van hun pakhuis. Een overleg met de Vlaamse Visveiling, 
MBZ, Rederscentrale en de eigenaar van de kade (Stad 
Brugge) vond onlangs plaats om de vele onveilige- en 
structurele gebreken aan te kaarten. Ook de nutsvoorzie-
ningen zijn niet meer van deze tijd en met de komst van 
enkele nieuwe vissersvaartuigen dienen deze zo vlug mo-
gelijk aangepast te worden aan de hedendaagse vereis-
ten. Ook voor het imago van de visserij zou een upgrade 
van de kaai en haar infrastructuur een pluspunt zijn. Een 
dossier werd ondertussen overgemaakt aan de bevoegde 
instanties van de stad Brugge. 

Nieuwpoort
In Nieuwpoort zijn ondertussen de voorbereidingswer-
ken gestart voor de stormvloedkering aan de ingang van 
de haven. De vissersvaartuigen ondervinden momen-
teel geen hinder van deze werken om binnen te lopen in 
Nieuwpoort. 

MV ■

(Foto Roeland Dewaele)Nieuwe kaaimuren Eduard Anseelekaai (Visserijdok)
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Verordening (EG) nr. 494/2002 van 19 maart 2002 bevat 
aanvullende technische maatregelen voor het herstel van 
het heekbestand van toepassing op vaartuigen die vissen 
in de ICES-gebieden 5, 6, 7bc,f-k en 8abde.

In de vernoemde gebieden werd in het jaar 2000 door de 
Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee aan-
gegeven dat er een ernstig gevaar was voor de instorting 
van het heekbestand. Om dit aan te pakken, werden dus 
bijna 20 jaar geleden in een verordening extra techni-
sche maatregelen opgelegd. Voor boomkorvisserij is dit 
wel nog genoegzaam bekend, want jaarlijks wordt er aan 
herinnerd wanneer de regeling voor de visserij in de Golf 
van Gascogne wordt gepubliceerd door de Dienst Visse-
rij. De technische maatregelen voor boomkorren – zoals 
maximaal 5% heek, gelijkzijdige mazen, bevestigingswijze 
kuil aan het voorste deel van het net en het grootmazig 
toppaneel zijn dus evenzeer geldig in de andere vermelde 
ICES-gebieden. 

Voor andere sleepnetvisserijen is het vooral van belang 
dat in de verordening geografische gebieden afgebakend 
werden rond Ierland en Frankrijk, waar het verboden is te 
vissen met andere sleepnetten dan boomkorren met een 
maaswijdte van 55 tot 99 mm. (Zie kaart 1. De exacte coör-
dinaten zijn terug te vinden in de verordening of kunnen 
bekomen worden op het secretariaat van de Rederscen-
trale). In deze twee gebieden gelden ook specifieke regels 
voor de staand want visserij. 

Voor boomkorvisserijen met een maaswijdte tussen 55 en 
99 mm zijn er de volgende beperkingen. In het gedeelte 
van het afgebakend gebied rond Ierland ten oosten van 
007°30’WL mogen alleen in de periode april tot oktober 
boomkorren worden ingezet en geheel of gedeeltelijk te 
water worden gelaten. In het gedeelte van het afgebakend 
gebied ten zuiden van 46°00’NB in de Golf van Gascog-
ne mogen boomkorren met een maaswijdte tussen 55 en 
99 mm alleen worden ingezet en geheel of gedeeltelijk te 
water gelaten in de periode juni tot september. 

Kaart 1: heek herstelplan

In 2003 heeft de Europese Commissie in Verordening (EG) 
nr. 1954/2003 een ‘biologisch kwetsbaar gebied’ (Biologi-
cally Sensitive Area of BSA in het Engels) bepaald ten zuid-
westen van Ierland (zie kaart 2). Binnen en buiten dit BSA 
is een specifieke visserij-inspanningsregeling vastgesteld 
voor demersale vissersvaartuigen en voor de visserij op 
sint-jakobsschelp en krab (d.w.z. dat er binnen en buiten 
de BSA andere visserij-inspanningsregels gelden). Deze 
visserij-inspanningsregeling wordt nabij opgevolgd door 
de Quotacommissie.

Kaart 2: BSA 
 EB/MV/JV ■

Herinnering heek herstelplan en  
voorschriften biologisch kwetsbaar gebied
Soms zijn regelgevingen al van zo lang geleden en is er de gewoonte bij velen om ze toe te passen, maar dan is er 
ook kans dat er niet aan gedacht wordt wanneer – zoals in de huidige omstandigheden – alternatieve activiteiten 
worden uitgeprobeerd. Voor de Rederscentrale leek het dan ook nuttig om Verordening (EG) nr. 494/2002 van 
19 maart 2002 en Verordening (EG) nr. 1954/2003 van 4 november 2003 in herinnering te brengen. 
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Afdeling Zeebrugge
Noordzeestraat 201
8380 Zeebrugge

Tel: +32 50 55 99 33
Fax +32 50 55 99 35

Afdeling Oostende
Sprotplein 2

8400 Oostende

Tel: +32 50 55 99 38
Fax +32 59 32 04 46

@: info@vlvis.be • Web: www.vlvis.be

Het aanvoerpunt voor verse vis in Vlaanderen

Ketting
Rubber bollen
Visserijbenodigdheden

Kotterstraat 44, 8380 Zeebrugge

GSM Jan:      0495 72 04 91

GSM Claudia: 0475 41 06 61
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Flyshootvisserij oostelijk Engels Kanaal
Op 15 april werd het overleg tussen vertegenwoordigers van de 
Normandische, Noord-Franse, Nederlandse, Engelse en Belgi-
sche visserij over een sectorakkoord rond de beperkingen van 
flyshootactiviteiten in het oostelijk Engels Kanaal verder gezet. 
Nadat er moeizaam werd bekomen dat voorlopig de Noordzee 
en het westelijk Engels Kanaal niet in het akkoord zouden wor-
den opgenomen, bleek de basis gelegd en zegden alle aanwe-
zigen, buiten één, toe om te ondertekenen. Een toevoeging dat 
er ten laatste in september een evaluatie komt, waarbij wel over 
een zonale uitbreiding kan worden gesproken, kon die ene partij 
ook niet overtuigen.

De overeengekomen maatregelen zouden worden toegepast 
vanaf 19 april en er zou niet gewacht worden op de onderteke-
ning waarvoor nog een administratieve afhandelingstijd nodig 
was. En dan kwam er op 7 mei het bericht van de Franse sector 
dat ze het akkoord toch niet gingen ondertekenen, want de in-
houd ervan volstaat niet om zoals gewenst de overmatige visse-
rijdruk te beperken. De Rederscentrale heeft na overleg met de 
Belgische flyshootrederijen hierop verbaasd gereageerd en ge-
wezen op de tegenspraak in het Franse standpunt. Het verwor-
pen akkoord omvat wel degelijk maatregelen die de visserijdruk 
aanpakken en blijft beter dan geen akkoord. Wordt vervolgd, 
maar het is momenteel nog niet duidelijk hoe.

NWW-lidstatengroep en Scheveningen-
groep (Noordzee lidstaten)
De Rederscentrale vertegenwoordigde mede de Noordwestelij-
ke Wateren AC op de vergadering van de NWW-lidstatengroep 
op drie vergaderingen de afgelopen tijd. Er waren bijeenkomsten 

van de Technische Groep op 16 april en 5 mei, en de High Level 
Group (visserijdirecteurs van de NWW-lidstaten) vergaderde op 
22 april. De eerste mei was de deadline voor de lidstatengroep 
om gezamenlijke aanbevelingen over de aanlandplicht 2022  
(uitzonderingen en technische maatregelen) over te maken aan 
de Europese Commissie. Deze twee aanbevelingen werden 
binnen de deadline afgeleverd, maar omvatten (door corona- 
en andere omstandigheden) nog geen verplicht advies van de 
NWWAC. De teksten werden ondertussen bezorgd aan de AC 
en de procedure om tot een advies te komen werd ondertussen 
opgestart.

Buiten deze onderwerpen werd in de lidstatengroep nog ge-
sproken over de voorbereiding van visserijbeheerplannen voor 
sint-jacobsschelpen en over visvergunningen in het oostelijk 
Engels Kanaal, onderwerpen waar de NWWAC wel al adviezen 
over heeft aangeleverd. Een onderwerp dat aan de agenda van 
zowel de lidstaten als de NWWAC werd toegevoegd, is een dis-
cussie over het nog altijd lopende heek herstelplan uit 2002.

Voor de Noordzee en de gezamenlijke aanbevelingen die de 
Scheveningengroep aan de Europese Commissie diende te be-
zorgen tegen 1 mei, was de Rederscentrale betrokken bij de op-
maak van het NSAC-advies. Daarover werd vergaderd op 20 april, 
met het resultaat dat de procedure kon doorlopen worden om 
tijdig het advies aan de Scheveningengroep te bezorgen. Meer 
info kan teruggevonden worden op de websites van beide AC’s. 

TWV-werkvergadering Wet Marien Milieu
Op 26 april vond een eerste overleg plaats van een sub-werk-
commissie van de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) 

In het kader van het meerjarenplan voor bestanden die 
worden gevangen in de Westelijke Wateren (zie verorde-
ning 2019/472) werd namelijk ook zeeduivel opgenomen 
voor de ICES-gebieden 7b-k, 8abde en 9a. Schippers die 
vissen op bestanden die vallen onder het meerjarenplan 
moeten vooraf kennisgeving van aanlanding (in Ierse ha-
vens) verstrekken aan de lokale overheid (PNO), zoals be-
paald in deze Europese wetgeving. Deze procedure geldt 
voor zowel lokale als buitenlandse vissersvaartuigen. De 
melding moet minstens 4 uur voor het geschatte tijdstip 
van binnenkomst in de haven worden ingediend bij de be-
voegde autoriteit. Voor Ierland is de bevoegde autoriteit 
het Fisheries Monitoring Centre.

Naast de melding moet er ook rekening gehouden wor-
den met de aanlandingshaven. Bij aanvoer van meer dan 
750 kg zeeduivel levend gewicht zijn niet alle havens er-
kend voor aanlanding van vis om over te brengen naar het 
vasteland. 

Aanlandingshavens die geregistreerd zijn voor aanlanding 
van meer dan 750 kg zeeduivel, zijn:
Dingle – Ballycotton – Baltimore – Castletownbere – 
Clogherhead – Cobh – Dunmore East – Greencastle – Howth 
– Killybegs – Kilmore Quay – Kinsale – Ros a Mhil – Rosslare 
– Schull – Union Hall.

MV ■

Aanlanding Ierse havens: formaliteiten zeeduivel
De Rederscentrale heeft vernomen dat er een regelgeving rond aanlandingen van zeeduivel minder gekend is.  
Dit is recentelijk aan het licht gekomen bij een controle in een Ierse haven.

Aandachtspunten van de Rederscentrale
Dit is het maandelijks overzicht van de activiteiten van de medewerkers van de Rederscentrale die niet uitgebreid 
aan bod komen in de andere artikels. Zoals voor alle artikels worden de leden ook voor deze thema’s uitgenodigd 
om het secretariaat te contacteren indien meer informatie over een activiteit is gewenst.
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omtrent de nakende hervorming van de Wet Marien Milieu. Dit 
is een federale wet die in voege is sinds 20 januari 1999 ter be-
scherming van het marien milieu in het Belgische deel van de 
Noordzee. Op de eerste bijeenkomst van deze werkcommissie 
gaf Steven Vandenborre, werkzaam bij de FOD Volksgezond-
heid, dienst Marien Milieu, een toelichting over deze herziening. 
Op dit moment ligt een eerste versie op tafel, die werd voorbe-
reid door een kerngroep bestaande uit het kabinet Noordzee, 
de Dienst Marien Milieu, het BMM en DG Scheepsvaart. Het is de 
bedoeling om deze aangepaste wet al in juli van dit jaar voor te 
leggen aan het federaal parlement.

Uit de presentatie blijkt dat de impact van de herzieningen op 
de visserijsector beperkt zal blijven. Er zijn kleine wijzigingen 
op til zoals de meldingsplicht voor verlies van vistuigen en er 
zal een strengere handhaving komen van de Wet Marien Mili-
eu. Maar voor één aspect vraagt de TWV bijkomende verdui-
delijking en in tweede instantie ook inspraak, namelijk omtrent 
de mogelijke toepassing van een passende beoordeling voor 
de visserijsector in Natura 2000-gebieden. Tot op heden is de 
visserijsector hiervoor vrijgesteld. De Dienst Marien Milieu liet 
alvast weten dat zij nog maar gestart zijn met voorbereidende 
werkzaamheden betreffende deze passende beoordeling en 
in de loop van juni in overleg met de visserijsector mogelijk-
heden en voorstellen wensen te bespreken. Dit proces zal van 
zeer nabij opgevolgd worden door de Rederscentrale en het 
SALV-secretariaat.

NSAC Biodiversiteit focusgroep
Op woensdag 28 april en vrijdag 6 mei vonden twee bijeenkom-
sten plaats van de biodiversiteit focusgroep van de Noordzee 
Adviesraad (NSAC). Binnen de NSAC werd deze specifieke fo-
cusgroep opgericht met als doel advies te geven over de bio-
diversiteitstrategie van de Commissie. De focusgroep zal de 
gevolgen van de EU-biodiversiteitsstrategie met betrekking tot 
de Noordzeevisserij nagaan en zo eveneens bijdragen aan de 
uitvoering van het EU-Natuurherstelplan.
 
Tijdens deze meetings werden opnieuw verschillende aanpas-
singen en visies op het advies besproken. Het is de intentie van 
de NSAC om tot een consensusadvies te komen, wat een uitda-
ging is gezien de zeer uiteenlopende standpunten van de vis-
serijvertegenwoordigers en ngo’s met betrekking tot Mariene 
Beschermde Gebieden en bodemimpact door visserijactivitei-
ten. Het ontwerp zit in een eindfase waarbij de focusgroep-leden 
momenteel hun opmerkingen aan het secretariaat kunnen door-
geven. Er wordt een laatste meeting voorzien op 17 mei waarna 
het ontwerpadvies gepresenteerd zal worden op de NSAC Eco-
systeem Werkgroep (EWG) van 18 mei. Daarna volgt nog een 
schriftelijke procedure binnen de EWG waarna het in een laatste 
fase via schriftelijke procedure voorgelegd wordt aan het Uitvoe-
rende Comité.

VLAM-sectorgroep Vis 
Tijdens de sectorgroep Vis van 28 april gaf het VLAM-secretariaat 
een uitgebreid overzicht van de lopende promotieprogramma’s. 
Verschillende artikels – onder andere over Fishing for Litter en 
over de impact van brexit op de Vlaamse visserijsector – worden 
gepubliceerd. In de zomer zal VLAM de consument overtuigen 
om aan de slag te gaan met vis op de barbecue en wordt een 
fotorapportage over vrouwen in de visserijsector gepubliceerd. 
Ook worden geregeld video’s opgemaakt, zo wordt momenteel 

een recept van zeeduivel gepromoot via diverse gekende kook-
kanalen en sociale media. 

Ook is er een video in ontwikkeling waar een ‘visser’ (acteur Se-
bastien Dewaele) aan boord van de Z.333 Avatar vertelt over de 
pijlers duurzaamheid, gezondheid en lokaliteit. Tot slot zet VLAM 
ook sterk in op geschreven pers. Zo komt Vis van bij Ons zeer 
geregeld aan bod in Billy, de nieuwe weekendbijlage van het 
Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en het Belang van Lim-
burg. In de loop van de zomer volgt er ook nog de verkiezing 
van de Vis van het Jaar.

Verder werd gerapporteerd over de exportactiviteiten van 
VLAM. Uiteraard staan die op een laag pitje gezien de  
COVID-19-beperkingen. Voor de Seafood Expo Global, die 
gepland staat van 7 tot 9 september, ziet het ernaar uit dat het 
Vlaams paviljoen pas in 2022 opnieuw aanwezig zal zijn op de 
beurs. Heel wat landen – voornamelijk uit Azië – hebben reeds 
laten weten dit jaar niet te zullen deelnemen, wat er tot leidt dat 
de mogelijkheden om interessante samenwerkingen te onder-
handelen, beperkt zullen zijn.

EAPO
Op 28 april is het Uitvoerend Comité (ExCom) van EAPO samen-
gekomen. Daar werd een planning besproken voor een analyse 
van het handels- en samenwerkingsakkoord met het VK. De be-
doeling is om een gedetailleerd visserijstandpunt voor te berei-
den voor de toepassing van de inhoud van dat akkoord en even-
tuele voorstellen vanuit de visserijsector te formuleren.

De evaluatie door de Europese Commissie van het Gemeen-
schappelijk Visserijbeleid tegen eind 2022 kwam ook aan bod. 
Er dient tijdig bekeken te worden of de visserijstandpunten – 
specifiek over de aanlandplicht – tot een finetuning van het GVB 
zouden kunnen leiden. Verder werd de vooruitgang met de nieu-
we controleverordening bekeken, met een gekend standpunt 
van het Europees Parlement en de gezamenlijke benadering van 
de lidstaten in voorbereiding.

Momenteel is er nog geen overeenkomst over de toekomstige 
structuur en blijft de positie van de Policy Officer vacant. Het blijft 
de bedoeling dat de ExCom tegen juni aan de Algemene Verga-
dering een structuur voorstelt, maar ook op 28 april werd geen 
unanimiteit bereikt. Er werd verder gepraat tijdens een volgende 
vergadering van de ExCom op 6 mei en er wordt naar gestreefd 
om een finaal voorstel klaar te hebben tegen de volgende ver-
gadering op 9 juni. 

Outflow Follow-up
Op donderdag 29 april 2021 vond de eerste OUTFLOW Fol-
low-up committee plaats via Microsoft Teams. Het nieuwe project 
is een samenkomst van zowel wetenschappers als belangheb-
benden zoals de Rederscentrale in verband met de windmolen-
parken en de invloed op de omgeving. De onderzoekers den-
ken na hoe de windmolenparken de ruimtelijke verspreiding 
van organisch materiaal op lokale, middelgrote en grote schaal 
beïnvloeden. In deze eerste meeting werd een uiteenzetting 
gegeven door Jan Vanaverbeke over hoe ver het project staat 
en wat de toekomst brengt. Het is de bedoeling dat de verschil-
lende onderzoekers één keer per jaar een stand van zaken rond 
het onderzoek rapporteren aan de belanghebbenden, zoals de 
Rederscentrale. De onderzoeksgroep focust zich op de ‘faecel 
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pellets’ die in het water en in de bodem zitten rond een windmo-
lenpark. Er wordt onderzocht of deze ‘faecel pellets’ een effectie-
ve voedingsbron en positieve invloed hebben op het leven rond 
de windmolens. De onderzoeksresultaten worden meegedeeld 
in de volgende meeting. 

Eind-event Marine Plastics
Op donderdag 29 april vond het eind-event van het project Mari-
ne Plastics plaats. Het project is een initiatief van het ILVO en OD 
Natuur. De studie brengt in kaart hoeveel en welke types plastic 
voorkomen op de Belgische visgronden. Hierbij gaat het zowel 
om macroplastics (groter dan 5 mm), als microplastics (kleiner 
dan 5 mm).
 
Vanuit de EU dienen lidstaten sinds 2012 cijfers te verzamelen 
rond macroplastics op de zeebodem. Resultaten tonen aan dat 
er een toename is van macroplastic, waarvan de meerderheid 
werd aangetroffen dichtbij de kust. Onderzoek toont aan dat de 
meerderheid afkomstig is van op land, maar er is eveneens ge-
tracht het afval te linken aan menselijke activiteiten op zee zoals 
visserij. Vanaf 2019 kwam daarbij de vraag naar data rond micr-
oplastics in het sediment en in het water.

Ten slotte onderzocht het project Marine Plastics eveneens in 
welke mate er sprake is van microplastics in de commerciële 
vissoorten uit onze visserijgebieden. Het onderzoek naar micr-
oplastics in commerciële vissoorten gevangen door onze vissers 
toonden geen significante hoeveelheden aan. In een volgende 
editie van dit informatieblad zal onder de rubriek ‘Innoverend 
Vissen’ een uitgebreid artikel verschijnen rond de resultaten van 
dit project. 

Ruiloverleg met Nederlandse en  
Duitse sectorvertegenwoordiging
Mede door de corona-onzekerheden en het uitblijven van een 
akkoord met het VK over de gezamenlijk te bepalen visserijmo-
gelijkheden, ging het jaarlijkse overleg tussen de Rederscentrale 
en de collega’s uit Nederland en Duitsland veel later door dan 
andere jaren, namelijk op 29 april. Toch werd ondanks de blij-
vende onzekerheden opnieuw een akkoord gevonden tussen de 
aanwezige partijen. Eens alle betrokkenen de details hebben be-
vestigd, worden deze gepubliceerd in het quotaruilenoverzicht 
elders in dit blad. Op 6 mei ging er dan een zitting van de Quo-
tacommissie door waarop advies voor de campagne in de Golf 
van Biskaje werd voorbereid. Op het moment van dit schrijven 
was de Dienst Visserij nog de maatregelen aan het afwerken voor 
een start op 1 juni.

Voorbereiding Convenant 2021-2025
Op dinsdag 4 mei vond een virtuele vergadering plaats waarbij 
de Rederscentrale, Vlaamse overheid, ILVO, Provincie West-Vlaan-
deren en Natuurpunt werken aan een opvolger voor het Conve-
nant ‘Visserij verduurzaamt’. Het idee leeft om de Vlaamse visser-
ijsector verder te verbinden, te versterken en te vernieuwen door 
in te zetten op een veelheid aan acties rond de verdere verduur-
zaming van de productie, verwerking en consumptie van Vlaam-
se vis, met respect voor het mariene ecosysteem. De zeven doe-
len van het ‘Vistraject’ zijn nog steeds relevant, maar krijgen via 
een raster van acties een nieuwe invulling. Via het nieuwe conve-
nant 2021-2025 wenst de Vlaamse visserijsector ook het belang 
van de doelstellingen zoals deze verwoord zijn in de Europese 
‘Green Deal’ te onderschrijven, met name de biodiversiteitsstra-

tegie en de ‘Farm To Fork’-strategie. Vis kan een onuitputtelijke 
bron van voedsel zijn, mits goed beheer vanuit een gezond eco-
systeem. Een correcte ecosysteembenadering draagt bij tot de 
bevordering van de bescherming en het herstel van de aquati-
sche biodiversiteit, en helpt eveneens om de gevolgen van de 
klimaatverandering op te vangen. 

De deelnemende partijen zullen zich opnieuw verenigen in een 
Task Force, terwijl specifieke doelstellingen worden opgevolgd 
via ‘Teams’. Tot slot is er de klankbordgroep, waarbij alle belang-
hebbenden in de visserijsector éénmaal per jaar geïnformeerd 
en betrokken worden bij de vooruitgang van het Convenant. Het 
is de bedoeling dat het nieuwe Convenant de komende weken 
wordt afgewerkt en nog voor de zomer van 2021 wordt voor-
gesteld, afhankelijk van de evolutie van de coronamaatregelen.

Strategische Stuurgroep Aquacultuur
Op dinsdag 11 mei vond een Strategische Stuurgroep Aqua-
cultuur plaats. De vergadering begon met een presentatie van 
Columbi Salmon die van plan is een vestiging op te richten voor 
de kweek van zalm op de site Plassendale 1 te Oostende. De 
afgevaardigde van Columbi Salmon gaf uitleg bij de bedrijfs-
structuur alsook de aanpak van de geplande investeringen. Mo-
menteel wordt werk gemaakt voor het verkrijgen van de nodige 
bouw- en milieuvergunningen om de bouwwerken te kunnen 
opstarten. Vervolgens werd een datum vooropgesteld voor het 
symposium 2021 in het najaar. Enkele leden van de stuurgroep 
zullen verder kijken voor de uitwerking en de onderwerpen van 
het symposium. Zoals gebruikelijk werden vervolgens de lopen-
de onderzoekprojecten kort toegelicht door de projectmede-
werkers. Onder de variapunten werd kort een stand van zaken 
meegegeven inzake het programma EMVAF 2021-2027 en het 
NSPA (Nationaal Strategisch Plan voor Aquacultuur).

Kostendekkingssysteem
Op woensdag 12 mei vond een overleg plaats met OVAM en 
de havenbesturen van Oostende en Zeebrugge naar aanleiding 
van  de nieuwe richtlijn 2019/883/EU inzake havenontvangst-
voorzieningen. Deze richtlijn bevat een nieuwe verplichting voor 
afval van schepen, met name voor het kostendekkingssysteem. 
Daar waar de huidige richtlijn 2000/59/EC nog enige flexibiliteit 
liet voor vissersschepen en pleziervaartuigen, wordt in de nieuwe 
richtlijn immers geen onderscheid meer gemaakt op basis van 
het type schip. Bovendien moeten de kosten voor de inzameling 
van alle vaste afval (niet ladingresiduen) 100% gedekt worden 
door een bijdrage van schepen, ongeacht of ze afgeven of niet. 

Voor de Belgische visserijsector zijn reeds heel wat vissersvaar-
tuigen aangesloten bij het vrijwillige systeem, beheerd door de 
VVC. Samen met OVAM, VVC en de havenbesturen wordt nu de 
mogelijkheid bekeken om alle Belgische vissersvaartuigen hier-
bij verplicht te laten aansluiten waardoor aan de nieuwe richtlijn 
kan voldaan worden tegen 1 januari 2022. Voor vaartuigen die 
slechts sporadisch in de Vlaamse havens binnenlopen zou er 
gewerkt worden met een dagprijs. Op dit moment wordt onder-
zocht wie kan instaan voor de registratie van de schepen die bin-
nenlopen en hoe de implementatie van deze richtlijn zo efficiënt 
mogelijk kan gehandhaafd worden. Ook buitenlandse vissers-
vaartuigen die in Belgische havens binnenlopen, zullen steeds 
een bijdrage voor afval moeten betalen.

EB/SM/MV/JV  ■
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MOSSELEN OESTERS MESHEFTEN VIS GARNALEN NOTEN THEE ZADEN
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België krijgt van Frankrijk
7 ton tong 7fg

Spanje krijgt van België
7 ton zeeduivel 7

Frankrijk krijgt van België
13 ton golfrog 7de

Aanvoer & besomming
Belgische vaartuigen in Belgische havens
April 2021

Gewicht (kg) Waarde (€) G.P. (€/kg)

Stedelijke vismijn
Nieuwpoort 22.100 107.639 4,87

Vlaamse Visveiling 939.921 4.666.461 4,96

TOTAAL 962.021 4.774.100 4,96

Quotaruilen 2021

België krijgt van Spanje
3 ton langoustines 7

1 ton langoustines 8 abde
1 ton schol 8

3 ton wijting 8

België krijgt van Spanje
130 ton schartong 7

Spanje krijgt van België
100 ton zeeduivel 7

België krijgt van Nederland*
1 ton kabeljauw 7a

55 ton tongschar & witje Noordzee
233 ton tong 8ab
117 ton tong 7a
38 ton tong 7hjk
22 ton schol 7a

15 ton schol 7hjk

Nederland krijgt van België*
4079 ton haring 4c ,7d

13 ton haring 1, 2
37.5 ton haring 2a, 4, 7d (bijvangst)

225 ton langoustines Noordzee
444 ton makreel Noordzee 

40 ton makreel WW
50 ton schol 7de

50 ton wijting Noordzee
7 ton zeeduivel Noorse Zone

3 ton witte koolvis 7
170 ton zwarte koolvis Noordzee

40 ton rog Noordzee
3 ton schelvis 5b, 6a

625000 kW-zeedagen 7 demersaal

België krijgt van Denemarken
8 ton tongschar en witje Noordzee 

40 ton horsmakreel 4bc, 7d

Denemarken krijgt van België
15 ton rog Noordzee

*nog niet opgenomen in stand der vangsten op pg 16-17
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VISSOORT1 Voorlopig 
Quotum 2021 VANGSTEN BENUT %

Kabeljauw 2a(EU),3a(<>SK,<>KT),4 347 83,73 24,13
7a 1 0,83 82,89
7bc,7e-k,8,9,10 7 3,83 54,76
7d 33 9,91 30,02
Totaal 388 98,30 25,34

Schelvis 2a(EU),4 287 15,79 5,50
7b-k,8,9,10 91 57,98 63,71
7a 29 0,54 1,86
Totaal 407 74,31 18,26

Zwarte koolvis 2a(EU),3a,3bc(EU),4 19 4,25 22,39
7,8,9,10 4 1,08 27,12
Totaal 23 5,33 23,17

Witte koolvis 7 95 6,25 6,58
Leng 4(EU) 10 2,19 21,93

6,7,8,9,10,12,14(EUIW) 30 6,76 29,84
Totaal 40 8,95 22,38

Wijting 2a(EU),4 296 64,74 21,87
7a 1 0,18 18,04
7b-k 46 80,44 174,86
8 gesloten gesloten gesloten
Totaal 343 145,36 42,38

Schol 2a(EU),3a(<>SK,<>KT),4 4.472 492,25 11,01
7a 43 8,89 20,68
7de 1.290 251,77 19,52
7fg 247 60,38 24,44
7hjk 2 0,00 0,00
8 gesloten gesloten gesloten
Totaal 6.052 813,29 13,44

Tong 2,4(EU) 954 90,46 9,48
7a 213 101,04 47,44
7d 590 308,53 52,29
7e 37 25,34 68,48
7fg 504 435,83 86,47
7hjk 13 0,00 0,00
8ab gesloten gesloten gesloten
Totaal 2.298 961,20 41,83

Tarbot en griet 2a,4(EU) 248 44,67 18,01

1 EU=EU-wateren; IW=internationale wateren; NW=Noorse wateren; SK=Skagerrak; KT=Kattegat

VERSIE VAN 17/05/2021
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Opgemaakt door de Rederscentrale op basis van gegevens ontvangen van de Dienst Visserij

VISSOORT1 Voorlopig 
Quotum 2021 VANGSTEN BENUT %

Rog 2a,4(EU) 130 24,99 24,84
6ab,7a-c,7e-k(EU) 473 202,77 45,30
7d(EU) 61 50,18 82,26
8,9(EU) gesloten gesloten gesloten
Totaal 664 277,94 41,86

Golfrog 7de(EU) gesloten gesloten gesloten
Kleinoogrog 7fg gesloten gesloten gesloten
Tongschar en witje 2a,4(EU) 168 37,62 22,40
Andere soorten Nozo 4(NW) 23 0,45 0,02
Makreel 2a(EU),3a,3bc(EU),4 534 6,79 1,27

5b(EU+IW),6,7,8abde 0 TBA TBA
Totaal 534 6,79 1,27

Sprot 2a,4(EU) 0 0,10 0,00
7de 2 0,00 0,00
Totaal 2 0,10 5,00

Horsmakreel 4bc,7d(EU) 47 28,85 61,39
Heek 2a,4(EU) 21 0,06 0,28

4(NW) 17 TBA TBA
5b(EU+IW),6,7,12,14(IW) 290 24,15 8,33
8abde gesloten gesloten gesloten
Totaal 311 24,21 7,78

Zeeduivel 2a,4(EU) 182 31,11 17,09
7 1.939 488,28 25,18
8abde gesloten gesloten gesloten
Totaal 2.121 519,39 24,49

Schartong 2a,4(EU) 5 1,30 26,05
7 473 116,04 24,53
Totaal 478 117,34 24,55

Langoustine 2a,4(EU) 581 125,09 21,53
7 3 2,73 90,93
8abde gesloten gesloten gesloten
Totaal 584 127,82 21,89

Haring 4c,7d(<>Blackwater-bestand) 8.257 14,22 0,17

VERSIE VAN 17/05/2021
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Innoverend vissen

Visveiling Zeebrugge 22/4/2021

Op 22 april werd in de visveiling van Zeebrugge (VLV) een 
workshop georganiseerd om mogelijke misidentificatie van 
roggen tegen te gaan en aan de sorteerders uitleg te ge-
ven over de beslissing om nog slechts 3 roggensoorten aan 
te landen in de Vlaamse visveilingen. 

Het is de bedoeling om deze workshop ook in de visveiling 
van Oostende en Nieuwpoort te laten doorgaan. Dit initiatief 
wordt getrokken door ILVO samen met Rederscentrale, VLV 
en VLAM. (Aanwezig te Zeebrugge: Heleen Lenoir (ILVO), 
Laura Lemey (ILVO), Noémi Van Bogaert (ILVO), Coenraad 
De Putter (ILVO), Ilse Maertens (ILVO), Tom Premereur (VLV), 
Nina Denagtergael (VLAM), Nick Trachet (Visaktua))

WAAROM IS DE CORRECTE IDENTIFICATIE VAN ROGGEN BELANGRIJK?

In de Noordzee komen zo’n 12 verschillende soorten roggen voor waarvan de toestand van de bestanden varieert: sommige 
soorten (zoals stekelrog en gevlekte rog) doen het goed in bepaalde gebieden terwijl de biomassa van andere bestanden 
daalt (ICES 2019). Door een gebrek aan data, worden zowat alle roggenbestanden momenteel gezien als “data-limited”. 

Alle roggensoorten samen worden samen beheerd, nl. onder één Total Allowable Catch (TAC) en dat schept problemen.  
Het huidige quotum voor roggen wordt snel opgebruikt en kan zorgen dat de visserij vroegtijdig moet sluiten. Ook wordt rog 
meestal verkocht als ‘rog’ zonder soortnaam, en enkel de vleugels zodat identificatie niet meer mogelijk is. 

Er is nood aan correcte data! De VLV kan hierbij helpen, de aanvoerdata zijn belangrijk. Er zijn echter enkele problemen met 
misidentificatie in de vismijn en onder vissers. 

Roggen worden gezien als belangrijke commerciële soorten voor de Belgische visserij. De hoge roggenvangsten die ver-
kocht worden tegen lage prijzen roepen terechte vragen op bij de visser. Het is duidelijk dat bepaalde soorten die het goed 
doen, zoals stekelrog en gevlekte rog, gebaat zijn met meer promotie. Dit moet echter gebeuren op een veilige manier om 
andere gevoelige en bedreigde soorten te beschermen.

Vandaar dat beslist werd om promotie toe te laten van volgende drie soorten: stekelrog, blonde rog en gevlekte rog. Reders 
engageren zich om enkel deze drie soorten aan te landen zodat alle andere soorten beschermd worden. De Rederscentrale 
en Vlaamse Visveiling zien toe op de opvolging hiervan. In het geval er toch een andere soort verkocht zou worden dan wordt 
hierop een PO-heffing geïnd.

Workshop roggen identificatie
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Nieuwsgierig? Ideeën? Plannen? ➜ Innoverend.vissen@ilvo.vlaanderen.be

of Tel +32 59 56 98 04 (Heleen) 
Tel +32 59 56 98 14 (Mattias)

VERLOOP WORKSHOP

Voor de sorteerders die nacht van start gingen met het sorteren van de aangelande vangst verzamelden we rond de sorteer-
tafels op de veiling van Zeebrugge. Hier lagen roggen en foto’s van roggen tentoongesteld om de identificatie van de soorten 
te bespreken en duidelijk de verschillen tussen de soorten te kunnen weergeven (*).

We bespraken waarom er nog slechts 3 soorten mogen aangeland worden (zie ook folder/poster). Verder gaven we uitleg 
over de voornaamste kenmerken van de verschillende soorten en werd aangeven waar de grootste problemen zitten qua 
misidentificatie en waar op gelet dient te worden om dit te voorkomen (bv. zandrog – kleinoogrog). 

De aanwezige sorteerders toonden zich zeer geëngageerd en zijn goed op de hoogte. Het was wel duidelijk dat de vele dia-
lectnamen van de roggensoorten zo ingebakken zitten dat heel moeilijk is om over te schakelen op de officiële benaming. Een 
kleinoogrog blijft voor de meeste sorteerders een zandrog zoals ze deze soort al jaren noemen. Er was wel veel begrip voor 
het beschermen van deze mooie dieren en steun aan de visserij om op deze manier promotie mogelijk te maken. Dit initiatief 
en de enthousiaste medewerking van de sorteerders zijn weer een stap in de goede richting!

(*) Besproken soorten: Stekelrog (Raja clavata, ruige rog), blonde rog (Raja brachyura, kiels), gevlekte rog (Raja montagui, 
gladde rog), kleinoogrog (Raja microocellata, wilde rog), zandrog (Leucoraja circularis, wilde rog), grootoogrog (Leuco-
raja naevus, wilde rog, koekoeksrog), sterrog (Amblyraja radiata), golfrog (Raja undulata, mozaiekrog, diamantrog), vleet  
(Dipturus batis), pijlstaartrog (Dasyatis pastinaca), sidderrog (Torpedo marmorata)

Figuur 1: Poster een Zee van Rog (VLAM)

RJE
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VANQUATHEM-LOMBAERTS-EGGERMONT
ADVOCATENASSOCIATIE

Georges VANQUATHEM
Jean-Luc LOMBAERTS
Marijke EGGERMONT

Invalidenlaan 14
8301 KNOKKE-HEIST
Tel. 050/51 43 43
Fax 050/51 03 06

Visserijreglementering
Maritiem recht
Handels- en vennootschapsrecht
Faillissementsrecht
Bouwrecht en contracten
Huurrecht: handel en privaat
Verkeersrecht
Invorderingen
Familierecht

E-mail info@vanquathemenpartners.be
G.S.M. 0475/68 00 69

BTW BE 0502.301.830

DAMEN  
MAASKANT SHIPYARDS STELLENDAM

DELTAHAVEN 40     3251 LC STELLENDAM      +31 (0)187 491 477     INFO-MAASKANT@DAMEN.COM      MAASKANT-SHIPYARDS.COM

SCHEEPSBOUW    REPARATIES    MACHINEFABRIEK    DROOGDOKKEN

Innovating  
the future

Wij combineren onze bewezen  

ontwerpen, vakmanschap en  

innovatieve technologie voor  

een maximale inzetbaarheid  

en duurzaamheid.

Maaskant advertentie formaat A5 liggend.qxp_Opmaak 1  28-03-20  15:02  Pagina 1
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Toenemende druk op visserij  
voor vermindering bodemimpact
Bodemimpact en het beschermen van de biodiversiteit zijn onderwerpen die steeds meer naar de voorgrond tre-
den zowel op nationaal als op Europees niveau. De druk op de visserij om haar impact op het ecosysteem te vermin-
deren, is dan ook groot. In de EU-biodiversiteitsstrategie als onderdeel van de EU-Green Deal, beoogt de Commis-
sie om maar liefst 30% van de Europese zeeën te beschermen. Daarnaast worden in de biodiversiteitsstrategie de 
pijlen gericht op bodemberoerende visserijactiviteiten. Tijd om alle inspanningen die de Belgische vloot reeds heeft 
ondernomen, en momenteel onderneemt, om haar activiteiten duurzamer uit te oefenen, op te sommen.

Het is ontegensprekelijk dat de meeste Europese visserij-
vloten, waaronder ook onze vloot, meer dan gehalveerd 
zijn sinds het begin van deze eeuw. De Rederscentrale 
wijst in de verschillende debatten over dit thema er steeds 
op dat iedere economische activiteit altijd op één of ande-
re manier een milieu-impact met zich zal meebrengen. Het 
is dan de taak van de ondernemers en hun vertegenwoor-
digers om er binnen hun sector alles aan te doen om die 
impact zo klein mogelijk te houden. Dit is precies waar de 
vissers, de reders en de Rederscentrale op een bijna con-
tinue manier mee bezig zijn. Zonder daarbij ook economi-
sche en sociale doelstellingen te hebben, kan een sector 
niet blijven bestaan.

Onderzoek bodemimpact en visserij
Via Europese projecten wordt gewerkt aan de bodemin-
tegriteit binnen een internationaal kader. In het afgelo-
pen EU-project Benthis werd reeds de gevoeligheid van 
de verschillende types zeebodem voor de verschillende 
visserijtechnieken getypeerd via indicatoren. Het opera-
tionaliseren van deze indicatoren gebeurt via één tool,  
de Fishery Benthic Impact (FBIT), ontwikkelend door ICES. 
De boomkorvisserij voor platvis werd hier als één type vis-
serij geëvalueerd. 

Nochtans is de ene boomkor de andere niet. ILVO is daar-
om in het Benthis Nationaal-project de methode aan het 
verfijnen om in eerste instantie een onderscheid te maken 
tussen de bodemimpact van een conventionele boomkor 
tegenover die van de duurzamere SumWing. In Benthis 
Nationaal wordt de footprint van Vlaamse vistuigen en hun 
visgronden bepaald om de FBIT-tool correct toe te kun-
nen passen in de Vlaamse visserij. Vervolgens wordt de  
FBIT-tool toegepast op de visgronden van de Vlaamse vis-
serij om aan te duiden waar visserijactiviteiten binnen de 
goede milieutoestand van bodemimpact blijven en welke 
impact beheer op het economisch belang van de visgron-
den kan hebben. 

Het Benthis Nationaal-project gaat verder in op drie pijlers 
waaraan gewerkt kan worden om de bodemimpact van de 
Vlaamse visserij te verminderen. Er werd een concept ont-
wikkeld, gebaseerd op de FBIT-methodologie om via deze 
pijlers te evalueren wat eventuele veranderingen in bode-
mimpact kunnen zijn ten gevolge van bepaalde acties van 
de vloot. Het is de intentie om dit concept te implemen-
teren onder de indicator ‘bodemimpact’ van de VALDU-
VIS-methode. Dit betekent concreet dat elke individuele 

reder dan de jaarlijkse bodemimpact van zijn/haar vaartuig 
zal kunnen opvolgen en deze vervolgens wordt meegeno-
men in de verbetertrajecten onder Visserij Verduurzaamt.

Op die manier kan de Belgische visserij bijvoorbeeld re-
kening houden met bodemtypes waar gevist wordt om 
de duurzaamheid inzake bodemintegriteit mee te nemen. 
Benthis Nationaal toont onder andere aan dat de Belgische 
visserij overwegend vist op zand tot grofzandige gronden, 
welke gecatalogeerd staan onder een lage tot middelma-
tige gevoeligheid volgens de huidige soortensamenstel-
ling.

Onder het nieuwe Convenant 2021-2025, waaraan mo-
menteel gewerkt wordt, wordt de intentie opgenomen om 
de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden in het Bel-
gische deel van de Noordzee te beschermen. Dit onder 
andere door de kennis uit het Benthis Nationaal-project 
om te zetten in de praktijk. De doelstelling dat onze vis-
sersvloot een minimale impact heeft op het ecosysteem, 
blijft ook in het nieuwe Convenant zeer relevant.

Volgens de principes van de ecosysteembenadering is er 
het voornemen om technieken en modellen te gaan ont-
wikkelen gevoed door een verrijkte datastroom om vissers 
te adviseren voor een optimale visserijplanning in ruimte 
en tijd met als doel een efficiëntere visserij, minder on-
gewenste bijvangsten en minder bodemberoering.  Het 
VISTools-project waarover vorige maand reeds werd ge-
schreven, is hier een mooi voorbeeld van, maar ook de 
ontwikkeling van duurzamere vistechnieken.

Duurzamere vistechnieken
Ongeveer 70% van onze vloot vist louter met de boomkor, 
dit echter steeds in aangepaste vorm. De boomkorvisserij 
wordt jammer genoeg vandaag de dag nog steeds vaak 
veralgemeend en gezien als de traditionele boomkortech-
niek, wat zeker niet meer het geval is. De laatste jaren zijn 
er een aantal significante verbeteringen doorgevoerd aan 
de klassieke boomkor.

Een veelgebruikte aangepaste boomkortechniek is de 
SumWing waarbij de boom vervangen wordt door een 
vleugelvormige balk. De vleugel is hydrodynamisch waar-
door minder brandstof wordt verbruikt. Volgens gegevens 
van het Europees Benthis-project (2013) bedraagt het ge-
wicht van een SumWing van een schip uit het groot vloot-
segment met een balklengte van 11,5 meter 3800 kg. Dat 
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is maar liefst ongeveer 1800 kg lichter dan het vistuig van 
de vroegere traditionele boomkor. Naast de brandstofbe-
sparing is er door het lichtere vistuig en het vleugelprofiel 
eveneens sprake van een verminderde penetratiediepte.

Naast de SumWing, is ook de Ecoroll een alternatieve en 
duurzamere boomkortechniek. Ook hier werd de boom 
vervangen door een vleugelprofiel. In tegenstelling tot 
de SumWing zijn er ook wielen gemonteerd, zowel op de 
schoenen als de taster. Het resultaat is ook hier een ver-
minderd brandstofverbruik en een verminderde bodem-
beroering. Ten slotte zijn er nog andere aanpassingen 
zoals de Aqua Planning Gear, de Seewing, rolsloffen etc. 
Verder zijn er grote verschillen tussen de optuiging van het 
vistuig vroeger en nu, waarbij het totale gewicht gevoelig 
is verminderd. In combinatie met motoren met minder ver-
mogen en het gebruik van de econometer en Cruise Con-
trol om de optimale sleepsnelheid aan minimaal verbruik 
te bekomen, maakt dit alles dat de impact van de Belgi-
sche boomkorvisserij naar een minimum is geëvolueerd.

Netaanpassingen
Naast aanpassingen aan de optuiging, zet de Vlaamse vis-
serijsector reeds ruime tijd in op selectiever vissen. Sinds 
2015 is het verplicht om met een Vlaams paneel (figuur 1) 
te vissen waarbij het achterste trechtervormige netgedeel-
te, waarvan de achterkant rechtstreeks is bevestigd aan de 
kuil, een minimum maaswijdte van 120 mm tussen de kno-
pen moet hebben. Het Vlaams paneel zorgt ervoor dat er 
meer ondermaatse tong kan ontsnappen. 

Sinds 2019 is het eveneens verplicht te vissen met ofwel 
een Benthos ontsnappingspaneel (BRP) of een ‘flip-up’ of 
‘touwschotje’. Het Benthos ontsnappingspaneel (BRP) is 
een paneel uit vierkante mazen dat onderaan het net is ge-
installeerd en dat leidt tot vermindering van ongewenste 
bijvangsten en bodemdieren (zie figuur 2). Een ‘flip-up’ of 
‘touwschot’, is een extra constructie die in de netopening 
wordt opgetuigd om het vangen van stenen op stenige 
visgronden te verminderen. Minder ongewenste elemen-
ten in de kuil, leidt tot een betere overleving van de door 
de mazen ontsnappende ondermaatse vis. Daarnaast zijn 
er nog andere netaanpassingen zoals de T90-kuil en vier-
kante mazen.

Figuur 1: Vlaams paneel - Figuur 2: Benthis ontsnappingspaneel 

Na deze aanpassingen wordt er niet stilgezeten. Een nieu-
we, volgens ILVO veelbelovende, techniek die uitgetest 
werd onder het Combituig-project op onderzoekssche-
pen is het vissen met een Benthis Release Panel in com-

binatie met LED-licht. De intentie is om deze innovatieve 
visserijtechniek verder te onderzoeken onder het lopende 
project.

Er kan dus niet worden ontkend dat de Belgische visse-
rijsector enorme inspanningen heeft geleverd om onge-
wenste vangsten te vermijden, bodemberoering tegen te 
gaan, minder CO2 uit te stoten en ander milieu-impact te 
minimaliseren. Bovenstaande voorbeelden tonen dit aan.

Onder het GVB dienen bovendien dergelijke vistuigen 
reeds aan strikte voorwaarden te voldoen. De geleverde 
inspanningen negeren en bodemberoerende vistuigen 
bannen in Europese wateren, zou een verkeerd signaal 
zijn. In plaats daarvan dient er ingezet te worden op het 
verlenen van steun aan de sector voor de verdere inno-
vatie van vistuigen. Zo is er in België het lopende Combi-
tuig-project, maar zijn er ook innovatieprojecten lopende 
bij onze Noorderburen, een andere belangrijke gebruiker 
van de boomkortechniek.

Onderzoek naar innovatieve vistechnieken 
in Nederland
Naar aanleiding van het pulsverbod, is men in Nederland 
momenteel enkele aanpassingen aan de SumWing aan het 
uittesten. Zo werd op de TX.36 twee maanden getest met 
klapsloffen aan de uiteinden van de SumWings. De eerste 
resultaten na twee maanden tonen niet enkel een brand-
stofbesparing, maar ook een sterke vermindering van de 
trekkracht en een toename van marktbare tong van gemid-
deld 4,9 %. Een veelbelovende techniek waar verdere fine-
tuning zeker mogelijk is, klinkt het in Nederland.

In een vorige editie van dit informatieblad werd reeds ge-
rapporteerd over een onderzoekssamenwerking tussen 
rederij Jaczon en Wageningen Marine Research (WMR) 
omtrent het gebruikt van een waterspraytuig. Ondertus-
sen zijn er reeds interessante voorlopige resultaten. Het 
doel van het waterspraytuig is opnieuw visserijactiviteit uit 
te oefenen met een minimale milieu-impact. De techniek 
zorgt dat via waterstralen, platvis van de zeebodem wordt 
opgeschrikt en zo in het net zwemt. Er zijn heel wat inte-
ressante stappen gezet om de vangsten te verbeteren met 
een verminderd brandstofgebruik. Zo bracht een aanpas-
sing van de vissnelheid van 6 mijl per uur naar 4,8 mijl een 
significante brandstofvermindering met zich mee. Verder 
was er een positief effect op de vangstefficiëntie als het 
volledige tuig en net optimaal werden afgesteld. 

Naar aanleiding van deze resultaten is er binnen Neder-
land de intentie om de ontwikkeling van de waterspraytui-
gen door te zetten. Recent kreeg HFK Engineering van re-
derij Jaczon de opdracht een vleugelprofiel te ontwikkelen 
waarbij in de SumWings de pompen voor de waterstralen 
passen. Tegelijkertijd worden de nieuwe Waterspraywings 
uitgerust met klapsloffen, een combinatie dus van twee 
bovenstaande technieken. Het is de intentie dat de SCH.63 
aankomende zomer zal experimenteren met de nieuwe 
wings.
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Opleidingen in de zeevisserij
Opleidingen en onderwijs zijn thema’s waar de Rederscentrale als sectorvertegenwoordiger veel belang aan hecht. 
Het is immers van essentieel belang dat er voldoende instroom is van gekwalificeerd personeel om aan de huidige 
regelgeving inzake vaarbevoegdheidsbewijzen te voldoen. Deze keer informeren we over enkele nakende hervor-
mingen in het maritiem onderwijs en rapporteren we over de Werkgroep Opleidingen. 

Introductie duaal leren
In het kader van de modernisering van het secundair onder-
wijs werkt de Vlaamse overheid aan de hervorming van het 
leren en werken (deeltijds leren) naar duaal leren. Alle hui-
dige opleidingen kunnen wel behouden blijven, maar zullen 
onderworpen worden aan andere voorwaarden. De zeevis-
serij heeft tot nu toe geen opleidingen in duaal leren. Het 
Maritiem Instituut Mercator (MIM) werkt daarover in samen-
werking met de Vlaamse overheid aan de omzetting van de 
opleidingen deeltijds leren in duaal leren. Voor de tweede 
graad zal het reeds noodzakelijk zijn om een duaal alternatief 
klaar te hebben tegen het schooljaar 2022-2023. 

Naast het MIM worden ook andere sectororganisaties, zoals 
Rederscentrale, betrokken bij de uitrol van het duaal leren 
in de maritieme sector. Rond de tijd van het verschijnen van 
dit informatieblad zal een informatiesessie plaatsvinden voor 
de leden van de Werkgroep Opleidingen. Deze sessie is een 
voorbereiding voor het ontwikkelen van de duaal leren-tra-
jecten voor de visserijsector waarbij de verschillende functies 
aan boord aan bod zullen komen in specifieke ontwikkelings-
commissies. De leertrajecten voor alle functies dienen tegen 
begin september 2021 afgerond te zijn zodat deze in een 
Besluit van de Vlaamse Regering kunnen gegoten worden en 
zodat scholen/centra vóór 30 november 2021 een program-
matieaanvraag kunnen indienen. Rederscentrale zal de uitrol 
hiervan van nabij opvolgen en op geregelde basis rapporte-
ren via dit informatieblad.

Hervorming opleidingen BSO
Tevens bracht het MIM Rederscentrale ervan op de hoogte 
dat er ondertussen een hervorming van de BSO-opleidingen 
op til staat. De opleiding BSO Zeevaart/Maritieme Vorming 
wordt hervormd naar een opleiding Zeevaart waarbij de leer-
lingen worden voorbereid op een loopbaan die zowel in de 
zeevisserij als in de koopvaardij kan aangevat worden, en dit 
voor beide afdelingen, Dek en Motoren.

Volgens het MIM overlappen de competenties voor zeevis-
serij en koopvaardij elkaar in grote mate, zodat het moge-
lijk is om met een beperkte hoeveelheid extra leerstof, die 
vooral praktijkgericht is, zonder problemen de attesten voor 
zowel de STCW (koopvaardij) als de STCW-F (zeevisserij) aan 
te leveren. De leerling kan na het afstuderen kiezen in welke 
sector hij tewerkgesteld wil worden en daarna in deze sector 
zijn vaartdagen opbouwen om een vaarbevoegdheidsbewijs 
te bekomen. Naast de opleiding Zeevaart kunnen leerlingen 
vanaf de tweede graad dus ook nog steeds kiezen voor de 
gekende deeltijdse opleiding Zeevisserij.

Het MIM maakt zich sterk dat deze hervorming zal leiden tot 
een grotere instroom in de visserijsector omdat er stages 
worden voorzien in beide sectoren. Dit betekent dat ook de 

leerlingen die voorheen al voor koopvaardij hadden geko-
zen, zullen proeven van de visserijsector. De Rederscentrale 
vreest dat de omgekeerde beweging eveneens mogelijk is, 
namelijk dat leerlingen met de intentie om voor een job in 
de visserijsector te kiezen, door de gezamenlijke opleiding 
alsnog de keuze voor de koopvaardij maken.

Deze studierichting start reeds vanaf september 2021 met het 
derde en het vijfde jaar. Vanaf september 2022 kunnen ook 
leerlingen van het vierde en zesde jaar de opleiding Zeevaart 
volgen. Na afstuderen in het zesde jaar bekomt men voor de 
zeevisserij de diploma’s roerganger en motorist 221 kW. Het 
zevende jaar is een opleiding die volledig in het teken staat 
van de dekopleiding. Na dit zevende jaar bekomt men voor 
de visserij het diploma schipper beperkt vaargebied.

Overzicht van het nieuwe studieaanbod binnen  
het Maritiem Insituut Mercator

Werkgroep Opleidingen
Tijdens de Werkgroep Opleidingen komen heel wat partners 
uit de visserijsector samen om het opleidingsaanbod en de 
noden op vlak van bemanning te bespreken. Voor wat lopen-
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de initiatieven betreft, die werden uitgewerkt in samenspraak 
met FOD Mobiliteit, werd op maandag 26 april een stand van 
zaken gegeven. Zo is er de herziening van de Basic Safety op-
leiding, waarvoor de VDAB ondertussen heeft bevestigd dat 
het gedeelte ‘brandbestrijding’ kan ingekort worden en de 
opleiding binnenkort gereduceerd wordt tot vier dagen. 

Er werd ook teruggekoppeld over de eerdere melding dat 
het MIM samen met de visserijsector aan een specifieke op-
leiding Stuurman werkt. Men is nog steeds op schema om 
op 27 september 2021 van start te gaan met deze nieuwe 
mogelijkheid. Dit is ook een uitdrukkelijke vraag van de Re-
derscentrale, gezien het tekort aan stuurmannen en het groot 
aantal competente bemanningsleden die niet de volledige 
schippersopleiding wensen te volgen. De specifieke oplei-
ding Stuurman zou dus op 27 september 2021 een eerste 
keer aangevangen worden. Het is wel nog even afwachten 
op de finale goedkeuring, voor welke de aanvraag door het 
MIM rond de tijd van het verschijnen van dit informatieblad 
bij FOD Mobiliteit werd ingediend.

Wat betreft de vermindering van de stagetijd heeft Reders-
centrale een voorstel ingediend bij FOD Mobiliteit met be-

schrijving van het takenpakket aan boord en de uitdrukkelijke 
vraag om motoristen ook deels hun stagetijd voor stuurman 
of schipper te laten verzamelen. In de praktijk zien we dat 
heel wat huidige motoristen de capaciteiten bezitten om ver-
der te evolueren tot schipper, maar onvoldoende stageda-
gen kunnen verzamelen omdat er een opsplitsing is tussen 
‘dek’ en ‘motoren’. Rederscentrale heeft de werkschema’s van 
motoristen in kaart gebracht op basis van bevragingen bij 
meerdere rederijen. Daaruit blijkt duidelijk dat de opsplitsing 
tussen dek en motoren in de praktijk veel minder aanwezig is. 
Dit voorstel wordt verder opgevolgd via de werkgroep. 

Voor de intrede van observanten in de visserijsector werd 
reeds een aanvraagprocedure en veiligheidsopleiding over-
eengekomen tussen de betrokken partners. Observanten 
kunnen zich vanaf heden aanmelden bij het Zeevissersfonds. 
De reder doet tegelijkertijd een aanvraag bij FOD Mobiliteit 
en vervolgens volgt de observant een opleiding door de Pre-
vis preventiecoördinator, Luk Louwagie. Indien FOD Mobili-
teit de aanvraag goedkeurt, is er de mogelijkheid om één of 
twee zeereizen mee te gaan als observant.

SM ■

Het visserijonderwijs zit opnieuw in de lift. Dit is te merken aan het toenemend aantal leerlingen dat een visserij- 
opleiding volgt in het Maritiem Instituut Mercator te Oostende. Als stagiair bij de Rederscentrale, nam ik, Neil Couhysder, 
contact op met scheepsjongere Lleyton Compernolle, om te peilen naar zijn ervaringen aan boord van de Z.53.

Lleyton Compernolle is 16 jaar en volgt visserijonderwijs, 5de secundair, in het Maritiem Instituut Mercator. Dit is een 
Deeltijds Onderwijssysteem waarbij zes weken school afgewisseld wordt met zes weken varen. Zijn huidige vaarperiode 
brengt Lleyton door aan boord van het vaartuig ‘Z. 53 - Van Eyck’.
Rederscentrale: Waarom heb jij gekozen voor de sector? 
Lleyton: Mijn vader, Steve Compernolle, is lang actief geweest in de sector waardoor ik thuis vele verhalen te horen 
kreeg en de visserijmicrobe te pakken kreeg. De zee geeft mij rust, vissers verdienen goed hun boterham en als ik eerlijk 
moet toegeven zag ik ook niet echt iets anders zitten.
Rederscentrale: Er wordt steeds meer gekozen voor een opleiding tot visser, hoe komt dat volgens jou?
Lleyton: Het is een sector waar je een deftig loon kan verdienen en veel van mijn collega’s zien ook alleen maar dat. Het 
leven op zee is niet alleen maar veel geld verdienen, maar er moet hard gewerkt worden en je bent veel nachten weg 
van thuis. Veel collega’s beseffen dat volgens mij niet zo goed en zullen afhaken als ze zien wat het echte leven op zee is.
Rederscentrale: Had de coronacrisis enige vorm van invloed op jouw opleiding? 
Lleyton: Ik ervaar praktisch niets van veranderingen in de opleiding, buiten de mondmaskers en dergelijke natuurlijk. 
Het had wel een serieuze impact op het behalen van een Basic Safety attest. Voor het attest moeten we in het zwembad 
opleiding volgen en daar waren er wel veel regels. Als je niet op tijd was om je in te schrijven moest je soms twee tot 
drie maand wachten. Veel collega-studenten hebben dit voorgehad en konden daardoor pas maanden later op zee.
Rederscentrale: Worden er in de opleiding zaken rond duurzaamheid en innovatie van de sector aan jullie bijgebracht? 
Lleyton: Nee, we zien daar bijna niets over in de opleiding en eigenlijk zou ik het wel interessant vinden dat deze zaken 
worden opgenomen in het lessenpakket.
Rederscentrale: Er zijn verschillende nieuwbouwschepen die in de vloot zullen komen. Kom je na je opleiding liefst op 
zo’n nieuwbouw terecht?
Lleyton: Nee, dat spreekt mij echt niet zo hard aan. Ieder schip is anders en heeft zijn eigen capaciteiten.
Rederscentrale: Waar zie je jezelf staan binnen 10 jaar? Waar zie jij de visserijsector staan binnen tien jaar?
Lleyton: Ik zie mezelf zeker nog in de visserijsector. Ik ben al begonnen aan mijn cursus motoren en zou graag dan ook 
machinist worden. De verantwoordelijkheid van een schipper is niet echt iets voor mij denk ik.
Rederscentrale: Ben je op de hoogte van de toenemende druk op de visserijsector? Op gebied van ruimtebeslag bijvoor-
beeld, door de vele mariene beschermde gebieden etc.
Lleyton: Op school zien we daar eigenlijk niets over. Ik werd voor het eerst geconfronteerd met ruimtebeperkingen op 
zee als ik effectief mee ging op zee. Mijn collega’s vertellen mij er wel veel over en ik ben ervan bewust dat het ook iets 
is waar aandacht aan moet besteed worden. Volgens mij zou het in de opleiding zeker interessant kunnen zijn om ook 
zo iets aan ons mee te geven.

NC ■
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Grace Hopper kabel in het Bristolkanaal
Rederscentrale werd gecontacteerd door Port Hill Marine 
betreffende het Grace Hopper-project waarbij een onder-
zeese glasvezelkabel gelegd zal worden op de bodem van 
het Bristolkanaal. De kabel zal zich zowel in Ierse wateren 
(kaart 1) als in Britse wateren (kaart 2) bevinden. Tot en met 
30 juli 2021 wordt de route waar de kabel zal komen, vrij-
gemaakt. De duur van deze activiteit is weersafhankelijk. 
Alle schepen die in dit gebied activiteiten uitoefenen, wor-
den verzocht veilige afstand te houden. Specifieke coördi-
naten en contactgegevens kunnen bij het secretariaat van 
de Rederscentrale opgevraagd worden.

Kaart 1: Grace Hopper kabel in Ierse EEZ (Bristolkanaal)

Kaart 2: Grace Hopper in UK EEZ (Bristolkanaal)

Deense Mariene Beschermde Gebieden
Rederscentrale ontving via haar Deense collega’s de be-
richtgeving betreffende zeer ambitieuze plannen inzake 
mariene beschermde gebieden. De Deense visserijorga-
nisatie DFPO en de grootste NGO uit Denemarken Da-
nish Society for Nature Conservation hebben eind maart 
een voorstel ingediend bij de Deense regering voor het 
sluiten van maar liefst 10% van hun Deense wateren voor 
de visserij. Het voorstel kadert binnen de intenties van de 
EU-biodiversiteitsstrategie waarbij 30% van de Europese 
zeeën beschermd moet worden en waarbij 10% volledig 
gevrijwaard moet zijn van visserij.

Deze verregaande plannen houden een vrijwaren van 
10,1% van de Noordzee en het Skagerrak en 10,3% 
van de Oostzee in. Uit het persbericht met een bijho-
rend kaartje is te zien dat enkele van deze voorgestel-
de mariene beschermde gebieden zich bevinden op 
visgronden waar er sprake is van Belgische visserijacti-
viteiten. Dit werd reeds aangekaart bij de Deense PO.  
De specifieke coördinaten van de gebieden moeten ech-
ter nog vastgesteld worden door de Deense regering.  
De Rederscentrale zal dit via de verschillende fora van na-
bij opvolgen.

Windmolenpark Duinkerke
De Franse overheid heeft reeds een geruime tijd plannen 
om een windmolenpark te bouwen naast de Belgische 
grens ter hoogte van Duinkerke. Concreet zou in een zone 
van 73 km² maximaal 46 windmolens gebouwd worden 
die samen 600 megawatt elektriciteit opwekken (kaart 3).

De plannen, voornamelijk betreffende de locatie, kennen 
echter heel wat tegenkanting vanuit verschillende hoeken. 
Zo liet haven Oostende reeds blijken dat het park proble-
men zou veroorzaken inzake de vaarroutes tussen Oosten-
de en het VK. Bij de keuze van de locatie in 2016 werd ons 
land niet geconsulteerd terwijl het windmolenpark naast 
de grens met België gebouwd zou worden.

Onlangs liet de Belgische regering dan ook weten zich niet 
neer te leggen bij deze plannen. Volgens minister van de 
Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wordt 
nieuw overleg gevraagd. In het kader van een publieks-
raadpleging georganiseerd door de Franse overheid, 
werd in december vorig jaar op vraag van minister Van 
Quickenborne een webinar gehouden door de FOD Volks-
gezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
waar de projectontwikkelaars EDF en RTE een toelichting 
gaven over hun plannen. 

Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke ordening op zee blijft een item waar de Rederscentrale continue aandacht voor heeft. Deze maand 
wordt er gerapporteerd over de Grace Hopper kabel in het Bristolkanaal en het voornemen van Denemarken om 
maar liefst 10% van hun wateren te sluiten voor visserijactiviteiten. Ten slotte wordt een update gegeven betreffen-
de het windmolenpark voor de kust van Duinkerke.

Kaart 3: windmolenpark Duinkerke (bron: website FOD Leefmilieu)



 
 

27

ZIEKTE OF ONGEVAL: 
Wat te doen bij repatriëring van een bemanningslid/observant?

Het bemanningslid/observant wordt op zee door helikopter of reddingsboot geëvacueerd 
 Of
het bemanningslid/observant wordt door het vaartuig zelf in een haven overgedragen aan de hulpdiensten.

1. Wanneer het slachtoffer opgehaald is van boord door de heli of ambulance in het buitenland,  
onmiddellijk IPA ASSISTANCE bellen op het nr 00 32 2 552 53 85 
hou de volgende gegevens bij de hand: 

 ➜ naam rederij en gsm wie daar te contacteren is

 ➜ volledige officiële naam slachtoffer (geen roep- of afgekorte naam) met geboortedatum

 ➜ plaats van gebeuren

 ➜ gsmnr van het slachtoffer om hem te kunnen bereiken

 ➜ naam van het ziekenhuis van opname en eventueel telefoon + plaats waar het ziekenhuis ligt.

2. IPA legt een dossier aan en U krijgt onmiddellijk een dossiernummer. Met dit dossiernummer kan iedereen 
24/7 contact nemen om de huidige stand van het dossier te kennen.

3. Heel belangrijk is ook om de verwikkelingen in het dossier door te geven.

4. Dagelijks staat de dokter van IPA in contact met de dokters van het ziekenhuis.

5. Zodra er groen licht gegeven wordt van ontslag, wordt de repatriëring besproken: hoe en wanneer.  
Hierbij een belangrijk kanttekening : het zijn de dokters die beslissen over de datum van ontslag en niet  
de patiënt. Uit ervaring blijkt dat de patiënten altijd eerder naar huis willen maar dit medisch niet verantwoord 
is. 

6. Wanneer alle items van de repatriëring georganiseerd zijn, worden alle partijen hiervan verwittigd:  
reder, slachtoffer, familie, ziekenhuis in België indien nodig.

7. Na thuiskomst of overbrenging naar een Belgisch ziekenhuis van het slachtoffer wordt het dossier afgesloten.

8. Belangrijk is ook dat Besox onmiddellijk verwittigd wordt bij arbeidsongeval gezien dit dossier van nog verder 
behandeld wordt voor het loonverlies en de medische onkosten.

9. Maak ook melding van het ongeval bij kantoor CALLANT: 00 32 50 34 33 23.  
Zij zullen u bijstaan en informeren over de verdere afloop van het dossier.

10. Verwittig ook de Preventieadviseur van Previs: 00 32 477 68 25 00

Repatriëring van bemanningslid  
na ziekte of ongeval
Op vraag van het Zeevissersfonds wordt er hieronder aan herinnerd, wat een rederij moet doen bij het repatriëren  
van een bemanningslid dat na ziekte of ongeval tijdens een zeereis het vaartuig heeft moeten verlaten. 

EB ■

Hoewel er momenteel sprake is van beperkte activiteit van 
Belgische vissersvaartuigen, hebben Belgische vissers er 
echter wel visrechten en kan het gebied in de toekomst 
wel belangrijk worden. Rederscentrale heeft daarom de 
webinar bijgewoond en heeft dan ook haar standpunt 
overgemaakt aan FOD Leefmilieu in het kader van de con-
sultatie. 

Ons land stelde daarna een alternatieve locatie voor, ver-
der zeewaarts, maar begin mei gaf de Franse regering 
echter aan dat de plannen zullen doorgaan. De Belgische 
regering heeft nu twee maanden de tijd om een beroep in 
te dienen tegen de beslissing, maar zal zich volop inzetten 
om alsnog via overleg tot een oplossing te komen.

JV ■
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AANVOER
De Belgische vaartuigen voerden in maart 2021 in totaal 
1.109 ton visserijproducten aan in Belgische havens, wat 
1% meer is dan in maart vorig jaar. Van de aanlandingen 
kwam 612 ton (-1%) terecht in de vismijn van Zeebrugge 
waardoor het aandeel van Zeebrugge in de totale Belgi-
sche aanvoer uitkwam op 55%. In Oostende werd 459 ton 
(+2%) aangeland, goed voor een aandeel van 41%. In 
Nieuwpoort kwam de aanvoer van visproducten uit op 
38 ton (3%). 

De totale aanvoer van demersale vissoorten steeg met 6% 
tot 847 ton, wat overeenkomt met 76% van de totale aan-
voer.

Kwartaaloverzicht
In het eerste kwartaal van 2020 daalde de aanvoer van 
visserijproducten in Belgische havens door Belgische 

vaartuigen met 432 ton (-12%) tot 3.080 ton. De demer-
sale vissoorten daalden met 255 ton (-10%). De volgende 
vissoorten noteerden een daling: wijting (-9%), steenbolk 
(-5%), schar (-1%), tong (-26%), tarbot (-2%), tongschar 
(-20%), schartong (-69%), rog (-40%) en zeeduivel (-6%). 
Bij de weekdieren noteerden we een daling bij de Sint-Ja-
kobsschelpen van 25 ton (-13%). Zeekat kende een forse 
daling van 93 ton (-18%).

AANVOERWAARDE
De totale aanvoerwaarde gerealiseerd door Belgische 
vaartuigen in Belgische havens in maart daalde met 15% 
tot 4,69 miljoen euro.

De omzet van tong daalde met 38% tot 2,31 miljoen 
euro. Hiermee bedraagt het aandeel van tong in de tota-
le besomming 49%. Andere belangrijke soorten zijn griet 
(145.000 euro), tarbot (141.000), schol (121.000), roggen 

Marktsituatie in de zeevisserij
MAART 2021

Teneinde seizoenschommelingen te neutraliseren, 
 worden de gegevens vergeleken met  

de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar.

Aanvoer en omzet dalen in 1ste kwartaal 2021

Evolutie aanvoer demersale vissoorten, schaal- en weekdieren t.o.v. zelfde maand 2020

STIJGERS  DALERS 

Soort Ton % Soort Ton %

Schelvis 12 +137% Steenbolk 39 -4%

Kabeljauw 6 +59% Schar 12 -36%

Wijting 30 +38% Tong 249 -15%

Schol 63 +1% Griet 19 -1%

Bot 34 +39% Tongschar 24 -13%

Tarbot 13 +29% Garnaal 3 -47%

 Schartong 16 +39% Sint-Jacobsschelpen 57 -22%

Rog 59 +2% Zeekat 145 -11%

Rode Poon 64 +42%

Zeeduivel 38 +24%

Hondshaai 47 +18%

Langoustines 16 +75%

Pijlinktvis 10 +6%
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(196.000), zeeduivel (373.000), langoustines (111.000) 
en zeekat (505.000). De overige vissoorten halen geen 
maandomzet van meer dan 100.000 euro.

Kwartaaloverzicht
De totale omzet in het eerste kwartaal bedroeg 11,40 mil-
joen euro, een daling met 33% t.o.v. het eerste kwartaal 
2020. De belangrijkste soorten voor de besomming waren 
tong (4,75 miljoen euro, -49%, 42% van de totale omzet), 
zeeduivel (866.000 euro, -5%), schol (856.000 euro, -3%), 
tongschar (249.000 euro, -32%) roggen (509.000  euro, 
-18%), zeekat (1.266.000 euro, -10%) en ponen 
(404.000  euro, +20%). Ook tarbot en griet haalden een 
omzet van meer dan 350.000 euro in het eerste kwartaal. 

PRIJZEN
De gemiddelde visprijs bedroeg 4,20 euro/kg, een da-
ling met 86 eurocent t.o.v. maart 2020. In de vismijnen van 
Zeebrugge en Oostende bedroeg de gemiddelde visprijs 
respectievelijk 4,04 euro/kg (-22%) en 4,50 euro/kg (-11%) 
terwijl de gemiddelde prijs van de aanvoer in Nieuwpoort 
4,10 euro/kg bedroeg (+22%). 

De gemiddelde prijs van de demersale vissoorten be-
droeg 4,52 euro/kg (-26%). 

De prijs voor schol daalde tot 1,94 euro/kg. Per klasse 1-2-
3-4 betaalde men respectievelijk volgende prijzen in euro/
kg: 2,46 (-12%); 2,34 (-5%); 2,11 (-7%) en 1,77 (-3%).

Van de economisch belangrijke soorten noteerde tong 
een prijsdaling van 3,60 euro/kg (-28%).

Dit zijn de prijzen in euro/kg per grootteklasse voor tong:

Kwartaaloverzicht
De gemiddelde visprijs van het eerste kwartaal bedroeg 
3,66 euro/kg, een daling met 25% in vergelijking met het 
eerste kwartaal van vorig jaar. De gemiddelde prijs van 
tong bedroeg 9,69 euro/kg een daling met 31%. Schol 
daalde met 39 eurocent tot een gemiddelde prijs van 1,76 
euro/kg. Rog steeg tot 3,17 euro/kg (+38%). Bij de schaal-
dieren steeg de prijs voor garnalen tot 7,38 euro/kg (+3%).

Evolutie prijzen demersale vissoorten, schaal- en weekdieren t.o.v. zelfde maand 2020

STIJGERS  DALERS 
Soort Euro/kg % Soort Euro/kg %

Kabeljauw 3,04 +12% Schelvis 1,55 -9%

Wijting 0,83 +6% Schol 1,94 -7%

Steenbolk 0,37 +2% Bot 0,37 -20%

Tarbot 11,26 +13% Schar 0,41 -34%

Griet 7,55 +15% Tong 9,28 -28%

Tongschar 3,72 +24% Schartong 2,24 -8%

Rog 3,35 +38%

Rode Poon 1,33 +6%

Zeeduivel 9,81 +24%

Hondshaai 0,71 +42%

Garnaal 10,81 +90%

Langoustines 7,12 +18%

Zeekat 3,22 +30%

Sint-Jacobsschelpen 1,29 +28%

Pijlinktvis 9,28 +29%

Grootteklasse Maart
2020

Maart
2021 Evolutie

1 16,56 11,15 -33%

2 15,97 11,20 -30%

3 11,54 9,58 -17%

4 9,91 8,38 -15%

5 8,68 6,14 -29%

Totaal 12,88 9,28 -28%

MV ■
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Vergelijkende zeevisserijstatistiek
maart 2020-2021

03/2020 03/2021
KG EURO EURO/KG KG EURO EURO/KG 

Demersaal
ANDERE DEMERSALEN 752 1.029,70 1,37 910 2.149,00 2,36
ATL. ZALM 4 29,16 7,29 6 41,00 6,77
BLAUWE LENG 2.515 3.488,00 1,39
BLONDE ROG 28.628 78.258,16 2,73 38.190 138.852,00 3,64
BOT 24.383 11.124,33 0,46 37.630 16.301,00 0,43
ENGELSE POON 50.628 32.063,70 0,63 75.759 70.052,00 0,92
GEVLEKTE ROG 1.118 1.118,00 1,00
GLADDE HAAI 2 2,00 1,00
GRAUWE POON 1.436 365,46 0,25
GRIET 19.274 126.682,72 6,57 22.322 159.230,00 7,13
GROOTOOGROG 2.154 3.733,60 1,73 203 37,00 0,18
HAAIEN ALGEMEEN 1 0,02 0,02 67 60,00 0,90
HEEK 2.603 4.826,19 1,85 16.891 23.802,00 1,41
HEILBOT 51 646,20 12,67 222 1.205,00 5,43
HONDSHAAI 39.747 20.050,73 0,50 48.020 34.231,00 0,71
HONDSTONG 5.588 7.829,24 1,40 5.751 8.681,00 1,51
KABELJAUW 3.973 10.762,11 2,71 14.640 65.442,00 4,47
KATHAAI 2.265 1.920,46 0,85 2.285 2.196,00 0,96
KONGERAAL 3.453 1.415,89 0,41 7.425 5.890,00 0,79
KOOLVIS 202 308,07 1,53 618 1.701,00 2,75
LENG 1.900 3.841,22 2,02 6.791 11.221,00 1,65
LIPVISSEN 327 76,31 0,23 370 163,00 0,44
MUL 10.520 31.988,55 3,04 12.954 62.921,00 4,86
PALING 1 6,85 6,85
PIETERMAN 724 2.398,53 3,31 1.207 4.218,00 3,49
POLLACK 4.643 14.469,80 3,12 4.588 15.825,00 3,45
RODE POON 44.907 56.829,92 1,27 66.434 87.994,00 1,32
ROGGEN ALGEMEEN 18 45,93 2,55 7.897 24.701,00 3,13
ROODBAARZEN 1.052 2.353,00 2,24
SCHAR 19.197 11.745,38 0,61 17.563 10.383,00 0,59
SCHARTONG 11.472 27.951,87 2,44 17.184 37.040,00 2,16
SCHELVIS 5.263 8.955,70 1,70 17.157 28.311,00 1,65
SCHOL 62.050 129.948,73 2,09 90.146 150.760,00 1,67
STEENBOLK 41.443 14.714,05 0,36 44.121 19.413,00 0,44
STEKELROG 24.323 50.182,15 2,06 41.639 105.418,00 2,53
TARBOT 9.763 97.510,03 9,99 14.490 145.713,00 10,06
TONG 291.773 3.756.821,43 12,88 279.556 2.480.768,00 8,87
TONGSCHAR 27.363 82.215,65 3,00 43.390 145.484,00 3,35
TORSK 1 0,02 0,02 151 134,00 0,89
WIJTING 24.000 18.446,22 0,77 45.255 40.211,00 0,89
ZALMFOREL 835 5.633,00 6,75
ZANDROG 2.346 6.777,94 2,89
ZANDTONG 2.408 15.632,91 6,49 3.408 17.913,00 5,26
ZEEBAARS 2.290 14.314,00 6,25
ZEEDUIVEL 30.708 242.206,39 7,89 52.080 417.332,00 8,01
ZEEWOLF 1 3,05 3,05 2.112 4.766,00 2,26
ZONNEVIS 947 4.903,57 5,18 1.646 12.897,00 7.84
ZWARTE POON 3.494 2.175,00 0,62
ZWARTE ZEEBRASEM 584 234,09 0,40 4.089 2.905,00 0,71

TOTAAL DEMERSAAL 801.824 4.878.952,04 6,08 1.056.473 4.385.444,00 4.15
Pelagisch

HARING 2.869 541,08 0,19 6.793 3.102,00 0,46
HORSMAKREEL 1.620 917,32 0,57 11.589 9.719,00 0,84
MAKREEL 2.004 1.988,27 0,99 14.577 15.777,00 1,08
SARDINE 82 115,00 1,40
SPROT 1 2,05 2,05 104 248,00 2,38

TOTAAL PELAGISCH 6.494 3.448,72 0,53 33.145 28.961,00 0,87
Schaaldieren

ANDERE SCHAALDIEREN 2.096 2.357,21 1,12 1.332 3.481,00 2,61
GARNAAL 6.645 37.502,78 5,64 4.490 32.441,00 7,23
LANGOUSTINE 8.926 53.896,54 6,04 24.051 121.925,00 5,07
NOORDZEEKRAB 1.070 5.973,73 5,58 1.284 12.539,00 9,77
SPINKRAB 36 36,00 1,00
ZEEKREEFT 65 649,39 9,99 28 321,00 11,46

TOTAAL SCHAALDIEREN 18.802 100.379,66 5,34 32.221 170.743,00 5,47
Weekdieren

OCTOPUSSEN 15.563 10.147,58 0,65 8.982 11.618,00 1,29
PIJLINKTVISSEN 11.790 82.404,43 6,99 28.112 108.366,00 3,85
SINT-JACOBSSCHELP 72.948 73.721,88 1,01 70.064 178.180,00 2,54
WULK 14.506 14.103,40 0,97 7.020 6.720,00 0,96
ZEEKAT 162.977 402.535,74 2,47 150.143 513.312,00 3,42

TOTAAL WEEKDIEREN 277.784 582.913,03 2,10 264.321 818.196,00 3,10
Eindtotaal 1.104.904 5.565.693,44 5,04 1.353.939 5.232.601,00 3,86

Opgemaakt door de Rederscentrale op basis van gegevens ontvangen van de Dienst Visserij
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Gecumuleerde vergelijkende
zeevisserijstatistiek (2020-2021)

03/2020 (jan-maa) 03/2021 (jan-maa)
KG EURO EURO/KG KG EURO EURO/KG 

Demersaal
ANDERE DEMERSALEN 2.060 2.241,92 1,09 2,263 3,726,00 1,65
ATLANTISCHE ZALM 368 1.341,00 3,64
BLAUWE LENG 2.515 3.488,00 1,39
BLONDE ROG 114.897 286.091,75 2,49 87.412 305.346,00 3,49
BOT 33.412 17.719,32 0,53 59.637 31.864,00 0,53
ENGELSE POON 125.544 99.017,08 0,79 195.001 170.827,00 0,88
GEVLEKTE ROG 108 291,62 2,7 7.876 9.958,00 1,26
GLADDE HAAI 88 88,00 1,00
GOLFROG 67 95,99 1,43
GRAUWE POON 5.696 1.920,81 0,34
GRIET 51.307 422.801,49 8,24 62.387 422.890,00 6,78
GROOTOOGROG 6.828 10.480,89 1,53 228 42,00 0,18
GROTE PIETERMAN 101 38,84 0,38
HAAIEN ALGEMEEN 8.731 19.618,12 2,25 369 318,00 0,86
HEEK 69 882,99 12,8 18.303 27.151,00 1,48
HEILBOT 156.756 81.669,57 0,52 1.010 7.532,00 7.46
HONDSHAAI 24.949 40.794,30 1,64 120.369 82.223,00 0,68
HONDSTONG 11.991 41.872,34 3,49 8.649 14.578,00 1,69
KABELJAUW 16.760 12.845,32 0,77 98.997 390.085,00 3,94
KATHAAI 5.780 5.218,00 0,90
KONGERAAL 12.430 8.067,07 0,65 20.540 13.835,00 0,67
KOOLVIS 393 668,3 1,7 2.296 3.703,00 1,61
LENG 4.742 12.661,71 2,67 13.031 26.123,00 2,00
LIPVISSEN 719 205,18 0,29 679 406,00 0,60
MUL 38.213 127.434,92 3,33 41.101 170.119,00 4,14
PALING 2 14,8 7,4 1 8,00 8,00
PIETERMAN 3.854 12.810,31 3,32 5.104 11.286,00 2,21
POLLACK 8.515 31.755,35 3,73 25.379 80.383,00 3,17
RODE POON 152.679 237.520,55 1,56 209.191 264.457,00 1,26
ROGGEN ALGEMEEN 154 209,45 1,36 15.813 47.998,00 3,04
ROODBAARZEN 4.904 11.210,00 2,29
SCHAR 37.346 25.130,70 0,67 61.473 47.532,00 0,77
SCHARRETONG 84.675 268.526,93 3,17 29.034 73.445,00 2,53
SCHELVIS 24.107 46.032,64 1,91 45.276 59.285,00 1,31
SCHOL 411.340 885.210,44 2,15 905.466 1.436.428,00 1,59
SNOEKBAARS 2 19,54 9,77
STEENBOLK 128.487 85.288,80 0,66 144.398 72.283,00 0,50
STEKELROG 118.391 261.478,80 2,21 124.799 306.329,00 2,45
TARBOT 41.072 558.985,23 13,61 54.444 493.056,00 9,06
TONG 660.844 9.314.134,15 14,09 594.368 5.584.848,00 9,40
TONGSCHAR 78.041 365.225,85 4,68 120.718 466.313,00 3,86
TORSK 7 0,14 0,02 151 134 0,89
WIJTING 85.861 86.243,09 1 151.921 149.294,00 0,99
ZANDROG 30.457 61.920,54 2,03 275 927,00 3,37
ZANDTONG 9.535 82.554,57 8,66 9.536 52.679,00 5,52
ZEEBAARS 3.701 33.681,10 9,1 12,243 85.138,00 6,95
ZEEDUIVEL 98.836 911.072,24 9,22 134,128 1.024.767,00 7,64
ZEEWOLF 1 3,05 3,05 7.879 29.085,00 3,69
ZONNEVIS 4.343 32.306,74 7,44 5.716 37.031,00 6,48
ZWARTE POON 13.424 8.537,00 0,64
ZWARTE ZEEBRASEM 1.499 1.220,43 0,81 9.323 7.004,00 0,75

TOTAAL DEMERSAAL 2.599.526 14.488.794,14 5,57 3.432.863 12.040.318,00 3,51
Pelagisch

ATLANTISCHE ZALM 4 29,16 7,29
HARING 10.822 2.576,41 0,24 11.181 6.083,00 0,54
HORSMAKREEL 3.559 2.696,54 0,76 34.798 27.370,00 0,79
MAKREEL 4.337 7.979,92 1,84 32.955 43.828,00 1,33
SARDINE 608 756,00 1,24
SPROT 199 405,22 2,04 299 461,00 1,54

TOTAAL PELAGISCH 18.917 13.658,09 0,72 79.841 78.498,00 0,98
Schaaldieren

ANDERE SCHAALDIEREN 6.510 6.519,02 1 4.351 9.592,00 2,20
GARNAAL 12.407 90.302,02 7,28 23.609 111.650,00 4,73
LANGOUSTINE 12.384 80.554,58 6,5 90.501 302.753,00 3,35
NOORDZEEKRAB 3.699 20.985,61 5,67 6.697 45.430,00 6,78
SPINKRAB 434 491.00 1,13
ZEEKREEFT 263 2.684,07 10,21 96 947,00 9,86

TOTAAL SCHAALDIEREN 35.263 201.045,30 5,7 125.688 470.863,00 3,75
Weekdieren

INKTVISSEN 105 323,00 3,08
OCTOPUSSEN 45.408 41.563,84 0,92 19.279 24.130,00 1,25
PIJLINKTVISSEN 92.490 586.158,61 6,34 142.676 479.182,00 3,36
SINT-JACOBSSCHELP 186.763 289.994,41 1,55 219.324 351.165,00 1,60
WULK 38.507 42.992,28 1,12 69.123 97.029,00 1,40
ZEEKAT 507.740 1.414.680,58 2,79 438.060 1.310.589,00 2,99

Subtotal 870.908 2.375.389,72 2,73 888.567 2.262.418,00 2,55

Opgemaakt door de Rederscentrale op basis van gegevens ontvangen van de Dienst Visserij
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 p. 2 Besox
 p. 2 VVC Equipment
 p. 4 Belgosat
 p. 4 Scheepsherstellingen Ketels
 p. 4 Marelec
 p. 7 Gardec
 p. 7 Radio Holland
 p. 10 Vlaamse Visveiling Zeebrugge & Oostende
 p. 10 Crevits Rederij
 p. 14 Kramer machines
 p. 14 Van Eygen brandstoffen
 p. 14 Padmos

 p. 20 Maaskant
 p. 20 Vanquathem-Lombaerts-Eggermont
 p. 22 Stedelijke Vismijn Nieuwpoort 
 p. 22 BMT
 p. 22 Bema

 achterblad 3 Mobil - Ingelbeen Soete
 achterblad 4 Zeevissersfonds-PREVIS

Met dank aan onze adverteerders



Uw motor in absolute topconditie houden

De opvallende oranje vrachtwagens van Ingelbeen-Soete… Ongetwijfeld heeft u 
ze al talrijke keren opgemerkt in onze havens tijdens leveringen.

Offi  ciële Mobil-distributeur

Als dé specialist binnen de marine-wereld heeft Ingelbeen-Soete u een waaier aan 
voordelen te bieden. Vanuit Izegem op amper een half uurtje van onze kust staat dit 
familiebedrijf dag en nacht paraat. Naast de wereldwijd erkende Mobil-producten 
zorgt Ingelbeen-Soete voor een technische begeleiding van A tot Z. 

Ingelbeen-Soete in cijfers

Benieuwd hoe het er achter de schermen aan toegaat bij Ingelbeen-Soete? 
We delen graag wat bijzondere cijfers met u:

• Specialist in smeermiddelen sinds 1929

• 48 medewerkers staan elke dag tot uw dienst

• Strategische olievoorraden van maar liefst 5 000 000 L

• 24/24 en 7/7 tot uw dienst

• Nummer 1 op gebied van constructeursgoedkeuringen zoals Cummins, 
ABC, Mitsubishi, Caterpillar, Volvo, Stork, …) 

Nice to meet you

“Hallo, ik ben Joeri Calleeuw. Sinds 2018 ben ik als fi ere 
Oostendenaar verantwoordelijk om jullie als vaste 
contactpersoon een uitmuntende service te bieden. 
Door m’n passie in de scheepvaart begeleid ik jullie 
graag bij een correcte oliekeuze, het verlengen van 
de smeerintervallen en het helpen analyseren van de 
gebruikte olie om zo voortijdig defecten te voorkomen.  

Uw besparingen

Talrijke tevreden schippers maakten de switch naar 
onze uitzonderlijke Mobil-producten. Ruim 25 rederijen 
inmiddels signifi cante besparingen konden noteren 
zoals:

• langere verversingsintervallen

• lagere operationele kosten

• minder pannes

• verlengde levensduur van de motoren

Interesse?

Contacteer ons vandaag nog. Joeri en het volledige 
Ingelbeen-team helpen u graag verder om de win-win 
situatie voor u te berekenen.

• Contactgegevens Ingelbeen-Soete:
 Noordkaai 8
 8870 Izegem
 +32 51 26 82 00  -  info@ingelbeen.be

• Contactgegevens Joeri:
 +32 498 65 94 70 – joeri@ingelbeen.be 



Openingsuren: Van maandag t/m donderdag van 8.30u tot 12.15u - 13u tot 17u en vrijdag van 08.30u tot 12.30u

Zeevissersfonds

NIEUW ADRES:
Vijverstraat 47 bus 3 - 8400 Oostende

Tel: 059 509 555

Fax: 059 509 525

info@zeevissersfonds.be

namen contactpersonen Previs
en e-mail adres Previs

Contact:
Ronny Lagast +32 476 36 40 33
Luk Louwagie +32 477 68 25 00

previs@zeevissersfonds.be

Contact:
Luk Louwagie +32 477 68 25 00

previs@zeevissersfonds.be

Het kantoor is enkel open op afspraak – we zijn van ma - do van 08u30 - 12u15 en van 13u00 - 17u00 en 
op vrijdag van 08u30 - 12u30 telefonisch bereikbaar op het nummer 059/509 555

Download de Previs App!


