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Quota 2021 en  
Wetenschappelijke vangstadviezen 2022
Terwijl na het afsluiten van een visserijakkoord met het Verenigd Koninkrijk (zie aandachtspunten in de editie van 
juni) de Europese Commissie aan een voorstel aan de ministerraad voor de EU-quota 2021 werkt, publiceerde 
ICES op 30 juni wetenschappelijke adviezen over vangstmogelijkheden 2022 voor een groot aantal bestanden. 
Ondanks het feit dat de meeste visbestanden in de Noordzee en Westelijke Wateren er goed voor staan, worden 
heel wat verlagingen geadviseerd om de bestanden gezond te blijven houden. Ook voor tong in het Bristolkanaal 
wordt een lichte daling geadviseerd maar Belgische vissers zijn het hiermee niet eens omdat er een overvloedige 
aanwezigheid van tong wordt vastgesteld. In onderstaande bijdrage vindt u een overzicht van de adviezen voor  
de visbestanden die het meeste belang hebben voor de Belgische visserijsector.

Jaarlijks geeft ICES aan de Europese Commissie en aan an-
dere visserijbeheerinstanties in de loop van de maand juni 
een advies over de vangstmogelijkheden van een groot 
aantal visbestanden voor het volgende jaar. Voor het op-
stellen van wetenschappelijk advies wordt per soort reke-
ning gehouden met vier parameters, namelijk de vangsten, 
de rekrutering, de visserijsterfte en de paaibiomassa. Met 
deze adviezen gaan in september de onderhandelingen 
tussen de EU, het VK en Noorwegen van start om een over-
eenstemming te bekomen over de TAC’s. Eens een over-
eenstemming is bereikt, bereidt de Europese Commissie 
een voorstel voor de quota van de EU-lidstaten voor met 
de bedoeling dat de Europese ministerraad die in decem-
ber van dit jaar voor 2022 vastlegt.

Adviezen 2022 Ierse Zee,  
Keltische Zee en Golf van Biskaje
Voor tong in de Ierse zee (7a) zien we de laatste jaren een 
toename van de vangsten omwille van het positief evo-
luerend visbestand. De voorbije jaren kende de rekru-
tering van jonge vis een toename, wat een goede zaak 
is en leidt tot een toenemende biomassa. De gekende 
UK Beam Trawl-Survey heeft niet kunnen plaatsvinden in 
2020 omwille van de COVID-19-pandemie. Door het niet 
kunnen benutten van deze survey-informatie heeft men 
een gemiddelde genomen van de rekrutering over de 
laatste vijf jaar. Uiteindelijk leidt dit tot een positief ad-
vies van 2,4% ten opzichte van vorig jaar. Toen kenden 
we een stijging van 68%.

Figuur 1: Samenvatting van de tong stock assessment voor 2022 adviezen in het Bristolkanaal. (Bron: ICES, 2021)
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Voor schol Ierse Zee werden de jaren 2015-2019 ge-
nomen als referentiewaarden voor het bepalen van de 
rekrutering. Er is een afname van 3,5% ten opzichte van 
het advies van vorig jaar omdat men op basis van mo-
dellen verwacht dat de biomassa met 10% zal afnemen 
ten opzichte van vorig jaar. 

Voor onze belangrijkste visstock, tong in het Bristolka-
naal (7fg), bleek dat er op basis van de uitkomst van 
het meest recente assessment een herschaling van de 
rekrutering van 2019 genoodzaakt is, wat nefast is het 
voor het wetenschappelijk advies. De biomassa doet 
het enorm goed, maar toch is er een negatief advies 
van zo’n 6,6% ten opzichte van vorig jaar. Dit komt deels 
ook doordat de visserijsterfte net boven het niveau van 
een maximaal duurzame opbrengst is gestegen (FMSY). 
Op basis van de vaststellingen van de Vlaamse reders 
vraagt de Rederscentrale dat de strenge referentiepun-
ten die gebruikt worden in de wetenschappelijke mo-
dellen herbekeken worden en dat de positieve toestand 
van dit visbestand beter in rekening wordt gebracht om 
ook aan de socio-economische doelstellingen in het 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid te voldoen. Vissers 
nemen grote hoeveelheden tong waar in dit gebied 
en zijn ervan overtuigd dat de perceptie van de weten-
schappers verschilt ten opzichte van de situatie in de 
praktijk. 

Voor schol in het Bristolkanaal zien we een stabiel pa-
troon in de aanvoer en ook de visserijsterfte en de 
paaibiomassa kennen een relatief stabiele evolutie de 
laatste jaren. Er wordt een daling van 9,1% voorgesteld 
ten opzichte van het vorig advies. Voor tong in het wes-
telijke deel van het Engels Kanaal (7e) is er een toena-
me in de vangsten en de rekrutering doet het goed. 
De biomassa neemt ook verder toe maar wordt in het 
laatste assessment iets lager ingeschat dan het jaar 
voorheen. Gezien de visserijsterfte niet op een niveau 
staat dat leidt tot MSY is er een daling van het advies 
tot vangstmogelijkheden met 6% ten opzichte van het 
vorige advies.

Voor tong in de Zuid Keltische Zee en ten Zuidwesten 
van Ierland (7hjk) wordt een ex aequo wat betreft vangst- 
advies naar voor gebracht, waardoor het quotum op-
nieuw op een zeer laag niveau zal liggen. Er zijn twijfels 
over de stockidentiteit waardoor ILVO en de sector een 
samenwerking gaan opzetten om hieromtrent bijko-
mende data te verzamelen. Binnen de Quotacommis-
sie worden mogelijkheden bekeken om een gedeelte 
van het quotum toe te kennen voor wetenschappelijk 
onderzoek. Op de bijeenkomst van de Quotacommissie 
van 3 augustus 2021 zal een regeling voor wetenschap-
pelijk onderzoek worden uitgewerkt. Ook voor schol 
7hjk zijn er weinig gegevens beschikbaar, maar ICES 

Figuur 2: Samenvatting van de kabeljauw stock assessment voor 2022 adviezen in de Noordzee (Bron: ICES, 2021)
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stelt wel een dalende trend van de biomassa vast. In 
tegenstelling tot vorig jaar wordt geen nulvangst meer 
geadviseerd, maar wordt een TAC naar voorgeschoven 
op basis van FMSY.

Tot slot kent tong in  de Golf van Biskaje (8ab) een lage 
rekrutering van jonge vis en ook de visserijsterfte ligt 
boven FMSY. Na een advies vorig jaar om de TAC met 
5% te verminderen, wordt dit jaar een nog sterkere da-
ling geadviseerd van maar liefst 36%. 

Adviezen 2022 Noordzee en  
oostelijk Engels Kanaal
Op tong wordt in de Noordzee veel minder gevist dan 
enkele jaren terug. Dat is duidelijk af te leiden uit de 
vangstgegevens en vissers geven ook aan dat er mo-
menteel meer tong te vangen is in de Westelijke Wa-
teren. De rekrutering voor 2019 en 2020 werden voor-
heen hoger ingeschat dan nu het geval is, wat een grote 
impact heeft op het wetenschappelijk advies. Ondanks 
het feit de paaibiomassa in de positieve zin evolueert, 
ligt de visserijdruk nog boven het FMSY referentiepunt. 
Dit in combinatie met de aangepaste rekruteringsgege-
vens leidt tot een negatief advies van -28% voor tong-
vangsten in de Noordzee. Vorig jaar kenden we nog een 
positief advies met een stijging van 22%. Schol Noord-
zee is een gelijkaardig verhaal: een herschaling van 
de rekrutering heeft plaatsgevonden omdat de vorige 
jaren een grotere waarde werd ingeschat. Een dalend 
advies van -12,4% is het gevolg hiervan. 

Het kabeljauwbestand Noordzee en oostelijk Engels 
Kanaal bevindt zich op vlak van biomassa op een zeer 
laag niveau en is bijgevolg de minst positieve stock in 
die gebieden. Ook hier zijn onduidelijkheden over de 
stockidentiteit. Een serie van benchmarks om de com-
ponenten van de assessments te verbeteren, staat op 
de planning. Wetenschappers vermoeden dat heel wat 
kabeljauw (voornamelijk jaarklasse drie) uit de Noord-
zee naar het westen van Schotland is geëmigreerd. Het 
staat wel vast dat de zuidelijke kabeljauwstock uit de 
Noordzee zich op een zeer laag niveau bevindt. Een 
daling van 10,3% is het uiteindelijke wetenschappelijke 
advies. 

Voor wijting en schelvis kennen we wel grote stijgingen 
van de ICES-adviezen, met 154% voor schelvis in de 
Noordzee en 255% stijging voor wijting in de Noordzee 
en het oostelijk Engels Kanaal. 

Voor tong in het oostelijk Engels Kanaal (7d) vond een 
benchmark plaats in februari 2021 waarop een revisie 
van de Belgische en Franse vangstdata werd toegepast. 
Ook werden een nieuw assessmentmodel en nieuwe re-
ferentiepunten toegepast. Opvallend bij deze stock is 
dat de biomassa een stuk lager wordt ingeschat door 

het nieuwe model. Dit is ook wat werd vastgesteld door 
wetenschappers toen het vorige model nog in gebruik 
was. De vangsten liggen erg laag de laatste jaren, ter-
wijl de rekrutering fluctueert. De visserijsterfte ligt nog 
een stuk boven het vereiste niveau. Daarom wordt een 
negatief advies van -27% naar voor gebracht. Schol in 
de 7d kent ook gevolgen van de COVID-19-pandemie 
waardoor vorig jaar één van de surveys maar deels kon 
worden uitgevoerd. De beschikbare gegevens wezen 
op een heel lage rekrutering in 2020, waardoor men 
voor de inschatting van de rekrutering de laagste waar-
de van de tijdsreeks heeft genomen. Dit in combinatie 
met een lage biomassa zorgt voor een advies van -24%.

Quota 2021
Momenteel zijn er voor 2021 nog altijd maar quota toe-
gekend die gelden tot 31 juli. Nu er een akkoord is met 
het VK over de totale vangstmogelijkheden van soorten 
onder een gedeeld beheer, zou ervan uitgegaan kun-
nen worden dat die quota voor zeven maanden, gemak-
kelijk in 12 maanden kunnen worden omgezet, maar zo 
eenvoudig werkt de EU-regelgeving niet. De Europese 
Commissie heeft aan voorstellen aan de ministerraad 
gewerkt waarbij rekening is gehouden met de zoge-
naamde Haagse preferenties en met de uitzonderingen 
op de aanlandplicht. 

Voor de eerste problematiek is in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw in Den Haag een akkoord gesloten dat 
Ierland (en toen ook het VK) voor bepaalde bestanden 
konden eisen dat ze een bonus zouden krijgen op de 
verdeling van de quota op de visgronden die groten-
deels in hun eigen wateren liggen. Nu een deel van de 
vangstmogelijkheden (gemiddeld 25%) van de blijven-
de EU-landen naar het VK zijn overgedragen, lijkt Ier-
land in nog grotere mate dan andere jaren van deze 
Haagse preferenties gebruik te willen maken.

Ten tweede vindt de Europese Commissie dat de- 
minimis- en overlevingsuitzonderingen op de aanland-
plicht nogmaals in rekening moeten worden gebracht 
bij het verdelen van de quota over de lidstaten. De 
theoretische hoeveelheden die aldus terug gezet zou-
den kunnen zijn in zee, worden in de EU in mindering 
gebracht op de met derde landen overeengekomen 
TAC’s. De voorbereidingen van de ministerraad die de 
voorstellen voor de quota van de Europese Commissie 
in regelgeving moeten omzetten (zoals andere jaren in 
december), zijn aan de gang en logischerwijze zouden 
deze voor het verstrijken van de zevende maand afge-
rond moeten zijn. De Rederscentrale volgt dit – zoals an-
ders in de decemberraad – zo goed mogelijk op.

EB/SM ■
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MOSSELEN OESTERS MESHEFTEN VIS GARNALEN NOTEN THEE ZADEN

Machinefabriek Kramer BV
Oostzeedijk 4a
4486 PN  Colijnsplaat
Tel. +31 (0)113 693010
info@kramermachines.nl
www.kramermachines.nl

ENGINEERING FABRICAGE ONDERHOUD REVISIE

 BEL: 058 233 672

BRUGSESTEENWEG 64A • 8433 MIDDELKERKE

 BEL: 058 233 672

BRUGSESTEENWEG 64A • 8433 MIDDELKERKE

Bezoek/correspondentieadres: Deltahaven 18, Postbus 23, 3250 AA  Stellendam (NL)
 +31 (0)187 49 80 20   @ info@padmos.nl   www.padmos.nl

Bruinisse (NL)
Stellendam (NL)
Kilmore Quay (IRL)

Offi cieel Dealer
Mitsubishi Dieselmotoren

We keep you fishing

Padmos Z53.indd   1 12-03-13   09:23

Bezoek/correspondentieadres: Padmos, Deltahaven 18, 3251 LC Stellendam (NL)

 +31 (0)187 49 80 20 @ info@padmos.nl www.padmos.nl
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Werkgroep Opleidingen
Tijdens de Werkgroep Opleidingen komen heel wat part-
ners uit de visserijsector samen om het opleidingsaanbod 
en de noden op vlak van bemanning te bespreken. Voor 
wat lopende initiatieven betreft, werd op maandag 21 juni 
een stand van zaken gegeven. Zo is er de herziening van 
de Basic Safety-opleiding, waarvoor de VDAB ondertussen 
heeft bevestigd dat het gedeelte ‘brandbestrijding’ kan in-
gekort 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 
opleiding Stuurman werkt. Deze opleiding zal plaatsvin-
den van 20 september 2021 tot en met 23 oktober 2021 
(zie affiche). 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. 

Wat betreft de vermindering van de stagetijden, heeft 
Rederscentrale een voorstel ingediend bij FOD Mobili-
teit met een beschrijving 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 ook 
een diploma stuurman/schipper hebben, maar niet op 
een vlotte manier stagedagen kunnen verzamelen om hun 
vaarbevoegdheidsbewijs (VBB) als stuurman en/of schip-
per te bekomen omdat ze moeten aangemonsterd zijn als 
motorist. Rederscentrale heeft de werkschema’s van moto-
risten in kaart gebracht op basis van bevragingen bij meer-
dere rederijen. Daaruit blijkt duidelijk dat de opsplitsing 
tussen dek en motoren in de praktijk veel minder aanwezig 
is. Aan de werkgroep werd bevestigd dat dit voorstel mo-
menteel bekeken wordt door FOD Mobiliteit. Bovendien 
werd gemeld dat een volgende beoordelingscommissie 
voor kandidaten die aan bepaalde voorwaarden voldoen 
om sneller een VBB te bekomen, in november dit jaar zal 
plaatsvinden.

Tijdens de werkgroep werd eveneens het tekort aan moto-
risten aangekaart. Algemeen is er minder interesse voor de 
opleiding motorist dan voor de opleiding stuurman/schip-
per. Het stimuleren van vissers speelt hier een belangrijke 
rol. Vermindering van stagetijd is ook hier niet evident we-
gens de internationale regelgeving waaraan moet worden 
voldaan. De sector kan echter steeds voorstellen richten 
aan FOD Mobiliteit. Daarbij is er wel mogelijkheid tot afwij-
king om een VBB Motorist Onbeperkt Vermogen te beha-
len, wanneer een visser geslaagd is voor de opleiding, in 
orde is met zijn stageboek en stage gedaan heeft op een 
vaartuig van 750 kW. 

Voor de intrede van observanten is het vanaf heden mo-
gelijk zich aan te melden bij het Zeevissersfonds. De re-
der doet tegelijkertijd een aanvraag bij FOD Mobiliteit 
en vervolgens volgt de observant een opleiding door de  
PREVIS-preventiecoördinator, Luk Louwagie. Indien FOD 
Mobiliteit de aanvraag goedkeurt, is er de mogelijkheid om 
één of twee zeereizen mee te gaan als observant.

Met betrekking tot de visserijsimulator, kan er nog steeds 
geen datum meegegeven worden voor de oplevering.  
De ingenieurs die de modellen opstellen, dienen de soft-
ware verder te verfijnen om fouten na updates te vermijden.

Ten slotte werd tijdens de werkgroep meegedeeld dat de 
vierdaagse cursus Vissen met Toekomst zal plaatsvinden van 
29 november 2021 tot en met 2 december 2021. 

Opleiding stuurman

JV ■

Vijverstraat 47 bus 3 • 8400 Oostende
T 059/ 509 555 • F 059 509 525

OPLEIDING STUURLAN

Wanneer? 
van 20/09/2021 t.e.m. 23/10/2021

Waar?
Maritiem Instituut Mercator,  
Mercatorlaan 15 te Oostende

Toelatingsvoorwaarden? 
In het bezit zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs 
roerganger

Voor informatie en inschrijving?

Administratie Zeevissersfonds  
Tel. 059/ 50 95 55 
GSM / Whatsapp: 0471/411 328 
E-mail: info@zeevissersfonds.be 
Website: zeevissersfonds.be

Opleidingen
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 de Werkgroep Opleidin-
gen van 21 juni en de specifieke opleiding Stuurman die dit najaar zal plaatsvinden.
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Hoorzitting over de toekomst van  
de EU-VK visserijrelaties na de brexit
De Rederscentrale woonde op 16 juni een virtuele  
publieke hoorzitting bij in de visserijcommissie van het 
Europees Parlement. Voorzitter Pierre Karleskind (po-
litieke groep Renew Europe) opende met een verslag 
van zijn deelname aan de vergadering van de EU-vis-
serijministers in Lissabon de dag ervoor. Daarna kwam 
Charlina Vitcheva, hoofd van het Directoraat-Generaal 
Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commis-
sie, aan het woord om vier sleutelelementen van een 
samenwerking tussen de EU en het VK toe te lichten: 
overleg over gezamenlijk beheer voor 2022, toegang & 
licenties, markten & handel en goed bestuur.

De onderwerpen waarover een aantal sprekers daar-
na aan het woord kwamen, waren ‘De implementatie 
van het handels- en samenwerkingsakkoord: wat heeft 
goed gewerkt en wat is verkeerd gelopen?’ en ‘Partners 
of tegenstanders: welke perspectieven zijn er voor de 
visserijsectoren in de EU en het VK?’. Zoals gewoonlijk 
bij een hoorzitting stelden een aantal leden van de vis-
serijcommissie daarna enkele vragen. De conclusies 
van de hoorzitting waren:

• Er is nood aan voldoende en snelle steun aan de 
EU-visserijsector, die mikt op compensatie van de 
verliezen als gevolg van de brexit.

• De Europese Commissie dient zich sterk te houden 
om de visserijovereenkomsten in het handels- en 
samenwerkingsakkoord te handhaven en de mo-
gelijkheden in het akkoord aan te wenden om dit 
doel  
te bereiken.

• De transparantie voor de sector over hoe de Euro-
pese Commissie de onderhandelingen voert, moet 
verbeteren, zodat er geen vertrouwenscrisis komt 
in de EU.

• Er moet meer rekening worden gehouden met het 
socio-economische aspect bij het vastleggen van 
visserijquota.

De vraag blijft hoe deze conclusies van de visserijcom-
missie opgevolgd zullen worden in de plenaire van het 
Europees Parlement. 

EAPO marktenwerkgroep
Ook op 16 juni was de Rederscentrale aanwezig op de 
marktenwerkgroep van de Europese associatie van er-
kende producentenorganisaties voor de visserij. Daar 
werd een gezamenlijk standpunt voorbereid over de 
intentie van de Europese Commissie om een nutri-sco-
re en/of een duurzaamheidsindicatie aan de verplich-

te marktstandaarden toe te voegen. Tot op heden zijn 
dit enkel voorwaarden over het minimum gewicht en 
een minimum kwaliteitsniveau om een visserijproduct 
te mogen verkopen. De politieke situatie leidde tot de 
conclusie dat dit nog moeilijk kan worden vermeden, 
maar er kan zeker gewogen worden op de manier waar-
op dit zal worden ingevoerd. EAPO zal hierbij de belan-
gen van de visserij met alle mogelijkheden verdedigen.

Overleg FOD Mobiliteit
Woensdag 23 juni gaf de FOD Mobiliteit een toelich-
ting over wat mogelijks wordt meegenomen in de aan-
passing van federale wetgevingen van belang voor de 
visserijsector. De zeevaartwet voor koopvaardij is recent 
herzien en wat niet langer nuttig is werd eruit gehaald. 
De federale overheid wenst in dit kader ook alle visserij-
wetgeving te herzien en te vereenvoudigen. Rederscen-
trale maakte reeds begin dit jaar een lijst van de Wetten 
en Koninklijke Besluiten die volgens de leden kunnen 
vereenvoudigd worden. Het gaat onder andere om ver-
eisten inzake opleidingen en bemanning, inspecties en 
veiligheidsoefeningen, maar ook om administratieve 
procedures, aangiftes en retributies.

Tijdens het overleg op 23 juni werden door de FOD 
Mobiliteit al een aantal concrete voorstellen tot aanpas-
singen voorgelegd voor een eerste evaluatie door de 
Rederscentrale. Er is de intentie om meer in te zetten 
op het proactief werken door rederijen, die zelf instaan 
voor het correct opvolgen van structureel onderhoud 
van hun vaartuigen, van het functioneel zijn van de vei-
ligheidsmiddelen en van het regelmatig oefenen van de 
aanpak van noodsituaties. Daartegenover zou dan een 
minder frequente verplichting staan tot droogzetting 
van het vaartuig. De uitkomsten van dit overleg werden 
meegenomen naar een zitting van de Raad van Bestuur 
van de Rederscentrale op 6 juli, waar opmerkingen over 
de voorstellen zijn genoteerd om door te geven aan de 
FOD. 

ILVO-toelichting ICES-adviezen
Op vrijdag 25 juni gaf het ILVO een overzicht van de 
verwachte ICES-adviezen die op 30 juni zouden worden 
gepubliceerd. Dit was in aanwezigheid van het kabinet 
van Vlaams minister bevoegd voor visserij, het Depar-
tement Landbouw en Visserij en de Rederscentrale. 
Na de toelichting over de adviezen werd een overzicht 
gegeven van de bemonsteringen in 2020 door ILVO. In 
totaal werden 64 stocks bemonsterd, waarvan het gros 
in de Noordzee (24 stuks) en de Westelijke Wateren 
(19 stuks). Dit gebeurde via in totaal 42 trips met waar-
nemers van ILVO en er vonden 3 Self Sampling-zeerei-
zen plaats waarbij vissers zelf meehelpen aan het beko-

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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men van wetenschappelijke vangstgegevens door een 
protocol te volgen gedurende een volledige zeereis. 
Dit gebeurde onder andere voor tong in de Ierse Zee. 
Het is de bedoeling om de komende jaren nog meer in 
te zetten op Self Sampling gezien het gunstige kosten-
plaatje dat hieraan gekoppeld is.

SALV
Net op het moment dat de laatste loodjes werden ge-
legd ter afronding van een nieuw Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid in de namiddag van 25 juni, ging een 
zitting van de Strategische Adviesraad Landbouw en Vis-
serij (SALV) door. Dit was natuurlijk – met een toelichting 
door Pieter Lietaer van de Algemene Afvaardiging van 
de Regering van Vlaanderen bij de EU – een belangrijk 
agendapunt. Wat het Gemeenschappelijk Visserijbeleid 
betreft daarentegen, blijft de Europese Commissie be-
vestigen dat er enkel tegen eind 2022 een rapport op-
gemaakt moet worden en dat er geen intenties bestaan 
om de gewoonlijke tienjarige herziening op te starten.

Naast dit thema werd ook dieper ingegaan op reeds goed-
gekeurde SALV-adviezen, waaronder over de omzetting 
van de EU-richtlijn rond oneerlijke handelspraktijken. In 
dat kader werd bevestigd dat er een specifieke bena-
dering blijft voor producenten- en brancheorganisaties  
(PO & BO). Zoals gewoonlijk stond ook een rapporte-
ring uit de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) op 
de agenda waar de focus op ‘Ruimte om te vissen’ lag, 
met de bekrachtiging door de SALV van een TWV-ad-
vies daarover en de aankondiging van het consultatie-
moment gepland door de FOD Leefmilieu op 2 juli. 

FFL-Stuurgroep
Op maandag 28 juni ging een Fishing for Litter (FFL)- 
stuurgroep door, georganiseerd door FOD Leefmilieu. 
De Vlaamse Visserijcoöperatie (VVC) gaf een stand van 
zaken rond de praktische uitvoering van het FFL-pro-
ject. De cijfers van het ingezamelde afval voor het eer-
ste kwartaal van 2021 zijn nog niet beschikbaar, maar er 
worden lagere cijfers verwacht vanwege de coronacri-
sis. Er wordt samen met FOD Leefmilieu verder ingezet 
op het zoeken naar een meer ecologische oplossing 
voor het recycleren van de visnetten, wegens stopzet-
ting van een pilootproject met een Belgische afvalver-
werkingsbedrijf.

In dit kader werd er verwezen naar een recyclage-pi-
lootproject in Nederland. Er zal bekeken worden of 
aansluiten bij dit project voor de verwerking van de 
visnetten van Belgische vissersvaartuigen, mogelijk is. 
Bovendien worden onder het C-Martlife-project studies 
voorzien omtrent recyclagemogelijkheden en circulair 
design. 

De Rederscentrale staat in voor het luik Communicatie 
en Sensibilisering. De Fishing for Litter smartphone-ap-
plicatie werd in september vorig jaar gelanceerd. De 
app is ondertussen bekend onder de vissers. Momen-
teel worden echter minder Big Bags geregistreerd ge-
zien de moeilijkheid om ze af te leveren in Ierse havens.

Vervolgens werd een stand van zaken gegeven betref-
fende andere communicatieacties. Wegens de coron-
acrisis kon in 2020 geen FFL-event binnen de visser-
ijsector georganiseerd worden. Er wordt gekeken om 
eind 2021 wel een event te organiseren voor vissers en 
reders waarbij FFL onder de aandacht zal worden ge-
bracht. Daarnaast zal er in het najaar een beloningsactie 
voorzien worden voor alle vissers die zich actief inzetten 
voor het verzamelen van opgevist afval.

Ten slotte werd een stand van zaken gegeven betreffen-
de de implementatie van de nieuwe PRF- en SUP-richt-
lijnen (Port Reception Facilities & Single Use Plastics).  
De PRF-richtlijn wordt binnenkort goedgekeurd door 
de Vlaamse ministerraad. Onder deze richtlijn valt het 
aanlanden van passief opgevist marien afval. De kos-
ten voor afgifte mogen hierbij niet doorgerekend wor-
den aan de visser, gezien Fishing for Litter nog steeds 
een vrijwillige actie is. De SUP-richtlijn is reeds in voe-
ge sinds juli 2021 voor gangbare wegwerpitems. Voor 
vistuig werd uitstel gekregen. De richtlijn legt wel de 
lidstaten op om vanaf 2022 te rapporteren over het 
vistuigafval dat normaal gegenereerd en op de markt 
gebracht wordt. Hiervoor zullen Extended Producer 
Responsibility-systemen per lidstaat opgezet moeten 
worden. 

NWWAC Climate and  
Environment focusgroep 
Op maandag 28 juni vond eveneens een bijeenkomst 
van de Climate & Environment focusgroep onder de 
Noordwestelijke Wateren Adviesraad (NWWAC) plaats. 
Ten eerste werd de openbare raadpleging over de 
uitbreiding van Ierse mariene beschermde gebieden 
besproken. Ten tweede werd een nieuw initiatief van 
de Europese Commissie besproken in het kader van 
de ontwerpwet CO2-uitstoot van motoren. Dit initiatief 
bepaalt hoe de vermindering van de CO2-emissies van 
motoren van vissersvaartuigen kan worden gemeten, 
om zo een geharmoniseerd kader voor alle lidstaten 
tot stand te brengen. Wanneer een nieuwe motor met 
steun van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, 
Visserij en Aquacultuur wordt ingebouwd in een vis-
sersvaartuig met een lengte tussen 12 en 24 m, moet 
het ten minste 20% minder CO2 uitstoten dan de vorige 
motor.

In dit kader werd een presentatie gegeven door Tristan 
Smith, onderzoeker aan het University College of Lon-
don, die een onderzoeksgroep leidt die zich richt op 
het koolstofarm maken van de internationale scheep-
vaartindustrie. De onderzoeksgroep heeft reeds heel 
wat werk verricht op vraag van de Internationale Ma-
ritieme Organisatie (IMO) en de scheepvaartindustrie. 
Voor visserij werden nog geen specifieke analyses uit-
gevoerd, gezien de zeer specifieke sector. Vanuit de fo-
cusgroep zal een ontwerpantwoord op deze consultatie 
voorbereid worden.

Lees verder p. 11
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Algemene Vergadering  
Zuidwestelijke Wateren adviesraad
Op dinsdag 29 juni vond de Algemene Vergadering van 
de Zuidwestelijke Wateren adviesraad (SWWAC) plaats. 
Rederscentrale is lid van de SWWAC specifiek voor de 
belangen van de Belgische visserijsector in de Golf van 
Biskaje, waar momenteel de visserijcampagne op tong 
nog plaatsvindt tot eind september. Tijdens de verga-
dering werd in eerste instantie een overzicht gegeven 
van de adviezen die gedurende het voorbije werkjaar 
werden gepubliceerd. Zo werden onder meer adviezen 
overgemaakt aan de Europese Commissie over vangst-
mogelijkheden 2021 en aanbevelingen op vlak van het 
verbeteren van arbeidsomstandigheden aan boord 
en beperkingen van de vangstcapaciteit. Aansluitend 
maakte het secretariaat de balans op van 2020 op fi-
nancieel vlak, die erg positief was gezien er omwille van 
de COVID-19 pandemie heel weinig kosten werden ge-
maakt. In totaal vonden 25 vergaderingen plaats binnen 
de SWWAC en was het secretariaat vertegenwoordigd 
op 13 externe vergaderingen.

Het programma voor het komende werkjaar (1 april 
2021 – 31 maart 2022) werd aansluitend toegelicht, 
waarbij de prioriteiten liggen op de aanpak van onge-
wenste bijvangsten. Dit gaat voornamelijk over soor-
ten die niet van toepassing zijn voor de Belgische vis-
serij. Andere prioriteiten zijn uiteraard de relance van 
de visserijsector na de coronacrisis en brexit en ook 
wordt een uitgebreid SWWAC-advies verwacht over de 
vangstmogelijkheden voor 2022. De situatie voor tong 
in de Golf van Biskaje is alvast niet rooskleurig, want 
wetenschappers adviseren een daling van 36% van de 
vangstmogelijkheden ten opzichte van vorig jaar.

Europese verordening visserijcontrole
De  Europese ministerraad voor landbouw en visserij 
bereikte op 28 en 29 juni een standpunt over de herzie-
ning van het visserijcontrolesysteem. De herziening, die 
de Europese Commissie in mei 2018 voorstelde, moet 
de  regels voor het toezicht op visserijactiviteiten mo-
derniseren, efficiënter en doeltreffender maken, en zor-
gen voor de naleving van het gemeenschappelijk vis-
serijbeleid (GVB) en ander EU-beleid. Het is de eerste 
grote herziening  van de regels  sinds 2009. Het stand-
punt effent de weg voor de onderhandelingen met het 
Europees Parlement. 

Onder andere de implementatie van CCTV op vissers-
vaartuigen maakt deel uit van de discussies binnen de 
herziening van het visserijcontrolesysteem. Rederscen-
trale is ervan overtuigd dat deze maatregel de proble-
men die de aanlandingsverplichting heeft veroorzaakt 
niet zal oplossen. Het Departement Landbouw en Visse-
rij liet hieromtrent wel weten dat de Scheveningen-lid-
staatgroep een akkoord heeft bereikt over een proef-
traject door elke lidstaat met twee vaartuigen. Hiervan 
zijn de modaliteiten nog niet bekend maar de Belgische 
visserijsector vindt dat een dergelijk proefproject moet 
focussen op dataverzameling en niet op controle. 

Ook betreffende traceerbaarheid is Europa er voorstan-
der van om de regelgeving nog wat aan te scherpen. 
De Belgische visserijsector hoopt op een snelle opstart 
van het Brexit Adjustment Reserve (BAR) om middelen 
ter beschikking te kunnen krijgen om te voldoen aan de 
nieuwe vereisten inzake traceerbaarheid en verplichte 
weging aan boord.

NWWAC-vergaderingen
Vanaf 1 juli zijn een aantal vergaderingen doorgegaan 
van de Noordwestelijke Wateren Adviesraad, te be-
ginnen met de Horizontale Werkgroep. Daar werd in 
dialoog gegaan met de Europese Commissie en de 
NWW-lidstatengroep. Tevens werd gerapporteerd uit 
de verschillende focusgroepen, ‘Aanlandplicht’, ‘Kli-
maat & milieu’, ‘Krabbenvisserij’, ‘Roggenvisserij’, 'Visse-
rijcontrole’ en ‘Brexit’. Verder werd de toelichting door 
ICES van de adviezen 2022 in de verschillende regio-
nale werkgroepen voorbereid en tenslotte was er een 
presentatie over de opvolging van de sociale dimensie 
in de visserijsector.

De tweede vergadering op 1 juli was een extraordinaire 
Algemene Vergadering waar de herziene statuten en het 
herziene huishoudelijk reglement werden goedgekeurd. 
De regionale werkgroepen waren dan weer gepland op  
2 en 5 juli, met dus de respectievelijk specifieke presen-
tatie van ICES-adviezen 2022 voor de visbestanden in 
de Ierse Zee, het Engels Kanaal, de Keltische Zee en de 
wateren ten westen van Schotland.

In de werkgroep Engels Kanaal werden ook thema’s van  
de NWW-lidstatengroep aangekaart: ‘Zeebaarsvisserij’, 
‘Wulkenvisserij’, ‘Visserij op Sint-Jacobsschelpen’ en 
‘Flyshootvisserij’. In de werkgroep Keltische Zee kwam 
het thema ‘Maaswijdtes in de Ierse Box’ in het kader van 
een eventuele herziening van het heekherstelplan aan 
bod. Voor meer duiding over één of meer onderwerpen 
die in de NWWAC aan bod komen, gelieve het secreta-
riaat van de Rederscentrale te contacteren.

Raden van Bestuur
Op 7 juli gingen de eerste zittingen van de Raden van 
Bestuur van Rederscentrale CVBA en Rederscentrale 
VZW door na de jaarlijkse Algemene Vergaderingen. 
Zoals gewoonlijk werden daarbij de voorzitter, onder-
voorzitter van beide structuren, en de penningmeester 
voor de VZW aangeduid voor het komende jaar. Geert 
De Groote, Marina Lepeire-Nollet en Eddie Cattoor wer-
den met eenparigheid van stemmen in die respectieve-
lijke rollen bevestigd.

Daarnaast werden alle mandaten en vertegenwoordi-
gingen van de Rederscentrale bevestigd, die sinds au-
gustus 2020 in het eerste jaar van het huidig bestuur 
werden aangeduid. De andere werkpunten op de agen-
da waren het sociaal overleg, de Belgische visserijmo-
gelijkheden, het project Britse havens, overleg met de 
Dienst Visserij, overleg met de FOD Mobiliteit en ruim-
te op zee; allemaal onderwerpen die in deze, vorige of 

Lees verder p. 13
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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
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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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Aanvoer & besomming
Belgische vaartuigen in Belgische havens
Juni 2021

Gewicht (kg) Waarde (€) G.P. (€/kg)

Stedelijke vismijn
Nieuwpoort 26.298 127.860 4,86

Vlaamse Visveiling 797.916 4.882.526 6,12

TOTAAL 824.214 5.010.386 6,08

toekomstige edities van dit informatieblad aan bod ko-
men, kwamen of zullen komen.

EAPO ledenvergadering
Naar aanleiding van het vertrek van de Britse le-
den en de vele uitdagingen voor de Europese vis-
serijsector in de komende jaren, is EAPO reeds 
enkele maanden intensief aan het brainstormen 
over de toekomst van de organisatie. Zo voer-
de de voormalige Policy Officer in januari-februari 
2021 gesprekken met alle EAPO-leden om zo inzicht te 
krijgen in de verschillende standpunten. Deze werden 
samen met de resultaten van een questionnaire gepre-
senteerd tijdens een ledenvergadering op donderdag 
8 juli. Vanwege de quarantainemaatregelen die ge-

paard gaan met internationaal reizen, werd beslist om 
deze virtueel te laten doorgaan. Desondanks de vele 
voordelen, is hieruit gebleken dat online vergaderingen 
ook jammer genoeg vele beperkingen kennen. Zo werd 
al snel duidelijk dat discussies van dergelijk belangrijke 
aard beter face-to-face gevoerd worden om miscom-
municatie te vermijden. Naar aanleiding hiervan werd 
beslist om de ledenvergadering op een ander moment 
verder te zetten alsook de initieel geplande stemming 
over de modaliteiten van de organisatie in de toekomst. 
Er wordt gemikt op de Algemene Vergadering eind 
september 2021 om tot een finale consensus te komen.

ZB/EB/SM/JV ■
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VISSOORT1 Voorlopig 
Quotum 2021 VANGSTEN BENUT %

Kabeljauw 2a(EU),3a(<>SK,<>KT),4 567 88,27 15,57
7a 2 1,05 52,45
7bc,7e-k,8,9,10 7 4,38 62,62
7d 33 10,92 33,10
Totaal 609 104,62 17,18

Schelvis 2a(EU),4 287 17,81 6,21
7b-k,8,9,10 91 89,21 98,03
7a 29 1,04 3,58
Totaal 407 108,06 26,55

Zwarte koolvis 2a(EU),3a,3bc(EU),4 19 4,39 23,09
7,8,9,10 4 1,12 27,96
Totaal 23 5,51 23,96

Witte koolvis 7 92 6,47 7,04
Leng 4(EU) 10 2,27 22,67

6,7,8,9,10,12,14(EUIW) 30 7,65 33,05
Totaal 40 9,92 24,80

Wijting 2a(EU),4 246 71,59 29,10
7a 1 0,44 44,05
7b-k 46 TBA TBA
8 3 0,02 0,55
Totaal 296 72,05 24,34

Schol 2a(EU),3a(<>SK,<>KT),4 4.472 727,57 16,27
7a 56 14,92 26,65
7de 1.240 322,27 25,99
7fg 247 111,37 45,09
7hjk 11 2,41 21,95
8 1 0,01 1,26
Totaal 6.027 1.178,55 19,55

Tong 2,4(EU) 954 100,85 10,57
7a 281 199,31 70,93
7d 590 370,77 62,84
7e 37 37,89 102,41
7fg 504 TBA TBA
7hjk 35 7,35 21,00
8ab 275 77,75 28,27
Totaal 2.676 793,92 29,67

Tarbot en griet 2a,4(EU) 248 68,48 27,61
1 EU=EU-wateren; IW=internationale wateren; NW=Noorse wateren; SK=Skagerrak; KT=Kattegat

VERSIE VAN 7/07/2021
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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) 90 31,19 42,77
6ab,7a-c,7e-k(EU) 473 312,85 68,57
7d(EU) 61 TBA TBA
8,9(EU) 10 0,13 1,30
Totaal 634 344,00 54,29

Golfrog 7de(EU) gesloten gesloten gesloten
Kleinoogrog 7fg gesloten gesloten gesloten
Tongschar en witje 2a,4(EU) 223 48,23 21,63
Andere soorten Nozo 4(NW) 23 0,45 1,96
Makreel 2a(EU),3a,3bc(EU),4 90 72,36 80,40

5b(EU+IW),6,7,8abde 65 20,59 31,67
Totaal 155 92,95 59,97

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 31,43 66,87
Heek 2a,4(EU) 21 0,91 4,33

4(NW) 17 TBA TBA
5b(EU+IW),6,7,12,14(IW) 290 35,59 12,27
8abde 9 1,56 17,32
Totaal 337 38,00 11,29

Zeeduivel 2a,4(EU) 182 34,05 18,71
7 1.939 639,07 33,68
8abde 204 14,02 6,87
Totaal 2.325 687,14 29,55

Schartong 2a,4(EU) 5 2,72 54,42
7 473 238,57 53,25
8 32 13,29 41,52
Totaal 510 254,58 49,92

Langoustine 2a,4(EU) 356 249,23 70,01
7 3 TBA TBA
8abde 1 TBA TBA
Totaal 360 249,23 69,23

Haring 4c,7d(<>Blackwater-bestand) 99 14,22 14,43

VERSIE VAN 7/07/2021
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Maritiem recht
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the future
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ontwerpen, vakmanschap en  

innovatieve technologie voor  

een maximale inzetbaarheid  

en duurzaamheid.
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SEA(A)BASS: 
ONDERZOEK 

NAAR 
ZEEBAARS BESCHERMINGSZONES 

OOSTENDE & ZEEBRUGGE

In Oostende en Zeebrugge zijn er beschermingszones om de 
achteruitgang van zeebaars tegen te gaan. Het is verboden 
te vissen in de zone van Zeebrugge en in Oostende geldt 
een terugzetverplichting. Door onze wetenschappers wordt 
op deze plaatsen onderzoek uitgevoerd in samenwerking 
met een specifieke groep vrijwilligers/vissers. Deze groep 
heeft een licentie om in deze zones zeebaars te vangen, ze 
te merken en terug te zetten.

gemaakt van een Petersen disc (een 
geel en een groen schijfje), maar vanaf 
nu wordt een dart tag gebruikt (een 
geel lintje). Een aantal van de vissen 
uit het onderzoek kreeg ook een 
zender in de buikholte (rood). Dit 
staat aangeduid met ‘Reward: 
tag inside’ op het merkteken. De 
informatie die via deze zenders 
verzameld wordt, geeft ons een 
nauwkeuriger beeld van de 
verspreiding van zeebaars. 

Hierdoor komen we meer te 
weten over het gebruik van 
de verschillende habitats door 
zeebaars, zowel in en buiten 
Belgische wateren, in combinatie 
met seizoenale verschillen. 

Wanneer u een zeebaars met een merkteken en/of zender 
vindt, dan zijn er twee mogelijkheden:

1. U heeft een levend exemplaar in handen: 
Graag ontvangen we de lengte, het gewicht en volgnummer van het 
dier, het tijdstip en de plaats van de vangst. Indien mogelijk mag u 
het dier terugzetten in zijn habitat, zonder de zender/het merkteken te 

verwijderen.

2. U heeft een dood exemplaar in handen: 
Ook hier ontvangen we graag de lengte, het gewicht, het volgnummer, 
het tijdstip en de plaats van de vangst. Gelieve ook contact op te 
nemen via zeebaars@ilvo.vlaanderen.be, zodat we de eventuele 

inwendige zender en andere gegevens kunnen recupereren.  

Voor het terugbrengen van de inwendige zender wordt 
een vergoeding van €25 of een T-shirt aangeboden. 

Ook mag het volledige dier binnengebracht 
worden voor verder onderzoek: dit 

wordt eveneens vergoed.

Partners  Vragen ?
zeebaars@ilvo.vlaanderen.be

+32 59 569 867

ZENDER GEVONDEN?

ONDERZOEK

Sinds 2006 merkt ILVO zeebaarzen met een 
extern merkteken. Hierdoor kan bij terugvangst 
informatie verzameld worden over o.a. de 
groei en verspreiding van de soort. 

Alle zeebaars uit het onderzoek krijgt 
een geel merkteken dat zichtbaar is aan 
de buitenkant van de vis. Er werd gebruik

Samen met socio-economische 
gegevens kunnen we input geven aan 
het beleid over de vangstmogelijkheden 
voor zeebaars en dit voor de verschillende 
gebruikersgroepen.

Innoverend vissen
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SCHEEPSWERF & MARITIEME CONSTRUC TIES
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Deense wateren
De Deense regering heeft een voorstel op tafel gelegd om 
sleepnetvisserij te verbieden in vijf Natura 2000-gebieden 
ter bescherming van de riffen. Het gaat om onderstaande 
gebieden:

• Gule Rev
• Store Rev
• Jyske Rev
• Thyborøn Stenvolde
• Lønstrup Rødgrund

Deze gebieden liggen voor de noordwestkust 
van Jutland in de Noordzee en het Skagerrak. 
Daarnaast zouden er volgens het voorstel ook 
bufferzones rond deze gebieden komen. Wan-
neer we kijken naar de Belgische activiteiten, 
zijn vooral Jyske Rev en Store Rev belangrijke 
gebieden. Vooral in het najaar wordt er met de 
boomkor gevist in het hele gebied Jyske Rev 
en in het zuidwesten van Gule Rev. 

Dit voorstel zal in een volgende stap onder-
handeld worden met de EU-lidstaten van de 
Noordzee, waaronder België. Uiteraard zal de 
Rederscentrale dit proces nauwgezet opvol-
gen ter verdediging van de Belgische visserij-
belangen gezien de grote aanwezigheid van 
Belgische visserijactiviteiten.

Vijf Deens Natura 2000-gebieden: Gule Rev, Store Rev, Jyske Rev, 
Thyborøn Stenvolde, Lønstrup Rødgrund

Stakeholderoverleg  
visserijbeperkende maatregelen BDNZ
Op vrijdag 2 juli gaf de FOD Marien Milieu samen met ILVO 
een toelichting over de procedure rond visserijbeperken-
de maatregelen in het Belgische deel van de Noordzee 
(BDNZ). ILVO legt in opdracht van het kabinet van bevoeg-
de minister Van Quickenborne de laatste hand aan een 
studie waarbij in de drie aangeduide zoekzones in kaart 
wordt gebracht hoe de natuurwaarde zich verhoudt tot de 
economische waarde van visserijactiviteiten. Die waarde 
houdt enkel rekening met de aanvoer van de visserijsector 
in het betreffende gebied. 

De bepaling van de zones waarin aldus maatregelen 
voor visserijbeperking zouden worden genomen, 
gebeurt op basis van de zogenaamde Marxan-tool, 
na inbrenging van de gekozen criteria in een weten-
schappelijk model. Uiteindelijk werden op 2 juli een 
drietal scenario’s naar voor gebracht, met maximaal 
285 vierkante meter aan te beschermen gebied. Uit 
het overleg bleek dat er zeer weinig rekening ge-
houden werd met de gevolgen voor de reële waar-
de van de visserijsector. Tevens was het aantal aan-
wezigen die de visserij vertegenwoordigen, niet in 
evenwicht ten opzichte van milieuorganisaties, we-
tenschappelijke instellingen en overheden die niet 
bij visserij betrokken zijn. De Rederscentrale plant in 
augustus een PO-overleg Kust- en Garnalenvisserij 
om het antwoord van de rechtstreeks betrokkenen 
op de consultatie over visserijmaatregelen, voor 
te bereiden.

EB/SM/JV ■

Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke ordening op zee blijft een item waar de Rederscentrale continue aandacht voor heeft. Deze maand 
wordt er gerapporteerd over een intentie van de Deense overheid om sleepnetvisserij te verbieden in vijf Natura 
2000-gebieden ter bescherming van riffen en over de lopende procedure rond het instellen van maatregelen in de 
Natura 2000-gebieden in het Belgisch deel van de Noordzee.
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Rederij Thysebaerdt heeft een moeilijke periode achter 
de rug. Op 25 augustus zal het drie jaar geleden zijn dat 
het vaartuig Z.19 Sonja kapseisde voor de kust van het 
Engelse Great Yarmouth. Drie opvarenden konden gered 
worden, maar jammer genoeg lieten bemanningsleden 
Kurt Slabinck en Roger Zoete het leven. Nog steeds onder 
de indruk van het gebeuren, besloten Peter en familie de 
moed niet te laten hangen en te kiezen voor nieuwbouw. 
De onzekerheid omtrent de brexit heeft Peter uiteindelijk 
overtuigd om voor een multifunctioneel vaartuig te kiezen 
dat verschillende vistechnieken kan beoefenen. 

Dit multifunctionele vaartuig met een lengte van 34,5 meter 
en een volume van 320 BT, werd ontworpen door scheeps-
bouwkundig bureau Herman Janssens uit Monnickendam. 
Het casco van de nieuwe Z.19 werd door scheepswerf IBIS 
te Sumar (Friesland) gebouwd, waar het eind september 
2020 te water werd gelaten. Vervolgens werd het schip 
verder afgebouwd te Oostende door scheepswerf Bema, 
waarna het na acht maanden op zaterdag 3 juli 2021 plech-
tig werd gedoopt.

De doop-ceremonie werd geopend door Peter. Oudste 
dochter Stefanie kon wegens de geboorte van haar zoon-
tje Basile de plechtigheid niet bijwonen en daarom nam 
jongste dochter Debby de rol van doopmeter op zich. In 
haar prachtige speech van eigen hand, werd het tragi-
sche ongeval met de Z.19 Sonja herdacht, een gebeurte-

Zegening Z.19 Brigitte
Op zaterdag 3 juli werd de nieuwe Z.19 ‘Brigitte’, van reder Peter Thysebaerdt, tevens lid van de Raad van Bestuur 
van de Rederscentrale, gedoopt te Oostende. Opnieuw een opsteker want de Z.19 is als jongste telg van de vloot, 
het tweede nieuwbouwschip dat dit jaar de Belgische vloot vervoegt.
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nis dat het begin was van een lange en moeilijk periode. 
Toch werd vastberaden gekozen om een nieuwe koers te 
varen en mee te stappen in de nieuwe generatie vissers-
schepen. 

Deze nieuwe generatie zet via modernisering sterk in op 
verduurzaming. Dit resulteert in een sterke vermindering 
van brandstofverbruik en het gebruik van selectievere en 

lichtere vistuigen. Dankzij het unieke polyvalente karakter 
van de Brigitte, kan er eveneens meer seizoensgericht ge-
vist worden. Naast duurzaamheid is de nieuwe Z.19 even-
eens verankerd in de pijlers levenskwaliteit en veiligheid. 
“Het voordien gezamenlijke ‘logist’ is ingeruild voor com-
fortabele tweepersoonskajuiten en de kombuis is groter. 
Vissen en navigeren is een stuk makkelijker dankzij state-
of-the-art navigatietechnologieën, en internet en televisie 
houden onze bemanningsleden in contact met hun gelief-
den aan wal. Ten derde loopt veiligheid als een rode draad 
door het ontwerp van de Brigitte. Zo zit de visverwerking 
niet langer aan de overkant van het schip, maar aan dezelf-
de zijde als de leefruimtes. Een groter vrijboord beperkt het 
overslaan van golven. En de stabiliteit van het schip is beter 
doordat het gewicht van de lier en de brandstoftanks lager 
gepositioneerd zijn.”

Vervolgens werd in naam van de rederij alle partners die 
het schip hebben kunnen verwezenlijken, bedankt. Rede-
rij Thysebaerdt is bovendien zeer trots om te kunnen zeg-
gen dat hun schip door een Belgische scheepswerf werd 
afgewerkt. Vervolgens ging alle dank uit naar de enige 
‘echte’ Brigitte, de echtgenote van Peter, voor haar harde 
werk achter de schermen. Ten slotte richtte Debby in haar 
speech zich naar de bemanning en bedankte hen om let-
terlijk met hen in zee te gaan.

Daarna werd het schip gedoopt door aalmoezenier Dirk 
Demaeght. De vier paasnagels die het schip en de beman-
ning op zee moeten behoeden van onheil, werden door 
reder Peter Thysebaerdt, de schipper Brian Witdoeckt en 
de meter en peter van het schip - respectievelijk Debby 
Thysebaerdt en Tom Premereur – in het dek gehamerd. Ten 
slotte mocht Debby traditiegetrouw een fles champagne 
tegen de romp van het nieuwe vaartuig aangooien.

JV ■
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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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Het Brexitfonds of ‘BAR’
Na maanden voorbereiding is een voorlopig akkoord bereikt over een Europees fonds dat de gevolgen van het 
vertrek van het VK uit de Europese Unie zou moeten opvangen. Een aantal initiatieven zijn al volop in uitwerking 
in afwachting van definitieve goedkeuring van de BAR. Daarnaast heeft de Vlaamse visserijsector nog een aantal 
initiatieven hoog op de prioriteitenlijst staan waarvoor de hoop leeft dat hierover snel duidelijkheid wordt gebracht. 

Voorlopig Europees akkoord 
Op 17 juni 2021 meldden de Raad van de Europese Unie 
en het Europees Parlement via een persmededeling dat 
er een voorlopig akkoord werd bereikt over de Brexit Ad-
justment Reserve (BAR), een fonds van € 5 miljard om de 
gevolgen van de brexit op te vangen. Door dit akkoord kan 
vóór het einde van het jaar worden begonnen met uitbe-
taling uit de reserve voor aanpassing aan de brexit. De re-
serve is er voor alle lidstaten, met het accent op de zwaarst 
getroffen regio’s en sectoren. 

Het fonds is een speciaal éénmalig noodinstrument. Het 
zal onder meer worden ingezet om bedrijven te compen-
seren voor misgelopen omzet, om banen te behouden, 
vissersgemeenschappen te helpen en douanefaciliteiten 
in havens te bouwen. De belangrijkste voorwaarde voor 
uitkering aan zowel overheidsinstanties als particuliere 
ondernemingen is dat de gemaakte kosten rechtstreeks 
verband houden met het opvangen van de negatieve ge-
volgen van het vertrek van het VK.

Het Parlement en de Raad zijn overeengekomen dat de 
BAR maatregelen van de lidstaten tussen 1  januari 2020 
en 31 december 2023 geheel of gedeeltelijk zal dekken. 
Dit tijdsbestek houdt rekening met schadebeperkende 
maatregelen die in de overgangsperiode nodig waren. De 
volledige € 5 miljard wordt op voorhand voorlopig aan de 
lidstaten toegewezen. Van het totaalbedrag wordt 80% of-
tewel € 4 miljard als voorfinanciering uitgekeerd: € 1,6 mil-
jard in 2021, € 1,2 miljard in 2022 en € 1,2 miljard in 2023. 
Het resterende één miljard wordt beschikbaar gesteld in 
2025. Het zal over de lidstaten worden verdeeld naarge-
lang de manier waarop de middelen de voorgaande jaren 
zijn besteed, tevens rekening houdend met ongebruikte 
bedragen.

De middelen worden toegewezen aan de hand van 
3 hoofdfactoren:

• de waarde van de in de exclusieve economische zone 
van het VK gevangen vis;

• de omvang van de handel met het VK;
• de bevolkingsomvang in maritieme grensregio’s met 

het VK.

In totaal zal €  600  miljoen worden toegewezen op basis 
van de eerste factor (visserij), € 4,150 miljard op basis van 
de tweede (handel) en € 250 miljoen op basis van de der-
de (maritieme grensregio’s).

De twee instellingen moeten het voorlopige akkoord tus-
sen het Portugese voorzitterschap van de Raad en de on-
derhandelaars van het Europees Parlement eerst bekrach-
tigen om vervolgens de verordening te kunnen aannemen.

Vlaamse invulling BAR
Zoals reeds gekend zou België aanspraak mogen maken 
op zo’n 200 miljoen euro. Daarvan zou 59 miljoen euro 
voor de visserijsector bestemd zijn. Vlaanderen bekijkt nu 
op welke manier die middelen verdeeld kunnen worden. 
Zoals Rederscentrale van bij aanvang heeft meegegeven, 
zal de regelgeving rond staatssteun aangepast moeten 
worden om de middelen te kunnen benutten. 

Tijdens verschillende overlegmomenten met het Departe-
ment Landbouw en Visserij werden reeds een aantal voor-
bereidingen getroffen om noodzakelijke projecten zo kort 
mogelijk na definitieve goedkeuring van de BAR te kunnen 
opstarten. 

Prioritair wordt ingezet op het project ‘testreizen Britse ha-
vens’, wat nu al lopende is en waarover geregeld gerap-
porteerd wordt via dit informatieblad. Een terugkeer naar 
aanlandingen in Britse havens betekent voor de Belgische 
vissersvaartuigen een efficiëntere activiteit en verwijdert 
de noodzaak tot langere stoomtijd naar verder gelegen 
EU-havens wanneer in het Britse gedeelte van de noord-
westelijke wateren wordt gevist. Een individuele begelei-
ding van rederijen – onder andere om te voldoen aan de 
administratieve vereisten inzake vangstcertificaten, aan-
meldingen, douane- en voedselveiligheidsvoorwaarden – 
zal ook deel uitmaken hiervan.

Een ander projectidee in voorbereiding heeft betrekking 
op traceerbaarheid. Nu het Verenigd Koninkrijk voor de 
EU een derde land is geworden, is de traceerbaarheid van 
visserijproducten (bijvoorbeeld om ze categoriseren en te 
behandelen als EU- of Britse producten) nog belangrijker 
geworden. Het op punt stellen van de traceerbaarheid zou 
mee kunnen leiden tot het opzetten van een vlotte transit 
van de Vlaamse visserijproducten via Britse havens naar de 
Vlaamse verkooppunten.
 
Ook voor de vaker voorkomende aanlanding in EU- 
havens buiten België zou een sluitende traceerbaarheid 
van de vis gedurende het hele traject een meerwaarde 
vormen. Zo kunnen alternatieven bepleit worden voor de 
verplichte weging en sortering bij aanlanding. De Vlaamse 
overheid wordt net als de controleverantwoordelijken in 
de andere EU-lidstaten door de instanties van de Europe-
se Commissie opgedragen om de controle op de traceer-
baarheid van de visserijproducten beter af te stemmen 
met de Europese controleverordening. Tijdens bijvoor-
beeld de campagne in de Oostelijke Noordzee geduren-
de het najaar 2020 werd de verplichting tot weging en sor-
tering in Deense havens veel nauwgezetter toegepast dan 
voorheen. Dit beperkt – zeker wat betreft kostenefficiëntie 
– de mogelijkheden om de vis aangeland door de Vlaam-
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AANVOER
In de maand mei werden in totaal 713 ton visserijproduc-
ten aangevoerd door Belgische vaartuigen in Belgische 
havens, dit is 23 ton meer dan in mei 2020. Hiervan kwam 
334 ton terecht in de vismijn van Zeebrugge, waarmee het 

aandeel van Zeebrugge 47% bedraagt (-14%) en 357 ton 
belandde in Oostende, wat overeenstemt met 50% van 
de totale aanvoer (+14%). In Nieuwpoort werden 22 ton 
visproducten aangevoerd.

Marktsituatie in de zeevisserij
MEI 2021

Teneinde seizoenschommelingen te neutraliseren, 
 worden de gegevens vergeleken met  

de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar.

Licht herstel marktsituatie na coronacrisis.

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

STIJGERS  DALERS 

Soort Ton % Soort Ton %

Schelvis 13 +33% Kabeljauw 3 -74%
Wijting 6 +46% Griet 6 -19%

Steenbolk 4 +48% Rog 103 -35%
Schol 110 +3% Inktvissen 12 -2%
Bot 22 +40%

Schar 8 +17%
Tong 180 +23%

Tarbot 19 +3%
Tongschar 32 +37%
Schartong 33 +24%
Rode Poon 12 +85%
Zeeduivel 27 +20%
Hondshaai 30 +5%

Garnaal 11 +12%
Langoustines 15 +95%

Sint-Jacobsschelpen 25 +49%

se vissers in Deense havens tot in de Vlaamse Visveilingen 
te krijgen. Er wordt bekeken of het opzetten van een slui-
tende traceerbaarheid via de installatie van geijkte weeg-
schalen en printers aan boord en door het gebruik van de 
Vistools-technologie, de verplichte weging bij aanlanding 
kan vermijden. 

Op dinsdag 17 augustus volgt een nieuw overleg met het 
Departement Landbouw en Visserij om de invulling van 
de BAR in de visserijsector verder te bespreken. Naast de 
hierboven vermelde initiatieven vraagt Rederscentrale ook 
aandacht voor het waardeverlies door de overdracht van 
quota naar het VK in het kader van het handels- en samen-

werkingsakkoord tussen de EU en het VK. Hierbij wordt 
gedacht aan een ondersteuning voor het terugkopen van 
dergelijke quota, als er geen oplossingen gevonden kun-
nen worden via een ruilmechanisme zoals dat bestond 
toen het VK nog lid van de EU was. Andere ideeën die 
de Rederscentrale naar voor heeft gebracht zijn steun-
mogelijkheden voor het zoeken naar nieuwe visgronden 
en aangepaste vistuigen, voor bijkomende kosten inzake 
douane en sanitaire- en fytosanitaire maatregelen en voor 
compensatie voor extra kosten en het verlies van vangsten 
door de moeilijkheden om in Britse havens aan te landen.

EB/SM ■
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De aanvoer van demersale vissoorten bedroeg 649 ton, 
wat goed is voor 91% van het algemeen totaal.

De aanvoer van schol steeg met 3% tot 110 ton en de aan-
voer van tong met 23% tot 180 ton. De aanvoer van kabel-
jauw daalde met 74% tot 3 ton en de aanvoer van garnaal 
steeg tot 11 ton. 

AANVOERWAARDE
De totale aanvoerwaarde gerealiseerd door Belgische 
vaartuigen in Belgische havens bedroeg 4,3 miljoen euro, 
een stijging met 37% t.o.v. mei 2020.

De demersale vissoorten brachten 4 miljoen euro op, een 
stijging van 36%. Dit komt overeen met 93% van de totale 
aanvoerwaarde (-1%).

De besomming voor tong steeg met 44% van 1,82 miljoen 
euro in mei vorig jaar tot 2,62 miljoen euro dit jaar. Tong 
was dus goed voor 61% van de totale besomming (+3%). 

Andere voorname stijgers waren rog (€ 270.000, +18%) en 
zeeduivel (€ 240.000, +21%). 

Enkel kabeljauw noteerde een dalende aanvoerwaarde 
van € 19.000 door de mindere aanvoer.

PRIJZEN
De gemiddelde visprijs bedroeg in mei 5,98 euro/kg, een 
toename met 32%. In de vismijn van Zeebrugge bedroeg 
de gemiddelde prijs 5,66 euro/kg (+25%) en in Oostende 
werd gemiddeld 6,41 euro/kg betaald (+41%). De visserij-
producten in Nieuwpoort brachten gemiddeld 5,64 euro/
kg op (+24%). 

De gemiddelde prijs van de demersale vissoorten steeg 
met 33% tot 6,16 euro/kg. Voor kabeljauw werd 28% meer 
betaald: 3,45 euro/kg. 

De prijs voor schol steeg met 10% tot 2,15 euro/kg.  
Per klasse 1-2-3-4 betaalde men respectievelijk volgende 
prijzen in euro/kg: 4,66 (+38%); 3,10 (+22%); 2,07 (+12%) 
en 1,89 (+8%).

Voor onze economisch belangrijkste vissoort tong no-
teerde men een gemiddelde prijsstijging met 17% tot 
14,60 euro/kg. 

Volgende prijzen in euro/kg werden bekomen per grootteklasse 
voor tong:

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

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

Kabeljauw 3,45 +28% Schelvis 1,08 -13%

Schol 2,15 +10% Wijting 1,10 -29%

Bot 0,38 +12% Steenbolk 0,34 -40%

Tong 14,60 +17% Schar 0,35 -46%

Tarbot 11,34 +34% Schartong 1,11 -16% 

Griet 10,48 +31% Hondshaai 0,69 -18%

Tongschar 2,42 +4%

Langoustines 8,46 +0%

Sint-Jacobsschelpen 1,72 +102%

Zeekat 3,83 +62%

Grootteklasse Mei 2020 Mei 2021 Evolutie

1 14,39 19,70 +37%

2 15,04 19,92 +32%

3 15,01 16,98 +13%

4 14,37 14,91 +4%

5 9,15 10,26 +12%

Totaal 12,44 14,60 +17%

MV ■
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Opgemaakt door de Rederscentrale op basis van gegevens ontvangen van de Dienst Visserij

Vergelijkende zeevisserijstatistiek
mei (2020-2021)

05/2020 05/2021
KG EURO EURO/KG KG EURO EURO/KG 

Demersaal
ANDERE DEMERSALEN 491 864 1,76 681 1.023 1,50
ATLANTISCHE ZALM 1 8 8,16
BLONDE ROG 90.935 137.679 1,51 59.404 176.056 2,96
BOT 15.344 5.274 0,34 21.580 8.137 0,38
DUNLIPHARDER 10 4 0,5 5 3 0,50
ENGELSE POON 4.961 3.868 0,78 2.609 1.701 0,65
GEEP 1 1 0,59
GEVLEKTE ROG 123 292 2,37
GRIET 7.902 63.446 8,03 6.331 66.386 10,49
HAAIEN ALGEMEEN 561 500 0,89 1.643 592 0,36
HEEK 2.591 3.672 1,42 6.132 9.702 1,58
HEILBOT 59 628 10,65 83 1.027 12,37
HONDSHAAI 29.275 24.503 0,84 27.904 21.252 0,76
HONDSTONG 3.010 4.228 1,4 2.332 4.299 1,84
KABELJAUW 10.702 28.749 2,69 2.798 9.662 3,45
KATHAAI 9.186 4.561 0,5 2.963 1.737 0,59
KONGERAAL 504 418 0,83 751 999 1,33
KOOLVIS 202 181 0,9 21 28 1,33
LENG 1.070 1.771 1,66 878 2.040 2,32
LIPVISSEN 6 0 0,06 60 17 0,28
MUL 4.638 12.613 2,72 8.137 33.823 4,16
PALING 2 16 7,86
PIETERMAN 595 1.596 2,68 2.019 4.956 2,45
POLLACK 748 2.326 3,11 416 1.462 3,52
RODE POON 6.473 8.543 1,32 11.986 19.416 1,62
ROGGEN ALGEMEEN 31 23 0,74 486 58 0,12
SCHAR 6.525 4.248 0,65 7.651 2.673 0,35
SCHARTONG 26.164 34.672 1,33 32.511 36.015 1,11
SCHELVIS 10.000 12.374 1,24 13.282 14.309 1,08
SCHOL 107.339 209.260 1,95 109.942 236.443 2,15
STEENBOLK 2.778 1.593 0,57 3.410 1.412 0,41
STEKELROG 42.317 53.290 1,26 43.772 93.067 2,13
TARBOT 18.812 158.511 8,43 19.227 218.328 11,36
TONG 146.001 1.816.517 12,44 176.675 2.622.442 14,84
TONGSCHAR 23.406 54.655 2,34 32.181 77.796 2,42
WIJTING 4.230 6.514 1,54 6.178 6.817 1,10
ZANDROG 25.817 36.241 1,4
ZANDTONG 1.211 10.714 8,85 805 7.155 8,89
ZEEBAARS 976 9.486 9,72 2.950 35.180 11,92
ZEEDUIVEL 22.610 197.990 8,76 27.074 239.964 8,86
ZEEWOLF 2.559 7.677 3 41 160 3,90
ZONNEVIS 2.488 17.171 6,9 5.720 38.316 6,70
ZWARTE POON 1.584 350 0,22
ZWARTE ZEEBRASEM 37 19 0,54 73 51 0,70

TOTAAL DEMERSAAL 635.457 2.938.437 4,62 642.415 3.995.161 6,22
Pelagisch

HARING 14 6 0,43
HORSMAKRELEN 11 7 0,65 601 156 0,26
MAKREEL 279 510 1,83 220 730 3,32

TOTAAL PELAGISCH 290 517 1,79 837 901 1,08
Schaaldieren

ANDERE SCHAALDIEREN 384 740 1,93 747 2.280 3,05
GARNAAL 9.532 79.222 8,31 10.684 72.332 6,77
LANGOUSTINE 7.649 64.561 8,44 14.940 126.367 8,46
NOORDZEEKRAB 1.564 13.523 8,65 3.137 20.498 6,53
ZEEKREEFT 87 1.152 13,25 56 666 11,89

TOTAAL SCHAALDIEREN 19.216 159.200 8,28 29.564 222.144 7,51
Weekdieren

OCTOPUSSEN 8.265 5.855 0,71 6.036 9.151 1,52
PIJLINKTVISSEN 102 644 6,31 146 833 5,70
SINT-JACOBSSCHELP 16.823 14.246 0,85 25.018 42.877 1,71
WULK 6.081 8.741 1,44 2.075 1.916 0,92
ZEEKAT 4.072 9.615 2,36 5.989 23.111 3,86

TOTAAL WEEKDIEREN 35.343 39.103 1,11 39.264 77.889 1,98
Eindtotaal 690.306 3.137.259 4,54 712.080 4.296.095 6,03
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Opgemaakt door de Rederscentrale op basis van gegevens ontvangen van de Dienst Visserij

Gecumuleerde vergelijkende
zeevisserijstatistiek (2020-2021)

2020       jan-mei 2021       jan-mei
KG EURO EURO/KG KG EURO EURO/KG 

Demersaal
ANDERE DEMERSALEN 3.269 4.165 1,27 3.206 4.936 1,54
ATLANTISCHE ZALM 5 38 7,63 9 70 7,82
BLONDE ROG 276.965 527.676 1,91 192.532 625.432 3,25
BOT 75.886 32.588 0,43 100.181 39.840 0,40
DUNLIPHARDER 12 5 0,48 16 16 1,01
ENGELSE POON 163.230 127.719 0,78 205.510 181.960 0,89
GEEP 1 1 0,59
GEVLEKTE ROG 108 291 2,70 123 292 2,37
GRIET 72.117 582.612 8,08 66.846 528.920 7,91
HAAIEN ALGEMEEN 956 648 0,68 3.761 1.894 0,50
HEEK 15.317 28.797 1,88 23.276 35.617 1,53
HEILBOT 163 1.872 11,49 716 6.793 9,49
HONDSHAAI 226.821 117.093 0,52 183.218 119.698 0,65
HONDSTONG 31.894 48.513 1,52 15.747 24.599 1,56
KABELJAUW 28.752 86.192 3,00 55.330 146.683 2,65
KATHAAI 28.819 19.511 0,68 13.182 9.381 0,71
KONGERAAL 14.751 9.415 0,64 22.441 15.993 0,71
KOOLVIS 615 863 1,40 3.699 5.088 1,38
LENG 7.701 17.445 2,27 8.996 18.403 2,05
LIPVISSEN 1.283 320 0,25 1.221 545 0,45
MUL 54.848 156.516 2,85 48.185 234.949 4,88
PALING 2 14 7,40 5 33 7,28
PIETERMAN 7.418 19.378 2,61 6.747 17.915 2,66
POLLACK 11.482 40.742 3,55 8.542 30.516 3,57
RODE POON 180.920 268.985 1,49 225.440 306.199 1,36
ROGGEN ALGEMEEN 351 3377 0,96 1.817 351 0,19
SCHAR 52.320 32.522 0,62 51.003 26.784 0,53
SCHARTONG 123.276 322.193 2,61 91.558 150.514 1,64
SCHELVIS 46.664 70.325 1,51 59.211 68.316 1,15
SCHOL 595.239 1.232.725 2,07 650.281 1.217.613 1,87
STEENBOLK 145.781 92.827 0,64 134.104 56.687 0,42
STEKELROG 190.734 349.747 1,83 149.776 369.262 2,47
TARBOT 74.851 860.313 11,49 74.523 833.510 11,18
TONG 1.110.985 13.808.734 12,43 962.747 10.192.151 10,59
TONGSCHAR 149.407 500.727 3,35 162.009 491.529 3,03
TORSK 7 0 0,02 15 4 0,25
WIJTING 105.575 105.758 1,00 98.521 96.870 0,98
ZANDROG 69.985 113.479 1,62 264 921 3,49
ZANDTONG 13.267 105.054 7,92 12.039 68.263 5,67
ZEEBAARS 7.529 67.004 8,90 9.036 85.545 9,47
ZEEDUIVEL 164.110 1.408.828 8,58 174.610 1.514.628 8,67
ZEEWOLF 2.586 7.799 3,02 1.975 5.770 2,92
ZONNEVIS 9.676 62.320 6,44 11.574 83.519 7,22
ZWARTE POON 8.969 2.285 0,25
ZWARTE ZEEBRASEM 2.366 1.636 0,69 7.839 5.398 0,69

TOTAAL DEMERSAAL 4.087.376 21.250.398 5,20 3.850.786 17.625.627 4,58
Pelagisch

HARING 10.824 2.578 0,24 7.242 2.184 0,30
HORSMAKRELEN 3.684 2.752 0,75 15.234 7.212 0,47
MAKREEL 4.618 8.494 1,84 6.608 11.242 1,70
SARDINE 469 547 1,17
SPROT 199 405 2,04 338 600 1,78

TOTAAL PELAGISCH 19.325 14.230 0,74 29.900 21.856 0,73
Schaaldieren

ANDERE SCHAALD. 7.685 8.223 1,07 5.724 14.117 2,47
GARNAAL 34.235 245.335 7,17 32.154 231.960 7,21
LANGOUSTINE 27.549 196.361 7,13 53.768 418.042 7,77
NOORDZEEKRAB 6.195 41.285 6,66 8.392 67.856 8,09
ZEEKREEFT 418 4.665 11,16 181 2.163 11,97

TOTAAL SCHAALDIEREN 76.082 495.872 6,52 100.218 734.139 7,33
Weekdieren

OCTOPUSSEN 71.913 56.758 0,79 34.238 45.176 1,32
PIJLINKTVISSEN 94.004 593.633 6,31 48.221 335.978 6,97
SINT-JACOBSSCHELP 242.876 327.1698 1,35 226.848 308.606 1,36
WULK 47.546 54.071 1,14 21.486 17.551 0,82
ZEEKAT 579.637 1.576.948 2,72 441.082 1.369.296 3,10

TOTAAL WEEKDIEREN 1.035.976 2.608.580 2,52 771.875 2.076.608 2,69
Eindtotaal 5.218.759 24.369.081 4,67 4.752.779 20.458.230 4,30
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 p. 2 Vlaamse Visveiling Zeebrugge & Oostende
 p. 2 Crevits Rederij
 p. 6 Kramer machines
 p. 6 Van Eygen brandstoffen
 p. 6 Padmos
 p. 10 Stedelijke Vismijn Nieuwpoort 
 p. 10 BMT
 p. 10 Bema
 p. 12 Besox
 p. 12 VVC Equipment

 p. 16 Maaskant
 p. 16 Vanquathem-Lombaerts-Eggermont
 p. 18 Gardec
 p. 18 Radio Holland
 p. 22 Belgosat
 p. 22 Scheepsherstellingen Ketels
 p. 22 Marelec

achterblad 3 Mobil - Ingelbeen Soete
achterblad 4 Zeevissersfonds-PREVIS

Met dank aan onze adverteerders

Redersfonds
Op vrijdag 11 juni kwam de Algemene Vergadering van het Redersfonds vzw bijeen. Dit fonds heeft als doelstelling 
rederijen te ondersteunen die met een tegenslag te maken hebben en hun een lening aan te bieden. Ook anno 
2021 is het Redersfonds nog steeds actief en rederijen 
die een aanvraag voor een lening wensen in te dienen, 
kunnen hiervoor contact opnemen met de Rederscen-
trale, die instaat voor het secretariaatswerk.

Het Redersfonds is een VZW, opgericht met als doel het 
behoud en de bevordering van de Belgische Rederijen 
ter Zeevisserij. Het maatschappelijk vermogen van het 
Redersfonds kwam voor uit middelen die werden ter be-
schikking gesteld via de reeds opgedoekte “Vereniging 
voor Onderlinge Zeeverzekeringen tegen Oorlogsrisico’s  
(VOZOR)”. Deze organisatie ontstond ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog en bood hulp aan getroffen rede-
rijen, waarvan hun vaartuigen bijvoorbeeld niet konden 
gaan vissen omdat ze ingezet werden voor transport. Dit 
werd omgezet in een fonds om leningen te voorzien voor 
rederijen die geen andere financieringsmogelijkheden 
kunnen aanspreken om problemen aan te pakken die het 
uitvaren en actief zijn belemmeren.

Op 11 juni 2021 kwam de Algemene Vergadering van het 
Redersfonds bijeen. Zoals op alle Algemene Vergaderin-
gen van VZW’s werden een activiteitenrapport, jaarver-
slagen en financiële rekeningen van het voorgaande jaar 
besproken en goedgekeurd, net als een werkprogramma 
en een begroting voor het lopende jaar. Uit het jaarverslag 
2020 blijkt dat er de laatste jaren zeer weinig aanvragen 
tot leningen binnenkomen bij het Redersfonds. Dit wijst 
gelukkig op het feit dat er veel minder financieringspro-
blemen zijn in de Belgische visserijsector, maar het bestuur 
vond het nuttig om via dit informatieblad nog eens op  
de  mogelijkheden van het Redersfonds te wijzen. 

Het Redersfonds biedt dus leningen aan voor rederijen die 
recent te maken kregen met een tegenslag, waarbij kosten 
dienen gemaakt te worden om actief te kunnen blijven.  
Indien een dossier wordt ingediend, komt de Raad van  
Bestuur bijeen. Deze Raad van Bestuur is samengesteld uit 
drie leden die een mandaat toegewezen krijgen door de 

Federale Minister bevoegd voor vervoer, vier leden door 
het lid van de Vlaamse Regering bevoegd voor zeevis-
serij en drie leden door de Rederscentrale. Na bestude-
ring wordt beslist of de rederij een lening kan verkrijgen.  
De kapitaalaflossingen en interestbetalingen aan  
het Redersfonds worden gebruikelijk geregeld via een 
percentage van iedere besomming door het vaartuig 
waarvoor de rederij een lening heeft bekomen. 

Voorwaarden voor het bekomen van een lening bij  
het Redersfonds:

• De rederij baat een vaartuig onder Belgische vlag uit 
in de beroepsvisserij.

• De rederij heeft recent te maken met een tegenslag 
zoals schade die leidt tot een noodzaak aan investe-
ringen om actief te kunnen blijven.

• Er zijn geen of amper andere financieringsmogelijk-
heden.

• De rederij is in orde met de betalingen van de be-
drijfsvoorheffing en met de bijdragen aan de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid.

• De rederij moet zich akkoord verklaren met eventuele 
andere voorwaarden die door de Raad van Bestuur 
worden voorgelegd na bestudering van het dossier.

De Rederscentrale neemt het secretariaatswerk van  
het Redersfonds op zich. Indien er vragen zijn over  
de werking van het fonds of hulp gevraagd wordt voor  
het vervolledigen van een leningsaanvraag, dan kan te-
lefonisch of via e-mail contact opgenomen worden via  
info@rederscentrale.be of 059 32 35 03.

EB/SM ■



PPrrooooff  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee   
 
 

Mobilgrease XHP 222 zorgt voor 4 370 EUR 
jaarlijkse besparing bij Z.279 Ramblers  
 

ZZ..227799  RRaammbblleerrss    ||    MMoobbiillggrreeaassee  XXHHPP  222222    ||    OOoosstteennddee,,  BBeellggiiëë  
 
 
SSiittuuaattiiee  
Het vissersschip Ramblers gebruikte een 
standaard EP 2 smeervet aan boord. Door de 
wegwassende werking van water, het hoge 
risico op roest en andere zware omstandigheden 
op zee, was er regelmatig terugkerende slijtage 
van cruciale onderdelen en moest er her-
haaldelijk bijgesmeerd worden. Daarnaast diende 
de schroefaskoker om de twee jaar gereviseerd 
te worden t.w.v. 15 000 EUR.   

 
 
RReessuullttaaaatt  eenn  vvoooorrddeelleenn   
Mobilgrease XHP 222 hielp de Z.279 Ramblers het smeervetverbruik 
aanzienlijk te verminderen en het controle-interval te verdubbelen.  
Hierdoor wordt er jaarlijks 620 EUR smeervet uitgespaard. Daarnaast 
werd de revisiekost gehalveerd tot 3 750 EUR/jaar (15 000 EUR/4 
jaar). Tot slot is er ook een spectaculaire daling in het aantal 
vroegtijdige falingen van kritische componenten zoals lagers en 
pompen en verminderde de corrosie in deze componenten sterk.    
 

 
AAaannbbeevveelliinngg   
Op aanraden van Ingelbeen-Soete koos het 
schip Ramblers voor een complete over-
schakeling naar Mobilgrease XHP 222. Dit 
breed inzetbaar lithium-complex smeervet bezit 
een hoge weerstand tegen water, zelfs onder 
hoge druk, en biedt een uitstekende be-
scherming tegen roest en corrosie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Voor meer informatie over MMoobbiillggrreeaassee  XXHHPP  222222  en andere Mobil smeermiddelen, bezoek  
dan de ExxonMobil Marine Lubricants Website of neem contact op met uw ExxonMobil Distributeur:  
Ingelbeen-Soete via +32 (0) 51 26 82 00 of via www.ingelbeen.be 

 
  

4 370 EUR besparing door 
lager vetverbruik en een 
verhoogde levensduur van 
kritische componenten 



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
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