
1 
Workshop 

“Aanpassing van de Vlaamse visserijsector aan de klimaatverandering” 
ILVO in Oostende, 23 oktober 2019. 

WORKSHOP “Aanpassing van de Vlaamse visserijsector aan de 
klimaatverandering” 

 
DAG/UUR ACTIVITEIT BEVOEGDHEID 

       WOENSDAG 
23/10  

  

  9:30-10:30 TWV-  Thema’s  

   10:30-10:35 Verwelkoming. 
(5’) 

Koen 

   10:35-10:50 Presentatie workshop, voorstellingsronde en                                               
gouden regels. 
(15’) 

Esteban 

   10:50-11:05 1. Invulling geven aan de cruciale 
systeemelementen van het actuele 
systeem van de Vlaamse 
Visserijsector. 

(5 min uitleggen activiteit, 10 min 
werken) 

     Deelnemers  

   11:05-11:25 2. Uitleggen van klimaatscenario’s, 
primaire en secundaire effecten, impact 
en risico’s. 

             (20’) 

Esteban 

    11:25-11:50 3. Identificeren van kansen en uitdagingen 
gesteld door klimaatverandering per 
systeemelement voor de Vlaamse 
Visserijsector tegen 2050 (matig en 
intensief). 

            (20’ deelnemers) 

Moderatoren 
(Koen, Pieter, 

Wouter) 

    11:50-12:10 4. Plenaire aanvulling van de 
groepresultaten.  

            (20’ deelnemers)  

      Deelnemers 

    12:10-12:40 5. Identificeren van 
adapatatiemaatregelen per 
systeemelement: Obstakels, stimuli  en 
toelichting.  
(30’ deelnemers) 

     Moderatoren  
(Koen, Pieter en 

wouter) 

    12:40-13:00 6. Wrap-up door de moderatoren: (plenair 
feedback). 

            (20’ Moderatoren) 

         Moderatoren 

(Koen, Pieter en 
Wouter) 

13:00 7. Ter afsluiting: opmerkingen over 
workshop en toekomstige 
aandachtsgebieden inzake 
klimaatadaptie?. 

Esteban 

13:00-13:30 Lunch-Network      Deelnemers 
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Secundaire impact, indirect impact, voorspellingen, risico’s. 
 
IPCC, 2019 
Impact 
 

1. Ocean warming has contributed to observed changes in biogeography of organisms 
ranging from phytoplankton to marine mammals (high confidence), consequently changing 
community composition (high confidence), and in some cases, altering interactions between 
organisms (medium confidence). Observed rate of range shifts since the 1950s and its very 
likely range are estimated to be 51.5±33.3 km per decade and 29.0±15.5 km per decade for 
organisms in the epipelagic and seafloor ecosystems, respectively. The direction of the 
majority of the shifts of epipelagic organisms are consistent with a response to warming 
(high confidence). {5.2.3, 5.3}  

 
2. Fisheries catches and their composition in many regions are already impacted by the 

effects of warming and changing primary production on growth, reproduction and survival of 
fish stocks (high confidence). Ocean warming and changes in primary production in the 
20th century are related to changes in productivity of many fish stocks (high confidence), 
with an average decrease of approximately 3% per decade in population replenishment and 
4.1% (very likely range of 9.0% decline to 0.3% increase) in maximum catch potential 
(robust evidence, low agreement between fish stocks, medium confidence). Species 
composition of fisheries catches since the 1970s in many shelf seas ecosystems of the 
world is increasing dominated by warm-water species (medium confidence). {5.2.3, 5.4.1}  

 
3. Warming-induced changes in spatial distribution and abundance of fish stocks have already 

challenged the management of some important fisheries and their economic benefits (high 
confidence). For existing international and national ocean and fisheries governance, there 
are concerns about the reduced effectiveness to achieve mandated ecological, economic, 
and social objectives because of observed climate impacts on fisheries resources (high 
confidence). {5.4.2, 5.5.2} 

 
4. Since the early 1980s, the occurrence of harmful algal blooms (HABs) and pathogenic 

organisms (e.g. Vibrio) has increased in coastal areas in response to warming, 
deoxygenation and eutrophication, with negative impacts on food provisioning, tourism, the 
economy and human health (high confidence). These impacts depend on species-specific 
responses to the interactive effects of climate change and other human drivers (e.g. 
pollution). Human communities in poorly monitored areas are among the most vulnerable to 
these biological hazards (medium confidence). {Box 5.4, 5.4.2} 

 
Scenario’s 
 
Samenvatting 
Climate models project significant changes in the ocean state over the coming century. 
Under the high emissions scenario (RCP8.5) the impacts by 2090 are substantially larger 
and more widespread than for the low emissions scenario (RCP2.6) throughout the surface 
and deep ocean, including: warming (virtually certain); ocean acidification (virtually certain); 
decreased stability of mineral forms of calcite (virtually certain); oxygen loss (very likely); 



3 
Workshop 

“Aanpassing van de Vlaamse visserijsector aan de klimaatverandering” 
ILVO in Oostende, 23 oktober 2019. 

reduced nearsurface nutrients (likely as not); decreased net-primary productivity (high 
confidence); reduced fish production (likely) and loss of key ecosystems services (medium 
confidence) that are important for human wellbeing and sustainable development. {5.2.2, 
Box 5.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.4}  

1. By 2100 the ocean is very likely to warm by 2 to 4 times as much for low emissions 
(RCP2.6) and 5 to 7 times as much for the high emissions scenario (RCP8.5) compared 
with the observed changes since 1970. The 0–2000 m layer of the ocean is projected to 
warm by a further 2150 ZJ (very likely range 1710 to 2790 ZJ) between 2017 and 2100 for 
the RCP8.5 scenario. The 0–2000 m layer is projected to warm by 900 ZJ (very likely range 
650 to 1340 ZJ) by 2100 for the RCP2.6 scenario, and the overall warming of the ocean will 
continue this century even after radiative forcing and mean surface temperatures stabilize 
(high confidence). {5.2.2.2}  
 

2. It is very likely that the majority of coastal regions will experience statistically significant 
changes in tidal amplitudes over the course of the 21st century. The sign and amplitude of 
local changes to tides are very likely to be impacted by both human coastal adaptation 
measures and climate drivers. {5.2.2.2.3} 

 
3. Simulated ocean warming and changes in net primary production during the 21st century 

are projected to alter community structure of marine organisms (high confidence), reduce 
global marine animal biomass (medium confidence) and the maximum potential catches of 
fish stocks (medium confidence) with regional differences in the direction and magnitude of 
changes (high confidence). The global biomass of marine animals, including those that 
contribute to fisheries, is projected to decrease with a very likely range under RCP2.6 and 
RCP8.5 of 4.3±2.0% and 15.0±5.9%, respectively, by 2080–2099 relative to 1986–2005. 
The maximum catch potential is projected to decrease by 2.8% to 9.1% (RCP2.6) and 
16.2% to 25.5% (RCP8.5) in the 21st century. {5.4.1}  

 
4. Projected decreases in global marine animal biomass and fish catch potential could elevate 

the risk of impacts on income, livelihood and food security of the dependent human 
communities (medium confidence). Projected climate change impacts on fisheries also 
increase the risk of potential conflicts among fishery area users and authorities or between 
two different communities within the same country (medium confidence), exacerbated 
through competing resource exploitation from international actors and mal-adapted policies 
(low confidence). {5.2.3, 5.4, 5.5.3} 

 
5. Expected coastal ecosystem responses over the 21st century are habitat contraction, 

migration and loss of biodiversity and functionality. Pervasive human coastal disturbances 
will limit natural ecosystem adaptation to climate hazards (high confidence). Global coastal 
wetlands will lose between 20-90% of their area depending on emissions scenario with 
impacts on their contributions to carbon sequestration and coastal protection (high 
confidence). Kelp forests at low-latitudes and temperate seagrass meadows will continue to 
retreat as a result of intensified extreme temperatures, and their low dispersal ability will 
elevate the risk of local extinction under RCP8.5 (high confidence). Intertidal rocky shores 
will continue to be affected by ocean acidification, warming, and extreme heat exposure 
during low tide emersion, causing reduction of calcareous species and loss of ecosystem 
biodiversity and complexity shifting towards algae dominated habitats (high confidence). 
Salinization and expansion of hypoxic conditions will intensify in eutrophic estuaries, 
especially in mid and high latitudes with microtidal regimes (high confidence). Sandy beach 
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ecosystems will increasingly be at risk of eroding, reducing the habitable area for 
dependent organisms (high confidence). {5.3, 5.4.1} 

6. Climate change increases the exposure and bioaccumulation of contaminants such as 
persistent organic pollutants and mercury (medium confidence), and their risk of impacts on 
marine ecosystems and seafood safety (high agreement, medium evidence, medium 
confidence). Such risks are particularly large for top predators and for human communities 
that have high consumption on these organisms, including coastal Indigenous communities 
(medium confidence). {5.4.2} B1.18  

7. Shifting distributions of fish stocks between governance jurisdictions will increase the risk of 
potential conflicts among fishery area users and authorities or between two different 
communities within the same country (medium confidence). These fishery governance 
related risks are widespread under high emissions scenarios with regional hotspots 
(medium confidence), and highlight the limits of existing natural resource management 
frameworks for addressing ecosystem change (high confidence). {5.2.5, 5.4.2.1.3, 5.5, 
5.5.2} 

 
 
FAO, 2018. 
 
Mariene ecosystem 
 

1. Global-scale climate modelling of phytoplankton has projected large shifts in the seasonal 
timing of blooms throughout subpolar waters of the North Atlantic and polar waters of the 
Arctic (Henson et al., 2017 

 
2. Zooplankton resources, important to the diets of early life stages of fish, may also 

drastically shift in the future. For example, Calanus finmarchicus is a key species of 
zooplankton in the diets of early life stages of many commercially important fish on shelf 
areas throughout much of the North Atlantic. Projected warming of bottom waters of the 
Northeast shelf of the United States of America under a “business as usual” scenario of 
greenhouse gas emissions is expected to decrease the average abundance of C. 
finmarchicus in this region by as much as 50 percent by the end of this century (Grieve, 
Hare and Saba, 2017 

 
3. Warmtemperate, pseudo-oceanic species experienced a poleward shift of about 10° of 

latitude (52  to 62 °N, 10 °W) or 23 km per year for the period 1958 to 2005 (Beaugrand, 
Luczak and Edwards, 2009). 

 
 
Distribution and abundance 

 
1. In an analysis of 50 fish species common in the Northeast Atlantic, 70 percent responded to 

warming by changing distribution and abundance (Simpson et al., 2011). 
 

2. Fishery-independent survey data indicate that the centres of distribution for a broad range 
of North Sea fish species have shifted by distances ranging from 48 km to 403 km between 
the 1970s and early 2000s (Dulvy et al., 2008; Perry et al., 2005). 
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3. The North Sea demersal fish assemblage has shifted to deeper waters at an average rate 
of 3.6 m per decade over the last 30 years (Dulvy et al., 2008). 

 
4. In the North Sea, the locations where peak commercial catches of target species such as 

cod, haddock, plaice and sole were obtained have all shifted over the past 100 years 
(Engelhard et al., 2011; Engelhard, Righton and Pinnegar, 2014). However, distributions 
have shifted in various directions, and shifts cannot simply be described as poleward 

 
5. Species may migrate across political or management boundaries, which can create conflict 

in the allocation of quotas (portions of the overall total allowable catch or TAC) to the 
different nations sharing the common stock 

 
Changes in fisheries productivity - environmental influences on    recruitment 

 
1. In widely-distributed species, climate change is expected to have either positive or 

negative impacts on productivity depending on the geographical location of specific stocks 
 

2. Based on empirical data, there are often strong relationships between recruitment 
success, fisheries catches and climatic variables as demonstrated, for example, for cod 
(Planque and Frédou, 1999) and mackerel (Jansen and Gislason, 2011). 

 
3. The amount of young fish entering the fishery each year (recruitment) is critically 

dependent on the match or mismatch between the occurrence of the larvae and availability 
of their zooplankton food (Cushing, 1982) as well as a number of other processes such as 
predation that affect early life-history stages (see Kjesbu et al., 2014; Petitgas et al., 2012) 

 
4. A clear seasonal shift to earlier appearance of fish larvae has been described for several 

species in the southern North Sea (Greve et al., 2005), and this has been linked to marked 
changes in zooplankton composition and sea surface temperature of this region. The loss 
of a key prey item for cod larvae (the copepod Calanus finmarchicus) has been correlated 
with recent failures in cod recruitment in the North Sea and an apparent increase in flatfish 
recruitment (Beaugrand et al., 2003). Using market sampling data, Fincham, Rijnsdorp and 
Engelhard (2013) reported that four out of seven sole stocks had exhibited a significant, 
long-term trend towards earlier spawning at a rate of 1.5 weeks per decade since 1970. 
Similarly, the timing of peak roe landings for Atlantic cod in the northern North Sea, central 
North Sea and Irish Sea occurred 0.9 to 2.4 weeks earlier per decade across three 
decades. 
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Indeling van adaptatiemaatregelen  
 
Adaptatieopties kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. Zo kan men een 
onderscheid maken op basis van een risico- en responsanalyse, waarbij de zekerheid waarmee 
klimatologische veranderingen zullen optreden, de schaal van de effecten, en de omvang van de 
adaptatiegerichte investering worden ingeschat1:   
  

• No regret: opties zijn in verschillende klimaatscenario’s waardevol, werken op 
uiteenlopende klimaateffecten in, of bieden tegelijk ook voor andere klimaatproblemen een 
oplossing.  

• Eerste graad: opties werken in op specifieke effecten van klimatologische verandering die 
op significante schaal plaatsvindt, waarvan het optreden met grote zekerheid wordt 
verwacht.   

• Tweede graad: opties werken in op effecten van een klimatologische verandering waarvan 
de grootteorde en/of het voorkomen niet met grote zekerheid kan worden verwacht, en 
omvatten beperkte en niet-onomkeerbare investeringen.  

• Derde graad: opties werken in op effecten van een klimatologische verandering waarvan de 
grootteorde en/of het voorkomen niet met grote zekerheid kan worden verwacht, en 
omvatten grootschalige en onomkeerbare investeringen.  

 
De indeling kan ook gebeuren op basis van een thematische categorisering van 
adaptatiemaatregelen. Biagini et al. 2014 heeft op basis van uitvoerig onderzoek naar de 
adaptatieacties in het kader van UNFCC2 Fondsen de volgende categorieën geïdentificeerd3:   

• Ontwikkeling van bekwaamheid: ontwikkeling van mankracht, instellingen, 
gemeenschappen en hen voorzien van de bekwaamheid om aan klimaatverandering aan te 
passen.  

• Management en planning: incorporeren van inzichten inzake klimaatwetenschap, impact, 
kwetsbaarheid en risico in het bestuur, institutionele planning en beheer.   

• Praktijk en gedrag: herzien of uitbreiden van praktijken en gedrag die op directe wijze 
klimaatbestendigheid versterken.  

• Beleid: vormen van nieuw beleid of herzieningen van beleid of regelgeving die de 
adaptatiegerichte wendbaarheid bevorderen.  

• Informatie: communicatiesystemen gericht op de uitwisseling van kennis en informatie die 
de klimaatbestendigheid bevorderen.  

• Fysieke infrastructuur: nieuwe of verbeterde “harde”, fysieke infrastructuur die op directe of 
indirecte wijze bescherming bieden tegen klimaatgevaren.   

• Observatie- en waarschuwingssysteem: nieuwe of verbeterde instrumenten en 
technologieën om meteorologische en klimatologische verschijnselen op te volgen en 
daaruit voortvloeiende risico’s te identificeren.  

• Groene infrastructuur: nieuwe of verbeterde “zachte”, natuurlijke infrastructuur die op 
directe of indirecte wijze bescherming bieden tegen klimaatgevaren.   

• Financiering: nieuwe financierings- of verzekeringsstrategieën om zich te beschermen 
tegen toekomstige klimaathinder.  

• Technologie: ontwikkelen of verspreiden van klimaatbestendige technologieën (bv. 
verbeteren van watergebruik en toegang tot water, toename van hernieuwbare energie,…)  

 
Een adaptatieproject bevat zelden slechts maatregelen uit één adaptatiecategorie alleen, zo 
merkten Biagini et al. 2014 op. De vastgestelde verstrengeling van verschillende categorieën kan 
dus het belang van een systemische procesbenadering (cf. supra) onderschrijven.   
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Men kan ook het responstype, t.t.z. de manier (en timing) waarmee men de effecten van de 
klimaatverandering tegemoet treedt., als leidraad nemen om adaptatiemaatregelen te 
onderscheiden. Burton et al. 1993 deelde de respons op milieugevaar bijvoorbeeld in volgens 
onderstaande uitgangspunten4:   

• schade voorkomen (“prevent loss”)  

• schade toelaten en verdraagbaar maken (“tolerate loss”)  

• schade verspreiden (“spread loss”)  

• het gebruik of de activiteit wijzigen   

• de locatie van een activiteit wijzigen   

• herstellen  
In dezelfde zin hanteren Bijlsma et al. 1996 de begrippen terugtrekken, accommoderen en 
beschermen in hun indeling van adaptatieopties in kustgebieden:5   
 
 
 
 

 
Figuur 2 Indeling van adaptatiemaatregelen volgens responstype, naar Bijlsma et al. 1996, p. 313 

Op gelijkaardige wijze maakte het Zweeds Geotechnisch Instituut een onderscheid tussen weerstand bieden (via 
proactieve maatregelen), veerkrachtig reageren (herstel en nieuwe kansen benutten) en terugtrekken6. 
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CLIMAR, 2011 
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ECONOMISCHE LEEFBAARHEID.  
 

Sinds 2000 is het aantal professionele vissersvaartuigen in Vlaanderen met bijna de helft gedaald. Op 31 
december 2017 waren er nog 71 vaartuigen actief, waarvan 34 behoren tot het grote vlootsegment (GVS) en 
37 tot het klein vlootsegment (KVS). Elk jaar wordt de vloot kleiner. In 2009 verdwenen in één klap meteen 11 
vaartuigen, omdat de Europese Commissie naar aanleiding van de olieprijscrisis economische 
steunmaatregelen had uitgevaardigd, onder andere voor het definitief onttrekken van vaartuigen aan de vloot. 
Dat paste in het Europese streven naar een afbouw van de capaciteit. De jaarlijkse daling van het aantal 
vaartuigen heeft wellicht te maken met de hoge exploitatiekosten, maar ook met het ontbreken van een 
geschikte opvolger. De vaartuigen raken intussen verouderd: de gemiddelde leeftijd van een vissersvaartuig is 
30 jaar. Tot voor enkele jaren werd er wel nog aan motorvernieuwing gedaan, maar die tendens is nagenoeg 
geheel stilgevallen. Het EU-beleid stelt de sector ook voor bijzondere uitdagingen, zoals de 
aanlandingsverplichting. De bedrijfsresultaten van de laatste jaren tonen wel aan dat de reders het momenteel 
economisch goed doen. Dat is te danken aan een toename van de opbrengsten door een verhoogde 
verkoopprijs en een daling van de brandstofkosten. 
 
Veelal omdat succesvolle bedrijven door de Europese capaciteitsbeperking niet meer kunnen groeien in eigen 
land, is er een grote buitenlandse interesse in Belgische vaartuigen. Zo hadden op 31 december 2017 26 van 
de 71 Vlaamse rederijen een Nederlands aandeelhouderschap. Deze vaartuigen noemt men ‘vlagkotters’. De 
wettelijke verplichting voor vissersvaartuigen met een Belgische vergunning om ten minste 50% aan te landen 
en te verkopen in België, zoals het principe van de ‘economische band’ voorschrijft, vormt een doorn in het oog 
van de Nederlandse rederijen, die daardoor tegen een hoger kostenplaatje aankijken. Een deel van de vangst 
wordt in Urk aangeland. Dat kan nadelig zijn voor de Belgische thuishavens en de toeleveringsindustrie, zoals 
scheepsherstellingsbedrijven en bedrijven die wisselstukken leveren. De Vlaamse interesse om te investeren in 
de visserij moet omhoog. Economisch rendabele rederijen zijn een stevige basis om te investeren in 
ecologische en sociale doelstellingen. Een modernisering van de vloot dringt zich op en schaalvergroting is een 
optie. Zo wordt ook vermeden dat de eigendom van vaartuigen overgaat in buitenlandse handen. 
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INSTROOM IN SECTOR.  
 

Er is minder interesse van de jonge generatie om te werken in de visserijsector. Vroeger 
was binnen de vissersgemeenschap de hele familie betrokken bij het vissersberoep. Het 
was een traditie dat de oudste zoon ook visser werd. De gemeenschapsbanden zijn veel 
minder sterk geworden en de familiale opvolging is niet meer verzekerd. De belangstelling 
van de jonge generatie is ook afgenomen door andere factoren zoals economische 
onzekerheid, het slechte imago, het risico op arbeidsongevallen en het harde werk. Jonge 
Vlaamse schippers investeren vandaag te weinig in de visserij. Nochtans biedt de 
zeevisserij bij goed beheer een hernieuwbare natuurlijke rijkdom die steeds opnieuw kan 
worden opgevist. De vissers en reders hebben zo een garantie op een jaarlijkse 
economische return. Diversificatie van de vloot zou een oplossing kunnen zijn om in de 
toekomst een duurzame visserij te blijven garanderen. Een van de mogelijkheden is de 
oprichting van een nieuw kleinschalig professioneel visserssegment dat geïnteresseerde 
vissers een eenvoudigere toegang moet bieden tot de beroepsvisserij. Gedacht wordt aan 
recreatieve zeevissers en aan Belgische handlijnvissers onder Nederlandse vlag die op 
zeebaars vissen. Het zou gaan om vaartuigen met een lengte van maximaal 12 meter. Er 
staan echter nog een aantal obstakels in de weg voor de oprichting van het nieuwe 
segment, dat naast de huidige vloot zou bestaan. Zo worden onder de Europese 
regelgeving ter bescherming van de zeebaars de vangsten beperkt en enkel toegelaten op 
vaartuigen met een historische referentie. Ook de in de Europese regelgeving vastgelegde 
maximale vlootcapaciteit is een beperkende factor. 
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ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID.  
 

De visserij doet sinds geruime tijd inspanningen op het vlak van verduurzaming. Zo ondertekende 
de Rederscentrale als producentenorganisatie in 2011 het convenant ‘Naar een duurzame 
Vlaamse visserij’, waarvan de krijtlijnen werden uitgeschreven in het rapport Vistraject. In 2015 
ondertekende de bevoegde Vlaamse minister, samen met de Rederscentrale, het Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek, het Departement Landbouw en Visserij en Natuurpunt, het 
convenant ‘Visserij verduurzaamt’. De reders en vissers dragen op verschillende manieren bij 
aan het realiseren van de maximale duurzame opbrengst, de optimale vangst die van een 
visbestand kan worden opgevist zonder de toekomst ervan in gevaar te brengen. Zo streven ze 
ernaar om kuitdragende vis niet op te vangen en om de visserij-inspanningen te spreiden zodat 
een sneller herstel van visbestanden in een bepaald gebied mogelijk wordt. Daarnaast hebben ze 
aanpassingen aan het vistuig doorgevoerd zoals grote mazen in de rug van het net en een 
grofmazige extensie in de buik, een grootmazig ontsnappingspaneel en het gebruik van minder 
bodemberoerend vistuig. 
 
Reders blijven op zoek naar mogelijkheden om het gebruik van gasolie te verminderen en zo de 
kosten te drukken en de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Door over te schakelen naar 
energiezuinige vistechnieken en te experimenteren met alternatieve energiebronnen kan de 
sector meewerken aan een koolstofarme economie en een duurzame visserij. In 2018 werden 
ook middelen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij aangewend om 
vissersvaartuigen uit te rusten met ledverlichting. Het ILVO ontwikkelde in nauw overleg met de 
sector een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument voor duurzaamheid in de visserijsector: 
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Valduvis, een acroniem voor ‘valorisatie van duurzaam gevangen vis’. Het meetinstrument kijkt 
niet enkel naar ecologische aspecten van duurzaamheid, zoals de staat van de visbestanden en 
bodemimpact, maar houdt ook rekening met sociale en economische aspecten, zoals veiligheid 
aan boord en rentabiliteit. In het project MaViTrans (markterkenning voor een visserij in transitie) 
van de Rederscentrale en ILVO is het nu de bedoeling om een breed gedragen 
duurzaamheidserkenning voor de Belgische visserij te implementeren. Het instrument is sinds 
juni 2018 officieel op de veilklok geplaatst onder de naam ‘Visserij verduurzaamt’. In 2015 is de 
aanlandingsverplichting ingevoerd in de pelagische visserij (visserij op soorten die in scholen 
zwemmen zoals haring). Tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2019 wordt de 
aanlandingsverplichting gefaseerd ingevoerd in de bodemvisserij (voor alle soorten met een 
vangstbeperking). Dat betekent dat al die vangsten aan boord moeten worden gehouden, 
aangeland en tegen quota afgeboekt. Ondermaatse vis mag ook niet in de handel worden 
gebracht voor directe menselijke consumptie. De klemtoon ligt op selectief vissen en het 
vermijden van bijvangsten. Door de volledige invoering in 2019 zal het probleem van de ‘choke 
species’ of knelpuntsoorten pertinent worden. Het gaat om soorten waarvoor de reder maar een 
beperkt quotum heeft en die veelal niet de echte doelsoort zijn, zoals griet en schar. Onder de 
toekomstige regelgeving moet de visserij in een bepaald gebied worden stilgelegd als het quotum 
van deze knelpuntsoorten is opgebruikt, ook al zijn de quota van de andere soorten die worden 
gevangen nog niet opgevist. De sector vreest dat hierdoor de vaartuigen al na enkele maanden 
aan de kade zouden moeten blijven liggen. Er is ook discussie over het overlevingspercentage 
van (plat)vis die overboord wordt gezet. Het onderzoek is volop aan de gang. 
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RUIMTE OM TE VISSEN 
 

De activiteiten die worden uitgeoefend aan de kust en in de zee zijn talrijk en zeer uiteenlopend, gaande van 
scheepvaart en visserij over natuur, energiewinning, baggerwerken, zand- en grindontginning, toerisme, pijpleidingen 
en kabels tot gebruik voor militaire doeleinden. De activiteiten zijn ook mogelijk in de verschillende lagen van de zee, 
zoals bodem, waterkolom en wateroppervlak. Alle activiteiten moeten goed op elkaar worden afgestemd. Een 
mededeling van de Europese Commissie uit 2009 vormde een belangrijke stimulans voor mariene ruimtelijke planning 
in de lidstaten. De toenemende ruimtelijke druk geldt in de meeste zeegebieden waar de Vlaamse visserij actief is. Voor 
de kust van Kent in het Verenigd Koninkrijk opende in 2018 bijvoorbeeld het grootste offshore windmolenpark ter 
wereld, dat binnen vier jaar in totaal 341 turbines zal tellen. Het Belgisch deel van de Noordzee is klein maar zeer druk 
gebruikt. Daarom heeft de federale overheid een marien ruimtelijk plan opgesteld, dat de belangen van de diverse 
gebruikers met elkaar tracht te verzoenen. Het huidige plan loopt van 2014 tot 2020. In de overzichtskaart zijn de 
verschillende functies opgenomen. De vier visserijzones in de Vlaamse Banken kregen echter geen goedkeuring van 
het Europese Parlement omdat de Belgische maatregelen het gebied niet zouden vrijwaren van vernieling. De Vlaamse 
Banken, een beschermde kustzone voor de Westhoek, herbergen rijke onderwaternatuur met een gevoelige bodem van 
grindbedden en zandbanken waar veel vissen paaien. 
 
Eind 2017 werd het startschot gegeven voor de opmaak van een nieuw marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-
2026. In april 2018 keurde de ministerraad een ontwerp van besluit goed. Dit ontwerp is in de zomer voorgelegd aan 
verschillende stakeholders en het brede publiek. Het plan reserveert ruimte voor een tweede windenergiezone langs de 
Franse grens en een kunstmatig eiland voor de kust van Knokke als extra verdediging tegen de verwachte stijging van 
de zeespiegel en de duizendjarige storm. Een stukje Noordzee is bovendien bestemd voor mariene innovatie, van 
golfslagenergie op zee tot de teelt van mosselen, oesters en zeewier. Er is daarentegen niet langer sprake van 
energieatollen om het teveel aan elektriciteit van de windenergieparken op zee tijdelijk op te slaan. Er moet worden 
gewaakt over het feit dat het Belgisch deel van de Noordzee, vooral van belang voor de kustvisserij, maximaal 
toegankelijk blijft voor de visserijactiviteiten. Het voorzien van bijkomende zones voor andere economische actoren 
bemoeilijkt of beperkt de visserij. Voor de aquacultuur biedt de mariene innovatie kansen. 
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EEN STERKE KETEN  
 

Een goed functionerende keten is veerkrachtig, kan tegenslagen opvangen en benut kansen en 
uitdagingen (SALV, 2017). De visserijketen is sterk vraaggestuurd. Het verbinden van vraag en 
aanbod vereist bijgevolg een ketenbrede aanpak. Een vlotte communicatie tussen reders 
onderling en met andere schakels in de keten zoals de handel en de verwerking kan helpen om 
vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Belgische vissers verkopen hun 
visserijproducten hoofdzakelijk in de Vlaamse Visveiling, een private visveiling met vestigingen in 
Zeebrugge en Oostende. De veiling vraagt een commissie op de bruto-aanvoerwaarde aan 
aanvoerders en afnemers en verleent in ruil diensten zoals kwaliteitscontrole, sortering en 
verkoop. De veiling brengt evenwicht in de keten door familiale aanbieders en industriële 
opkopers bijeen te brengen en garanties te bieden voor afzet en prijsvorming. De knelpunten 
binnen de Belgische visverwerkende sector zijn volgens het Verwerkvis-rapport van ILVO 
(Blondeel et al., 2016) gebonden aan marktgerelateerde factoren (zoals buitenlandse 
concurrentie), knelpunten in de bedrijfsvoering (zoals hoge kosten en een nijpend tekort aan 
fileerders) en de eigenschappen van het product (zoals lage houdbaarheid). De soortkeuze van 
visverwerkende bedrijven is, naast de specifieke eigenschappen van de bedrijfsactiviteiten, sterk 
afhankelijk van de vraag van de belangrijkste klanten uit de retail en foodservice. Lokale aanvoer 
wordt vanwege de grote seizoensvariatie in aanvoer, volume, kwaliteit en prijs vaak als minder 
aantrekkelijk beschouwd. Bepaalde soorten zijn bovendien moeilijk te verwerken. Om te voldoen 
aan de vraag is een groot deel van de lokale visverwerkende industrie afhankelijk van 
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geïmporteerde soorten, voornamelijk zalm en kabeljauw. De tendens naar lokale en duurzame 
producten kan wel in de kaart spelen van het Belgische aanbod. 
 
INSPELEN OP DE ROL VAN DE CONSUMENT. 
 

Uit onderzoek van GfK voor VLAM blijkt dat zalm en kabeljauw in ons land in 2017 samen goed waren 
voor de helft van de verkoop van verse vis. Deze vissoorten zijn voor het overgrote deel geïmporteerd. 
Het valt ook op dat er in vergelijking met 2016 4% minder verse vis verkocht werd. De bestedingen voor 
vis, week- en schaaldieren stegen wel met 2%, omdat visserijproducten duurder zijn geworden. ILVO 
wijst er in het Verwerkvis-rapport op dat vis bij de consument het imago heeft van een gezond 
voedingsproduct. Tegelijk geldt het als een vergankelijk product dat vrij onhandig is in gebruik en vaak 
duur is. Ook bij de duurzaamheid stellen een aantal mensen zich vragen. Weinig consumenten hebben 
inzicht in de diversiteit van soorten en in het seizoensgebonden karakter van vis. Vandaar de keuze 
voor de meest toegankelijke, altijd beschikbare vissoorten. Sommige visverwerkers betreuren de 
voorkeur van heel wat mensen voor “smaakloze, graatloze en goedkope vis” (Blondeel et al., 2016). 
 
VLAM wijst erop dat de visserij meer rekening zou kunnen houden met de voorkeur van de consument 
voor bepaalde soorten. Voor pladijs is het aanbod veel groter dan de vraag op de Belgische markt. 
Omgekeerd is er een enorme vraag naar kabeljauw en garnaal, waaraan de Vlaamse vissers niet 
kunnen voldoen. Voor tong is er een klein tekort. De prijsvorming voor de soorten waaraan een tekort is, 
is wel beter voor de reders. De visserij moet ook binnen de marges van de vooropgestelde quota 
blijven. Het Vlaams Instituut Gezond Leven beveelt aan om eenmaal per week vis te eten. Vis is 
gezond, omdat het een leverancier is van vitamines zoals A, D, B12 en B3 en van mineralen en 
sporenelementen zoals ijzer, zink, jodium en selenium. Vette vis bevat veel omega-3-vetzuren, die 
bescherming bieden tegen hart- en vaatziektes. Het instituut wijst er tegelijk op dat een portie per week 



17 
Workshop 

“Aanpassing van de Vlaamse visserijsector aan de klimaatverandering” 
ILVO in Oostende, 23 oktober 2019. 

volstaat omdat gevangen vis zware metalen zoals kwik kan bevatten en er problemen zijn met 
overbevissing en biodiversiteit. Voor kweekvis zijn onder meer vismeel en -olie als diervoeder nodig – al 
zijn er ook plantaardige alternatieven zoals algen en soja - en bepaalde kweek gaat gepaard met het 
gebruik van pesticiden en antibiotica, wat kan leiden tot watervervuiling. Het instituut raadt ten slotte 
aan om seizoensvis te kopen en bij de keuze te letten op de duurzaamheidslabels van de Marine 
Stewardship Council (MSC) en de Aquaculture Stewardship Council (ASC). De Vlaamse visserij heeft 
het echter moeilijk om die labels te halen. MSC beschouwt de boomkorvisserij namelijk als 
bodemverstorend en het label is voor de verspreide, gemengde Vlaamse visserij erg duur omdat het 
gebonden is aan de vissoort en de visplaats. Als uitloper van het project MaViTrans (markterkenning 
voor een visserij in transitie) is er sinds midden 2018 een breed gedragen duurzaamheidserkenning 
voor de Belgische visserij ingevoerd onder de naam ‘Visserij verduurzaamt’. Sociale en economische 
duurzaamheid maken ook deel uit van de criteria. VLAM beschikt over een vrij stabiel promotiebudget 
voor de sector ‘visserij en aquacultuur’ van rond de 450.000 à 500.000 euro op jaarbasis. Een derde 
hiervan wordt bijeengebracht door de volledige sector, van reder tot verkooppunt. Het budget voor de 
binnenlandse vispromotie is gedaald ten voordele van exportpromotie en de ondersteuning van de 
jaarlijkse vakbeurs Seafood Expo Global in Brussel. Generieke vispromotie naar het brede publiek heeft 
ook meer en meer plaatsgemaakt voor het promoten van de minder bekende Noordzeevissen en de 
bijvangst (bv. campagne rond de North Sea Chefs). Volgens de voedselconsumptiepeiling 2014-2015 
volgt 1,8% van de Vlamingen een voedingspatroon dat arm is aan dierlijke producten. Een recent 
onderzoek van Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) komt tot de conclusie dat 1% in Vlaanderen zich 
als veganist beschouwt, 3% als vegetariër en 8% als flexitariër. Vooral jongeren kiezen voor 
vegetarisme. De belangrijkste reden is dierenwelzijn. Op de tweede plaats komt milieu en op de derde 
plaats gezondheid. Vermindering van visconsumptie is in de openbare discussie minder een thema dan 
vleesmatiging, wat te maken kan hebben met de lage aaibaarheidsfactor van vis in vergelijking met 
koeien, varkens en kippen. 
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AQUACULTUUR  EN DIVERSIFICATIE. 
 

Het aquacultuuronderzoek aan de Vlaamse universiteiten heeft een stevige traditie, maar de 
aquacultuursector is economisch gezien zeer beperkt. In lijn met de Europese Verordening 
inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid maakte België in 2014 een Nationaal Strategisch 
Actieplan voor de aquacultuur op. Dat actieplan werd in het kader van de tussentijdse evaluatie in 
2017 herzien. De focus is uitgebreid van recirculatiesystemen naar een geïntegreerde 
aquacultuurontwikkeling aan land en op zee. De duurzame aquacultuurproductie in België zou 
volgens de nationale groeidoelstelling in 2023 moeten toenemen tot 1.032 ton, wat overeenkomt 
met een productiewaarde van 11,45 miljoen euro en een tewerkstelling van 80 voltijdse 
equivalenten. De grootste groei wordt in Vlaanderen verwacht. Het Rekenhof maakte in 2013 een 
uitgebreide inventaris van de belemmerende factoren voor de Vlaamse aquacultuursector. 
Conclusie: “Samengevat moet de Vlaamse aquacultuurondernemer het opnemen tegen 
internationale concurrenten die lagere productiekosten hebben en minder worden gehinderd door 
duurzaamheidsbekommernissen, moet hij een complex productieproces van een delicaat product 
leren beheersen, moet hij zijn weg vinden in de complexe regelgeving op het vlak van ruimtelijke 
ordening en milieu, en moet hij de nodige vergunningen bekomen om zich te vestigen in een 
dichtbevolkte regio die zuinig moet omgaan met haar schaarse watervoorraden” (Rekenhof, 
2013). Aquacultuur kan inspelen op de vraag naar duurzaam geproduceerde, gezonde producten 
van eigen bodem. Een zorgvuldige benutting van grondstoffen, water, ruimte en energie heeft 
zowel ecologische als economische voordelen. Het gebruik van reststromen past binnen de 
opkomende circulaire economie. De EU wil de aquacultuurproductie stimuleren om aansluiting te 
vinden bij de mondiale groei van sector. 
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IPCC, 2019. 
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CLIMAR, 2011. Primaire effecten. 
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