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Afkortingen 
ASC Aquaculture Stewardship Council 

BIS Beroepinlevingstage 

BNZ Belgische Noordzee 

CACO3 Calciumcarbonaat 

CH4 Methaan 

CLIMAR Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten 

CO2 Koolstofdioxide 

EFMZV Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 

EU Europese Unie 

EVA Ethisch Vegetarisch Alternatief 

GFK Growth from Knowledge (een marktonderzoeksbureau) 

GVB Gemeenschappelijk visserijbeleid 

GVS Grote vlootsegment (vaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW) 

ILVO Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

IQ Individual Quota  

ITQ Individual Transferable Quota 

IVQ Individual Vessel Quota 

KB  Konijnklijk Besluit  

KVS Klein vlootsegment ( (vaartuigen met een motorvermogen van maximaal 221 kW) 

MaViTrans Markterkenning voor een visserij in transitie 

MDK Maritieme Dienstverlening en Kust 

MOC Meridional overturning circulation 

MRP Marien ruimtelijk plan 

MSC Marine Stewardship Council 

NGO Niet-gouvernementele organisatie 

N2O  Stikstofoxide of lachgas 

O3 Ozon 

ppb Parts per billion 

ppm Parts per million 

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij 

SDG Sustainable Development Goals 

SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

TAC Total allowable catch  

TAW Tweede Algemene Waterpassing; referentieniveau voor zeeniveaumetingen aan de Belgische kust 

TURF Territorial Use Rights for Fishing 

TWV Technische Werkcommissie Visserij 

VALDUVIS Valorisatie van duurzaam gevangen vis 

VAP Vlaams adaptatie plan  

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

VDSO Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 

VLAM Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing 

VKP Vlaams Klimaatbeleidsplan 

VSDO Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 
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Inleiding 

Even voorstellen: SALV en TWV  

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de Vlaamse Regering 

en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, 

zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een 

gedragen politieke besluitvorming.  

De SALV brengt zijn ledenorganisaties uit de landbouw- en visserijsector samen om tijdens de 

beleidsprocedure adviezen te formuleren. De Technische Werkcommissie Visserij (TWV) omvat 

11 ledenorganisaties die deel uitmaken van of betrokken zijn bij de zeevisserijsector. De TWV 

behandelt economische en sociale aspecten van de zeevisserij alsook ruimtelijke, 

milieugerelateerde en ecologische zaken. Daarbij worden zowel Vlaamse dossiers aangesneden 

als federale bevoegdheidsmaterie. 

Klimaatadaptatie en het visserijbeleid 

Verschillende aspecten van het Vlaamse klimaatbeleid kunnen voor een meer diepgaande 

uitwerking ontvankelijk geacht worden. Die vaststelling geldt ook voor de adaptatie van de 

visserijsector. Het is van strategisch belang om tijdig inzicht te verwerven in de haalbaarheid en 

wenselijkheid van toepasselijke maatregelen voor de visserijsector om aan de uitdagingen van 

de klimaatverandering tegemoet te komen. De klimaatverandering heeft immers aanzienlijke 

gevolgen voor economische activiteiten, het welzijn van de bevolking en ecosystemen. 

Klimaatverandering beïnvloedt meer specifiek de voedselsystemen, en dat in vier dimensies: 

voedselbeschikbaarheid, de toegankelijkheid van voedsel, consumptie van voedsel en de 

inherente stabiliteit van de voedselsystemen1. De Vlaamse visserijsector is hierop geen 

uitzondering. Want de klimaatverandering heeft wereldwijd een invloed op de oceanen, de 

aanwezige organismen en hun habitats. Er zijn verschillende factoren die daarbij in ogenschouw 

genomen moeten worden: de zeewatertemperatuur, de verzuring van de oceaan, de aanpassing 

van de habitats, alle omstandigheden waaraan de zeeorganismen zich moeten aanpassen of 

waardoor ze naar andere gebieden zullen migreren. Meer specifiek gaat het hierbij om de 

verplaatsing van visbestanden. Aangenomen wordt dat de visbestanden onder invloed van de 

veranderende context zullen migreren in navolging van plankton, de basis van de voedselketen. 

Die migraties kunnen zich vertalen in de vermindering van sommige soorten en de vermeerdering 

van andere. Dit voorbeeld van een specifiek effect van de klimaatverandering – de migratie van 

visbestanden – toont meteen aan dat er dus zowel positieve als negatieve gevolgen voor de 

visserijsector zijn. Uitdagingen, maar ook kansen. Tegelijk is de kennis over de precieze aard en 

omvang van die vismigraties nog veruit ontoereikend. Nochtans vormt die kennis de basis voor 

een onderbouwd beheer van de visbestanden, zodat door middel van kwaliteitsvolle, 

vooruitkijkende modellen de Vlaamse visserij zich op de klimaateffecten kan voorbereiden.  

Om tot dergelijke inzichten te komen, moet men de aanpassing aan de klimaatverandering 

benaderen met strategieën op middellange en lange termijn voor elke sector of voedselsysteem. 

De aandacht voor die langetermijnstrategie delft vaak het onderspit ten opzichte van andere 

 
1 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. 2018. The state of food security and nutrition in the world. Promoting climate 

resilience for the sake of food security and nutrition. FAO, Roma. 
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crisis- en noodsituaties (bv. Brexit voor de visserijsector). Maar het voorbeeld van de vismigraties 

toont aan dat het erg belangrijk is om een aanpassingsbeleid met onderliggende maatregelen te 

ontwikkelen op (middel)lange termijn, en die flexibel te hanteren als het product van een 

interactief en continu proces van opvolgen, uitproberen, evalueren en bijschaven.  

Probleemstelling 

Dit rapport heeft tot doel om door het aanduiden van lacunes en verbeterpunten bij te dragen aan 

een proactief en onderbouwd adaptatiebeleid voor de visserijsector. De SALV en de TWV kunnen 

de bekomen inzichten immers aanwenden bij de opmaak van toekomstige adviezen ter zake. 

Tegelijk formuleert dit rapport mijn persoonlijke aanbevelingen om de thematiek van de 

klimaatadaptatie van de visserijsector en het adaptatiebeleid te versterken. In de analyse om de 

veranderingen als gevolg van klimaatverandering het hoofd te bieden, kunnen vier elementen 

worden overwogen: kennisontwikkeling, regelgevingskader en de toepassing ervan, oprichting 

van technische en organisatorische structuren en oprichting van financiële mechanismen. 

Dit werk focust voornamelijk op het regelgevingskader en de toepassing ervan. Het doel is na te 

gaan welke wenselijke maatregelen als respons op de klimaatverandering kunnen worden 

onderscheiden.  

Concreet zoeken we naar antwoorden op de volgende vraagstellingen:  

Vraagstelling 1: Wat zijn de primaire en secundaire effecten van de klimaatverandering 

met invloed op de belangrijkste systeemelementen van de visserijsector en het bredere 

marien voedselproductiesysteem?  

Vraagstelling 2: Welke kansen en uitdagingen kunnen volgens experten en stakeholders 

binnen de TWV uit die effecten voortvloeien? 

Vraagstelling 3: Welke gedragen adaptatiemaatregelen kunnen beleidsmakers vandaag 

opnemen met het oog op een klimaatbestendige visserijsector in 2050?  

Ten slotte bouwt dit rapport ook voort op eerdere publicaties die de aanpassing van de visserij 

aan de klimaatverandering (al dan niet als onderdeel van een bredere scope) hebben behandeld. 

In de periode van 2006 tot 2011 waren verschillende instellingen aan het werken binnen het 

initiatief “Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en 

aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten” (CLIMAR)2. Het doel van dit initiatief was de 

ontwikkeling van een evaluatiekader voor de aanpassingsmaatregelen, die genomen worden om 

de effecten als gevolg van klimaatsveranderingen te beheersen, en dit voor zowel de ecologische, 

de sociale als de economische aspecten van het Noordzeemilieu. Dit werk beoogt voort te 

bouwen op de informatie die werd gegenereerd in het kader van CLIMAR. 

 
2  D. Van den Eynde, R. De Sutter, L. De Smet, F. Francken, J. Haelters, F. Maes, E. Malfait, J. Ozer, H. Polet, S. 

Ponsar, J. Reyns, K. Van der Biest, E. Vanderperren, T. Verwaest, A. Volckaert and M. Willekens. Evaluation of 
climate change impacts and adaptation responses for marine activities “CLIMAR”. Final Report Brussels : Belgian 
Science Policy Office 2011 – 121 p. (Research Programme Science for a Sustainable Development).  
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1. Methodologisch kader 

1.1 Opmerkingen bij de methodologie 

Adaptatie is het proces van aanpassing aan het huidige of toekomstige klimaat en aan zijn 

effecten, om de nefaste gevolgen ervan af te zwakken of gunstige opportuniteiten te benutten. 

Adaptatie beoogt het nemen van de nodige maatregelen om de kwetsbaarheid van de menselijke 

en natuurlijke systemen voor de gevolgen van klimaatverandering te verminderen3. 

Er zijn twee benaderingen om de toekomst te voorspellen en om hun maatregelen te verwerken. 

Via kwalitatieve of kwantitatieve methoden. Voor deze studie hebben we voor een kwalitatieve 

methode gekozen om de adaptatiemaatregelen te bouwen.  

De kwalitatieve methode is een methode die een subjectieve realiteit (toekomstscenario’s) wil 

beschrijven op basis van de percepties van personen4.  

De technisch van scenario's worden al vele jaren toegepast in meerdere contexten van hoge 

onzekerheid en wordt op verschillende manieren gedefinieerd, zoals: 

• Parallelle verhalen, die anticiperen op hoe de toekomst zich zal ontwikkelen, gebouwd 

door onderzoekers of deelnemers5. 

• “Een hulpmiddel om kennis te vermenigvuldigen over de mogelijke toekomsten die ons te 

wachten staan. Met andere woorden, het biedt de middelen om onze perceptie van zaken 

te veranderen, uit te breiden en ons wereldbeeld te variëren6.  

• Een manier om een toekomstige realiteit te representeren met het doel van de richting 

van de acties van het heden te focussen naar een mogelijke en wenselijke toekomst7. 

Dit wordt geïnterpreteerd door de waarden en overtuigingen van de onderzoeker, in een set van 

observaties, annotaties, opnames en documenten. Meestal wordt dit proces uitgevoerd in twee 

grote fasen: 1) gegevensverzameling en 2) gegevensanalyse. 

In deze studie, werd deze methode uitgevoerd via een workshop. De adaptatiemaatregelen 

werden gebouwd op basis van de inbreng van de deelnemers die aan onze workshop 

participeerden, rekening houden met: 

• hun ervaring en kennis,  

• hun imaginatie en hun capaciteit om de toekomst te voorspellen. 

 

 
3       De Belgische federale site voor een betrouwbare informatie over klimaatverandering. www.klimaat.be  

4  Hernandez Sampieri, Roberto, Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. Onderzoekmethodologie. México: MC Graw 
Hill.2003. 705p. 

5  Bezold, Clem. Lessons from using scenarios for strategic Foresight. En: Technological Forecasting and Social 
Change. November 2010. Vol. 77, No 8, p. 1513–1518. Saritas, Ozcan y Aylen, Jonathan. Using scenarios for 
roadmapping: The case of clean production. En: Technological Forecasting and Social Change. September 2010. 
Vol. 77, No. 7, p.1061–1075. 

6  De Brabandere, Luc y Iny. Alan. Scenarios and creativity: Thinking in new boxes. En: Technological Forecasting 
and Social Change. November 2010. Vol. 77, No. 9, p.1506–1512. 

7  Godet, Michel y Durance, Philippe. Strategic Foresight for Corporates and Regional Development. Paris: United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations. 2011. 157p. 

http://www.klimaat.be/
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1.2 Delen van dit rapport 

Het rapport omvat twee delen die elkaar in logische volgorde opvolgen. Elk deel vormt de 

inzichtelijke basis voor het volgende deel.  

1.2.1 Deel I – Feitelijke basis (literatuurstudie) 

Eerst beschouwen we de onontbeerlijke feitelijke basis voor de ontplooiing van een gedegen 

adaptatiebeleid. Daarbij beschrijven we drie cruciale thema’s: 1) de toestand van de 

visserijsector, 2) de effecten van de klimaatverandering en 3) het huidige klimaatbeleid voor de 

visserijsector. (cf. vraagstelling 1) 

1.2.2 Deel II – Interpretatie van stakeholders en experten 
(workshop)  

In een volgende stap werden experten en stakeholders betrokken. De volgorde van deze stappen 

die moeten worden gevolgd voor de constructie van adaptatiemaatregelen op basis van een 

toekomstscenario kan in drie fasen worden gesynthetiseerd: voorbereiding, ontwikkeling en 

gebruik8. De voorbereidingsfase omvat de analyse van de huidige situatie. In de 

ontwikkelingsfase worden de mogelijke toekomsten geanalyseerd met behulp van verschillende 

technieken, waaronder de mening van experts, en ten slotte bevinden de aanbevelingen zich in 

de gebruiksfase.  

• FASE I - Voorbereiding - Huidige situatie - Motivaties en doelstellingen van de studie  

• FASE II - Ontwikkeling – toekomst: mening van deskundigen - Definitie van 

sleuteldimensies, gebeurtenissen. - Projectie van sleuteldimensies en voorbereiding van 

beschrijvingen.  

• FASE III - Gebruik - Presentatie - Aanbevelingen 

Op basis van deze fasen werd op 23 oktober 2019 de workshop “Aanpassing van de Vlaamse 

visserijsector aan de klimaatverandering” georganiseerd9. Binnen deze workshop werden de door 

klimaatverandering gestelde kansen en uitdagingen voor de Belgische visserij en het bredere 

marien voedselproductiesysteem verkend. Daarbij gingen we op zoek naar adaptatiemaatregelen 

om aan die kansen en uitdagingen tegemoet te komen, en de onderliggende barrières en 

stimulansen om die maatregelen uit te voeren. Als uitgangspunt voor de workshop namen we de 

zes relevante systeemelementen, zoals die uit de lijst van sectorale uitdagingen in het 

Visserijrapport 2018 kunnen worden gedistilleerd (en hier in Deel 1 worden beschreven). (cf. 

vraagstelling 2 en 3) (Bijlage I. Fotoverslag van de Workshop). 

 
8  Firmenich B. Ernesto H. 2015. Methodologie om scenario’s te bouwen.  

9  Torreblanca-Ramirez, E., W. Vanacker, P. De Graef, K. Carels. 2019. Workshop “Aanpassing van de Vlaamse 
visserijsector aan de klimaatverandering” (23/10/2019, Oostende). Strategische Adviesraad voor Landbouw en 
Visserij (SALV), Technische Werkcommissie Visserij (TWV). Brussel. 20 pp. 
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1.2.3 Conclusies  

In dit onderdeel presenteren we verschillende brede aanvullende inzichten om de informatie van 

dit rapport te gebruiken. Daarbij bieden we een gedachtewisseling van verschillende en 

interessante concepten in verband met de klimaatverandering en visserij, (cf. vraagstelling 3). 
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2. Deel I. Feitelijke basis  

2.1 De Vlaamse visserijsector binnen de 
systeemelementen10  

2.1.1 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 Europese Unie-beleid (EU) 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. 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.  

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. In 

2018 werd de behoefte aan verhoogde Vlaamse interesse in investering in de visserij vastgesteld. 

Het resultaat van het gezamenlijke werk van verschillende organisaties in deze richting is dat de 

Vlaamse visserijsector heeft geïnvesteerd in de renovatie van drie schepen en vijf schepen zullen 

 
10  Op basis van: Van Bogaert T. & Platteau J. (reds.) (2018). Uitdagingen voor de Vlaamse visserij. Visserijrapport 

2018. Departement Landbouw en Visserij. Brussel. 
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worden vervangen in het jaar 2019 en 202011. Ondanks de onzekere omstandigheden van de 

sector, zien de stakeholders een toekomst om te groeien. 

2.1.2 Een sterke keten 

Een goed functionerende keten is veerkrachtig, kan tegenslagen opvangen en benut kansen en 

uitdagingen12. De visserijketen is sterk vraag gestuurd. Het verbinden van vraag en aanbod 

vereist bijgevolg een keten brede 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 Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)13 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 geïmporteerde soorten, voornamelijk zalm en kabeljauw. De tendens 

naar lokale en duurzame producten kan wel in de kaart spelen van het Belgische aanbod. 

2.1.3 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 

 
11  Informatieblad van de Rederscentrale, December 2019. H. Baelskaai 20, bus 0.2 8400 Oostende. 44 pp. 

12  SALV, 2017. Verkennende nota: Er is een toekomst voor de Vlaamse visserij in 2030 

13  Blondeel, L, Verlé, K & Vanderperren, E 2016, 'De Vlaamse visserijsector en de visverwerkende nijverheid: status, 
noden en kansen' Rederscentrale, vol. sep/16, blz. 18-20. 

https://pure.ilvo.be/portal/nl/persons/lancelot-blondeel(547ee09c-e746-4089-8b13-974acea64b34).html
https://pure.ilvo.be/portal/nl/persons/katrien-verle(fa2ca937-4b8e-4687-aeb3-0045f5fe963e).html
https://pure.ilvo.be/portal/nl/persons/els-vanderperren(deadfa40-fe4d-4994-8dd7-fc301ff2b3d4).html
https://pure.ilvo.be/portal/nl/publications/de-vlaamse-visserijsector-en-de-visverwerkende-nijverheid-status-noden-en-kansen(f46dbf89-09ba-4463-ac91-cef2e850b05e).html
https://pure.ilvo.be/portal/nl/publications/de-vlaamse-visserijsector-en-de-visverwerkende-nijverheid-status-noden-en-kansen(f46dbf89-09ba-4463-ac91-cef2e850b05e).html


   

 

 

Vlaamse visserijsector en klimaatverandering 

 

 

 
  13 

 

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: 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 werd 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.  

Er kan zich een probleem stellen bij knelpuntsoorten in relatie tot de quota’s van de Vlaamse 

visserijsector. 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. 

2.1.4 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.  



   

 

 

Vlaamse visserijsector en klimaatverandering 

 

 

 
  14 

 

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 Vlaamse Banken, een beschermde kustzone voor de 

Westhoek, herbergen een 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. 

2.1.5 Inspelen op de rol van de consument 

Uit onderzoek van Growth from Knowlege (GFK) voor Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing (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”14 . 

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 

 
14  Blondeel, L, Verlé, K & Vanderperren, E 2016, 'De Vlaamse visserijsector en de visverwerkende nijverheid: status, 

noden en kansen' Rederscentrale, vol. sep/16, blz. 18-20. 

https://pure.ilvo.be/portal/nl/persons/lancelot-blondeel(547ee09c-e746-4089-8b13-974acea64b34).html
https://pure.ilvo.be/portal/nl/persons/katrien-verle(fa2ca937-4b8e-4687-aeb3-0045f5fe963e).html
https://pure.ilvo.be/portal/nl/persons/els-vanderperren(deadfa40-fe4d-4994-8dd7-fc301ff2b3d4).html
https://pure.ilvo.be/portal/nl/publications/de-vlaamse-visserijsector-en-de-visverwerkende-nijverheid-status-noden-en-kansen(f46dbf89-09ba-4463-ac91-cef2e850b05e).html
https://pure.ilvo.be/portal/nl/publications/de-vlaamse-visserijsector-en-de-visverwerkende-nijverheid-status-noden-en-kansen(f46dbf89-09ba-4463-ac91-cef2e850b05e).html
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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 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 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. 

2.1.6 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 
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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”15.  

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. 

2.2 Bewijs van de effecten van de klimaatverandering op 
de visserijsector 

2.2.1 Fysische en biogeochemische veranderingen 

Aangenomen wordt dat de grootste bijdrage aan deze opwarming komt van de toename van de 

atmosferische concentratie van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), 

distikstofoxide (N2O) en ozon (O3). Broeikasgassen werken als een thermische deken rond de 

planeet en zijn verantwoordelijk voor het bestaan van het leven op aarde16. 

De exponentiële toename van de uitstoot van broeikasgassen sinds de industriële revolutie heeft 

geresulteerd in atmosferische concentraties van deze gassen. De atmosferische CO2-

concentraties namen 40% toe van 278 ppm in 1750 tot 390.5 ppm in 2011. Tegelijkertijd, CH4 

namen 150% toe van 722 ppb tot 1803 ppb en N2O 20% van 271 ppb tot 324.2 ppb in 2011. 

Deze broeikasgassen overschrijden elk niveau gemeten voor bij ten minste de afgelopen 800.000 

jaar, de periode bedekt door ijskernen. Bovendien werd de gemiddelde stijgingssnelheid van deze 

drie gassen waargenomen; de afgelopen eeuw overtreft elke waargenomen verandering in de 

afgelopen 20.000 jaar17.  

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft geconcludeerd dat de antropogene 

activiteiten sinds het midden van de twintigste eeuw de dominante oorzaak is van de opwarming. 

 
15  Rekenhof, 2013. Aquacultuur in Vlaanderen. Vlaams Parlament. Stuk 37. (2013-2014). Nr.1. 

16  IPCC. 2014. Climate change 2014: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 
Assessment Report on the Intergovernmental Panel on Climate Change. Core writing team,R.K. Pachauri & L.A. 
Meyer, eds. Geneva, Intergovernmental Panel on Climate Change. 151 pp. 

17  Ciais, P., Sabine, C., Bala, G., Bopp, L., Brovkin, V., Canadell, J., Chhabra, A. et al. 2013. Carbon and other 
biogeochemical cycles. In T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. 
Xia, V. Bex & P.M. Midgley, eds. Climate change 2013: The physical science basis. Contribution of Working Group 
I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pp. 465–570. Cambridge, 
UK and New York, USA, Cambridge University Press. 
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Slechts een procent van de extra hitte veroorzaakt door antropogene klimaatverandering blijft in 

de atmosfeer, terwijl 93% wordt geabsorbeerd door de wereldwijde oceaan. De resterende drie 

tot vier procent wordt geabsorbeerd door het smelten van ijs en sneeuw. De warmtebuffer van de 

oceaan is dus enorm en elke kleine verandering in de warmtebalans tussen oceaan en atmosfeer 

zou grote gevolgen hebben voor de mondiale luchttemperatuur en in de regulering van het klimaat 

op aarde18. 

De oceaan heeft meer dan 90% van de extra energie die is opgewekt tussen 1971 en 2010, 

evenals 30% van de uitgestoten antropogene kooldioxide, geabsorbeerd. Van 1900 tot 2016 werd 

het oppervlaktewater (van 0 tot 700 m diepte) globaal verwarmd met gemiddeld 0,7°C per eeuw19. 

De tendens in de oceaantemperatuur gedurende deze periode varieert in verschillende regio's, 

maar is in het grootste deel van de wereld positief, hoewel de opwarming prominenter aanwezig 

is op het noordelijk halfrond, vooral in de Noord-Atlantische Oceaan. 

De zeewatertemperatuur in de Noord-Atlantische Oceaan is gestegen met 0,1°C tot 0,5°C / elke 

10 jaar in de afgelopen eeuw, en de snelheid van opwarming is geweest bijzonder snel sinds de 

jaren 1980. Verwacht wordt dat het opwarmen zal doorgaan, zoals voorgesteld door globale 

modellen. 

De antropogene verzuring van de oceaan verwijst naar het deel van de pH-afname, veroorzaakt 

door menselijke activiteit. In relatie met de toenemende CO2-concentraties in de atmosfeer, 

absorberen de oceanen meer CO2. Dit veroorzaakt een daling van de pH van het water en de 

verzadigingstoestand van de minerale vormen van calciumcarbonaat (CaCO3), die belangrijk zijn 

voor alle in het water levende schaalvormende organismen20 (Figuur 1). 

 
18  Le Quéré, C., Andrew, R.M., Friedlingstein, P., Sitch, S., Pongratz, J., Manning, A.C., Korsbakken, J.I. et al. 2018. 

Global carbon budget 2017. Earth System Science Data, 10(1): 405–448. 

19  Huang, B., Banzon, V.F., Freeman, E., Lawrimore, J., Liu, W., Peterson, T.C., Smith, T.M., Thorne, P.W., 
Woodruff, S.D. & Zhang H.-M. 2015. Extended reconstructed sea surface temperature version 4 (ERSST. v4). 
Part I: Upgrades and intercomparisons. Journal of Climate, 28: 911–930. 

20  Pörtner, H.-O., Karl, D.M., Boyd, P.W., Cheung, W.W.L., Lluch-Cota, S.E., Nojiri, Y., Schmidt, D.N.& Zavialov, 
P.O. 2014. Ocean systems. En C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. 
Chatterjee et al., eds. Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: Global and sectoral 
aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Cambridge (Reino Unido) y Nueva York (Estados Unidos), Cambridge University Press. págs. 
411–484. 
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Figuur 1. Normale conditie en aangezuurde conditie van de oceaan. 
(Bron: http://www.planeetzee.be/chemie-achter-oceaanverzuring) 

Sinds het begin van het industriële tijdperk is de pH van het oppervlaktewater met een gemiddelde 

van 0,1 gedaald, wat overeenkomt met een toename van de zuurtegraad van 26% 21,22. De 

variabiliteit van de oceaanzuurtegraad is echter groot in kustgebieden, vooral in gebieden met 

een hogere instroom van zoet water. De waargenomen wereldwijde pH-tendens van oceanen 

overschrijdt al de natuurlijke variatie in seizoenvariabiliteit in de meeste oceanen en de verschillen 

zullen naar verwachting de komende jaren blijven toenemen23. 

De lange-termijn data van de Noord-Atlantische Oceaan vertonen een consistent patroon van 

afname van oppervlakte-oceaan pH. pH-metingen van wateren rond de Verenigd Koninkrijk van 

Groot-Brittannië en Noord-Ierland suggereren een daling op lange termijn in de afgelopen 30 jaar, 

is de pH van de Noordzee gedaald met een pH van ongeveer 0,0035 eenheden per jaar24.  

Prognoses van de primaire productie zijn zeer onzeker voor mariene systemen, omdat de 

primaire productie een integrator is van veranderingen in licht, temperatuur en voedingsstoffen. 

Op basis van het meest recente inzicht in de primaire productie van tropische oceanen. Naar 

verwachting zal het echter tegen 2100 in de oceanen afnemen van 6±3 % 25.  

 
21  IPCC. 2014. Climate change 2014: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 

Assessment Report on the Intergovernmental Panel on Climate Change. Core writing team,R.K. Pachauri & L.A. 
Meyer, eds. Geneva, Intergovernmental Panel on Climate Change. 151 pp. 

22  Jewett, L. & Romanou, A. 2017. Ocean acidification and other ocean changes. In D.J. Wuebbles, D.W. Fahey, 
K.A. Hibbard, D.J. Dokken, B.C. Stewart & T.K. Maycock, eds. Climate Science Special Report: Fourth National 
Climate Assessment, Volume I, pp. 364–392. Washington, DC, USA, U.S. Global Change Research Program. 

23  Gattuso, J.-P., Magnan, A., Billé, R., Cheung, W.W.L., Howes, E.L., Joos, F., Allemand, D. et al. 2015. Contrasting 
futures for ocean and society from different anthropogenic CO2 emissions scenarios. Science, 349(6243): 
aac4722. 

24  Ostle, C., Williamson, P., Artioli, Y., Bakker, D.C.E., Birchenough, S., Davis, C.E., Dye, S. et al. 2016. Carbon 
dioxide and ocean acidification observations in UK waters: synthesis report with a focus from 2010 to 2015. UK 
Ocean Acidification Research Programme (UKOA). 44 pp. 

25  Kwiatkowski, L., Bopp, L., Aumont, O., Ciais, P., Cox, P.M., Laufkötter, C., Li, Y. & Séférian, R. 2017. Emergent 
constraints on projections of declining primary production in the tropical oceans. Nature Climate Change, 17: 355–
359 

http://www.planeetzee.be/chemie-achter-oceaanverzuring


   

 

 

Vlaamse visserijsector en klimaatverandering 

 

 

 
  19 

 

Er zijn bewijzen dat gebieden met weinig opgeloste zuurstof rond beginnen te prolifereren over 

te de wereld26. Op 2012 de trends van zuurstof werden onderzocht gedurende vijf decennia in de 

Noord-Atlantische Oceaan en geïdentificeerde dalingen in bijna alle regio's in de periode van 

1960 tot 200927. Deze veranderingen nu worden opgelost of niet zuurstof is het gevolg van 

langdurige klimaatverandering blijft onduidelijk en het is ook onbekend of dergelijke 

veranderingen gevolgen zullen hebben voor commerciële vis en hun visserij28. 

Zeespiegelstijging. De zeespiegel is recent toegenomen met gemiddeld 3,1 mm/jaar als gevolg 

van klimatologische en niet-klimatologische factoren29. Het zeeniveau is in de periode tussen 

1901 en 2010 al toegenomen met een wereldgemiddelde van 0,19 m. Naar schatting is het zeer 

waarschijnlijk (90% kans) dat tussen 2000 en 2100 de verwachte stijging van het mondiaal 

gemiddelde zeeniveau een hoogte zal bereiken tussen 0,5 m en 1,2 m voor het meest extreme 

scenario30. Er is een hoge mate van zekerheid dat het zeeniveau met 95% van het oceanische 

gebied zal toenemen; er zal echter een aanzienlijke regionale heterogeniteit zijn met betrekking 

tot de zeespiegelstijging en bijgevolg de gevolgen ervan20. 

Voor de Belgische kust werden rekening houden met het gemiddelde zeespiegel, is ook de 

evolutie van de stormvloedniveaus belangrijk (bij stormen tijdens de hoogste getijniveaus) 

Daarom vermelden we ook twee scenario’s die naar voor werden geschoven31 

1) Een midden-variant wordt voor Belgische kust tegen 2050 een toename van het 

stormvloedniveau met 30 cm verwacht, en tegen 2100 met 80 cm (figuur 2). 

2) Een worst scenario voor de Belgische kust tegen 2050 een toename van het 

stormvloedniveaus met 45 cm verwacht en tegen 2100 met 240 cm (figuur 3). 

 
26  Diaz, R.J. & Rosenberg, R. 2008. Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems. Science, 

321(5891): 926–929. 

27  Stendardo, I. & Gruber, N. 2012. Oxygen trends over five decades in the North Atlantic. Journal of Geophysical 
Research, 117, C11004 

28  Townhill, B.L., van der Molen, J., Metcalfe, J.D., Simpson, S.D., Farcas, A. & Pinnegar, J.K. 2017. Consequences 
of climate-induced low oxygen conditions for commercially important fish. Marine Ecology Progress Series, 580: 
191–204. 

29  Dangendorf, S., Marcos, M., Woppelmann, G., Conrad, C.P., Frederikse, T. & Riva, R. 2017. Reassessment of 
20th century global mean sea level rise. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(23): 5946– 5951. 

30  Kopp, R.E., Horton, R.M., Little, C.M., Mitrovica, J.X., Oppenheimer, M., Rasmussen, D.J., Strauss, B.H. & 
Tebaldi, C. 2014. Probabilistic 21st and 22nd century sea-level projections at a global network of tide-gauge sites. 
Earth’s Future, 2(8): 383–406. 

31 Klimaatportal Vlaanderen, www.klimaat.vmm.be  

http://www.klimaat.vmm.be/
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Figuur 2. Midden-variant wordt voor onze kust tegen 2050 een toename van het stormvloedniveau met 30 cm 
verwacht, en tegen 2100 met 80 cm. 

(Bron: www.klimaat.vmm.be) 

 

Figuur 3. Worst case scenario voor de Belgische kust tegen 2050 een toename van het stormvloedniveau met 
45 cm verwacht en tegen 2100 met 240 cm. 

(Bron: www.klimaat.vmm.be) 

Een 1000-jarige stormvloed – een stormvloed waarvan er elk jaar één kans op 1000 is dat deze 

zich voordoet – kan in het huidige klimaat een waterpeil bereiken van 7,0 m TAW (Tweede 

Algemene Waterpassing; referentieniveau voor zeeniveaumetingen aan de Belgische kust). Maar 

onder invloed van een wijzigend klimaat en de bijhorende zeespiegelstijging kan het 

stormvloedpeil van zo'n 1000-jarige storm tegen 2075 stijgen tot 7,5 m TAW en tegen 2115 tot 

8,0 m TAW30. 

In Europa blijkt België het kwetsbaarst te zijn voor overstromingen door een stijgend zeeniveau. 

In Vlaanderen ligt 15% van het oppervlak minder dan 5 meter boven het gemiddelde zeeniveau. 

De Belgische kustlijn is ook de meest bebouwde van Europa. In 2000 was langs de kuststrook 

10 km landinwaarts 30% van de oppervlakte bebouwd. 1 km landinwaarts was dat zelfs bijna 

50%. In West-Vlaanderen woont 33% van de bevolking in laaggelegen poldergebieden gevoelig 

voor overstromingen vanuit zee. Zo nemen ook de piekwaterstanden bij stormvloed toe waardoor 

de kans op overstroming van de kustzone en de polders vanuit de Noordzee toeneemt (Figuren 

4,5,6)30. 

http://www.klimaat.vmm.be/
http://www.klimaat.vmm.be/
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Figuur 4. Maximale overstromingsdiepte door 1000-jarige stormvloed in 2115. 

(Bron: www.klimaat.vmm.be ) 

 

Figuur 5. Aantal gevaarlijk overstroombare kwetsbare instellingen door 1000-jarige stormvloed in 2115. 

(Bron: www.klimaat.vmm.be ) 

 

Figuur 6. Aantal gevaarlijk overstroombare gebouwen door 1000-jarige stormvloed in 2115. 

(Bron: www.klimaat.vmm.be ) 

 

http://www.klimaat.vmm.be/
http://www.klimaat.vmm.be/
http://www.klimaat.vmm.be/
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Circulatie van de oceaan. De circulatie van de oceaan herverdeelt warmte en zoet water over de 

hele wereld en beïnvloedt de lokale klimaten. Een belangrijk deel van deze herverdeling gebeurt 

via de zuidelijke meridionale circulatie (MOC, meridional overturning circulation), die 

verantwoordelijk is voor het grootste deel van het vermogen van de oceaan om overtollige warmte 

uit de tropen naar de middel- en hoge breedtegraden te transporteren, evenals 

koolstofvastlegging door de oceaan. Hoewel het moment waarop de veranderingen hebben 

plaatsgevonden nog steeds wordt besproken, deels vanwege de waargenomen 

kortetermijnvariabiliteit32. 

Hydrodynamische modellen, golfmodellen en sedimenttransportmodellen tonen aan dat de 

stromingen tot 10% kunnen verhogen voor Nieuwpoort en dat de golven nabij het strand 

significant kunnen verhogen 33.  

De golfhoogte blijkt ook een periodieke natuurlijke variabiliteit te vertonen. Voor wat deze 

golfhoogte betreft, geeft de historische datareeks in en nabij het Belgische deel van de Noordzee 

enkel een natuurlijke variabiliteit aan met een periode van ongeveer zeven jaar. Er is ook een 

seizoencyclus: er zijn gemiddeld hogere golven in de winter en lagere golven in de 

zomermaanden. 

Ten sloot, klimaatopwarming is een van de grootste mondiale risico’s voor mens en maatschappij. 

Ze zal in Vlaanderen eenvoudig uitgedrukt zorgen voor ‘meer hittegolven, drogere zomers, 

nattere winters en een stijgend zeeniveau’. Het resultaat van deze combinatie kan het zien om 

risicogebieden in de kust met overstromingen en hittestress te identificeren (Figuur 7)30. 

 

 

Figuur 7. Risicogebieden overstroming en hittestress in 2100. 

(Bron: www.klimaat.vmm.be ) 

 
32  Cunningham, S.A., Kanzow, T., Rayner, D., Baringer, M.O., Johns, W.E., Marotzke, J., Longworth, H.R. et al. 

2007. Temporal variability of the Atlantic meridional overturning circulation at 26.5 °N. Science, 317(5840): 935–
938. 

33  Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. 

http://www.klimaat.vmm.be/
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2.2.2 Secundaire effecten op de Vlaamse visserijsector, 
voorspellingen en risico’s 

Binnen het CLIMAR initiatief werden de secundaire effecten op de Vlaamse visserijsector 

geïdentificeerd34. Deze effecten werden in drie categorie gegroepeerd: ecologische, 

economische en sociale effecten (Tabel I). 

Tabel I. Secundaire effecten van de klimaatverandering op de Vlaamse visserijsector gegroepeerd in drie 
categorieën van het CLIMAR rapport. 

S
e
c
u

n
d

a
ir

e
 e

ff
e

c
te

n
 

Ecologisch 
Grootte, samenstelling en geografische verschuiving van 
visbestanden 

Economisch 

Minder of meer visvangst  

Nieuwe commerciële soorten  

Minder dagen op zee/visgronden minder bereikbaar 

Minder efficiënte vistuigen 

Hoger risico vaartuig en bemanning /hogere verzekering 

Niet verkoopbare vis (schaaldieren) 

Sociaal 

Inkomen booteigenaars 

Inkomen vissers 

Aantal jobs 

Hoger risico vaartuig en bemanning /hogere verzekering 

Werklast/comfort 

Gezondheid van de consument 

In het IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate35 worden 

effecten door klimaatverandering geobserveerd en voorspellingen en risico’s voor de toekomst 

uitgewerkt. 

Net als in andere oceaangebieden, heeft ook in de Noordzee een combinatie van ‘impacts’, 

waaronder klimaatverandering, overbevissing, habitataanpassing en eutrofiëring, de 

samenstelling en de verspreiding van mariene flora en fauna in de noordelijke Atlantische Oceaan 

beïnvloed. Klimaatverandering kan belangrijke gevolgen hebben voor de basis van het 

voedselweb, zoals de seizoensgebonden timing en de hoeveelheid bloemen van fytoplankton 

en/of zoöplankton op hoge breedtegraden36. Deze voorspellingen en risico’s werden aan de 

secundaire effecten op de Vlaamse visserijsector gekoppeld (Tabellen II, III en IV).  

 
34  D. Van den Eynde, R. De Sutter, L. De Smet, F. Francken, J. Haelters, F. Maes, E. Malfait, J. Ozer, H. Polet, S. 

Ponsar, J. Reyns, K. Van der Biest, E. Vanderperren, T. Verwaest, A. Volckaert and M. Willekens. Evaluation of 
climate change impacts and adaptation responses for marine activities “CLIMAR”. Final Report Brussels : Belgian 
Science Policy Office 2011 – 121 p. (Research Programme Science for a Sustainable Development). 

35  IPCC, 2019: “Summary for Policymakers”, In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing 
Climate [H.- O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, 
M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N. Weyer (eds.)]. In press. 

36  Henson, S.A., Beaulieu, C., Ilyina, T., John, J.G., Long, M., Séférian, R., Tjiputra, J. & Sarmiento, J.L. 2017. Rapid 
emergence of climate change in environmental drivers of marine ecosystems. Nature Communications, 8: art: 
14682 



   

 

 

Vlaamse visserijsector en klimaatverandering 

 

 

 
  24 

 

Tabel II. Voorspellingen en risico’s verbonden aan ecologische secundaire effecten volgens het IPCC rapport. 

Ecologische 
secundaire 
effecten 

Grootte, samenstelling en geografische verschuiving van visbestanden 

V
o

o
rs

p
e
ll
in

g
e

n
, 

ri
s
ic

o
’

s
 e

n
 

v
e
ra

n
d

e
ri

n
g

e
n

  

Elke 10 jaar verschuiven de organismen binnen de epipelagische zone  

51,5 ± 33 km in de richting van een warmere omgeving.  

Elke 10 jaar verschuiven de organismen in de zeebodem 29,0 ± 15,5 km 

Samenstelling visvangst: vanaf 1970 steeds meer gedomineerd door 
organismen uit warmere wateren.  

Vanaf 1980 : een toename van schadelijke algenbloei en pathogene 
organismen, dit met negatief impact op toerisme, economie en gezondheid. 

Oppervlakken die niet worden gemonitord, vormen risico,s in zake biologie. 

Verhoging van de blootstelling aan bioaccumulatie van verontreiniging, bv 
mercurium veroorzaakt risico´s en impact in de ecosystemen en de veiligheid 
van zeevoedsel.  

Tabel III. Voorspellingen en risico’s verbonden aan economische secundaire effecten volgens het IPCC rapport. 

Economische 
secundaire 

effecten  

Minder of meer visvangst  

Nieuwe commerciële soorten  

Minder dagen op zee/visgronden minder bereikbaar 

Minder efficiënte vistuigen 

Hoger risico vaartuig en bemanning /hogere verzekering 

Niet verkoopbare vis (schaaldieren) 

V
o

o
rs

p
e
ll
in

g
e

n
, 

ri
s
ic

o
’

s
 

e
n

 v
e
ra

n
d

e
ri

n
g

e
n

  

Voorspelde daling biomassa zeedieren: en afname met 15,0 ± 5,9% van de 
wereldwijde biomassa van zeedieren in de voedselketen en het maximale 
vangstpotentieel van de visserij van 20,5 - 24,1% tegen het einde van de 
21ste eeuw ten opzichte van 1986–2005.  
 
Deze veranderingen zullen, in het slechtste geval, naar verwachting erg 
waarschijnlijk drie tot vier keer groter zijn dan de gemiddelde 
klimaatverandering scenario’s. 

Tabel IV. Voorspellingen en risico’s verbonden aan sociale secundaire effecten volgens het IPCC rapport. 

Sociale 
secundaire 

effecten 

Inkomen booteigenaars 

Inkomen vissers 

Aantal jobs 

Hoger risico vaartuig en bemanning /hogere verzekering 

Werklast/comfort 

Gezondheid van de consument 

V
o

o
rs

p
e
ll
in

g
e

n
, 

ri
s
ic

o
’

s
 

e
n

 v
e
ra

n
d

e
ri

n
g

e
n

  Voorspelde daling biomassa zeedieren op wereldniveau, verhoogd risico op 
impact op: Inkomen, levensonderhoud en voedselveiligheid in de 
visserijsector 

Potentiële conflicten tussen gebruikers van visgronden en overheden of 2 
leefgemeenschappen of landen. 

Verschuiving van visbestanden tussen landen zal het risico op potentiële 
conflicten tussen vissers en overheid verhogen. 
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2.3 Het Vlaamse klimaatbeleid voor de Vlaamse 
Visserijsector 

Inzicht in het bestaande klimaatbeleid voor de Vlaamse visserijsector is noodzakelijk om de 

relevantie ervan af te toetsen met nieuwe kennis over de impact van de klimaateffecten. Daarom 

gaan we in deze sectie dieper in op die gerelateerde beleidskaders. 

2.3.1 Visie 205037 

De langetermijnstrategie voor Vlaanderen op Visie 2050 werd samengevat op basis van de 

tweede en derde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 2010-2014 (VDSO). De inzichten 

van de evaluatie van de tweede VSDO worden ook meegenomen als uitgangspunten voor deze 

visienota 2050. De aanbevelingen handelen over de langetermijnvisie, de transitieaanpak, de 

acties en de positie van de VSDO 2. Door te kiezen voor inbedding van de VSDO 3 in deze 

visienota neemt duurzaamheid alvast een sterkere positie in. 

Vlaanderen draagt hiertoe bij door in te zetten op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 

2030 van de Verenigde Naties (Sustainable development goals of SDG) die invulling geven aan 

de gewenste toekomst voor de wereld. Het behalen van deze doelstellingen op wereldniveau is 

een noodzakelijke voorwaarde om de visie voor Vlaanderen te bereiken tegen 2050. In dat opzicht 

is het alvast belangrijk dat Vlaanderen inzet op Duurzaam Ontwikkelingsdoel 17: “Versterk de 

uitvoeringsmodaliteiten en revitaliseer het mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling.” 

Maar uiteraard onderschrijft Vlaanderen alle 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde 

Naties, met als streefdatum 2030. 

De ambitie voor Vlaanderen vertalen we naar een toekomstvisie over negen thema’s. Hierin 

vormen de economische, de sociaal-culturele en de ecologische dimensie de rode draad.  

De visserijsector werd binnen de thema “een duurzame voedselketen” aangehaald, waar de 

consument speelt, een duurzaam beheer van de visbestande en duurzame aquacultuur de 

belangrijkste aspecten zijn (Tabel V).  

Tabel V. Doelstellingen voor de visserijsector binnen de ambitie “Een duurzame voedselketen” op Visie 2050. 

Nummer Ambitie 

voor 

Vlaanderen 

Doelstellingen 

2.5.5 Een 

duurzame 

voedselketen 

De consument speelt een belangrijke rol in het voedselsysteem. 
Hij weet hoe voeding bijdraagt aan een goede fysieke en 
geestelijke gezondheid. Hij past zijn voedingsgewoonten aan en 
consumeert volgens een patroon dat rekening houdt met het 
milieu. Dit leidt tot minder ziekten die verband houden met 
voedingsgewoonten en dus tot lagere kosten voor de 
gezondheidszorg en de welzijnszorggezondheidskosten. 

 
37  Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Vlaamse Regering. 2016. Brussel. 104 pp. 
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Door een duurzaam beheer van de visbestanden zal een 
stabiele visvangst mogelijk zijn. De vissersvloot heeft door 
duurzame visserijtechnieken een minimale impact op het 
ecosysteem. Duurzame aquacultuur draagt bij tot voldoende 
visaanvoer. Hierdoor zetten we ook in op Duurzaam 
Ontwikkelingsdoel 14 van de VN: “Behoud en exploiteer op 
duurzame wijze oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen.” 

2.3.2 Vizier 203038 

De SDG en hun subdoelstellingen of targets zijn universeel toepasbaar. Echter moeten ze ook 

rekening houden met de verschillende realiteiten, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus. Aan de 

SDG “Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen” wordt 

een visie tegen 2050 gekoppeld. Drie Vlaamse doelstellingen werden op basis de kader van die 

SDG gemaakt rond het watersysteem, het beheer van de visvangst en het behoud van 

ecosystemen. Elke Vlaamse doelstelling heeft een of enkele indicatoren in verband (Tabel VI). 

Tabel VI. Doelstellingen voor de visserijsector op de Vizier 2030. 

Nummer Vlaamse 2030 Doelstelling Indicator Beleidsdomein 

39 Tegen 2030 is de 
waterverontreiniging verder 
beperkt en is de 
hydromorfologie hersteld zodat 
het behalen van de goede 
toestand in de meeste Vlaamse 
waterlopen en 
grondwaterlagen mogelijk is, 
als cruciale opstap naar een 
robuust watersysteem en als 
bijdrage aan de bescherming 
van het marien milieu. 

Ecologische toestand van 
Vlaamse 

Oppervlaktewatersystemen 
(Bestaand) 

Departement 
Omgeving 

Aandeel 
grondwatersystemen in 
goede toestand (kwalitatief 
& kwantitatief) 

 (Bestaand) 

Departement 
Omgeving 

41 Tegen 2030 is de visvangst op 
een doeltreffende manier 
gereguleerd en zijn op 
wetenschap gebaseerde 
beheerplannen 
geïmplementeerd om de 
visvoorraden zo snel mogelijk 
te herstellen, op zijn minst op 
niveaus die een maximale 
duurzame opbrengst kunnen 
garanderen zoals bepaald door 
hun biologische kenmerken. 

Geen nood aan specifieke 
Vlaamse indicator: is nu al 
het 

geval op basis van 
Europese regelgeving 

Departement 
Landbouw en 
Visserij 

42 Tegen 2030 zijn de 
ecosystemen en hun diensten 
en biodiversiteit minstens 
behouden, is de aftakeling van 
de natuurlijke leefgebieden 
ingeperkt en zijn met uitsterven 
bedreigde soorten beschermd. 

Biodiversiteitsindex 

(Bestaand) 

Departement 
Omgeving 

 
38  Vizier 2030. Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen. Vlaamse Regering. Brussel. 19 pp. 
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2.3.3  Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-203039 

De doelstellingen die voor de landbouwsector ontwikkeld werden in het Vlaams 

Klimaatbeleidsplan (VKP) zijn voornamelijk gericht op mitigatie. Het VKP legt zeven verschillende 

maatregelen vast, onder de beleidsmaatregelen “Verdere verduurzaming van de visserijsector”. 

Sommige maatregelen kunnen zowel mitigatie als adaptatie beogen. De maatregelen hebben 

geen indicatoren (Tabel VII).  

Tabel VII. Maatregelen van de beleidsmaatregel “Verdere verduurzaming voor de visserijsector op Vlaams 
Klimaatbeleidsplan 2021-2030. 

Numme

r 

Beleids-

maatregelen 

Maatregelen 

4.3.3.

9 

Verdere 

verduurzam

ing van de 

visserijsect

or 

 

De zeevisserij werkt verder aan energie-efficiëntere en 
duurzamere aandrijfsystemen (alternatieven zoals gas, 
elektrisch, …) en duurzamere energiebronnen en bijvangst 
besparende zeevisserijmethodes. 

Er is aandacht voor verschuiving van visgronden en invasieve 
soorten. De sector is attent voor de aanwezigheid van nieuwe 
soorten die omwille van de klimaatverandering steeds meer in 
de Noordzee opduiken en dient na te gaan of deze bevist 
kunnen worden, eventueel als alternatief voor de huidige 
soorten. 

Aquacultuur (zee, land) wordt ondersteund en er wordt 
gestreefd naar geïntegreerde teeltsystemen waarbij de 
reststromen en verlies aan grondstoffen tot een minimum 
beperkt wordt 

De kust kan mede door aquacultuurteelt van schelpdieren 
(oester en mosselbanken, …) op een ecologische manier 
(vasthouden van zand) verdedigd worden. 

 

Milieu en klimaat als thematische doelstellingen vormen 
belangrijke  

componenten binnen het Europees Fonds voor Visserij en 
Maritieme Zaken (EFMZV). Diverse maatregelen zijn 
gerelateerd aan de bescherming van het milieu en de transitie 
naar een koolstofarme economie zoals: 

• investeringen aan boord die ook 
energie-efficiëntie met zich 
meebrengen (LED-verlichting; 
isolatie aan boord); 

 • verbeteringen van het vistuig; 

• optimalisatie van 
motoren/generatoren 

Daarnaast wordt via onderzoek een inspanning geleverd om de 
algemene kennis en bescherming van het aquatisch milieu te 
verbeteren en wordt de nadruk gelegd op innovatie binnen 
verschillende actiepunten en maatregelen. 

 
39  Vlaams klimaatbeleidsplan 2021-2030. 2018. Vlaamse Overheid. Brussel. 122 pp. 
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De Belgische vissersvloot heeft een duurzaamheidslabel 
(Valduvis –Mavitrans) uitgewerkt dat zich richt op lage impact 
op het ecosysteem door selectief, energie-efficiënt en met 
weinig bodemimpact te vissen Dit alles kadert binnen het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en beantwoordt aan de 
doelstellingen binnen de EU namelijk het bevissen van de 
visstocks op het niveau van maximale duurzame opbrengst, de 
aanlandingsplicht maar ook de ontwikkeling van de blauwe 
economie en de algemene bescherming en verbetering van 
onze oceanen en zeeën. 

2.3.4 Vlaams Adaptatieplan 2021-203040 

Uit het Vlaams Adaptatieplan (VAP) 2021-2030 blijkt dat er twee adaptatiemaatregelen zijn en 

een mitigatiemaatregel. Deze maatregelen kwamen reeds voor in het VAP 2013-2020, dus het 

adaptatiemaatregelen van VAP 2021-2030 is een herhaling van VAP 2013-2020 (Tabel VIII).  

Tabel VIII. Maatregelen voor de visserijsector op Vlaams Adaptatieplan 2021-2030. 

Nummer Mogelijkheden 
tot adaptatie 

Maatregelen Actie Bevoegdheden 

3.5.3.12 

 

 

Flexibele, 
duurzame 
visserij mogelijk 
maken 

 

We moeten de 
regelgeving 
aanpassen om 
flexibele, 
duurzame visserij 
mogelijk te maken. 

 

Voor de verwachte 
stijging van de 
zeespiegel wordt 
naar een 
structurele 
oplossing gezocht; 
Biogene riffen, een 
innovatieve 
biostabilisatie 
methode van 
‘building with 
nature’ waarbij de 
groei van 
schelpkokerworm, 
mosselen en 
oesters, 
zeewieren en 
zeegras zorgt voor 
de aangroei van 
biogene riffen en 
hierbij een 
structurele 
bescherming biedt 
tegen 
zeespiegelstijging. 

Het 
Expertisecentrum 
Landbouw & 
Klimaat vervolgt 
haar lopend 
onderzoek. 

We stimuleren 
verder onderzoek 
naar de invloed van 
de 
klimaatverandering 
op vispopulaties 

In het kader van een verminderde uitstoot van CO2 is er de 
ambitie om deze uitstoot tegen 2050 te halveren; Dit kadert 
eveneens in de ambitie van het IMO- International Maritime 
Organisation. Technische verbeteringen van onze schepen 
alsook een energie-efficientere visserij zullen hiertoe 
bijdragen. 

 
40  Vlaams Adaptatieplan 2021-2030. Vlaamse Overheid. Brussel. 122 pp. 
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2.3.5 Vlaams Adaptatieplan 2013-202041 

In het VAP 2013-2020, in het kader van duurzame visserij en het verhogen van de veiligheid aan 

boord, zijn er twee maatregelen identificeerbaar. Uit het voortgangsrapport van 2017 blijkt dat 

ILVO de VALDUVIS-TOOL ontwikkelde en twee studies over visbestanden en invasieve soorten 

werden uitgevoerd (Tabel IX). 

Tabel IX. Maatregelen voor de visserijsector op Vlaams Adaptatieplan 2013-2020 en actie van voortgangsrapport 
2017. 

Mogelijkheden 

tot adaptatie 

Maatregelen Actie Bevoegdheden 

12.2.1 
Duurzame 
visserij en  

12.2.2 verhogen 
van de veiligheid 
aan boord 

Regelgeving 
aanpassen om 
flexibele, duurzame 
visserij mogelijk te 
maken 

ILVO ontwikkelt de Valduvis-
tool. Via deze 
duurzaamheidsbarometer 
wordt de duurzaamheid van 
visserijactiviteit gemeten en 
zichtbaar gemaakt. Het 
huidige VALDUVIS Go Live! 
project loopt tot eind 2016 en 
heeft als doelstelling het 
volledig geautomatiseerd 
laten verlopen van de 
VALDUVIS-duurzaamheids-
berekeningen voor de ganse 
Vlaamse vloot: van het 
uitwisselen van tripdata op 
vaartuigniveau tot het 
publiceren van 
syntheserapporten met 
duurzaamheidsscores op de 
VALDUVIS-server. 

Departement 

Landbouw en 

visserij 

Onderzoek naar 
invloed van de 
klimaatverandering 
op de vispopulaties 

- populatiedynamica van 
zeebaars op het Belgisch 
continentaal plat  

- beveiliging van het 
zeemilieu tegen invasieve 
niet inheemse soorten;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41  Vlaams Adaptatieplan 2013-2020. Vlaamse Overheid. Brussel.  
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3. Deel II – Interpretatie van de stakeholders 

3.1 Kernelementen op de systeemelementen van de 
visserijsector op lange termijn 

De visserijsector overal ter wereld is altijd complex geweest en de Vlaamse visserijsector is 

daarop geen uitzondering. De visserij maakt deel uit van de primaire sector, waarop een grote 

variëteit aan factoren inwerken op de uitvoerbaarheid van de activiteiten. Dat kernmerk brengt 

elke dag een situatie aan die in alle opzichten verandert. 

Op lange termijn werden de probleemstelling van de Vlaamse visserijsector uitgewerkt op zes 

systeemelementen (sectorale uitdagingen) van het voedselsysteem, en vervolgens geanalyseerd 

in het kader van de effecten van de klimaatverandering. 

3.1.1 Economische leefbaarheid  

De belangrijkste kernelementen op lang termijn zijn volume van aangelande vis, variatie in 

aangelande vis, de vernieuwing van vaartuigen en consumentenvoorkeuren. In contrast met een 

korte- en middeltermijn waar we de belangrijkste problemen zijn42: risico voor kleine bedrijven om 

nieuwe vistechnieken te investeren, vlagkotters, vernieuwing van de vloot, financiële capaciteit, 

moeilijk toegang tot de sector, verschillende landen betrekt om de visbestanden te beheer, 

marginaal IMAGO, situaties rond de bemanning en de quota. 

Op lange termijn is een voldoende grote en stabiele aanvoer van visproducten noodzakelijk voor 

de veiling en de groothandel om contracten te kunnen sluiten met grote retailers. De variatie aan 

uiteenlopende visproducten die door onze Belgische visserij worden aangeland, kan een troef 

zijn op voorwaarde dat de variatie samengaat met voldoende grote volumes per visproduct. De 

consumenten-voorkeuren situeren zich nog te veel op kabeljauw en zalm en te weinig op soorten 

die lokaal aangeland worden. Gelet op de verouderde vloot, wordt de vernieuwing van vaartuigen 

zeer belangrijk, niet in het minst omwille van het blijvend voldoen aan de engagementen binnen 

Visserij Verduurzaamt en het werken aan een betere VALDUVIS-score. De 

duurzaamheidserkenning ‘Visserij Verduurzaamt’ biedt verder ook kansen voor de promotie van 

lokale visproducten. De verhouding met MSC die binnen de handelszijde van de keten als 

standaard gehanteerd wordt, blijft vooralsnog onduidelijk.  

De thema van de quota’s, heeft verschillende kanten. In deze context van de economische 

leefbaarheid. Een visquota kan in een financieringsinstrument worden. Een visquota met bepalen 

kernmerken kan een aval zijn om naar de bank een lening te vragen. Dit kan een centraal punt 

zijn om een gezonde, economische leefbaarheid van de sector te bereiken. 

3.1.2 Een sterke keten  

Dezelfde kernelementen werden op lange termijn en korte termijn geïdentificeerd. Een klassiek 

werkende visserijketen gaat van de producenten (reders), over de visveiling, naar de groothandel 

 
42  SALV, Problematiek in de Vlaamse visserij: opvolging en lokale verankering. Analyse van de Technische 

Werkcommissie Visserij van de SALV, Brussel, 2016. 
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en vervolgens de kleinhandel en de retail. Bepaalde grote retailers omzeilen het klassieke circuit 

en kopen rechtstreeks bij de veiling of sommige grote spelers in de keten zetten in op verticale 

integratie. Deze tendensen houden op zich ook verband met de nood aan het aanbod van 

voldoende grote volumes, i.e. grondstoffengarantie (cf. economische leefbaarheid). Omwille van 

deze nood aan volumes, kijken groothandelaren tevens naar het buitenland voor aankopen.  

Als er geen constante aanvoer van een bepaalde lokaal gevangen vis kan gegarandeerd wordt, 

kiezen supermarkten voor alternatieven zoals de invoer van gekweekte of elders gevangen vis. 

Ook de introductie van ‘gemaksvoeding’ (kant en klare maaltijden) heeft de opgang van de 

importvis ten nadele van lokale vis in de hand gewerkt. 

3.1.3 Ecologische duurzaamheid 

Een belangrijk actueel en op lange termijn geldend thema hierin is quotabeleid en daarmee 

gerelateerde en noodzakelijke buffercapaciteit voor de natuurlijke hulpbronnen (de stocks). 

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de kennis van het ecosysteem, en dit vertaald naar 

innovatie, technologie en samenwerking. Het quotabeleids moet ook bekeken worden als 

mogelijk visserijbeheerinstrumenten om de ecologische duurzaamheid en economische 

leefbaarheid te bereiken, Opdat we diep moeten analyseren de kernmerken van elke soortquota 

voorbeeld, total allowable catches (TAC), Individual Transferable Quota (ITQ) , individual quota 

(IQ), individual vessel quota (IVQ) en territorial use rights for fishing (TURFs). Een probleem van 

de quota’s is dat ze eigendom kunnen worden van personen of instellingen (bijvoorbeeld 

financiële groepen) die zelf niet vissen, maar enkel inkomsten vergaren uit de verhuur van quota. 

Daarentegen wordt er ook geopperd dat op deze wijze quota kunnen gekocht worden met als 

doel ze niet te gebruiken, bv: door een Niet-gouvernementele organisatie (NGO).  

Een aandachtspunt is het concept shifting baselines, waarbij de referentiepunten en indicatoren 

moet identificeren om de adaptatiemaatregelen kan te evalueren. 

3.1.4 Ruimte om te vissen  

Het is belangrijk om de ruimtegebruik wort te toegepast, zoals passieve visserij of zones die 

temporeel gesloten worden (bv. omwille van paaiseizoen), zones van bodemberoering te weren 

of niet bodemberoerende technieken te laten uittesten. Deze kernelementen tonen dat een studie 

van visserijbeheersinstrumenten belangrijk is om de dienst en connectiviteit van het ecosysteem 

te houden. 

Het concept van de guardians of the sea linkt het belang van de kennis, economie en de vissers. 

Ook met het inkomen en veiligheid op de werkvloer moet rekening gehouden worden.  

De Belgische visgronden zijn verspreiden en ze beschikt voor kraamkamers en andere activiteiten 

maar dat de visgronden verspreid zijn, is zowel een voordeel als een nadeel. Actueel worden op 

de Belgische Noordzee (BNZ) veel activiteiten gerealiseerd zoals aquacultuur, vissen, 

windmolen, toerist. En In het ‘Operationeel Programma’ van Europese Fonds voor Maritieme 

Zaken en Visserij (EFMZV) is onder Unieprioriteit 4 ‘verhoging van de werkgelegenheid en 

territoriale cohesie’ aangegeven dat er geen visserijgemeenschap is en dat de vissers door 

conservatieve mentaliteit individueel zijn ingesteld. Deze is een nadeel om tegen de 

klimaatverandering te werken waar de samenwerking essentieel is. 
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3.1.5 Inspelen op de rol van de consument 

Men is de consument uit het oog verloren. De groot- en kleinhandel spelen een belangrijke rol 

om ook Noordzeevis dichter bij de consument te brengen. Het aanbieden van lokaal gevangen 

vis in de supermarkten is een kwestie van goede afspraken met de aanvoer. 

De kernelementen op lange termijn van de consument zijn transparantie, prijs, lokaal karakter, 

kwaliteit, bestendigheid van de visserijsector, retailresponsabilisering, labels, marketing en 

promotie, productkennis, imago, consumptietrends en diversiteit van het aanbod. 

3.1.6 Aquacultuur en diversificatie 

De kernelementen werden op lang termijn geïdentificeerd. Het begin in deze sector is niet 

toegankelijk. Wanner iemand binnen de sector is, werkt hij tegen verschillende variabelen op 

lange termijn zoals: nieuwe soorten zeewier en schelpen, bestendigheid van de sector, multi-

userruimtegebruik en ruimtegebruik, techniek en infrastructuur, commerciële haalbaarheid, 

omvang en omzet van de sector, toerisme, integratie in de Blauwe Economie.  

Het voorontwerp Koninklijk Besluit (KB) tot vaststelling van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 

2020-202643 verbindt de toelating tot de uitbouw van aquacultuur op zee met de zones voor de 

winning van hernieuwbare energie (windmolenparken). Zo vermeldt het artikel dat aquacultuur 

toegelaten wordt in de Oostelijke zone, die bestemd is voor de toekenning van domeinconcessies 

voor de bouw en exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare 

bronnen en voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van 

installaties voor de transmissie van elektriciteit. 

In zone Noord is aquacultuur en passieve visserij toegelaten op voorwaarde dat het 

eutrofiëringsniveau door de aquacultuur vermindert en met de bepaling dat eveneens een 

controlezone kan worden gevrijwaard door de bevoegde minister als referentiezone. Onder 

dezelfde voorwaarden behoort aquacultuur en passieve visserij tevens tot de toegelaten 

activiteiten in zone Zuid en Fairybank, weliswaar met toevoeging van de bepaling dat deze 

activiteiten een natura 2000-toelating hebben bekomen, voor zover ze aan deze procedure 

zouden onderworpen zijn. 

3.2 Maatregelen voor de aanpassing van de Vlaamse 
visserijsector 

3.2.1 Economische leefbaarheid een sterke keten 

Kansen  

De nieuwe vissoorten onder invloed van de klimaatverandering vormen een kans voor 

toekomstige visserijactiviteit. De huidige variatie aan visgronden is een troef voor 

visserijactiviteiten onder wijzigende klimaatomstandigheden, omdat zulke variatie het risico kan 

 
43  Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan, Brussel, 2014. 
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uitvlakken. Er is de mogelijkheid dat de bestaande vloot zich verder kan optimaliseren door een 

flexibeler quotumsysteem in te voeren. Zo zou een jaarlijkse quotumruil onder Belgische vlag (i.e. 

dus enkel beperkt tot Belgische vaartuigen als voorwaarde) de bestaande vangstrechten over de 

verschillende visgronden beter op elkaar kunnen doen aansluiten. 

Uitdagingen  

De voornaamste uitdaging is de monitoring van de wijzigende visstocks. Momenteel is er een 

temporele mismatch tussen de monitoring van visbestanden op basis van niet-actuele gegevens 

en de actuele toestand zoals ervaren in de visserijpraktijk. Daartoe dient monitoring en het daarop 

gebaseerde beleid korter op de bal te kunnen spelen.  

Naast kansen in nieuwe vissoorten tegelijkertijd er zijn uitdagingen die daarmee verband houden. 

Zo zal voor nieuwe vissoorten een markt gevonden moeten worden (rol van communicatie- en 

marketingstrategieën). Hier moet de werking van VLAM nauw op de tendensen in de productie 

en de markt kunnen inspelen. Momenteel ervaren vissers reeds het voorkomen van nieuwe 

soorten (mul, inktvis, zeekat). Het is belangrijk dat zulke niet-gequoteerde soorten duurzaam 

bevist worden. Bestaande technieken zouden verder verfijnd kunnen worden met het oog op de 

nieuwe vissoorten. 

De nieuwe vissoorten is een thema die ook vraagtekens plaatst bij de nood aan 

efficiëntieverbeteringen van de visserijtechnieken bij veranderende klimaatomstandigheden. Ook 

een verouderde vloot kan onder wijzigende klimaatomstandigheden grotere risico’s met 

betrekking tot arbeidsveiligheid inhouden  

Adaptatiemaatregelen 

De tabel X toont de adaptatiemaatregelen die zijn verkregen uit een participatief 

gedachtewisseling tussen stakeholder en expertisen van de visserijsector op economische 

leefbaarheid en een sterke keten. 

Tabel X. Adaptatiemaatregelen op economische leefbaarheid en een sterke keten. 

Nummer Adaptatiemaatregelen Opmerking van de workshop 

1 De oprichting van een 
monitoringssysteem waarbij 
informatie in realtime wordt 
gegenereerd en deze informatie in 
realtime met relevante onderzoeks- en 
beleidsactoren kan worden gedeeld. 
Mits een goed design dient het 
systeem zowel de economische 
performantie van de visserij te 
versterken, als een onderbouwd en 
wendbaar klimaatadaptatiebeleid voor 
de visserijsector te katalyseren. De 
vissersvaartuigen worden als varende 
wetenschappelijk platformen 
beschouwd. 

 

Om monitoring en beleid in verband 
met visbestanden korter op de bal te 
kunnen laten spelen, zouden de 
vissersvaartuigen als varende 
wetenschappelijke platformen 
moeten voorgesteld. Het project 
VIStools werd aangehaald met 
betrekking tot deze ontwikkeling: 
tools worden ontwikkeld om 
automatisch een gegevensstroom te 
genereren aan boord van een 
vissersvaartuig. Beleid en onderzoek 
dienen onderling goed af te 
stemmen. De reders moeten achter 
zulke initiatieven staan als 
voorwaarde voor het welslagen van 
deze wisselwerking tussen beleid, 
onderzoek en visserijpraktijk. Een 
grotere barrière is echter op het EU-
niveau. Een vlotte bijsturing op basis 
van real time observaties van de 
stockevoluties is moeilijk verenigbaar 
met het rigide beheer vanuit de EU 
(log/rigide apparaat). 

https://pure.ilvo.be/portal/files/7216266/201906_VISTools_WK_SCINDI_Lancelot_Blondeel.pdf
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2 Een duurzaam beheer van de nieuw 
opkomende vissoorten. Maatregelen 
daartoe hoeven niet per se direct het 
instellen van quota te behelzen, maar 
kunnen ook operationele 
aanpassingen omvatten. 

 

Naast een gedegen monitoring is 
duurzaam beheer van de nieuw 
opkomende vissoorten noodzakelijk. 
Maatregelen daartoe hoeven niet per 
se direct het instellen van quota te 
behelzen, maar kunnen ook gaan 
over het reguleren van de 
maaswijdtes. Het beleid dient 
aandacht te hebben voor het nodige 
kader. Reders dienen hun schouders 
onder te zetten (i.e. zelf de reflex te 
hebben om nieuwe soorten 
duurzaam te bevissen). Het hangt 
tevens samen met 
financieringsmogelijkheden. 

3 Onderzoek naar flexibilisering van het 
actuele quotasysteem. 

.  

In samenhang met gedegen 
monitoring kan een flexibeler 
quotasysteem (cf. supra, jaarlijkse 
mogelijkheid tot quotaruil onder 
Belgische vlag) worden ontwikkeld, 
waardoor de bestaande vloot zou 
kunnen optimaliseren. 

 

4 De vernieuwing van de vloot, rekening 
houdend met de nodige innovaties 
aan boord en voor het bevissen van 
nieuwe vissoorten en in verschillende 
klimatologische omstandigheden. 

 

De vernieuwing van de vloot wordt 
bekneld door het feit dat het EU-
niveau geen subsidiemogelijkheden 
toestaat voor de vervanging van 
verouderde vaartuigen door nieuwe 
vaartuigen (ondanks dat dit de 
visserij-inspanning niet zou 
verhogen. 

3.2.2 Ecologische duurzaamheid en ruimte om te vissen 

Kansen 

Er zijn twee mogelijke houdingen: conservatief en adaptief 

1) Conservatief m.h.o. adaptatief maar bestaand systeem 

Dit betekent: verandering te allen tijde tegengaan, werken aan robuust systeem, voorzien 

buffercapaciteit. Streven naar adaptief systeem. Dit adaptatie systeem is langzaam en je kan het 

beheersen. 

2) Adaptief m.h.o. acceptatie nieuwe systeem 

Dit betekent: Laten gebeuren, focussen op het nieuwe systeem, dat accepteren. Deze adaptatie 

gaat sneller, maar mogelijk niet beheersbaar. 

Uitdagingen 

Tegenwoordig is de visserijsector precies al vrij adaptief (er wordt nu al mul en pijlinktvis 

gevangen), maar het beleid is nog niet mee en ook de markt nog niet. 

Er is eigenlijk een permanente worsteling economie-ecologie-voedselproductie/consument 

waarop dan ook nog eens de klimaatverandering inhaakt. 

Belangrijkste is meervoudig ruimtegebruik te midden van conflicterende doelstellingen.  
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Daarbij is open houden van gebieden voor visserij moeilijk. De sector moet adaptief genoeg zijn 

(nieuwe technieken en aangepast beleid). In dat opzicht is ook het beleid van MRP vrij statisch 

te noemen. 

De laatst genoemde uitdaging is de kennis van het ecosysteem. 

In de marge van de discussies werden ook kanttekeningen geplaatst bij de ruimte-inname op zee 

door windmolens. De langetermijneffecten van windmolens (bekabeling, magnetische velden, …) 

op visbestanden en vismigratie zijn onvoldoende in kaart gebracht en de factor van onzekerheid: 

kan je het veranderend systeem wel beheersen? 

Adaptatiemaatregelen 

De tabel XI toont de adaptatiemaatregelen die zijn verkregen uit een participatief 

gedachtewisseling tussen stakeholders en experten van de visserijsector voor wat betreft de 

systeemelementen ecologische duurzaamheid en ruimte om te vissen. 

Tabel XI. Adaptatiemaatregelen op ecologische duurzaamheid en ruimte om te vissen. 

Nummer Adaptatiemaatregelen Opmerking van de workshop 

5 De oprichting van een real-time 
monitoringssysteem (cf. supra, 
nr. 1) dat, mits een goed ontwerp, 
naast economische ook de 
ecologische prestaties van de 
sector verbetert (binnen de 
ruimere context van 
klimaatverandering).  

VIStools is bestande project: rol dit uit 
over de ganse vloot: van data naar 
kennis. Visserij en beleid werken samen. 
Toekomstige mogelijkheden met Al. 

6 

Een sterke en coherente 
communicatiestrategie om de 
consumenten te sensibiliseren 
over de aanwezigheid van nieuwe 
vissoorten op de markt als gevolg 
van de klimaatverandering, en de 
consumptie van de vis in BNZ te 
stimuleren. 

Strategie van communicatie naar 
burger/consument die nog niet wakker ligt 
van klimaatveranderingsdoemscenario’s, 
met het doel om onze eigen vis 
consumeren.  

7 

Bevordering van de 
klimaatgerelateerde innovatie van 
de visserijsector (vismethode, 
vistuig, opleiding, etc). 

Meer innovatie aan boord, teveel 
reluctancy to change. Bijvoorbeeld 
flyshooting kan je al oefenen met 
simulatoren, die hebben we. 

8 

Pilootproject waarbij de 
economische en duurzame 
haalbaarheid getest wordt (soort 
demonstratieproject/semi-
commercieel vaartuig). 

Voorbeeldvaartuig van de overheid: soort 
demonstratieproject/semi-commercieel 
vaartuig zoals de Broodwinner (O.29) dat 
een opleidingsschip is: het financiële 
plaatje kan zo verduidelijkt worden. 

3.2.3 Inspelen op de rol van de consument en aquacultuur en 
diversificatie 

Kansen 

Nieuwe soorten, al dan niet gelieerd aan nieuwe visgronden, of een hogere vangst van bestaande 

soorten die nu weinig worden gegeten in België. 
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Naarmate de klimaatverandering intenser wordt, stijgen ook de kansen voor de ontwikkeling van 

aquacultuur. Warmere wateren zijn daartoe immers bevorderlijk. Aquacultuur kan leemtes 

opvangen wanneer het marktaanbod van courante visproducten wijzigt onder invloed van de 

klimaatverandering. Toerisme zal wellicht niet voor meer opportuniteiten zorgen dan dat dat nu 

reeds het geval is. 

Uitdagingen  

Door een onzekerder wordend aanbod wordt ook de markt onzeker. De import/exportvariaties 

zullen ook wijzigen. De consument zal in zekere mate ook flexibeler moeten worden in zijn 

visconsumptie (en consumptieverwachtingen). Het is mogelijk dat prijseffecten zullen leiden tot 

de verdere ontwikkeling van visserijproducten als luxeproducten, die zelden gegeten worden. Nog 

meer dan nu het geval is, zal de visserij mogelijk moeten omgaan met een mismatch tussen (de 

veranderende) aanvoer en de verwachtingen van de consument.  

Belangrijke factoren van onzekerheid betreffen onder meer de effecten van veranderende 

visbestanden op de markt, de aanpasbaarheid van de retail en de keten aan veranderend aanbod 

van dezelfde dan wel andere visserijproducten (cf. tendens van automatisering, 

standaardisering,…). 

Actuele uitdagingen rond exportmogelijkheden blijven in de toekomst ook relevant. 

Zo zullen warmere wateren ook zorgen voor nieuwe (of meer) ziekten in de aquacultuur, en kan 

de verzuring ook nefast zijn voor de schelpvorming van sommige soorten. Het voorkomen van 

hevige stormen en andere extreme weersomstandigheden kan hogere eisen stellen aan techniek 

en infrastructuur van installaties (maar hierover is er nog veel onzekerheid). De bestaande 

problematiek rond ruimtegebruik zal niet verdwijnen, maar met de uitbouw van infrastructuur op 

zee en aan de kust mogelijk nog toenemen.  

Adaptatiemaatregelen 

De tabel XII toont de adaptatiemaatregelen die zijn verkregen uit een participatief 

gedachtewisseling tussen stakeholder en expertisen van de visserijsector op inspelen op de rol 

van de consument en aquacultuur en diversificatie. Waar het is gemarkeerd, flexibilisering is 

cruciaal, gelet op de stijgende onzekerheid van het aanbod.  
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Tabel XII. Adaptatiemaatregelen op inspelen op de rol van de consument en aquacultuur en diversificatie. 

Nummer Adaptatiemaatregelen Opmerkingen van de workshop 

9 Strategie voor het flexibel maken van 
de markt om nieuwe soorten en 
variaties in volumes te verwerken.  

Flexibiliteit van de markt. 

10 Een sterke en coherente 
communicatiestrategie naar de 
consumenten toe met het doel 
verschillende aanwezige vissoorten 
te kopen. 

Er is nood aan een sterke en 
coherente communicatiestrategie; er 
zijn nu veel initiatieven die niet 
samenhangend zijn. Flexibiliteit van 
de consument: via sensibilisering, 
voorlichting; marketing die op 
onzekerheid anticipeert (bv. 3 vissen 
van het seizoen i.p.v. 1 vis van het 
jaar). 

11 Promoot en ondersteun de 
diversificatie van de sector. 

Van de productie: meer gaan vissen 
naar de wensen van de consument 
(hier is misschien ook een 
opportuniteit voor toerisme). 

12 Aquacultuur: Ontwikkelen van een 
strategie die inzet op de uitbreiding 
van middelen (investeerders), 
beschikbare ruimte en kennis. 

Stimuli staan aan die momenteel de 
eigenlijke lift-off van de subsector zelf 
in de weg: middelen (investeerders), 
ruimte en kennisontwikkeling. 
Misschien zullen die behoeften in de 
toekomst nog in omvang toenemen 
onder invloed van klimaatverandering, 
maar momenteel zijn dit reeds 
factoren die de huidige ontwikkeling 
van aquacultuur afremmen. 
Kennisontwikkeling dient de vorm aan 
te nemen van co-creatie. Die aanpak 
kan meer potentiële investeerders 
warm maken voor aquacultuur. 
Succesverhalen werken motiverend. 
Aquacultuur dient een meerwaarde in 
de producten te vestigen (bv. door te 
kaderen als kringloopproducten). 

13 
Faciliteer de symbiose van 
verschillende activiteiten binnen de 
blauwe economie, in harmonie met 
het multi-use ruimtegebruik. 

 

Wat ruimte en infrastructuur betreft, er 
is een sceptisch tegenover de 
economische haalbaarheid van 
biogene riffen als synergetische 
omgevingen waarin aquacultuur zou 
kunnen worden ontwikkeld. Bij de 
invulling van de woordenwolk werd 
ingespeeld op de integratie in de 
Blauwe Economie, multi-use 
ruimtegebruik, enz. 
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4. Conclusie  

Dit werk had als doel een bijdrage te leveren met informatie ondersteund door de stakeholders 

van de Vlaamse visserijsector. Dertien adaptatiemaatregelen werden door stakeholders en 

experten aangehaald om de Vlaamse visserijsector weerbaarder te maken tegen de effecten van 

de klimaatverandering. De adaptatiemaatregelen zijn gebaseerd op zes systeemelementen van 

de VIRA-rapport. Er is nog nood aan een meer diepgaande uitwerking van deze thematiek.  

Vissers en aquacultuur zijn bijzonder kwetsbaar voor de klimaatverandering. Het vermogen 

van individuen en gemeenschappen om zich aan te passen aan klimaatverandering is afhankelijk 

van hun kwetsbaarheid, blootstelling en aanpassingsvermogen. Op zijn beurt is dit gerelateerd 

aan hun financieel en sociaal kapitaal, zoals sociale netwerken. Hun blootstelling, kwetsbaarheid 

en de gevolgen van klimaatverandering zijn ook gerelateerd aan de bestaande infrastructuur en 

institutionele kader, inclusief door de overheid gesponsorde sociale veiligheidsprogramma's.  

Hun adaptieve capaciteit hangt ook af van hun vermogen om activa te verwerven, zoals 

verzekeringen, technologieën, en kennis44.  

Tegen 2050, wordt er voorspeld dat het totaal maximum vangstpotentieel wereldwijd afneemt 

door de klimaatverandering, maar met aanzienlijke variabiliteit tussen nationale exclusieve 

economische zones.  

De basis voor het visbeheer is de kennis van het ecosysteem. Daarbij is er meer onderbouwing 

nodig van de ecologische baselines, de indicatoren en hun monitoring. Er is nood aan een 

gedegen monitoringssysteem dat de relevante effecten van de klimaatverandering opvolgt, de 

adaptatiemaatregelen evalueert en zo nodig aanpast aan de nieuwe omstandigheden en 

ontwikkelingen. In dat systeem mogen echter niet louter ecologische parameters, maar ook 

sociale en economische aspecten opgenomen worden.  

In dit evaluatiekader valt het concept van shifting baseline op. Dit concept is erg nuttig in het 

visserijbeheer. Maar in het kader van klimaatverandering is het moeilijk concepten te definiëren, 

zoals een gezond ecosysteem of hoe we de referentiepunten kunnen bepalen in de ecosystemen 

die aan het veranderen zijn. Meer bepaald zouden we ons de vraag moeten stellen: “Wanneer is 

de buffercapaciteit van een ecosysteem groot genoeg om fluctuaties en veranderingen 

veroorzaakt door onder andere klimaatverandering op te vangen?”45. Op dit moment zijn 

verschillende instituten wetenschappelijke informatie aan het genereren over fysische en 

biochemische elementen die wijzigen door klimaatverandering. Maar er is vooral gebrek aan 

kennis met een benadering van het ecosysteem die ons toelaat de basis te leggen voor een 

beheer ecosysteem, rekening houdend met de klimaatverandering. 

In het kader van de vaststelling van adaptatiemaatregelen voor de Vlaamse visserijsector 

ontwaren we drie cruciale werkterreinen van adaptatie: 1) de visserijpraktijk, 2) de markt 

en 3) het visserijbeleid. Die elementen zijn op zich al reeds complex en met diverse uitdagingen 

omweven. De klimaatverandering komt hier nog eens bovenop én versnelt dus alles. 

 
44  Béné, C. & Friend, R. 2011. Poverty in small-scale fisheries: old issue, new analysis. Progress in Development 

Studies, 11(2): 119–144. Fankhauser, S. & McDermott, T. 2014. Understanding the adaptation deficit: why are 
poor countries more vulnerable to climate events than rich countries? Global Environmental Change, 27: 9–18. 

45  Yana Deschutter, Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
Personeel communicatie. Via e-mail 28/11/2019. 
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Een van de grote uitdagingen is het transversaal karakter van deze drie elementen te 

respecteren en aldus maatregelen en activiteiten te ontwikkelen die de kwetsbaarheid voor de 

klimaatverandering verminderen door een integrale benadering. Die benadering zorgt ervoor dat 

deze drie elementen tegelijkertijd vooruitgaan ((bv. met real-time informatie over voedselstromen 

van net tot bord). Daartoe moet het beleid kunnen bogen op een betere onderbouwing, moet het 

voldoende flexibel zijn en dient het de samenwerking tussen de verschillende actoren bij de 

overheid, in de praktijk en uit het onderzoek te versterken. 

De veranderingen in het beleid en de regelgevingssystemen om de gevolgen van 

klimaatverandering aan te pakken, zullen gevolgen hebben voor de vispraktijken, vooral bij het 

gebruik van visruimte onder de wetgeving van de Europese gemeenschap. Dit beleid is van 

invloed op voedselzekerheid en houdt rekening met een billijke verhouding tussen 

visserijgemeenschappen. 

Het is een feit dat visserijbeleid de visserijpraktijk beïnvloedt maar de visserijpraktijk is vlotter 

aanpasbaar dan het beleid en de markt. Dit heeft gevolgen. Zo kan hieruit volgen dat 

opportuniteiten om te vissen op nieuwe soorten niet op gunstige wijze kunnen worden verkend 

omdat een visserijbeheerskader ontbreekt (er is nog geen quotabeleid). Daardoor kunnen deze 

soorten overbevist worden. Anderzijds kan de markt over onvoldoende tijd beschikken om zicht 

aan te passen en de consumptie van deze nieuwe soorten met de nieuwe vangstsamenstelling 

te aligneren46. Het resultaat van deze situatie is dat het een scheiding of breuk in de harmonieuze 

afstemming tussen de drie cruciale werkterreinenelementen van adaptatie teweegbrengt. 

Het is noodzakelijk de concepten mitigatie en adaptatie te verduidelijken binnen het klimaatbeleid. 

Het klimaatbeleid omvat verschillende maatregelen, maar het is dikwijls onduidelijk onder welk 

deelbeleid ze toebehoren. Daarnaast is er klaarblijkelijk veel informatie genereerd over de thema 

klimaatverandering en de Vlaamse visserijsector, maar wordt deze informatie niet in het 

klimaatbeleid vertaald. Dit resulteert in een vrij langzame vooruitgang in de uitvoering van 

mogelijkheden adaptatiemaatregelen. 

Er is nog behoefte aan verder onderzoek en studiewerk, geruggesteund met beschouwingen van 

de stakeholders van de Vlaamse visserijsector. Wat betreft de adaptatiemaatregelen, is een meer 

diepgaande evaluatie naar de haalbaarheid en priorisering van adaptatiemaatregelen nodig op 

basis van verschillende methodologieën zoals een door stakeholders gedragen multicriteria-

analyse, of de Delphi-methode, om een consensus te bereiken. 

Aanpassing aan de klimaatverandering behoeft strategieën op middellange en lange 

termijn voor elke sector of voedselsysteem. Het belang van een dergelijke strategie wordt vaak 

onderschat in relatie tot andere crisis- en noodsituaties (bv. Brexit voor de visserijsector). De 

klimaatverandering kan positieve en negatieve gevolgen brengen. Een goede uitkomst hangt af 

van de adaptieve capaciteit van de visserijsector, en van welke beslissingen nu worden gekozen 

om de veranderingen van de toekomst te voorbereiden. Meer middelen en aandacht voor de 

thematiek zijn daartoe noodzakelijk, net als het inzicht dat stakeholders betrekken erg belangrijk 

is. 

 

 
46  Lancelot Blondeel. Onderzoeker Visserijtechniek en Duurzaamheid. ILVO. Personeel communicatie via e-mail. 

28/10/2019. 
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Foto 1. De moderator legt de stappen van de workshop uit. (Bron: SALV). 

  
Figuur 2. Deelnemers aan de workshop. (Bron:SALV) Figuur 3. Werktafel, economische leefbaarheid en sterke 

keten. (Bron: SALV) 

  
Figuur 4. Werktafel, ecologische duurzaamheid en ruimte 

om te vissen. (Bron: SALV) 
 

Figuur 5. Werktafel, inspelen op de rol van de consument 
en aquacultuur en diversificatie. (Bron: SALV). 

 


