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Begin januari 1997 werd het Vlaams Visserij Informatiecentrum 
daadwerkelijk uitgebouwd met de indienstname van twee 
personeelsleden: coördinator Dirk Florizoone en administratief 
medewerkster Ilse la Gasse. Gedurende de eerste drie maanden van 
1997 werkte de coördinator deeltijds voor de Rederscentrale (zijn 
vroegere werkgever) en deeltijds voor het Vlaams Visserij 
Informatiecentrum. Tijdens de eerste maanden van 1997 werd nogal wat 
aandacht geschonken aan de practische organisatie van het Vlaams 
Visserij Informatiecentrum. Een dergelijk centrum dient immers 
eveneens te beantwoorden aan de sociaalrechterlijke, juridische, 
administratieve en bureautechnische vereisten om normaal en 
rechtsgeldig te kunnen functioneren. Daarnaast kwam het er in de eerste 
plaats op aan om het centrum een zekere naambekendheid te geven 
onder meer via de pers teneinde het bestaan er van kenbaar te maken 
voor het doelpubliek.

Ondanks het feit dat slechts twee bedienden in dienst werden genomen, 
heeft het Vlaams Visserij Informatiecentrum een enorm breed 
actieradius. Zodoende werden op heel wat uiteenlopende terreinen 
activiteiten ontwikkeld. De veelvuldige contacten en ruime participatie in 
tientallen dossiers wijzen uit dat het Vlaams Visserij Informatiecentrum 
een onweerlegbaar nut heeft voor de visserijsector in zijn globaliteit. 
Hierna volgt een schematisch overzicht van het activiteitengamma van 
het Vlaams Visserij Informatiecentrum. Dit overzicht pretendeert niet 
volledig en analytisch te zijn, veeleer is het de bedoeling om een beeld 
te schetsen van het dagelijkse reilen en zeilen van het Vlaams Visserij 
Informatiecentrum. Een uitgebreid activiteitenrapport kan steeds 
aangevraagd worden op het secretariaat van het Visserij 
Informatiecentrum.

Manu Desutter 
Voorzitter
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1. INFORMATIEVERSTREKKING
1.1 Steunmoqelijkheden voor producent (reders en viskwekers): FIVA en FIOV

De belangstelling voor het nieuwe financieringsinstrument voor de visserij en de aquicultuur is enorm 
groot. Tijdens de eerste werkingsperiode van het Vlaams Visserij Informatiecentrum heeft het 
financieringsinstrument voor de visserij en aquicultuur een hele reeks wetgevende en uitvoerende 
stappen doorlopen. De ontwerp-teksten van het decreet en de uitvoeringsbesluiten werden aanvaard 
door het Parlement en de regering. Ook de Europese Commissie bleek zich te kunnen terugvinden in 
het nieuwe FIVA. De Raad van State dient echter eveneens haar goedkeuring aan het nieuwe 
instrument te verlenen. In afwachting van de publicatie van het FIVA in het Belgisch Staatsblad is de 
vraag naar de mogelijkheden van het FIVA enorm groot. Niet alleen het traditionele publiek van reders 
had veel vragen omtrent de subsidiemogelijkheden maar vooral opvallend was de enorme vraag van 
schippers en motoristen die blijkbaar voor het eerst terecht kunnen bij een instantie voor het 
behartigen van hun problemen. Eén van de belangrijkste taken is tot dusver geweest het telefonisch 
bijstaan van geïnteresseerde schippers en motoristen die een overname dossier willen opstarten. In 
heel wat gevallen is die informatieverstrekking niet louter telefonisch gebeurd maar zijn de betrokken 
partijen ook ter plaatse gehoord en bijgestaan. In termen van indicatoren kan men stellen dat ongeveer 
% van de vloot in min of meerdere mate beroep heeft gedaan op het Informatiecentrum om uitleg te 
bekomen in verband met het nieuwe FIVA. Ongeveer 100 schippers en motoristen hebben bij het 
Informatiecentrum navraag gedaan omtrent het nieuwe FIVA.-_Ëen lijst van personen kan bij het 
informatiecentrum worden opgevraagd. ■ 7

In samenwerking met de Administratie Land- en Tuinbouw van de Vlaamse Gemeenschap heeft het 
Informatiecentrum een informatievergadering georganiseerd waarop reders en schippers werden 
uitgenodigd. Bij deze gelegenheid werd ook aan de diverse boekhoudkantoren en kredietinstellingen 
die interesse hadden in de materie een toelichting verleend. Daarnaast werd het FIVA eveneens 
toegelicht tijdens een veiligheidsdag die georganiseerd werd door de Nationale Gemengde Commissie 
ter Preventie van Arbeidsongevallen aan boord van vissersvaartuigen. Verder werd ruimschoots 
aandacht besteed aan het FIVA en het FIOV plus praktijkvoorbeelden in de informatiebrochure 
“Wegwijs in de Visserij”. Ter voorbereiding van de informatiedag voor de aquacultuur heeft het 
Informatiecentrum alle telefoonnummers van de relevante Vlaamse aquacultuurbedrijven opgespoord.

A  Administratief-technische vragen

Een nieuwe wetgeving betekent meteen ook het zoeken naar de juiste interpretatie van een aantal 
beginselen. Zelfs voor advocaten en boekhoudkantoren was het niet steeds even evident hoe men 
bepaalde voorwaarden en principes diende te interpreteren. Zeer recent nog diende de Krediet aan de 
Nijverheid, toch toonaangevend op het vlak van kredietverstrekking in de visserijsector, diverse malen 
na te vragen hoe de situatie bij uitwinning na faillissement nu juist in elkaar stak.

De interpretatie van wat wel en wat niet onder “werkende vennoot wordt verstaan, zal waarschijnlijk 
nog heel wat stof doen opwaaien. Delicate punten zijn in dat verband ongetwijfeld de vereiste om ook 
voor bestaande bedrijven subsidietoekenning afhankelijk te maken van het aanwezig zijn van een 
bepaald percentage van de aandelen in handen van de werkende vennoten. Ook de vereiste dat de 
zaakvoerder van een bedrijf ten minste 50% van zijn persoonlijk inkomen moet halen uit zijn rederij zal 
menig boekhouders de nodige wenkbrauwen doen fronsen. De basisfilosofie is echter gegrondvest op 
de intentie om familiale bedrijven te subsidiëren. Een filosofie die men ontleend heeft van de 
landbouwsector.

B. Informatiedag voor de aquacultuursector

Donderdag 25 september II. organiseerde het Vlaams Visserij Informatiecentrum een 
informatienamiddag voor de aquacultuursector in het Ecocentrum De Goren te Mol. Met Mol werd 
geopteerd voor een centrale lokalisatie inachtgenomen de herkomst van het merendeel van de 
viskwekers. De informatiedag mag een succes genoemd worden gezien de grote opkomst. Meer dan 
de helft van de aangeschreven viskwekers daagden op en toonden zich vrij actief in het naderhand 
georganiseerde vragenuurtje.



In België bestond er sedert de regionalisering van bevoegdheden een soort lacune voor wat betreft 
steun aan de aquacultuursector. Het landbouwinvesteringsfonds behoorde tot de federale materie en 
de economische expansiewetgeving tot de gewestelijke materie. Geen van beiden voorzag echter 
steun aan de aquacultuursector. Er was wel het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 
1993 betreffende de ondersteuning van de zeevisserij en aquacultuur waarop echter geen 
uitvoeringsbesluiten voorde aquacultuur werden uitgevaardigd. Het FIVAzal hierin derhalve 
verandering brengen.

1.2 Steunmoqelijkheden voor visverwerking, visqroothandel en toeleveranciers: 
expansiesteun en FIOV

De nevensectoren zoals de visverwerkende industrie, de visgroothandel en de sector van de 
toeleveranciers toonden eveneens ruime belangstelling voor de subsidiemogelijkheden voor hun 
bedrijven. In dat verband werd daar waar mogelijk het FIOV (de Europese steun) en het Vlaamse luik 
met name de expansiesteun nader toegelicht. Ook daar werd nagegaan of de firma in kwestie voor 
subsidie in aanmerking kon komen.

1.3. Informatieverstrekking 5b - visserijluik - PESCA

Het Vlaams Visserij Informatiecentrum heeft diverse informatiedagen georganiseerd. Er is contact 
opgenomen met de diverse schepenen van de kustgemeenten waarbij deze geïnformeerd zijn over de 
mogelijkheden van het 5b- en het PESCA-programma.

Voor die luiken waar er weinig respons was van de visserijsector heeft het Informatiecentrum 
geprobeerd om de sector meer te mobiliseren. Zo werd bijvoorbeeld een informatienamiddag 
georganiseerd voorde scheepswerven en aanverwante bedrijven. Daar werden de mogelijkheden 
conform het programmeringsdocument nader toegelicht. De belangstelling voor deze 
informatienamiddag was vrij groot.

Op advies van het Vlaams Visserijcomité werd een werkbezoek ingelast waarbij alle belanghebbenden 
uit het Vlaamse visserijgebeuren de mogelijkheid kregen om kennis te maken met hetgeen schuilt 
achter het Nederlands merkproduct “Silver Sealed”. Men heeft er onder dergelijke benaming een 
kwaliteitslabel geïntroduceerd.

Veiligheidsdag : Er heeft op 30 december 1997 een sensibiliseringsdag voor de bemanning en reders 
van vissersvaartuigen plaatsgevonden, m.b.t. het gebruik van veiligheidsmateriaal en persoonlijke 
beschermingsmiddelen aan boord van een vissersschip. Tevens was er op 30/12/97 een evaluatie van 
de veiligheidsdag



Provinciale steun

De Provinciale premie die kan worden bekomen bij modernisering is een subsidievorm die bij heel wat 
reders in het vergeethoekje is geraakt. Toch is deze steunvorm niet onbelangrijk. Vooral voor 
kleinschalige investeringen kan de Provinciale toelage van 40% een serieus steuntje in de rug 
betekenen. Vrij recent werd deze premie van 10% bovendien naar 40% opgedreven. Aan de steun is 
wel een maximumbedrag van 280.000 BEF gekoppeld. Dit betekent dat reders die investeren ten 
bedrage van ongeveer 700.000 BEF optimaal kunnen genieten van deze premie. Wat de aard betreft 
komen alle investeringen die een modernisering of een verhoging van de veiligheid betekenen in 
aanmerking voor wat betreft het kleine vlootsegment (vaartuigen met een motorvermogen van 
maximum 300 pk). De grotere vaartuigen kunnen enkel op deze toelage aanspraak maken voor 
investeringen die de veiligheid bevorderen.

Wat zijn de mogelijkheden van Doelstelling 4 voor de visserijsector?

Het doelbereik van Doelstelling 4 kan als volgt worden omschreven. Doelstelling 4 kan steun verlenen 
voor werknemers die actief zijn in een bepaalde economische sector, waarin zich ten gevolge van 
ingrijpende wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het productieproces of in een andere 
fundamentele factor van de economische sector in kwestie, economische problemen op lange termijn 
kunnen manifesteren. Om onder Doelstelling 4 subsidiabel te zijn is het vereist dat het project handelt 
om werknemers die bedreigt worden met werkloosheid voor zover ze niet snel beantwoorden aan de 
nieuwe kwalificaties van de sector. Het economisch landschap binnen de sector in kwestie moet 
derhalve op een belangrijke wijze gewijzigd zijn. De opleiding die via Doelstelling 4 kan worden 
verstrekt moet als doel hebben de werknemers weer up-to-date brengen met de economische realiteit.

Internationale samenwerkingsprojecten

Naast de traditionele communautaire steunprogramma’s doet de Europese Unie regelmatig oproepen 
naar projectvoorstellen op het vlak van een specifieke materie. We denken hierbij aan projecten voor 
de kleinschalige kustvisserij, projecten voor de vissersvrouwen, projecten voor het economisch beheer 
van de zeeën en oceanen, .... Wat kleinschalige kustvisserij betreft had Europa het vooral begrepen 
op vaartuigen van maximum 12 meter lang. Op het vlak van de beroepsvisserij is er in dat verband 
voor België weinig te realiseren. De Belgische vloot is misschien wel één van de kleinste, Europese 
vloten anderzijds kenmerkt ze zich door haar grootschaligheid.

1.5. Periodieke info-brochures

Het Vlaams Visserij Informatiecentrum is gestart met het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift 
waarin de hele visserijsector op de hoogte wordt gebracht van de subsidiemogelijkheden op Europees 
en regionaal niveau. In dat magazine wordt ook aandacht besteed aan de ontwerpprojecten die op 
tafel liggen. Het is de bedoeling om in de toekomst belangrijke evenementen via een soort agenda in 
ons informatieblad aan te kondigen.

1.6. Mededelingen aan de pers

Het Vlaams Visserij Informatiecentrum heeft op regelmatige basis de pers geïnformeerd over haar 
activiteiten en de evolutie in de communautaire programma’s. Bepaalde activiteiten van derde 
instanties zoals het bezoek van een IJslands polyvalent vissersvaartuig te Blankenberge en de start 
van het project vis sorteren aan boord, werden op verzoek van betrokkenen eveneens aan de pers 
bekendgemaakt. Het Vlaams Visserij Informatiecentrum heeft het communiqué dat voortspruit uit het 
overleg van de visveilingen gepubliceerd in het informatieblad.



2. PROJECTBEGELEIDING
Projectbegeleiding houdt diverse zaken in:
0 Overleg met initiatiefnemers waarbij de mogelijkheden van de Europese steunprogramma’s worden 

afgetast.
0 Het uitwerken van een degelijk projectontwerp in samenspraak met de bevoegde autoriteiten en de 

betrokken partijen.
0 De procedurele uitwerking van de projectaanvraag in overleg met het 5b-secretariaat.

In alle conceptprojecten heeft het Visserij Informatiecentrum actief medegewerkt op het vlak van 
coördinatie, informering en begeleiding. Tevens werden een aantal ontwerp-projecten door het 
centrum herwerkt in het licht van de procedurele aspecten van de communautaire programma’s.

2.1. Doelstelling 5b-proqramma: A.4.1. Toeqepast visserij-onderzoek

Zoals reeds vermeld kende de oproep voor projecten onder de maatregel toegepast onderzoek een 
redelijk groot succes. Het invoeren van technologische innovaties en het zoeken naar nieuwe 
vistechnieken stond in dit kader voorop. Heel wat projecten zijn ondertussen reeds gestart waarbij 
tussentijdse resultaten reeds ter beschikking zijn. Hierna volgt een overzicht van een aantal projecten 
en projectideeën.

A. Vis sorteren aan boord

B. Isoplast - het maken van een kunststofdoos voor het transport van vis

C. Ontwikkeling nieuwe vislier

D. Uitzetten van gekweekte tarbot met het oog op restocking

E. Ontwikkeling van een milieuvriendelijke visserijmethode voor de garnaalvisserij, gebaseerd op 
stimulering door elektrische pulsen.

F. Télémaintenance aan boord van vissersvaartuigen

G. "Aquacultuuronderzoeks- en ontwikkelingsproject Regio Middenkust"; oesterkweek

H. Langoestinevisserij op de Fladen Grounds

I. Polyester kustvaartuig - alternatieve vistechnieken

J. Voorbereiding concretisering Vlaamse Visserijcoöperatie 

K. Projectidee: Uitwerking van begeleiding van bedrijven in moeilijkheden.

L. Project wulkenvisserij



Vanuit de sector kwam er zeer weinig respons op het 5b-programma wat betreft de maatregel 
“Herstructurering van de scheepswerven". In dat verband heeft het Vlaams Visserij Informatiecentrum 
een informatienamiddag georganiseerd waarbij de sector werd gemobiliseerd.

A. Herstructurering scheepswerf Seghers naar multi-functioneel geheel.

B. Deelname aan Europees netwerk voor uitwisseling informatie en know-how op het vlak van 
scheepsrenovatie en scheepsrestauratie.

C. Studie met als doel een prototype innovatief vissersvaartuig te ontwerpen.

D. Oprichting stuurgroep gericht op meerjarig overleg en uitwerken lange-termijn-strategie voor 
herstructurering scheepswerf.

E. Veiligheid, constructie, inrichting aan boord.

F. Studie ontwerp boomkorvaartuig op catamaran

G. Ontwerpstudie vaartuig 325 GT

2.3 Doelstelling 5b-programma : A.4.3. Visserij-opleiding

A. Opleidingsvaartuig voor vissers en scheepsbouwers

B. Opleiding autogeen lassen

C. Opleiding voor het aanleren van scheepsbouwtechnieken

D. Opleiding vissersvrouwen

E. Opleiding motorist en schipper

F. Opleiding informatica



In verband met de maatregel A.4.4. van het Doelstelling 5b-programma heeft het Visserij 
Informatiecentrum dezelfde rol gespeeld als deze die vermeld is in de inleiding van 2.2. Ook op het 
vlak van visserij-toerisme heeft het Centrum een belangrijke rol gespeeld in de mobilisering van 
bedrijven en instanties om na te gaan of er geen mogelijkheden zijn op het vlak van visserij-toerisme.

A. Seaquest - Heritage center

B. Walraversijde

C. Kenniscentrum voor zoetwaterteelt en zoutwaterteelt

D. Reconversie van de bestaande infrastructuur van de vismijn en van de haven tot revalorisatie van 
het havengebied rondom de havengeul Nieuwpoort.

E. Koppeling verblijftoerisme en visserijtoerisme Nieuwpoort..

F. Toeristisch-pedagogische uitbating van visvijver

G. Vzw Ecosol : bouwen en renoveren van houten vissersvaartuigen.

H. Aanpassing sportvissersvaartuig voor uitbreiding toeristische exploitatie

I. Reconversiemogelijkheden van de ha ring hal, gelegen nabij de vismijn te Oostende.

2.5. PESCA-proqramma

Ook in het communautaire programma PESCA heeft het Vlaams Visserij Informatiecentrum een 
begeleidende rol gespeeld. Voor initiatiefnemers was het een uitstekende zaak dat men in hetzelfde 
gebouw terecht kon voor het bespreken van hun projectideeën en het checken van hun slaagkansen 
enerzijds en voor de procedurele afwerking van hun dossier anderzijds.

A. Sea Life Centre : uitbreiding met zeehondenopvangcentrum

B. Veiligheid - Zeevissersfonds

C. Beleidsstudie Vlaamse visserijsector

D. Het optimaliseren van het koeltransport van vis

E. Opleidingscentrum voor het fileren van vis

F. Astron : communicatie van boord naar wal

G. Seafront

H. Geautomatiseerd gegevensbestand

I. Onderzoek naar kwaliteitslabel

J. Automatiseren uitrusting Visserijmuseum van Oostduinkerke 

K. Ombouwen Visserijmuseum van Knokke-Heist 

L. Herstructurering klein vlootsegment



M. Maritiem informatienetwerk

N. Distributie informatie

O. Het kruien van garnalen met boerenpaarden 

P. Het inventariseren van subsidieprogramma’s 

Q. Promoten van minder commerciële vissoorten bij consument 

R. Televeilen

S. Modernisering Nautisch Centrum

T. De scute : replica van een oud vissersvaartuig.

U. Opleiding vissersvrouwen

2.6. Experimentele visserij : Vlaamse steunwetqevinq

Er bestaat een onderscheid in de bevoegdheidsregeling tussen de federale en Vlaamse overheid. 
Bijzondere aandacht wordt gehecht aan het aspect van de experimentele visserij. Op dit vlak 
beschikken zowel federale als Vlaamse overheid over bepaalde bevoegdheidspakketten. Wat 
ressorteert zo al onder experimentele visserij? Deze tak is voornamelijk gericht op de 
toekomstperspectieven voor de visserijsector. Klemtoon ligt op projecten om bestaande quota met 
minder kosten op te vissen, projecten waarbij met andere technieken selectiever wordt gevist en 
daarnaast projecten waarbij op andere vissoorten wordt gevist.

A. “Palingvisserij in de kustwateren”.

B. Project “Inktvisvisserij”

C. “Langoustinevisserij”

D. Diepwatervisserij



3. COÖRDINATIE VISSERIJ-AANGELEGENHEDEN
3.1. Uitwerken beleidsnota’s

Het Vlaams Visserij Informatiecentrum heeft ter voorbereiding van de werkzaamheden van de Centrale 
Raad voor Bedrijfsleven Commissie Zeevisserij diverse beleidsnota’s voorbereid. In dat verband 
denken we bijvoorbeeld aan de nota ter voorbereiding van het bezoek aan het kabinet van mevrouw 
Bonino en de nota ter voorbereiding van de bespreking van groepvorming en individualisering van 
quota. Daarnaast heeft het Vlaams Visserij Informatiecentrum een beleidsnota opgemaakt waarin de 
diverse mogelijkheden van het Vlaamse en federale vlootbeleid worden afgewogen.

3.2. Deelname stuurgroep uitwerking FIVA

Gedurende maanden werd eveneens actief mee gewerkt aan de klemtonen en normen bij het 
uitstippelen van de nieuwe ontwerp-wetgeving. Dit geschiedde in samenwerking met het kabinet van 
minister Van Rompuy en het kabinet van minister-president Van den Brande in een speciaal daarvoor 
opgerichte werkgroep ad hoe.

3.3. Uitwerken voorstellen nieuw vlootbeleid

Het Vlaams Visserij Informatiecentrum heeft ook actief meegewerkt aan het uitwerken van een nieuw 
vlootbeleid: daarin kregen ondermeer de volgende aspecten de aandacht:

a. Het doorbreken van de 1200 pk grens voor de Belgische vissersvloot.
b. Het introduceren van individuele quota.
C. Het introduceren van een groepsbeheersysteem (cfr het model van het Nederlandse 

Biesheuvelstelsel).
d . Het invoeren van tweedehandsvaartuigen voor alle vlootsegmenten; in dat verband werd 

actief meegewerkt aan heel wat werkgroepen.

3.4 Het stimuleren van de wisselwerking tussen de diverse subsectoren in de
zeevisserijsector.

>
A. Het nagaan van de mogelijkheid voor Belgische reders om haring en sprot tegen een vaste prijs aan 
te voeren.

B. Problematiek van de kustvisserij

Verschillende voorstellen gesuggereerd tijdens overlegvergadering kustvisserij

Bij de toegang tot de 3-mijlszone :
• Beperking van de korrestok voor de garnaalvisserij tot 8 meter
• Beperken van het gewicht van de visboel tot 1.000 kilogram
• Beperking van het gebruik van wekkers tot 1 eenheid met een keten van 14 mm per vaartuig
• Beperking van de tongvisserij tot vissersvaartuigen met een brutonnemaat van 70 GT.



Wie vertrouwd is met de sector weet dat opleiding en het onderwijs gevoelige kwestie zijn. Het aantal 
inschrijvingen nam de laatste jaren gestaag af, waardoor het vinden van degelijke een bemanning voor 
de reder steeds moeilijker werd. De bijscholing van bestaande vissers is ook een delicate, financiële 
kwestie.

De voortdurende structuurverschuivingen in het onderwijs en het ontstaan van een nieuwe wetgeving 
inzake brevetten zorgden voor een vrij complexe situatie voor de gewone visser. Ook op internationaal 
niveau heeft men op dit vlak niet stil gezeten. Het varend personeel krijgt de nieuwe GMDSS- 
wetgeving voorgeschoteld terwijl het personeel in de visverwerkende sector te maken krijgt met de 
HACCP-reglementering.

A. Sociale promotie

B. Renovatie opleidingsvaartuig

C. Kennismaking met sector door niet-leerlingen van het visserij-onderwijs

D. Centrum voor Maritieme Opleidingen

E. Onderzoek naar het sociaal statuut van de bemanning in Nederland en België.

3.6. Problemen inzake vergunningen en licenties

3.7. Problemen van de aguacultuursector



4. ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
4.1. Administratieve uitbouw Vlaams Visserij Informatiecentrum

De vzw Vlaams Visserijcentrum werd opgericht om het Vlaams Visserij Informatiecentrum als PESCA- 
project in te dienen. Voor de uitwerking van de statuten werd beroep gedaan op de diensten van de 
Rederscentrale te Oostende. De aanwerving van een coördinator gebeurde via een vergelijkend 
examen. De aanwerving van een administratieve kracht gebeurde na selectie onder toezicht van de 
coördinator en de voorzitter van het Vlaams Visserij Informatiecentrum. Het voorzitterschap van het 
Vlaams Visserij Informatiecentrum wordt waargenomen door Manu Desutter, voorzitter van het Vlaams 
Visserijcomité. Gedurende de eerste maanden van de werking van het Vlaams Visserij 
Informatiecentrum werd heel wat aandacht besteed aan de administratieve, praktische en sociale 
uitbouw van het Informatiecentrum.

Met de Vlaamse Vereniging voor Watersport worden de nodige afspraken gemaakt met betrekking tot 
het gebruik van het gebouw.

De verslagen van de Raad van Beheer van de vzw Vlaams Visserijcentrum liggen ter inzage op het 
secretariaat.

4.2. Secretariaat Vlaams Visserijcomité

Met de inwerkingtreding van een Vlaams Visserij Informatiecentrum werd beslist het secretariaat van 
het Vlaams Visserijcomité zijnde het voornaamste adviesorgaan van de Vlaamse overheid in visserij- 
aangelegenheden aan dat Informatiecentrum toe te vertrouwen. Dat dit een zeer belangrijke taak is 
spreekt voor zich, het Vlaams Visserijcomité is namelijk het orgaan waar de meest uiteenlopende 
beleidsopties van de Vlaamse visserijsector worden besproken. Dat betekent dat zowel vlootbeleid, 
subsidiebeleid, onderwijsaangelegenheden als andere economische en sociale prioriteiten aan bod 
komen.

Verslagen uit vergaderingen van het Vlaams Visserijcomité liggen eveneens ter inzage. De 
samenstelling van het comité werd hierbij gevoegd als bijlage.

4.3. Secretariaat Redersfonds

De coördinator van het Vlaams Visserij Informatiecentrum verzorgt het secretariaat van het 
Redersfonds die een gemengde beheersinstantie is waarin zowel het bedrijfsleven als de overheid in 
zetelen en die als voornaamste doelstelling heeft : het verlenen van kredieten aan rederijen die in nood 
verkeren. De werking van het Redersfonds is gekoppeld aan een aantal strikte financiële en 
economische regels waardoor het beheer van dit secretariaat een omvangrijk en accuraat werk vergt.



4.4. P ESC A-sec reta riaat

De vzw Vlaams Visserij Informatiecentrum heeft de nodige stappen ondernomen om het Pesca- 
secretariaat op te starten. Dit ten gevolge van een opdracht van de minister-president van de Vlaamse 
regering Van den Brande.

Dit secretariaat wordt thans waargenomen door mevrouw Miet Verhamme.

Het Pesca-secretariaat zorgde op vraag van de Administratie Land- en Tuinbouw voor een overzicht 
van goedgekeurde projecten en niet-goedgekeurde maar bestaande projectideeën voor de maatregel 
A 4.4. (visserijtoerisme) onder het doelstelling 5B-programma.

4.5 Ter beschikking stellen van vergaderruimte

Het Vlaams Visserij Informatiecentrum plaatst haar lokalen open voor andere organisaties die een 
vergadering in Nieuwpoort willen beleggen. Zo heeft de Quotacommissie bv. bij gelegenheid haar 
vergaderingen laten plaatsvinden in Nieuwpoort om het doelpubliek in Nieuwpoort eveneens de 
gelegenheid te geven dicht bij huis de vergaderingen bij te wonen.



5. ALLERLEI
5.1. Deelname werkgroepen

De coördinator heeft als expert aan diverse werkgroepen deelgenomen, o.a. in de commissie Visserij 
van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Deze heeft o.a. vergaderd over de voor- en nadelen van 
groepvorming en individualisering van de quota.

De bemanninqsproblematiek

Met het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur werd de problematiek ten aanzien van Nederlandse 
schippers in de Belgische vissersvloot besproken. Ook werd samen met de centrale raad voor het 
bedrijfsleven comissie Visserij het ontwerpdocument van het Europees Parlement met betrekking tot 
het Europees structuurbeleid beantwoord.

5.2. Deelname Europese werkgroepen

Opvolgen Europees visserijbeleid via diverse werkgroepen die vanuit Europees perspectief worden 
georganiseerd.

Ook het ontwerpverslag voor het toekomstige gemeenschappelijke visserijbeleid werd grondig 
geanalyseerd.

Er is een vraag naar deelname aan de workshops die worden georganiseerd in Folkestone (Groot- 
Brittannië). Dit zou kaderen in een trilaterale samenwerking tussen de regio’s Kent, Boulogne en West- 
Vlaanderen.

In de Commissie Visserij van het Europees Parlement werden met betrekking tot het toekomstig 
gemeenschappelijk visserijbeleid opmerkingen genoteerd.

De werkgroep Interne Bestanden van de Europese Commissie besprak een aantal technische 
maatregelen.

Na meer dan een jaar discussies heeft de Raad van Visserijministers van de 15 lidstaten van de Unie 
aan de hand van de voorstellen van de Europese Commissie een nieuwe verordening vastgesteld 
betreffende de technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de wateren in 
de Europese Unie.



Deelname themaconferentie PESCA

Er werd deelgenomen aan de thema conferentie Pesca die te Brussel op 26 en 27 juni 1997
plaatsvond. Daarin werd aandacht gehecht aan die internationale waarnemingen die voor de Vlaamse
zeevisserijsector interessant kunnen zijn.

• Seafood Exposition: naar aanleiding van het bezoek aan die beurs werd kennis gemaakt met een 
aantal Belgische bedrijven die eventueel een meerwaarde kunnen opleveren voor de Belgische 
zeevisserijsector in onze regio.

• De beurs “Itech’ Mer-Agro" te Lorient werd bezocht door het Vlaams Visserij Informatiecentrum. Op 
de visserijbeurs van Lorient werd nagegaan of er ideeën bestaan inzake toegepaste 
visserijtechniek die voor de Vlaamse vissers, vishandelaars en visverwerkende nijverheid 
interessant zouden kunnen zijn.

• Op het Provinciehuis Antwerpen werd deelgenomen aan een persconferentie inzake de “Versmarkt" 
te Antwerpen. De versmarkt past in de strategie van het toenemend belang van vis voor de 
consument.

• Er werd deelgenomen aan de informatienamiddag te Brussel met betrekking tot het Doelstelling 4- 
programma.

5.4. Opvolging projectoproepen Europese Commissie

De Europese Unie maakt regelmatig projectmogelijkheden bekend: bv. oproep voor projecten voor 
kleinschalige vissersvaartuigen. Het Vlaams Visserij Informatiecentrum heeft nagegaan of er projecten 
waren die in aanmerking konden komen voor sociaal-economische studies in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Tevens werd onderzocht of er Belgische organisaties waren die 
buiten toedoen van het Informatiecentrum in dat kader projectvoorstellen hebben ingediend.

Dirk FLORIZOONE 
Coördinator



VLAAMSE REGERING

MINISTERIEEL BESLUIT BETREFFENDE DE SAMENSTELLING 

VAN HET VLAAMS VISSERIJC0M1TE

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, KMO, 

LANDBOUW EN MEDIA

Gelet op artikel 20 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 

betreffende de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuur;

Gelet op artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 tot wijzi

ging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de 

ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 ju n i 1995 tot bepaling van de 

bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van 

de beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de 

besluiten van de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en 7 oktober 1993;



. / . .

BESLUIT:

Artikel 1. §1. Het Vlaarns visserijcomité is samengesteld uit de volgende stemge

rechtigde leden:

«* .
1 namens de reders ter zeevisserij:

Effectieve leden : - de heer Bart Schlitz, Kragenhoek 31, 8300 Knokke-Heist

- de heer Dirk Florizoone, H. Baelskaai 25, 8400 Oostende 

Plaatsvervangers : - de heer Jacky Vermote, Bloemenstraat 41, 8670 Koksijde

- de heer EmicI Utterwulghe, Palmendrcef 3, 8300 Wesikapelle

2 a) namens het ACV:

Effectief lid : de heer Michel Claes, Werfkaai 3, 8380 Zeebrugge 

Plaatsvervanger : mevrouw Pia Stalpaert, L. Colenstraat 7, 8400 Oostende

b) namens het A13VV :

Effectief lid : de heer Ivan Victor, J. Peurquaetstraat 29, 8400 Oostende 

Plaatsvervanger : de heer Robert Dielis, Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen

o

3 a) namens de Beroepsvereniging der Visgroothandelaars van Belgie:

Effectief lid : de heer André Gryson, Vismijn 44 , 8400 Oostende 

Plaatsvervanger : de heer Gilbert Pieters, Kolvestraat 4, 8000 Brugge

b) namens de Nationale Federatie der Viskleinhandelaars:

Effectief lid : de heer Guy Raes, Rozebroekstraat 1, 9040 Sint-Ainandsberg 

Plaatsvervanger : de heer Willy De Jacgher, B. Ruzettelaan 83, 8310 Asscbrock 

«
4 natnens de Groepering der Visnijverheden:

Effectief lid : de heer Gilbert Van Nieuwenhuize, H. Baelskaai 38, 8400 Oostende 

Plaatsvervanger : de heer Paul Van Leirsberghe, Pathoekeweg 68-70, 8000 Brugge

5 namens de VLAM:

Effectief lid : de heer Alfons Van der Voorde, Leuvenseplein 4, 1000 Brussel 

Plaatsvervanger : de lieer Ludo Willems, Leuvcnscplein 4, 1000 Brussel

6° namens de Westvlaamse provinciale commissie voor de zeevisserij:

Effectief lid : de heer Gerard Naeyaert, Koning Leopold Ill-laan 41,

8200 Sint-Andries ;

Plaatsvervanger : de heer Etienne Mares, Koning Leopold IILlaan 41,

8200 Sint-Andries

/



o

7 namens de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid:

Effectief lid : de heer Joris Relaes, Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel 

Plaatsvervanger : de heer Dirk Janssens, Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel

8 namens de Vlaamse minister bevoegd voor het buitenlands beleid en Europese 

aangelegenheden, het afzet- en uitvoerbeleid en het promotiebeleid inzake landbouw: 

Effectief lid : de heer Bernard Maenhoudt, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel 

Plaatsvervanger : de heer Jürgen Fore, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel

9 namens de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs:

Effectief lid : de heer Noél Gennonprez, Reningepad 16, 8730 Blankenberge 

Plaatsvervanger : de heer Thierry Deleu, Martelaarsplein 7, 1000 Brussel

10 namens de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting:

Effectief lid : de heer Manu Desutter, Apollo Xl-laan 33, 8300 Knokke-Hcist 

Plaatsvervanger : de heer Eddy Pannecoucke, Koopvaardijstraat 23, 8400 Oostende

§ 2. De heer Manu Desutter wordt aangestcld tot vooizitter van het comité.

De heer Bart Schiltz wordt aangesteld tot ondervoorzitter van het comité.

ArL 2 . Het Vlaams visserijcomité is samengesteld uit de volgende permanente 

waarnemers:

1 namens de administratie Land- en Tuinbouw, afdeling Structuur en Investeringen: 

Effectief lid : de heer Gilbert Van den Bremt, Ixuveuseplein 4, 1000 Brussel 

Plaatsvervanger : de heer Willy Beghein, Leuvenseplein 4, 1000 Brussel

o m . . . .
2 namens het ministerie van Landbouw, dienst Zeevisserij:

Effectief lid : de heer Luc Maertens, Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende 

Plaatsvervanger : de heer Mare Welvaert, Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende

3° namens het Provinciaal Maritiem Instituut:
Effectief lid : de heer Jan Staelens, Kursaalstraat 55, 8300 Knokke-Heist 

Plaatsvervanger : de heer Mare De Winter, Kursaalstraat 55, 8300 Knokke Heist

4 namens het ministerie van Verkeer en Infrastructuur, dienst Zeevaartinspectie: 

Effectief lid : de heer Roland De Lembre, W. Churchillkaai 2, 8400 Oostende 

Plaatsvervanger : de heer Jefferey Bouckenaerc, W. Churchillkaai 2, 8400 Oostende

5 namens het Redersfonds VZW:
Effectief lid : de heer Frans Speleers, Berglaan 46, 8570 Anzegem 

Plaatsvervanger : de heer Dirk Florizoone, H. Baelskaai 25, 8400 Oostende



. / .

6 namens het Rijksstaüon voor de Zeevisserij:

Effectief lid : de heer Willy Vyncke, Ankerstraat 1, 8400 Oostende 

Plaatsvervanger ; de heer Rudy De Clerck, Ankerstraat 1, 8400 Oostende

7 namens de Onderlinge Visafslag van Oostende CV :

Effectief lid : de heer Willy Versluys, Kapellestraat 167, 8450 Brcdene 

Plaatsvervanger : de heer Mare Bruyer, Doombilkstraat 23, 8450 Bredene

8 namens de Zeebrugse Visveiling NV:

Effectief lid : de heer Freddy Pollet, Noordzxestraat 201, 8380 Zeebrugge 

Plaatsvervanger : de heer Piet Mels, Noordzeestraat 201, 8380 Zeebrugge.

Art. 3. Het Vlaams visserijcomité stek een huishoudelijk reglement op dat ter 

goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouw

beleid.

Art. 4. Het Vlaams visserijcomité werd bij besluit van de Vlaamse regering van 16 

mei 1995 toegevoegd aan de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 

december 1983 houdende sotnmige maatregelen tot harmonisatie van de waking en 

van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking rnet ingang van 1 januari 1996.

Brussel, q 3 -Q7- 1996

De Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media

Eric VAN ROMPU Y



BELEIDSNOTA VLAAMS VISSERIJ INFORMATIECENTRUM

1/ Informerende rol

Het Vlaams Visserij Informatiecentrum heeft in de eerste plaats een informerende 
rol. Aan elkeen die komt aankloppen bij het Informatiecentrum kan 
eerstelijnsinformatie worden verstrekt. Voor zover mogelijk is het de betrachting van 
het Vlaams Visserij Informatiecentrum om iedereen wegwijs te maken in het wirwar 
van subsidiemechanismen, projectmogelijkheden en andere wettelijke procedures. 
Waar geen uitsluitsel kan worden verleend, zal het Vlaams Visserij 
Informatiecentrum nagaan waar voor de informerende partij de nodige inlichtingen 
kunnen worden bekomen. Het centrum zal - eenmaal de nodige info bekomen - 
contact opnemen met de cliënt om uit te leggen hoe deze het best kan worden 
geholpen.

Eenmaal er een degelijk uitgewerkt projectvoorstel op tafel ligt, moet het centrum het 
bedrijf in kwestie begeleiden. Het initiatief tot het uitwerken van een project kan ook 
uitgaan van het Vlaams Visserij Informatiecentrum. Dit teneinde de wettelijke 
ondersteuningsmogelijkheden optimaal te benutten. In dat verband is het de taak 
van het Vlaams Visserij Informatiecentrum om alle betrokken partijen in het Vlaams 
Visserijcomité aan tafel te brengen en zodoende het hele project administratief te 
ondersteunen. Dit is eigenlijk de coördinerende en initiërende opdracht van het 
centrum.

Naast het individueel verstrekken van informatie zullen alle subsectoren op de 
hoogte worden gebracht van wat er reilt en zeilt in de visserijwereld via een 
periodiek vakblad. Het updaten van de visserijsector m.b.t. de voornaamste 
wetswijzigingen op Europees, federaal, Vlaams en provinciaal niveau kan zodoende 
driemaandelijks gebeuren. Daarnaast mag ook een verslag verwacht worden van de 
op til staande projecten, informatiesessies en andere activiteiten die de visserij 
aanbelangen.

2/ Coördinerende rol

0 Wanneer er zich in één of andere subsector steeds opnieuw een specifiek 
probleem manifesteert, is het de taak van het Vlaams Visserij Informatiecentrum 
dit vraagstuk te detecteren. Dan kunnen de bevoegde autoriteiten worden 
gemobiliseerd om na te gaan of er voor de problematiek geen oplossing mogelijk



O Voor zover zich sensibilisering van een bepaalde doelgroep opdringt, kunnen 
informatiesessies worden georganiseerd waarop eminente autoriteiten worden 
uitgenodigd teneinde aan alle belanghebbenden uiteen te zetten hoe een bepaald 
reglement dient te worden toegepast of hoe een bepaald probleem best wordt 
aangepakt. Terzelfdertijd kan aan de betrokkenen de mogelijkheid worden 
geboden om vragen te stellen. De ervaring leert ons dat dergelijk colloquia- 
systeem steeds succesvol is en directe informatie-overdracht waarborgt.

0 Zorgen voor een optimale wisselwerking tussen alle subsectoren in de 
visserijsector. Een goede standaardsamenwerking kan door een degelijke 
taakverdeling het efficiënt functioneren van de diverse subsectoren bevorderen.

3/ Informatie-overdragende rol

0 Het Vlaams Visserij Informatiecentrum kan colloquia organiseren waarop wordt 
aangetoond hoe in het buitenland (andere lidstaten) bepaalde problemen worden 
aangepakt. De resultaten en voorstellen die voortvloeien uit de werkzaamheden 
van het Rijksstation voor Zeevisserij kunnen via het Vlaams Visserij 
Informatiecentrum aan de sector worden bekend gemaakt. In dat verband kan het 
Vlaams Visserij Informatiecentrum vernieuwend werken. Via het Vlaams Visserij 
Informatiecentrum kan de link worden gelegd met projecten die in andere lidstaten 
onder het PESCA-programma ressorteren.

0 Projectontwikkelaars uit andere landen, die mogelijkheden aanbieden voor de 
diverse subsectoren, kunnen via het Vlaams Visserij Informatiecentrum hun 
ideeëngoed verspreiden.

4/ Administratief ondersteunende rol

Het administratief secretariaat van het Vlaams Visserijcomité wordt verzorgd door 
het Vlaams Visserij Informatiecentrum. Daarnaast volgt het secretariaat van het 
Vlaams Visserij Informatiecentrum alle projecten op die kaderen in het PESCA- 
programma.


