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Visserij verduurzaamt

Voorwoord

Met de ondertekening van dit tweede Convenant voor duurzame visserij willen de betrokken 
partners verder gaan op de ingeslagen weg. Na de ondertekening van het eerste Convenant op 30 
augustus 2011, legden de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), 
het departement Landbouw en Visserij en Natuurpunt, met nauwe opvolging en ondersteuning van 

toenmalig Vlaams minister voor Visserij Kris Peeters, de krijtlijnen vast voor de transitie naar een 
duurzame visserij. Deze krijtlijnen werden uitgeschreven in het rapport Vistraject (zie samenvatting 
in bijlage) en kaderen in het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van het Europees 

Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Het nieuw maatschappelijk Convenant 2015 - 2020 gaat uit van de ambities binnen een hernieuwde 

aanpak zowel naar Ínhoud ais naar organisatie en met uitbreiding van partners. Zo kan de Belgische 
visserij vanuit verantwoord ondernemerschap verder duurzaam evolueren en de consument 
bedienen met verse vis die hoog scoort op het vlak van kwaliteit met respect voor biologische 

evenwichten in zee.

Doei: uitwerking 7 doelstellingen rapport Vistraject

De "7 wegen noar een duurzame Vlaamse visserij" vormen de basis.

• De Vlaamse visserij draagt ertoe bij dat alle commerciële visbestanden zich bevinden binnen 
veilige grenzen.

• De vissersvloot heeft een minimale impact op het ecosysteem.

• Natuur op zee wordt beschermd.

• Rederijen zijn economisch rendabel, investeren in alternatieven en tonen de consumenten de 
weg naar duurzame vis.

• Kleinschalige en kustvisserij vergt specifieke aanpak.

• Een sociaal verantwoorde visserij naar verloning en veiligheid.

• De nieuwe visser ais vaardige ondernemer en 'guardian of the sea'.
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Organisatie

De organisatie van het Convenant bestaat uit de Task Force, de klankbordgroep en een aantal 
werkgroepen. De Task Force bepaalt de strategische lijnen op basis van het Vistraject en op basis van 
voorstellen van enkele werkgroepen die instaan voorde concrete uitwerking. De klankbordgroep 
bestaat uit alle leden van de werkgroepen, aangevuld met deskundigen op voordracht van de Task 

Force.

1. Task Force

De Task Force heeft de taak om:

• De strategie te bepalen om het Vistraject optimaal te realiseren, regelmatig te evalueren 
en bij te sturen.

• De klankbordgroep samen te brengen en te informeren en raadplegen over de werking 
van de Task Force en de werkgroepen.

• Werkgroepen op te starten, opdrachten te formuleren en op te volgen.

• Bestaande en nieuwe initiatieven af te stemmen die de resultaten van de werkgroepen 
concretiseren en prioriteiten stellen.

• De communicatie op te zetten om kenbaarheid te geven aan de activiteiten en resultaten 
van dit Convenant.

De Task Force wordt samengesteld uit :

• Kabinet van de minister, bevoegd voor visserij

• Departement Landbouw en Visserij (Departement)

• Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)

• Provincie West-Vlaanderen (PROV)

• Rederscentrale (RC)

• Natuurpunt (NP)

Het voorzitterschap wordt waargenomen door de bevoegde minister of zijn/haar afgevaardigde. 

Het secretariaat ligt in handen van de Rederscentrale.
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2. Klankbordgroep

Alle belanghebbenden die meewerken aan de uitvoering van bet Convenant zijn lid van de 
klankbordgroep.

De klankbordgroep:

♦ Betrekt alle partners bij het ganse traject.

♦ Wordt geïnformeerd over de werking van de Task Force en van de diverse werkgroepen 
en legt linken tussen de werkgroepen onderling.

♦ Geeft advies over de werking van de Task Force en de werkgroepen.

♦ Komt minstens eenmaal per jaar bijeen.

3. Werkgroepen

De Task Force zal een aantal werkgroepen installeren. Die staan in voor de concrete uitwerking 

van het Convenant door in te spelen op diverse aspecten van duurzaamheid vanuit hun 
onderscheiden discipline. De Task Force zal zich bij het bepalen van de inhoudelijke planning 
van de werkgroepen baseren op de zeven doelstellingen van Vistraject. Het aantal werkgroepen 

is beperkt.

Samenwerking

Het Maatschappelijk Convenant "Visserij verduurzaamt" vereist een multidisciplinaire aanpak door 
de verschillende betrokkenen en belanghebbenden in de Vlaamse visserij. Hoe meer partners, hoe 
groter het sectoraal en maatschappelijk draagvlak van het duurzaamheidstraject.

De ondertekenaars van dit Convenant hechten veel waarde aan de gezamenlijke aanpak die nu is 

verwoord. Dit betekent concreet dat:

• Iedere partij de meerwaarde ziet van samenwerken op de aangebrachte thema's en 
streeft naar consensus.

• Iedere partij zich engageert om de anderen maximaal te informeren over eigen 
initiatieven die betrekking hebben op de visserij.

• Iedere partij zich actief inzet voor het realiseren van deze gezamenlijke aanpak.
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• Iedere partij zich actief inspant om draagvlak te verkrijgen voor een duurzame 
visserijsector.

• Iedere partij de waarde van dit Maatschappelijk Convenant publiekelijk verdedigt.

De ondertekenaars van dit Convenant engageren zich mee te werken aan de uitvoering van het 

Vistraject via de structuur beschreven in dit Convenant.
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Ondertekening Initiatiefnemers op 23 juni 2015 te Nieuwpoort 

door:

Vlaams minister bevoegd voor visserij
/ ff

Joke Schauvliege

Secretaris-generaaj Departement Landbouw en Visserij
.....<7 /

Jules Van Liefferinge

Administrqteur-generaal Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Joris Relaes

anderenGedeputeerde van dapravjncie

Bart Naeyaert

lérscentrale

Urbain Wintein

Voorzitter Natuurpunt

Lieven De Schamphelaere //^~\



Visserij verduurzaamt

I

Bijlage: Samenvatting Vistraject, een duurzaamheidstraject voor 

de Belgische visserijsector

Op 30 augustus 2011 ondertekende minister-president Kris Peeters samen met de 
vertegenwoordigers van Natuurpunt, de Rederscentrale, het instituut voor Landbouw- en Visserij 
Onderzoek (ILVO) en het departement Landbouw en Visserij het Convenant ter bevordering van een 
duurzame Vlaamse visserijsector. In het rapport 'Vistraject' verwoorden deze partners een 
gezamenlijke toekomstvisie voor de transitie van de Vlaamse visserij naar een bestendiging van 

duurzaamheid.

Een duurzame visserijsector wil zeggen dat er zowel aandacht is voor sociale, economische ais 
ecologische aspecten. Dankzij de specifieke inbreng van de Convenantpartners, betrokkenen en 
vooral de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan, werd 'Vistraject' een uniek rapport waarin 

deze duurzaamheidsaspecten evenwichtig aan bod komen.

Zeven hoofddoelen geven de hoofdlijnen weer van het beoogde transitieproces in de visserijsector. 
Omdat het belangrijk is om vissers die duurzaam vissen, daar ook (financieel) voor te waarderen, 
worden er in het rapport verbanden gelegd met projecten zoals bvb. Valduvis. Valduvis wil de 
duurzaamheid van de aangeboden vis op de veiling zichtbaar maken opdat de extra inspanning 

beloond wordt in markttoegang en/of meerwaarde. Ook de rol van de consument in dit 

transitieproces komt aan bod.

De zeven wegen noar een duurzame Vlaamse visserij:

- De Vlaamse visserij draagt ertoe bij dat alle commerciële visbestanden zich bevinden binnen 
veilige grenzen.
Door een duurzaam beheer van de visbestanden zal er op lange termijn stabiele visvangst 
mogelijk zijn die vissers met minder inspanning kunnen binnenhalen, waardoor de 
brandstofuitgaven dalen en koolstofemissies verminderen. Bovendien zal een betere 

vangstsamenstelling met grotere exemplaren kunnen bijdragen toi hogere marktprijzen.

- De vissersvloot heeft een minimale impact op het ecosysteem.
De zoektocht naar duurzame visserijtechnieken die een minimale impact hebben op het 

milieu en de selectiviteit van de vangsten vergroot, wordt verder gezet. Ook de indirecte 
negatieve impact op de waterkwaliteit en luchtkwaliteit wordt daarin meegenomen.

7



Visserij verduurzaamt

- Natuur op zee wordt beschermd.
Vissers en natuurbeschermers zorgen samen voor natuurgebieden in zee. Vissers in opleiding 
leren over de werking van het ecosysteem, Natura 2000 en beschermde diersoorten, zodat 
er meer begrip ontstaat voor de noodzakelijke beschermingsmaatregelen.

- Rederijen zijn economisch rendabel.
Economisch rendabele rederijen vormen een stevige basis om te investeren in ecologische 
en sociale doelen. Door de inzet van alternatieve technieken aan boord en aan het vistuig 
stijgt de rendabiliteit. Informatiecampagnes en certificaten tonen consumenten de weg naar 
duurzame vis.

- Kleinschalige en kustvisserij.
De lokale kleinschalige en kustvisserij keni een aparte problematiek die een specifieke 
aanpak nodig heeft doordat hun bereik weg van de thuishaven veel beperkter is en hun 
mogelijke visgronden meestal gedeeld moeten worden met andere activiteiten op zee en of 

natuurbescherming.

- Een sociaalverantwoorde visserij.
De vissers zijn tevreden over hun job, hun verloning en werken in veilige 

werkomstandigheden.

De nieuwe vissers.
Een job ais visser is opnieuw in trek bij jongeren. De nieuwe generatie vissers wordt binnen 
een brede maritieme opleiding opgeleid tot 'guardians of the sea' en vaardige ondernemers, 
zodat zij goed voorbereid aan hun toekomst ais visser kunnen starten.
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