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Voorzitter: de heer Jos De Meyer 

Interpellatie van de heer André Van Nieuwkerke tot 
de heer Kris Peeters, minister-president van de 
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutione-
le Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid, over de verduurzaming van de 
Belgische zeevisserij 

De voorzitter: De heer Van Nieuwkerke heeft het woord. 

De heer André Van Nieuwkerke: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister-president, deze interpellatie 
heeft een filosofisch kantje. Befaamde biologen zeggen 
dat onze zeeën tegen 2050 leeggevist zullen zijn als we 
niet opletten. Mijn interpellatie heeft natuurlijk een culi-
nair aspect. Als sommige vissoorten verdwijnen, ver-
armt onze keuken. De visserijsector zal daar ook onder 
lijden. Ten slotte zit er een politiek kantje aan, moeten 
we de sector niet tegen zijn zin gelukkig maken? 

De Belgische zeevisserijsector staat sterk onder druk. De 
Europees toegekende quota dalen vanwege overbevis-
sing en de bedreiging van vispopulaties. Nu is het feest 
als een pladijs of tong acht jaar oud is. Vroeger was het 
evident dat ze 25 jaar oud werden. De grote soorten 
worden eerst gevangen, de kleinere soorten moeten zich 
behelpen met de zeebodem en zoals we weten is die 
bodem door bepaalde vistechnieken ook in gevaar. De 
afgelopen zeven jaar kende de sector een gemiddeld 
verlies van 1000 ton per jaar. De consument wordt te-
recht veeleisender en hecht steeds meer belang aan de 
duurzaamheid van de vis op zijn bord. Recent vernamen 
we in de pers dat Centerparcs enkel nog vis met een 
duurzaamheidslabel zal serveren in zijn restaurants. In 
Nederland spraken de supermarktketens af om tegen 
2011 enkel nog duurzame vis in hun rekken te brengen. 
We moeten dat relativeren, want mondiaal gezien heeft 
zoiets weinig impact. Trouwens, ligt de gemiddelde 
consument hiervan wakker? 

Daarnaast heeft de visserij hoge kosten. Die hebben te 
maken met de manier van vissen. De boomkorvisserij 
vergt enorm veel stookolie omdat men met zware netten 
werkt. Dat is zo langzamerhand de doodsteek voor onze 
visserij. Onze zeevisserij kampt met een tanende popula-
riteit bij onze jongeren. Het ene brengt het andere mee. 
De harde arbeidsvoorwaarden in de traditionele visserij 
schrikt heel wat jongeren af. Het merendeel van de afge-
studeerden van onze visserijscholen belandt na een tijdje 
in de baggersector. 

Het overgrote deel van de Belgische vissersvloot bestaat 
nog uit zogenaamde boomkorvaartuigen. Dat is nefast 

voor de zeebodem en, zoals gezegd, zeer duur in ver-
bruik. De directeur van het Instituut voor Landbouw- 
en Visserijonderzoek (ILVO) noemt de boomkorvisse-
rijtechniek voorbijgestreefd. Het wordt een uitdaging 
om alternatieven te ontwikkelen die energie besparen. 
De traditionele sector heeft veel geïnvesteerd in mate-
riaal en voelt zich verplicht om die investeringen ten 
volle uit te buiten. Slechts een kleine minderheid van 
de reders gebruikt alternatieve technieken. In plaats 
van de zware boomkorven gebruiken ze de veel lichte-
re borden of ze doen aan traditioneel lijnvissen. Het is 
trouwens niet voldoende om de boomkorren te vervan-
gen door borden. Men moet bijvoorbeeld proberen 
selectieve netten te produceren. Nu wordt er heel wat 
vis overbodig gevangen. Vis die op onze markt niet 
gegeerd is, wordt teruggeworpen. Dat betekent veel 
verlies. Kleine visjes worden gebruikt voor voedermeel 
voor kweekvis. We zitten in een vicieuze cirkel en 
werken eraan mee. Dat is niet bevorderlijk voor het 
visbestand. Er is wel een kentering: een minderheid 
zoekt alternatieven en we hebben kweekprogramma’s 
zoals de schaaldierculturen aan onze kust. Dat zijn 
allemaal goede zaken in een duurzame richting. 

Er is ook labeling inzake duurzaamheid van de Marine 
Stewartship Council en die wordt internationaal aan-
vaard. Er zijn ook initiatieven, zoals bleek bij ons be-
zoek aan de vismijn van Oostende, waarbij men plots 
met een ander label, het Belfishlabel, voor de dag 
komt. Dat is helemaal niet gelinkt met het internationa-
le label. Daardoor ontstaat bij de consumenten enige 
verwarring. 

Langs onze kust moeten we ook rekening houden met 
de Europese richtlijnen in verband met de bruinvis, 
want een aantal bruinvissen wordt ook het slachtoffer 
van onze manier van vissen. Het is ook altijd een hele 
opdracht om alle kustburgemeesters op dat vlak op één 
lijn te krijgen. Recreatief vissen met warrelnetten is 
toch een gevaar voor die beesten. 

Het is uiteraard een problematiek die ook Europees 
aangepakt moet worden, maar ze is ook in deze com-
missie bekend. Daarnaast is er uiteraard de afstemming 
met het federale Noordzeebeleid. Mijnheer de minister, 
u zegt terecht dat dit aspect achteraan huppelt. Dat is 
een absurde toestand, want voor de afbakening van 
mariene gebieden is de federale overheid bevoegd, 
maar Vlaanderen is bevoegd voor de zeevisserij, die 
zich moet afstemmen op die mariene gebieden. Er is 
ook heel wat Belgisch en Vlaams onderzoek over de 
Noordzee, erfgoed en reservaten. Erfgoed is een 
Vlaamse bevoegdheid, maar wat dan met scheeps-
wrakken, waarrond ook veel vissen voorkomen? Ik heb 
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begrepen dat de Vlaamse Regering hiervan een punt wil 
maken in de tweede ronde van de staatshervorming. 

Mijnheer de minister-president, welke maatregelen plant 
u om onze zeevisserijvloot te verduurzamen en het aan-
deel van de boomkorvisserij te laten afnemen ten voor-
dele van de meer duurzame en energiezuinige visserij-
technieken? Voorziet u in proeftuinen of subsidies? Wie 
zorgt eventueel voor de opvolging en wat is de timing? 

De problematiek van de bruinvis ligt gevoelig bij de 
bevolking en bij Europa. Wat zijn de afspraken hierom-
trent met de minister bevoegd voor het Noordzeebeleid, 
om meer toezicht te houden op het verbod van de vangst 
met warrelnetten op het strand door de recreatieve visse-
rij? De gevolgen voor de bruinvis zijn niet zozeer te 
wijten aan de professionele als wel aan de recreatieve 
visserij. 

Hoe plant u in de toekomst het overleg? Er zijn verschil-
lende bevoegdheidsniveaus die gelijkgestemd moeten 
worden, zolang de bevoegdheden verdeeld zijn zoals nu 
het geval is. 

Inzake labeling is er nu Belfish, dat gelanceerd werd 
door de sector zelf. Zou het niet beter zijn dat dat inter-
nationaal gedragen wordt, zodat het een geheel is? Als 
elk land begint met een eigen label, zijn we ver weg. 

Mijnheer de minister, welke stappen plant u in het ver-
dere zeevisserijbeleid? 

De voorzitter: De heer Sintobin heeft het woord. 

De heer Stefaan Sintobin: Mijnheer de voorzitter, het 
zal u uiteraard niet verbazen dat ik me graag aansluit bij 
de interpellatie van de heer Van Nieuwkerke. Mijnheer 
de minister, de vragen die we al sinds het begin van deze 
legislatuur stellen, eerst aan uw voorganger en later aan 
u, komen hier opnieuw aan bod. 

De boomkorvisserij is een deel van het probleem, maar 
voor een reder is het natuurlijk niet evident om investe-
ringen te doen en nieuwe scheepvaartuigen in de vaart te 
brengen. Ze zijn eigenlijk een beetje in een vicieuze 
cirkel terechtgekomen. Door hun methode van vissen 
hebben ze te kampen met enorme stookoliekosten, maar 
hebben ze ook de middelen niet om te investeren in 
nieuwe vaartuigen. 

Mijnheer de minister, uit uw vorige antwoorden en uit 
de antwoorden van uw voorganger is gebleken dat de 
Vlaamse overheid wel degelijk opteert voor duurzaam 
vissen en alternatieve visserijtechnieken, maar ik denk 
dat het een proces is van lange adem. 

Ik blijf ervan overtuigd dat onze visserijsector een toe-
komst heeft. Alarmerende persberichten zoals enkele 

weken geleden, waarin vanuit een bepaalde weten-
schappelijke hoek wordt gesteld dat we, als we zo 
voort gaan, de zeeën zullen leegvissen, belichten de 
zaak vanuit een bepaalde invalshoek. De vraag is of we 
willen dat onze visserijsector nog een toekomst heeft. 
Ik dacht van wel en ik dacht dat ook de Vlaamse Rege-
ring dat heeft gesteld in diverse beleidsplannen. 

Ook over het Belfishlabel heb ik al een keer een vraag 
gesteld. Uit het antwoord toen bleek dat men niet juist 
wist wat het was. Het was een privé-initiatief. Bij ons 
bezoek aan de vismijn van Oostende hebben we de 
lancering van het label meegemaakt. Ik heb problemen 
met het feit dat het een Belgisch label is, maar dat 
terzijde. Het schept inderdaad verwarring bij de con-
sumenten. 

Mijnheer de minister-president, Belfish heeft ook een 
website. Ik heb die gisteren nog eens bezocht. De web-
site maakt melding van ILVO en het Vlaams Centrum 
voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Dat zijn 
toch organisaties die gesteund worden door de Vlaam-
se overheid. Men zegt dat het een privélabel is en dat 
de overheid er niets mee te maken heeft, maar het is 
een heel verwarrend verhaal. De meest recente pers-
mededeling op de webstek gaat over Purusgarnalen 
met Belfishlabel. Wat is het nu eigenlijk? Is het een 
Puruslabel of een Belfishlabel? 

Misschien past dit verhaal in de discussie die we ge-
voerd hebben over de steun aan het Puruslabel en de 
politieke inmenging. Het is een heel onduidelijk ver-
haal en komt de sector en de productie niet ten goede. 
Ik vind dat duidelijkheid geschapen moet worden, 
zeker wat de eventuele samenwerking van dit label met 
VLAM en met het ILVO betreft. 

De voorzitter: De heer De Klerck heeft het woord. 

De heer Patrick De Klerck: Mijnheer de voorzitter, ik 
wil me graag aansluiten bij de interpellatie van de heer 
Van Nieuwkerke. Ik kan de algemene filosofie volgen 
die hier wordt geschetst. 

Het gaat inderdaad niet goed met de visserijsector. De 
quota zijn nefast voor de sector en er zijn heel wat 
problemen. Ook de overnames, in het verleden vooral 
door grote Nederlandse reders, hebben voor wat pro-
blemen gezorgd. Er zijn meer kosten. Er werd verwe-
zen naar de brandstof, maar er zijn heel wat elementen 
die de totale onkostennota hoog doen oplopen. Ook het 
aspect van de knelpuntberoepen speelt hier. Het is niet 
meer evident om mensen te vinden in de sector. Er 
verdwijnen ook een aantal schepen en de afschrij-
vingsperiode wordt langer, omdat de schepen steeds 
duurder worden. Als men internationale maatstaven 
moet respecteren, wordt de aankoop van een schip 
steeds duurder. 
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Dat zijn enkele algemene puntjes, maar ik wil ook inzoo-
men op een aantal specifieke punten uit de interpellatie. 
Het merendeel van de afgestudeerden van de visserijscho-
len zouden na een tijdje in de baggersector belanden. 
Zoals dat hier wordt geformuleerd, klinkt het minder-
waardig. Misschien is dat niet de bedoeling. 

De heer André Van Nieuwkerke: Jongeren kiezen voor 
de baggersector, en dat ten koste van de visserijsector.  

De voorzitter: Het is niet de bedoeling om hierover nu 
te discussiëren. Dat kan op een ander moment. Bedoe-
ling is de minister-president te interpelleren. 

De heer De Klerck heeft het woord. 

De heer Patrick De Klerck: We zijn internationaal 
bekend voor het baggeren. We zijn aan het werk in het 
Panamakanaal, en aan de luchthaven in Singapore. 
Daarover bestaat geen discussie. 

Als u spreekt over het inkomen en de alternatieven, 
vraag ik me af of lijnvissen een valabel alternatief is. 
Over het recreatief vissen dat nadelig zou zijn voor de 
bruinvissen, zijn enkele studies verschenen, maar het is 
geen één-éénrelatie: het probleem van de bruinvissen 
wordt door meerdere dingen veroorzaakt. 

De voorzitter: De heer Demesmaeker heeft het woord. 

De heer Mark Demesmaeker: Als ik in de Angelsaksi-
sche landen kom, zie ik op veel plaatsen mariene cultuur 
langs de kusten. Dat is een alternatief voor de zeevisse-
rij. Ik ken er niet veel van, maar allicht heeft het te ma-
ken met de fysieke beperkingen die wij hebben, en de 
fysieke voordelen die zij hebben met de aanwezigheid 
van beschutte baaien en inhammen. Is er al onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden hiervan voor ons? 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het 
woord. 

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer Van 
Nieuwkerke, u zei dat u filosofische en culinaire vragen 
had. De sterfelijkheid en het uitsterven van diersoorten, 
in dit geval vissen, is inderdaad filosofisch. Ik dacht dat 
uw volgende stap in de richting zou gaan van één levend 
wezen dat zich bewust is van de sterfelijkheid, namelijk 
de mens. De dieren zijn zich daar volgens bepaalde 
filosofen niet van bewust en kunnen zich daar minder 
zorgen over maken. 

De heer André Van Nieuwkerke: De mens als maatstaf 
der dingen. 

Minister-president Kris Peeters: Zo is dat. Dit neemt 
echter niet weg dat het probleem ernstig is voor de vis-
sen, zelfs vanuit filosofisch oogpunt. 

Ik heb begrepen, mijnheer De Klerck, dat het wegzuig-
effect van de baggersector niet negatief bedoeld is voor 
de baggersector. Doordat de krapte op de arbeidsmarkt 
ook daar bestaat, en de baggersector aantrekkelijke 
voorwaarden stelt, worden veel mensen aangezogen tot 
die sector. Het gevolg is dat binnenschippers en matro-
zen het heel wat moeilijker hebben om mensen te vin-
den. Als we de visserij, de binnenvaart en de bagger-
sector in Vlaanderen een toekomst willen geven, waar 
ik achter sta, dan hebben we een probleem. Zoveel 
mensen zijn er niet beschikbaar op die markt. Zo heb ik 
deze interpellatie begrepen. Het is een terechte zorg, 
maar niet negatief bedoeld voor de baggersector.  

Het uitgangspunt is de economisch en ecologisch duur-
zame visserij. Dat moet het doel zijn voor ons allen. De 
keuze van een visserijmethode wordt in belangrijke 
mate bepaald door het type vaartuig en door keuzes die 
de rederij zelf maakt. De Vlaamse overheid kan even-
wel incentives hanteren om alternatieve visserijmetho-
des te promoten en doet dat reeds geruime tijd. Opzet 
is het promoten van alternatieve sleepnetvisserijen met 
de bedoeling het milieu minder te belasten en de kosten 
zoals brandstof maar ook materialen te reduceren. 

Het ILVO-Oostende heeft proefprojecten uitgewerkt 
waarbij alternatieven voor de boomkorvisserij worden 
getest. Belangrijk hierbij is dat de alternatieven worden 
uitgetest op actieve vaartuigen zodat meteen de effecti-
viteit en de efficiëntie op bedrijfsniveau kan worden 
vastgesteld. Men kan van alles uitproberen, maar op 
bedrijfsniveau moet het ook werken. Er wordt dus veel 
aandacht besteed aan een snelle implementatie van 
succesvolle technieken. 

De vloot bestaat momenteel voor 95 percent uit boom-
korvaartuigen. Ze zijn bijzonder geschikt voor de vis-
serij op tong en schol, onze Vlaamse specialisatie. Die 
vaartuigen kunnen echter niet zomaar met andere vis-
methodes worden ingezet en dienen de nodige aanpas-
singen en verbouwingen te ondergaan, onder andere 
voor de installatie van nettenrollen en specifieke win-
ches. De lieren moeten worden aangepast. Een totale 
omschakeling op korte termijn is niet realistisch. Van-
daar dat, naast het differentiëren van onze vloot naar 
onder andere niet gequoteerde soorten, er ook gezocht 
wordt naar visserijtechnieken die gebruikt kunnen 
worden op de boomkor, maar die minder energie ver-
bruiken en qua visvangst veel selectiever zijn. Ik ver-
wijs hierbij naar de ontwikkeling van een alternatieve 
ecologische boomkor, met rolsloffen, ontsnappings-
roosters, panelen met vierkanten mazen enzovoort. 
Deze visserijmethode is van essentieel belang voor de 
visserij op de doelsoorten tong en schol. 

Verder werd eveneens een project uitgewerkt over de 
outriggervisserij. De eerste resultaten van deze visse-
rijmethode schijnen veelbelovend op het vlak van 
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brandstofbesparing en openen perspectieven voor de 
vaartuigen uit de middenslagcategorie, voornamelijk in 
de zomerperiode. 

Verder zijn er nog projecten over passief vistuig, name-
lijk staandwantvisserij en schakels en potten. De eerste 
onderzoeksresultaten werden aan het geïnteresseerde 
publiek kenbaar gemaakt onder andere op de infosessies 
die in samenwerking met de Stichting Duurzame Visse-
rijontwikkeling (SDVO) worden georganiseerd. 

Het Vlaamse beleid met betrekking tot de visserij concen-
treert zich op structurele maatregelen die de sector ener-
zijds verduurzamen, economisch en ecologisch, en ander-
zijds differentiëren. De Vlaamse en Europese middelen 
die beschikbaar zijn via het Financieringsinstrument voor 
de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) en het 
Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij 
(FIOV), en straks via het Europees Visserijfonds (EVF) 
ter beschikking komen, worden derhalve zoveel mogelijk 
voorbehouden voor investerings- en onderzoeksprojecten. 
Voor investeringsprojecten plant het FIVA naast een 
kapitaalpremie of rentesubsidie ook de mogelijkheid om 
een ecobonus toe te kennen.  

Wij doen het maximale wat in onze mogelijkheden ligt, 
maar naast het ecologische aspect is er ook de noodzaak 
aan economische duurzaamheid. En daar is de situatie 
zeker niet gunstig. Er zijn een aantal externe factoren die 
het de sector bijzonder moeilijk maken. Ik kreeg recent 
cijfers waaruit blijkt dat in vergelijking met januari 2007 
de brandstofprijs in januari 2008 gemiddeld 50 percent 
hoger ligt. Als men dan weet dat in januari 2008 de 
gemiddelde besomming en de gemiddelde visprijs be-
duidend lager liggen dan vorig jaar, hoeft het weinig 
betoog dat de situatie voor heel wat reders momenteel 
absoluut niet rooskleurig is. Investeren in een dergelijk 
klimaat is zeker niet van zelfsprekend. 

In het verleden zijn al initiatieven genomen ter bescher-
ming van de bruinvis. Naar aanleiding van de verhoogde 
aantallen strandingen van bruinvissen in het voorjaar 
van 2006 heeft mijn voorganger aanvullende bescher-
mende maatregelen getroffen in het kader van de strand-
visserij ten einde deze zoogdieren bijkomend te be-
schermen. Ik heb die maatregel eind 2007 verlengd. 
Deze maatregelen betreffen het verbieden van warrelnet-
ten langer dan 50 meter en hoger dan 80 centimeter. Ook 
mogen per visser maximaal twee netten worden ge-
bruikt, behalve van maart tot en met mei. In die periode 
is dat maximum op één net per visser gebracht. 

De maatregel ligt in de lijn van de besluiten van de amb-
telijke werkgroep die in het voorjaar 2006 rond dat the-
ma heeft vergaderd. Ik ben van oordeel dat deze maatre-
gelen proportioneel zijn met een mogelijk risico. Een 
eerste evaluatie van de strandingen in 2007 gaat in de-
zelfde richting. Ik ben geen voorstander van een totaal 

verbod op het gebruik van warrelnetten bij de strand-
visserij. Met de verlengde maatregel hebben we een 
goed evenwicht bereikt. Evaluatie en het verder opvol-
gen zijn essentieel. 

Er is overleg tussen de administraties op Vlaams en 
federaal niveau, zij het dat dit niet gestructureerd is. Zo 
is er overleg geweest naar aanleiding van een aanma-
ning van de Europese Commissie inzake de problema-
tiek van de bruinvissen, en bij de opmaak van het Nati-
onaal Strategisch Plan en het Operationeel Plan in het 
kader van het nieuwe Europees Visserijfonds zijn ook 
de Vlaamse administratie voor Leefmilieu en de FOD 
Leefmilieu (federale overheidsdienst) betrokken. Er is 
geen gestructureerd overleg gepland, maar ik verwijs 
naar de tussenkomsten en het tweede pakket dat voor 
15 juli moet gefinaliseerd zijn. Ik ga daarbij uit van de 
steun van alle hier aanwezige fracties. Zo kunnen we er 
minstens voor zorgen dat de bestaande situatie, die een 
goed beleid onmogelijk maakt, zo snel mogelijk op-
houdt. We hebben het landbouwrampenfonds. 

De heer Stefaan Sintobin: Het is leeg. 

Minister-president Kris Peeters: We zijn niet alleen 
uit op geld, maar op bevoegdheden. Dat is toch ook de 
bekommernis van het Vlaams Belang. Wallonië maak-
te zich zorgen dat er niets zat in het landbouwrampen-
fonds, maar men heeft ervoor gezorgd dat de Lottogel-
den daarvoor worden aangesproken. 

De heer Frans Wymeersch: Nu nog dierenwelzijn, 
voedselveiligheid enzovoort. 

Minister-president Kris Peeters: Er is nog heel wat 
werk aan de winkel vooraleer er Vlaamse verkiezingen 
zijn op 14 juni 2009, als ik men niet vergis. 

Ik betreur de kakofonie van labels. Het Belfishlabel is 
een privé-initiatief dat slechts een gedeelte van de 
Belgische productie omvat en aldus minder slaagkan-
sen heeft. Maar nogmaals, de overheid is daar niet bij 
betrokken. Inzake duurzaamheidslabels is het belang-
rijk dat alle EU-vis, die gevangen is overeenkomstig de 
communautaire bepalingen, in principe duurzaam is 
gevangen en aldus geen extra duurzaamheidslabel 
behoeft. Anderzijds blijkt het certificatieproces voor 
duurzaamheidslabels kostenverhogend te werken. 

Intussen werkt VLAM aan een seizoensgebonden vis-
campagne ‘beste aankoopperiode’, waarbij rekening 
wordt gehouden met paaitijden – mindere visvleeskwa-
liteit en belangrijke rustperiode voor voortplanting – en 
de topaanvoermaanden op de veilingen. Ik denk dat dat 
heel belangrijk is.  

Mijnheer Sintobin, als men informatie vraagt aan ILVO 
of VLAM, krijgt men die natuurlijk. Maar als men de 
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indruk zou geven dat het label volledig gesteund wordt 
door VLAM en ILVO, moeten we eens kijken hoe we 
daarop kunnen reageren, want er is geen formele onder-
steuning van dit label. Maar misschien zaait men bewust 
wat verwarring, wat te betreuren is. 

De heer Stefaan Sintobin: Mijnheer de minister-
president, het moet toch in ieder geval worden nagekeken. 
Ik lees op de webstek ook dat men van plan is om met het 
Belfishlabel deel te nemen aan de wereldtentoonstelling 
in Zaragoza. In welk kader gebeurt dat? Is dat met over-
heidssteun? Ik vind dat allemaal vrij eigenaardig. 

Minister Kris Peeters: U weet dat de Vlaamse overheid 
niet deelneemt aan Zaragoza. Ik zal het nakijken. Als 
men de indruk zou geven dat het label onze steun krijgt, 
moeten we zo nodig eens contact opnemen. 

Mijnheer Van Nieuwkerke, op basis van de beleids-
nota’s en de beleidsbrieven die hier besproken werden, 
blijft het uitgangspunt het nastreven van een economisch 
en ecologisch duurzame visserij, en dat via een structu-
rele aanpak. 

Ook inzake aquacultuur of mariene cultuur moeten we 
stappen zetten. Er zijn ook al stappen gezet. Ik herinner 
me dat we een tijdje geleden met de Nederlandse minis-
ter hebben overlegd, want ook in Nederland is men vol-
op bezig om het kweken van vissen bijkomend te stimu-
leren. Ik ben zelf op bezoek geweest bij de onderneming 
die de Belgische kaviaar kweekt. Dat is indrukwekkend, 
want er werd zeven jaar aan gewerkt zonder dat iets op 
de markt kon worden gebracht. Dat vraagt heel wat 
voorbereiding. 

We opteren zeer duidelijk voor de economisch en ecolo-
gisch duurzame visserij, die, met een structurele aanpak, 
nog kansen en een toekomst heeft. Voor de mensen die 
daar zeer actief zijn, is het heel belangrijk om dat te 
onderstrepen en bijkomende ondersteuning te geven. 
Daarnaast moeten andere lijnen uitgezet worden die in 
de toekomst bijkomend rendabel kunnen worden ge-
maakt. Overleg met de sector is daarbij heel belangrijk. 

Een aantal cruciale elementen, de vangstmogelijkheden 
en het ondersteuningsbeleid, zitten natuurlijk op Euro-
pees niveau. Inzake het zeevisserijbeleid wil ik aange-
ven dat op structureel vlak momenteel de laatste tranche 
van het FIOV wordt benut. Na goedkeuring van het 
Nationaal Strategisch Plan en het Nationaal Operatio-
neel Programma, kunnen projecten in het kader van het 
EVF mede gefinancierd worden. 

ILVO richt zich op onderzoeksprojecten met het oog op 
een snelle implementatie. Inzake toewijzing van de 
vangstmogelijkheden wordt het collectieve benuttings-
systeem in nauw overleg met de quotacommissie van de 
Rederscentrale gehanteerd. Op die manier worden de 

ons toegewezen quota zo optimaal mogelijk opgevist. 
Op het vlak van de controle wordt werk gemaakt van 
internationale gemeenschappelijke controleplannen, 
waarbij de controlediensten van diverse lidstaten op 
zee samenwerken met het oog op een efficiënte contro-
le. We hebben het onlangs nog gehad over piraatvisse-
rij. Daarnaast zal in de nabije toekomst het elektroni-
sche logboek zijn intrede doen in de visserijsector. 

De energiekosten zijn met 50 percent gestegen, maar 
dat is niet het geval voor het product dat wordt afgele-
verd. Dat zijn moeilijke omstandigheden, waarbij we 
vanuit het beleid al het mogelijke doen om niet alleen 
economisch, maar ook ecologisch de juiste strategische 
lijnen uit te zetten. 

De voorzitter: De heer Van Nieuwkerke heeft het 
woord. 

De heer André Van Nieuwkerke: Mijnheer de minis-
ter, ik dank u voor uw uitvoerige antwoord. Het ligt in 
de lijn van wat we ook binnen onze fractie denken. 

Maar ik vrees dat de sector er zich niet genoeg bewust 
van is. Op dat vlak zal ook het beleid de sector meer 
moeten overtuigen, om te zeggen dat het zo niet verder 
kan. Zij moeten zich langzamerhand omvormen, want 
anders zal de sector in de toekomst niet overleven. Ik 
denk dat dat een belangrijke taak is van het beleid. 

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord. 

De heer Karlos Callens: Mijnheer de voorzitter, ik 
heb nog een vraag in verband met Belfish. Zou het 
kunnen dat die vis een toegevoegde waarde heeft die 
een andere vis niet heeft? 

De voorzitter: Mag ik een suggestie doen? Men ging 
de problematiek van de labels onderzoeken. Zouden 
we de minister-president niet vragen om dit onderzoek 
te doen en ons schriftelijk, via de commissiesecretaris, 
te informeren, zodat hier niet geïmproviseerd wordt, 
maar we, na onderzoek, wel over de nodige informatie 
beschikken? 

De heer Karlos Callens: Mijnheer de voorzitter, in 
andere sectoren, zoals de sector die ik het best ken, de 
varkenssector, zijn er dieren die een andere waarde 
hebben en waarvan het vlees onder een bepaalde naam 
wordt verkocht. Misschien is die vis anders verpakt of 
ontgraat? 

De voorzitter: Mijnheer Callens, we delen allemaal 
uw bezorgdheid. 

Het incident is gesloten. 
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Vraag om uitleg van de heer Patrick De Klerck tot de 
heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse 
Regering, Vlaams minister van Institutionele Her-
vormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plat-
telandsbeleid, over de precaire toestand van het Bel-
gische trekpaard 

De voorzitter: De heer De Klerck heeft het woord. 

De heer Patrick De Klerck: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister-president, mijn diersoort is dus het 
Belgische trekpaard. 

Onze contreien staan sinds mensenheugenis bekend om 
hun inlandse paarden. In de middeleeuwen werden ze 
gebruikt als ridderpaard, dat tot 250 kilogram kon dra-
gen en daarmee ook nog vlot kon stappen en draven. Uit 
die periode dateert onder andere het Ros Beiaard: de 
koudbloed uit onze streken werd het basispaard voor alle 
Europese trekpaardenrassen. Onze fokkers hebben zich 
steeds verzet tegen een kruising van het inlands paard 
met lichtere rassen. Ons Belgisch trekpaard is dan ook 
even raszuiver als de Arabische volbloeden, maar de 
toekomstperspectieven zijn sterk verschillend. 

Waar we in vroegere tijden in Vlaanderen voor de uit-
voer alleen al gemakkelijk 30.000 hengsten en merries 
telden, is hun totale aantal vandaag geslonken tot enkele 
duizenden. Begin jaren tachtig raakte de fokkerij van het 
Belgisch trekpaard in het slop. Het trekpaard had zijn 
bestemming in de landbouw nagenoeg volledig verloren. 
Meerdere toppaarden trokken naar Nederland, waaron-
der vele van de beste Vlaams hengsten. Het aantal veu-
lens daalde onder het alarmerende peil van 500 stuks. 

Vanaf 1982 groeide stilaan het bewustzijn dat moest 
worden geselecteerd naar een paard aangepast aan de 
noden van de nieuwe liefhebbers, die het Belgisch trek-
paard voornamelijk zien als recreatiepaard, naast be-
perktere mogelijkheden in de bosbouw, kleinschalige 
landbouw en in paardenmelkerijen. De paarden worden 
dus hoofdzakelijk aangewend voor recreatief rijden, 
mennen of staan gewoon in de wei. Wat is er trouwens 
mooier dan een Belgische trekpaardmerrie met een dar-
telend veulen ernaast? 

Er wordt gestreefd naar een paard met veel rasadel, 
gemakkelijk te houden en met een grote kleurenver-
scheidenheid. De opbloei zette zich voort door onder 
andere de introductie van de veulenpremie, waarbij de 
Vlaamse overheid 125 euro per ingeschreven veulen 
betaalde. De fokkerij kende een heropbloei en het cijfer 
van meer dan 1000 ingeschreven veulens per jaar werd 
opnieuw bereikt. 

Echter, de jongste jaren pakken er zich weer donkere 
wolken samen boven de fokkerij van het Belgisch trek-
paard. Zowel de premies voor de merries als voor de 

veulens kenden een uitdovend karakter, in tegenstelling 
tot Wallonië, waar nog steeds met premies gewerkt 
wordt. We merken anno 2008 opnieuw een schrikbaren-
de daling van het aantal veulens. Ook de handel is totaal 
stilgevallen. Voorheen was het ondenkbaar dat een mer-
rieveulen enkel afzet zou vinden op de slachtbank, wat 
vandaag jammer genoeg een spijtige realiteit is. 

Een ander element vormt de hoge kostprijs voor het 
fokken van de dieren. Voor een stalaccommodatie van 
een tiental paarden – waarvoor de nodige vergunningen 
werden afgeleverd: stedenbouwkundige en milieu-
vergunning, exploitatievergunning, mestbanknummer 
enzovoort – moet men algauw 30.000 euro rekenen. De 
voederkosten zelf beginnen ook de pan uit te swingen. 
De bedragen voor het dekgeld zijn ook spectaculair 
toegenomen. Waar het enkele jaren geleden nog onge-
veer 200 euro was, kan de prijs nu gemakkelijk oplopen 
tot 400 euro voor een goede bloedlijn, naast verplaat-
singskosten, die in functie van de bloedlijnen ook aan-
zienlijk kunnen zijn, van gemiddeld 750 euro per jaar. 

In het licht van de voedselveiligheid is ook een regi-
stratiechip, terecht, noodzakelijk. Dat is nog eens 100 
euro per paard. Verder zijn er de essentiële kosten voor 
de veearts, bijvoorbeeld om de twee maanden ontwor-
men, aan 90 euro per paard. De kosten voor de hoef-
smid, onder andere voor het voorzien van ijzers twee 
keer per jaar, bedragen zowat 200 euro. Specifiek om 
drie maal per jaar de hoeven te bekappen rekent men 
aan 175 euro per paard per jaar. Daarnaast dienen de 
paarden ook verzekerd te worden. Via de formule van 
groepsverzekering komt dit op ongeveer 100 euro, wat 
dan nog de voordeligste mogelijkheid is. 

Op die manier komt men al snel aan een kostprijs van 
2000 euro voor een gewone merrie van drie jaar oud, 
waardoor de verkoopbaarheid beperkt is. Daarbij komt 
nog dat de hengstenhouderij een zeer kleine en zeer 
gesloten wereld is, waardoor inteelt eerder regel dan 
optie is. 

Mijnheer de minister-president, het fokken en houden 
van het Belgisch trekpaard, waarbij men dus eigenlijk 
een stuk van ons dierlijk erfgoed kan ondersteunen, 
kan, als men het correct wil doen – keurhengsten, 
keurmerries en geen inteelt – nooit een lucratieve be-
zigheid zijn. Men moet in het beste geval ook niet 
rekenen op een rijkelijk gevulde prijzenpot tijdens de 
prijskampen, waar de hoogste premie 25 euro bedraagt. 

Het Belgisch trekpaard maakt deel uit van ons cultureel 
plattelandserfgoed. Het zou dan ook jammer zijn als 
het dier zou verdwijnen. 

Mijnheer de minister, is het een mogelijke piste om, 
gezien de goede staat van de Vlaamse financiën, de 
overheidssteun op ingeschreven fokmerries opnieuw te 
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introduceren? Kan een premie voor het opfokken van 
hengsten, naar analogie van de premie voor de dravers, 
geïntroduceerd worden? Is het verbod op het blokstaar-
ten een reden waarom er minder nieuwe veulens gebo-
ren worden? Maar ik wil de grote discussie over blok-
staarten niet heropenen, want dat is een ander onderwerp 
en niet de essentie van mijn vraagstelling. 

Kan, gezien de jaar na jaar dalende cijfers van het Bel-
gisch trekpaard, een promotiecampagne gevoerd wor-
den? Kan er, gezien het uitdovende karakter van de 
bloedlijnen, onderzocht worden of meer bloedlijnen 
verkregen kunnen worden, aangezien de inteelt momen-
teel zeer groot is? 

De voorzitter: De heer Demesmaeker heeft het woord. 

De heer Mark Demesmaeker: Mijnheer de voorzitter, 
ik zou een aantal bijkomende vragen in een iets bredere 
context willen plaatsen. 

Het gaat hier om ons levend erfgoed, waarvan paarden, 
en met name het Brabants trekpaard – want als Braban-
der spreek ik liever over het Brabants trekpaard – een 
aspect zijn. Er is een hele waaier van neerhofdieren: 
duiven, hoenders, konijnen, watervogels en daarnaast 
honden, geiten, varkens en runderen. Ze maken allemaal 
deel uit van ons levend erfgoed. 

De vraag is of we dat levend erfgoed nog een plaats wil-
len geven. Willen we dat bewaren en een nuttige kans 
geven voor de toekomst? Subsidies toekennen voor één 
aspect is goed en kan geen kwaad, maar ik denk dat het 
moet passen in een bredere visie op ons levend erfgoed en 
de manier waarop we dat een toekomst willen geven. 

Dan rijst bij mij de vraag waar die problematiek van het 
levend erfgoed thuishoort. De visie over levend erfgoed 
zou moeten uitmonden in een soort van beleidsplan 
daarover. Dat moet uitzoeken waar de knelpunten lig-
gen. Het Brabants trekpaard is zeker een en waarschijn-
lijk het knelpunt. Hoort het bij Landbouw of Cultuur? In 
het regeerakkoord vind ik onder de hoofding ‘Een rijk 
cultureel aanbod voor de hele samenleving’ dit zinnetje: 
‘Ook voor de bescherming van het levend erfgoed ne-
men we de nodige maatregelen.’ Hier zit dat bij Cultuur, 
of is er sprake van enige begripsverwarring? Is er een 
Vlaams minister die zich dat momenteel aantrekt? 

Er is een Steunpunt Levend Erfgoed. Dat is vragende 
partij om een aanspreekpunt te hebben bij een dienst of 
een minister die daarover een visie ontwikkelt. Als dat 
nog niet het geval is, kan dit aan een minister worden 
toevertrouwd? Bijvoorbeeld aan u, mijnheer de minister-
president, omdat ik weet dat als u het ter harte neemt, 
het zeker in orde komt. 

De voorzitter: De heer Sintobin heef het woord. 

De heer Stefaan Sintobin: Mijnheer de minister-
president, ik zit met dezelfde vraag, waar dit nu eigen-
lijk thuishoort. Sinds een half jaar zijn paarden in het 
parlement een hot item. Er is de resolutie-Sannen, er is 
uw beleidsnota, er was een vraag om uitleg van mij 
over de paardenwedrennen, vandaag gaat het over het 
Brabants trekpaard. Gisteren hebt u de start gegeven 
voor de dialoogdagen over de paardenhouderij. In 
plaats van losse maatregelen te nemen, past ook de 
vraag van de heer De Klerck in uw beleidsvisie over de 
paardenhouderij. 

De heer Jos De Meyer: In de pers las ik dat er zeven 
thema’s aan bod komen in de dialoogdagen. Ik wil het 
debat ruimer zien dan enkel het Brabants trekpaard. 
Misschien zitten de thema’s stamboek en fokkerij in een 
van die zeven onderwerpen. Als dat niet het geval is, 
kan dat worden verruimd zodat die ook aan bod komen? 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het 
woord. 

Minister-president Kris Peeters: Gisteren zijn inder-
daad de dialoogdagen van start gegaan. Dat kon niet 
anders dan in de stoeterij van Ludo Philippaerts. Het 
eerste thema is opleiding en vorming. De andere zes 
thema’s zullen volgen. Ik zal nagaan waar we het 
stamboekprobleem kunnen inpassen. Het plan is om 
die thema’s te bespreken, dan een actieplan op te ma-
ken met een opsomming van alle knelpunten en de 
hindernissen uit de weg werken. De administratie heeft 
een studie opgestart omdat het een tijd geleden is dat er 
een studie was naar de economische impact. De studie 
van toen zei dat de toegevoegde waarde van de sector 
hoog was. Met de nieuwe studie willen we een duide-
lijker zicht krijgen op het profiel van wie daar allemaal 
actief is en hoe de verhoudingen liggen.  

Mijnheer Sintobin, u hebt gelijk als u zegt dat het 
Vlaams Parlement het paard heeft ontdekt, of liever de 
paardachtigen. Het gaat dan over paarden en ezels. 

Mijnheer Demesmaeker, uw suggestie om het levend 
erfgoed te coördineren is goed. Vanuit mijn bevoegd-
heid Plattelandsontwikkeling ondersteun ik de Stich-
ting Levend Erfgoed via het Programma voor Platte-
landsontwikkeling. Dat gaat voornamelijk over runde-
ren en schapen. We moeten nagaan of we vanuit Platte-
landsontwikkeling initiatieven kunnen nemen. Na 
overleg met de andere ministers wil ik dat coördineren 
als niemand anders zich geroepen voelt. Ik voel me 
vereerd als u zegt dat het dan vooruit zal gaan. 

Gisteren waren de verschillende organisaties wild en-
thousiast over de eerste dialoogdagen. Ik ben me ervan 
bewust dat de verwachtingen hooggespannen zijn. 
Gelukkig voel ik me geruggensteund door het Vlaams 
Parlement na de goedkeuring van de resolutie-Sannen.  
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Mijnheer De Klerck, ik heb een schema gemaakt met het 
totaal aantal Belgische of Brabantse trekpaardveulens. 
Dat aantal blijft vrijwel gelijk. De vrees voor een dalen-
de trend is onterecht.  

In de jaren negentig werd Vlaamse steun gegeven voor 
het Belgisch trekpaard. Bij de start van het Programme-
ringsdocument Plattelandsontwikkeling I (PDPO I) in 
2000 kon het Belgisch trekpaard niet opgenomen wor-
den in de maatregel ‘Behoud van genetische diversiteit’, 
omdat Europa toen gebruik maakte van de FAO-lijsten 
(Food and Agriculture Organization) als selectiecriteri-
um. Onder druk van de lidstaten heeft Europa zijn regel-
geving achteraf versoepeld.  

In Vlaanderen werd zowel in PDPO I als in PDPO II 
aandacht besteed aan genetische diversiteit. Gelet op de 
beperkte financiële middelen, selectiecriteria en de con-
tinuïteit van het beleid werd ervoor gekozen een beperkt 
aantal schapen en runderrassen op te nemen in de maat-
regel genetische diversiteit. Het probleem van de zeld-
zame paardenrassen zal daarentegen wel aan bod komen 
in het actieplan paardenhouderij. De voorbereiding van 
dat actieplan is volop aan de gang. Ik hoop dat tegen het 
einde van dit jaar klaar te hebben. 

De bewering dat er premies worden uitbetaald voor het 
fokken van drafhengsten, is niet helemaal terecht. Dat 
moet in een passende context worden geplaatst. De fok-
ker van een Belgische draver die een eerste tot vierde 
plaats behaalt in bepaalde drafrennen, ontvangt twintig 
percent van het prijzengeld. Dat geld is afkomstig van 
weddenschappen en bijdragen die de leden betalen aan 
de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen. De 
premie is zeker niet uitsluitend bestemd voor hengsten. 
Het gaat niet om een premie van de Vlaamse Gemeen-
schap of het Vlaamse Gewest. 

Voor de paardenfokkerij kent de Vlaamse Regering 
uitsluitend subsidies toe aan Vlaamse Confederatie van 
het Paard, die tevens de leidende vereniging is voor de 
sector. Voor 2007 en 2008 heb ik een subsidiebedrag 
gepland van 84.750 euro. Bij de toewijzing van die sub-
sidie is het nodig rekening te houden met de voorwaar-
den van de EU-verordening 1857/2006, over staatsteun 
voor kleine en middelgrote ondernemingen die land-
bouwproducten produceren. Binnen dat kader kan ik 
subsidies toekennen aan projecten die de Vlaamse Con-
federatie van het Paard vooraf ter goedkeuring voorlegt. 
De vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard 
(VFBT) heeft in 2007 via de confederatie een aanvraag 
ingediend voor acties met het oog op het behoud van het 
genetisch patrimonium. Voor die acties is 10.800 euro 
subsidie goedgekeurd.  

Het bestuur van de VFBT heeft beslist om vanaf dit jaar 
een premie van 250 euro toe te kennen aan fokkers die 
zelf een in het stamboek opgenomen Belgisch trek-

paardveulen opfokken en voorstellen op de hengsten-
keuring. Mijnheer De Klerck, u wordt bediend nog 
voor u een wenk hebt gegeven. 

Het verbod op blokstaarten werd van toepassing op 1 
oktober 2001 en had dus effect vanaf geboortejaar 
2002. Welnu, het aantal veulens dat in 2002 in Vlaan-
deren werd opgenomen in het stamboek van het Bel-
gisch trekpaard, verminderde dat jaar van 751 naar 730 
veulens. In 2003 nam het aantal opgenomen veulens 
opnieuw toe tot 775. Uit deze cijfers kan niet worden 
afgeleid dat er significant minder veulens zouden gebo-
ren worden vanwege het verbod op blokstaarten.  

De bewering dat de cijfers van het Belgisch trekpaard 
jaar na jaar dalen, moet enigszins genuanceerd worden. 
Voor het tweede jaar op rij zijn er in 2007 in Vlaande-
ren meer Belgische trekpaardveulens opgenomen in het 
stamboek van het Belgisch trekpaard dat de VFBT 
bijhoudt: 698 in 2005, 710 in 2006 en 703 in 2007. Het 
hoogste dat we haalden, was 781 in het jaar 2000. De 
noodzaak aan promotie voor onze paarden is reeds aan 
bod gekomen en daar maken we verder werk van met 
de sector. 

De fokkers van Belgische trekpaarden bepalen de rich-
ting waarin de fokkerij wordt aangestuurd. Hun rasver-
eniging, VFBT, heeft een genetische commissie opge-
richt die ervoor zorgt dat het genetische patrimonium 
bewaard blijft. Haar opdracht omvat de inteeltproble-
matiek en het behoud van zeldzame bloedlijnen en 
kleurvarianten. De vereniging verleent ook haar me-
dewerking aan universitair onderzoek om bloedlijnen 
met gezond beenwerk op te sporen. 

Over de subsidie heb ik het al gehad. Bovendien wordt 
er in het kader van het Vlaams Fokkerij Centrum ge-
werkt aan een informaticaprogramma voor de bereke-
ning van verwantschapscoëfficiënten waarbij de fokker 
de verwantschap tussen zijn te dekken of te insemine-
ren merrie en de beschikbare hengsten kan laten bere-
kenen. Eenmaal dit instrument via webtoepassing be-
schikbaar is, zal de fokker met kennis van zaken grote 
inteelt in de toekomst kunnen vermijden. 

De voorzitter: De heer De Klerck heeft het woord.  

De heer Patrick De Klerck: Mijnheer de minister-
president, ik dank u voor uw antwoord. Ik kan ermee 
akkoord gaan om de problematiek inderdaad te verbre-
den tot het levend erfgoed. Ik denk dat dat inderdaad 
een goede piste is. Als minister van Plattelandsbeleid 
kunt u die coördinerende taak uitstekend vervullen. 

De verbreding naar de fokkerijstamboeken is inderdaad 
terecht, zeker in het licht van de inteeltproblematiek. 
Die stelt zich niet enkel voor het Belgisch trekpaard, 
maar ook voor andere paarden. 
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Ik heb nog een specifieke vraag. U hebt gesteld dat de 
problematiek ongeveer stabiel blijft en de cijfers soms 
iets hoger en soms iets lager zijn. Maar voor de veulens 
hebt u geen cijfers vermeld na 2003. Die had ik graag 
gekregen. 

Minister-president Kris Peeters: In 2003 zaten we op 
775 veulens, dat is dan gezakt naar 739 in 2004 en 696 
in 2005. 

De heer Patrick De Klerck: De premie viel weg, waar-
door het aantal veulens de volgende jaren daalde. Dat 
signaal wilde ik geven, want er is toch duidelijk een 
neerwaartse trend. 

De voorzitter: De heer Demesmaeker heeft het woord. 

De heer Mark Demesmaeker: Mijnheer de minister-
president, ik ben verheugd dat u vanuit uw bevoegdheid 
Plattelandsbeleid de coördinerende rol inzake levend 
erfgoed op u wilt nemen. We zullen daar binnen afzien-
bare tijd op terugkomen, waarbij u uitgebreid kunt  
toelichten welke acties u hebt ondernomen. 

De voorzitter: Ik wil nog meegeven dat er dit moment 
een permanent park met dierlijk levend erfgoed bestaat 
in de provincie Oost-Vlaanderen, in het provinciaal 
domein in Wachtebeke. Daar zijn zowel hoenders, rund-
vee, schapen en paarden, onder andere het Vlaamse 
paard, aanwezig. Dat initiatief werd een vijftal jaar gele-
den genomen door de provincie Oost-Vlaanderen,  
gesteund met plattelandsgelden. 

Het incident is gesloten. 
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