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Convenant Visserij Verduurzaamt
omgeving

-

Beschermen natuurlijke en maatschappelijke

In 2011 sloot bevoegd Vlaams minister Kris Peeters een eerste convenant ter
bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector. In 2015 werd dit engagement in
een nieuwe, tweede convenant gegoten. In juni vorig jaar werd een nieuwe, derde
convenant gesloten.
De doelstellingen die in dit derde convenant centraal staan zijn dezelfde als onder het
vorige convenant (met name de zeven doelen uit het Vistraject) met zowel
doelstellingen op vlak van natuurlijke en maatschappelijke omgeving, doelstellingen op
het niveau van visvangst, omstandigheden aan boord en verwerking en omstandigheden
aan wal alsook doelstellingen op het niveau van de consument. Deze doelstellingen
krijgen echter een nieuwe invulling.
Op vlak van natuurlijke en maatschappelijke omgeving zal de komende jaren binnen dit
convenant (verder) worden ingezet op dialoog tussen vissers en natuurbeschermers, de
kennis van de vissers over de zee vergroten en last but not least vanuit de visserij zorg
te dragen voor de zee, aan de hand van volgende acties:
o Vissers en natuurbeschermers gaan in dialoog:
• We vergroten de kennis over het mariene ecosysteem, zowel in de Task Force
als in de ruime visserijgemeenschap. We betrekken de federale overheidsdienst
marien milieu en het VLIZ hierbij.
•
We
gaan
in
gesprek
over
de
natuurbeschermingsmaatregelen en gaan
maatregelen.

socio-economische
impact
van
op zoek naar compenserende

• We gaan in gesprek over het Marien Ruimtelijk Plan voor het Belgische deel van
de Noordzee en zoeken naar voordelen voor zowel natuur als visserij.
o Vissers dragen zorg voor de zee:
• We engageren ons om bij te dragen aan de uitvoering van de Europese
biodiversiteitsstrategie in het Belgische deel van de Noordzee en daarbuiten.

• We beschermen de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden in het Belgische
deel van de Noordzee. Dit o.a. door de kennis uit het Benthis nationaalproject om
te zetten in de praktijk. • We onderzoeken de voor- en nadelen van passieve
visserijtechnieken om deze te kunnen inzetten in bv. windmolenparken buiten
Natura 2000-gebieden.
• We vermijden ongewenste vangsten, in het bijzonder van beschermde en
bedreigde soorten, en kijken hierbij verder dan aanpassingen aan het vistuig,
zoals de toepassing van ruimte- en tijdsafhankelijk vissen.
o Vissers verhogen de kennis over de zee:
• Volgens de principes van de ecosysteembenadering ontwikkelen we modellen
gevoed door een verrijkte datastroom om vissers te adviseren voor een optimale
visserijplanning in ruimte en tijd met als doel een efficiëntere visserij, minder
ongewenste bijvangsten en minder bodemberoering.
• Voor het modelleren wordt samenwerking gezocht met andere kennisinstellingen
(VLIZ, KBIN, Universiteiten).
• We nemen initiatieven die onze kennis rond mariene ecosysteemdiensten
gerelateerd aan visserij verhogen (bv. klimaatimpact, ecosysteemimpact en
pollutie).
• We zetten onderzoek op om de kennis rond dierenwelzijn in de visserij te
verhogen. Hiertoe behoort naast de verwerking van de vangsten aan boord bv.
het inzetten op selectiviteit, het onbeschadigd terug over boord zetten en streven
naar een hoge overleving van teruggooi en uit het net ontsnapte dieren.
• We nemen initiatief om een level playing field te creëren voor vangstregistratie
bij recreatieve vissers.
1.

Kan de minister voor de drie bovenvermelde doelstellingen een gedetailleerd
overzicht geven van alle initiatieven die het voorbije jaar zijn opgezet/opgestart om
verder uitvoering te geven aan de vooropgestelde acties per doelstelling? Welke
(tussentijdse) resultaten hebben deze initiatieven tot op heden opgeleverd?

2.

Welke concrete acties liggen vervat in de planning voor 2023?

3.

In het Vistraject-rapport werden voor de zeven doelstellingen uit het tweede
convenant
voor
elke
actie
gekoppelde
resultaatsindicatoren
en
inspanningsindicatoren vervat. Alle doelen die vervat liggen in dit Vistraject-rapport
mikken evenwel op 2020 als eindmeet.
Kan de minister inzage geven in de resultaats- en inspanningsindicatoren die
vastgelegd zijn voor de acties onder bovenvermelde drie doelstellingen van dit derde
convenant?

4.

Kan de minister een overzicht geven van de wetenschappelijke onderzoeken die
momenteel aan de gang zijn, die verband houden met een of meerdere acties van
bovenvermelde doelstellingen? Graag beknopte omschrijving per onderzoeksproject
met inbegrip van de betrokken onderzoekinstelling(en) en andere partners en
looptijd.

5.

In haar antwoord van 26 januari jl. op mondelinge vraag nr. 1335 van collega
Tommelein gaf de minister aan dat ze met haar administratie en de partners van het
convenant zou nagaan of er in het kader van het marien ondernemerschap ook in
(meer) betrokkenheid kan voorzien worden van de Vlaamse aquacultuursector in dit
traject rond duurzame visserij. Er zou bekeken worden of er meer verbindingen
kunnen worden gelegd dan wel de introductie van een (nieuwe) poot van het
convenant.
Staan alle partners open voor meer betrokkenheid van de Vlaamse aquacultuursector
binnen dit convenant en zo ja, hoe zal dat concreet worden bewerkstelligd? Zo niet,
waarom niet?
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ANTWOORD

op vraag nr. 11 van 28 september 2022
van CATHY COUDYSER

Dit is het antwoord op schriftelijke vragen 11-12-13.
1. De Taskforce Convenant is de kerngroep die de onderliggende doelstellingen van het
Convenant aanstuurt. De opeenvolging van crisissen heeft de opzet via verschillende
subgroepen omgezet in samenkomsten van de Taskforce, ook in 2022. Binnen de
Taskforce werden volgende onderwerpen besproken: Brexit en Oekraïne-crisis,
tijdelijke stillegging, brandstofbesparing, ruimtelijke planning, Visserij Verduurzaamt,
impact en bodembescherming.
2. De Taskforce komt op regelmatige basis samen waar de prioriteiten en opportuniteiten
die vallen onder de strategie worden besproken. Daarna kunnen de stakeholders en
convenantpartners aan de slag met de resultaten van deze besprekingen, elk binnen
hun eigen werkveld.
3. Het overkoepelende Vistraject dateerde van 2015 en vormde een strategische kapstok
die de diverse doestellingen thematisch en gestructureerd naar voor bracht. Deze
aanpak vormde een antwoord op de vraag tot geïntegreerde samenwerking tussen de
diverse stakeholders. Dit strategisch document omvatte geen kwantitatieve indicatoren
en doelstellingen zoals we die kennen in de operationele programma’s in het kader van
het EFMZV. Het huidige convenant vervult steeds beter de samenbrengende en
integrerende functie, maar vervult niet de rol van opvolg- en meetinstrument.
4. Het convenant omvat geen beheerstructuur die een overzicht van alle
wetenschappelijke projecten behelst. Naast de hierboven reeds opgegeven thema’s
wordt een summier overzicht bijgehouden van projecten en waar die binnen de huidige
structuur vallen.
Voor 2022 zijn dit onder meer: het Europese ILIAD-project (Digital Twin) en ECOSCOPE
(voedselwebmodel),
Benthis
Nationaal
(bodemberoering),
Sole
DNA
(stockidentificatie), Zero-impact project (environmental DNA), LED there be light
(selectiviteit via licht).
5. De opvolging van deze sector is hoofdzakelijk georganiseerd via het Vlaams
aquacultuurplatform en de strategische adviesgroep aquacultuur. De uitbouw van een
afzonderlijke thematiek aquacultuur binnen het Convenant is daarom momenteel geen
prioriteit gezien de mogelijk dubbele werking en de meer afgescheiden werkvelden.

