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Bij de boomkorvisserij wordt het
net opengehouden door een
lange stalen pijp, de ‘boom’. Aan
de uiteinden van deze boom zor-
gen sloffen of sledes ervoor dat
de boom en het net op een
gewenste hoogte boven de zee-
bodem blijven hangen en dat
tegelijkertijd de weerstand met
de zeebodem wordt verminderd.
Maar, deze vistechniek veroor-
zaakt heel wat bodemberoering.
De sociale partners kwamen tot
het besef dat er dringend iets
moest veranderen. Om een duur-
zame visserij conform het GVB te
kunnen realiseren, werd door de
sociale partners de Stichting voor
Duurzame Visserijontwikkeling
(SDVO) opgericht, met de goed-
keuring van Europa. 

Sinds 2004 heeft SDVO heel wat
inspanningen gedaan om bij te
dragen tot duurzame visserij.
Vóór 2004 was het begrip ‘duur-
zaam’ eerder onbekend, en 
werd duurzaamheid veeleer be -
schouwd als een bedreiging.
Dankzij de oprichting van SDVO
kwam er een kentering in deze
beschouwing. SDVO wil de belan-
gen van de Belgische visserijclus-
ter behartigen, begeleiden en
steunen in alle domeinen die bij-
dragen tot de duurzaamheid van
de visserij. Einddoel van de
inspanningen is het sociaal-maat-
schappelijke nut voor de zeevis-
sers en de reders, en iedereen die
afhankelijk is van de visserij.

SENSIBILISERING REDERS &
VISSERS
De Belgische vloot wordt aange-
moedigd om gebruik te maken
van alternatieve visserijtechnie-
ken met het oog op minder brand-
stofverbruik en een lagere milieu-
impact. Om het gebruik van selec-
tievere, economischere en milieu-
vriendelijkere visoptuiging te sti-
muleren, zijn talrijke projecten
opgestart. Het meest spectaculai-

re resultaat van deze structurele
acties, is ongetwijfeld de brand-
stofbesparing. Ondertussen zijn
bijna alle vissersvaartuigen uitge-
rust met een econometer / cruise
controle om het brandstofver-
bruik, en bijgevolg ook de CO2-
uitstoot te verminderen.
Dankzij de inspanningen van
SDVO heeft de meerderheid van
de Belgische reders hun tra-
ditionele boomkorvaartuig
omgeschakeld naar een
alternatiever vissersvaar-
tuig. Dat zijn dan vaartui-
gen die vaak gebruik maken
van een combinatie van ver-
schillende technieken die de
bodemberoering, de uitstoot en
de bijvangsten (discards) gevoelig
doen verminderen. Dankzij de vis-
optuiging die vandaag gebruikt
wordt, is een discardsverminde-
ring van bijna 50% bereikt en
meer testen worden uitgevoerd
om de selectiviteit 
nog te verbeteren. 

Ook op het vlak van veiligheid
draagt SDVO haar steentje bij.
Dankzij de inspanningen van de
stichting wordt momenteel bij-
voorbeeld aan boord van alle vis-
sersvaartuigen een Man-Over-
Boord (MOB)-systeem geïnstal-
leerd.

BESCHERMING MARIEN MILIEU
SDVO focust ook op het milieu
door de Belgische vloot aan te
moedigen om te participeren in
het Fishing for Litter project en
het Waste Free Oceans (WFO) pro-
ject. Deze projecten leveren een
bijdrage voor de bescherming van
het mariene milieu. 

Fishing for Litter, een gezamenlijk
initiatief van SDVO en de Federale
Overheidsdienst Leefmilieu, moe-
digt vissers aan om het opgeviste
afval niet terug over boord te
gooien, maar te verzamelen in
speciale afvalzakken (‘big bags’)

die dan aan land
gebracht worden
voor sortering en
recyclage. Zo hel-
pen de vissers de
vervuiling van de
zee en de bijhoren-
de milieueffecten
tegen te gaan.
Het Waste Free
Oceans project
heeft als doel het
schoonmaken van

de oppervlaktewateren met een
speciaal ontworpen net waarin
het drijvend afval terechtkomt.
WFO België is een initiatief van
SDVO en de kunststofindustrie
om de hoeveelheid drijvend afval
voor de Belgische kust te vermin-
deren. In 2011 hebben Europees
Commissaris voor Visserij Dama-
naki en minister voor de Noordzee
Vande Lanotte, in Oostende de
lancering bijgewoond van het Bel-
gische Waste Free Oceans project.
Ondertussen kent het pilootpro-
ject heel wat navolging in verschil-
lende Europese landen.

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
VERMINDEREN
De consument moet er zich meer
en meer van bewust worden dat
ook hij kan bijdragen om de zware
ecologische voetafdruk van de vis-
serij te verminderen. Dat kan hij
doen door bewust te kiezen voor
duurzaam gevangen vis door Bel-
gische vissersvaartuigen i.p.v. de
uit Afrika en Azië aangevoerde
tilapia en victoriabaars. De ‘Vis
van de maand’-actie van de VLAM
(Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing) in samenwer-
king met SDVO kan hem hierbij op
de goede weg helpen. SDVO wil
het grote publiek ook bewust
maken van de inspanningen die
de Belgische visserij levert voor de
duurzaamheid van het milieu.
Wie geïnteresseerd is in de heden-
daagse visserij en de gebruikte
technieken, kan in Nieuwpoort
terecht in ‘Visioen’, de educatieve
tentoonstellingsruimte van de
stichting. 

Ook topchefs zijn zich steeds
meer bewust van het belang van
duurzaamheid. Zo engageren de
NorthSea Chefs zich om uitslui-
tend gebruik te maken van duur-
zaam gevangen vis, waarbij ze alle
onderdelen van de vis gebruiken
in hun culinaire creaties. Boven-
dien maken zij in hun gerechten
ook meer en meer gebruik van
grondstoffen die tot voor kort
door de vissers terug over boord
werden gegooid als zijnde onge-
schikt voor consumptie. Deze
chefs bewijzen het tegendeel.
Door bewust te kiezen voor duur-
zaam gevangen vis en de hoeveel-
heid afval te reduceren, leveren ze
een belangrijke bijdrage voor de
duurzaamheid van de visserij. 

Ook de chefs van de toekomst
worden door de stichting niet ver-
geten. Speciaal voor de hotelscho-
len werd een programma uitge-
werkt om toekomstige koks beter
te informeren over de Belgische
visserij en de kwaliteitsproducten
die de Belgische vissersvaartuigen
aanvoeren. 

GEMEENSCHAPPELIJK 
VISSERIJBELEID
Omdat de activiteiten van de ene
vissersvloot ook gevolgen hebben
voor die van de andere, hebben
de EU-landen besloten hun visserij
samen te beheren via het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
(GVB). Dit beleid bestaat uit aller-
lei maatregelen die voor een
gezonde en duurzame visserij-
industrie in Europa moeten zor-
gen. Tot nu toe is het GVB echter

weinig succesvol gebleken. De
Europese Commissie is momen-
teel dan ook bezig het GVB effi-
ciënter te maken om de Europese
visserijvloten economisch levens-
vatbaar te houden, de visbestan-
den in stand te houden, voor een
betere aansluiting op het mari-
tiem beleid te zorgen en de Euro-
pese consument kwaliteitsvoed-
sel te kunnen bieden.

De exploitatie van de visbestan-
den op het niveau van Maximale
Duurzame Opbrengst (Maximum
Sustainable Yield - MSY) werd op
de wereldtop duurzame ontwik-
keling vastgelegd als een doelstel-
ling die tegen 2015 waar mogelijk
bereikt moet worden. MSY is de
vangst die elk jaar veilig kan wor-
den bovengehaald en die de vis-
populatie op een bepaald niveau
houdt, zodat een maximale pro-
ductiviteit wordt gegarandeerd.
Voor de Belgische gemengde vis-
serij zijn de doelstellingen per vis-
bestand echter niet haalbaar en
niet realistisch. 

Ondanks een falend GVB, blijft
SDVO zich inzetten voor duurza-
me visserij. Toen de stichting in
2004 boven de doopvont werd
gehouden was ‘duurzaam’ in deze
sector nog bijna een scheldwoord.
Nu 9 jaar later is men ook in de
visserij tot het volle besef geko-
men dat meewerken aan duur-
zaamheid de enige overlevings-
kans is voor deze sector.

• Zie ook: www.sdvo.be en
www.vlam.be

Duurzaam vissen een must

Minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte en Europees Commis-
saris Damanaki in Oostende voor de lancering van het WFO-project

Ivan Victor (BTB) werd door de sociale partners ook aangesteld als
voorzitter SDVO

SOCIALE PARTNERS DRAGEN DUURZAAMHEID 
HOOG IN HET VAANDEL

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) benadrukt
het belang van duurzame visserij, zowel op econo-
misch, sociaal als ecologisch vlak. De traditionele
boomkorvisserij is de door Europa meest belaagde vis-
serijtechniek. De Belgische vissersvloot, aanvankelijk
bijna uitsluitend bestaande uit boomkorvaartuigen,
kreeg dan ook voortdurend kritiek van overheden en
milieuorganisaties voor de nefaste impact die de boom-
kor heeft op het milieu. 
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