Onafhankelijke certificeerders
beoordelen visserijen op deze
duurzaamheidscriteria:
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Hoe duurzaam
is pladijs?

Gezondheid van
de visbestanden

Verspreiding en MSCgecertificeerde visserij op
Europese pladijs
2

Visserij
beheer

Vangstgebied MSC-gecertificeerde
visserĳen op Europese pladĳs
(Data augustus 2020)

Verspreidingsgebied op basis van
FAO data bestanden

3

Pladijs is een bodemvis die
houdt van zanderige of
modderige bodems

Impact op
ecosysteem

Pladijs is een belangrijke bron
van inkomsten voor vissers

Pladijs is herkenbaar door
rood/oranje vlekken op de huid

Hoe gaat het met de pladijsbestanden?
Biomassa / Visserijdruk op niveau MSY
We kunnen visbestanden op peil houden als we alleen de natuurlijke aangroei van
vispopulaties opvissen. In visserijbeheer noemt men dit de Maximum Sustainable Yield (MSY)

Biomassa visbestand in Noordzee en Skagerrak

Welke methodes gebruiken
MSC-gecertificeerde visserijen?
Boomkor

Flyshoot

Staand want

Ringzegen
(Deens of Schots)

In de Noordzee en de omliggende vangstgebieden gingen de
pladijsbestanden de afgelopen jaren vooruit
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(deze grafiek toont niet alle pladijsbestanden)

Visserijdruk pladijs

De visserijdruk op pladijs daalde
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Bron: De Internatione Raad voor de Exploratie van de Zee (ICES), publication 28 june 2020.
Check ICES voor regelmatige updates.

Twinrig
Bodemberoering en bijvangst zijn
de grootste uitdagingen wat betreft
duurzaamheid in de pladijsvisserij.
Twinrig komt aan beide uitdagingen
tegemoet

Wat betekent het MSC programma
voor de verduurzaming van de visvangst?
MSC-certificering is 5 jaar geldig. In die periode moet de visserij verder
aan de slag om te verduurzamen en het beheer te verbeteren

Aanpassing vistuig om
bodemberoering te
verminderen

Aanpassing visserij
voor verminderde impact
op habitats

Aanpassing vistuig
om ongewenste bijvangst
te verminderen

Informatievoorziening
en management

1.

Een aantal visserijen hebben vrijwillig
visgronden gesloten, omdat deze gebieden
overlappen Natura 2000 gebieden.

Ontsnappingspanelen

Samenwerking met
wetenschappelijke instituten.
Analyseren van vangstprofielen om
de impact op kwetsbare soorten beter
te begrijpen.

2.

Bij twinrig slepen de borden niet
langer over de bodem, zij worden
opgehaald en opengehouden,
zwevend in de waterkolom.
De keuze voor lichtere lijnen zorgt
ervoor dat ze van de grond blijven.

Deze aanpassingen zijn voorbeelden uitverschillende MSC-gecertificeerde visserijen

Hoe belandt pladijs op je bord?
MSC gecertificeerde vis blijft dankzij de Traceerbaarheidsrichtlijnen gescheiden van niet-gecertificeerde vis.

Visserij

Veilingen

Verwerking

Restaurant

Op je bord

De pladijs wordt gevangen.

MSC-gecertificeerde vis wordt bij de
start van de toeleveringsketen gescheiden
van niet-gecertificeerde vis.

Vis wordt versneden en in producten
verwerkt. Daarbij houden bedrijven bij
hoeveel MSC-gecertificeerde vis
in welk product werd verwerkt.

Gebruik van keurmerk is enkel toegelaten
wanneer de producten in de voorgaande
stappen gecertificeerd zijn gebleven.

MSC voert DNA-testen uit om
te testen dat de vis die je beloofd is
de vis die jou beloofd is.

Studies tonen aan dat dit zonder
traceerbaarheidseisen in

30%
van de gevallen niet zo is.

Consumptieweetjes
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Aangelande pladijs in 2019:
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Pladijs is naar volume de belangrijkste
soort voor de Belgische vissersvloot

>80%
van volume wordt geëxporteerd voor
buitenlandse verwerking en internationale
diepvriesmarkt
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Verse pladijs voor
thuisconsumptie
in Vlaamse huishoudens
(VLAM, 2017)
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diepvries
Pladijs

Pladijs producten
met MSC-keurmerk

pladijs

Afgelopen jaar werden er in België 12 pladijs producten met MSC keurmerk
in retails verkocht, waarvan 6 verse producten en 6 diepvriesproducten

