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Deze factsheet is opgesteld in kader van het project VALDUVIS. 
VALDUVIS ontwikkelt een methodologie om de duurzaamheid 
van de in België aangelande vis te scoren, zowel voor de 
ecologische, economische en sociale pijler.  

Binnen de sociale pijler worden een aantal thema’s behandeld, 
waaronder loon van bemanning. Hieronder volgt de reden voor 
selectie, de berekening en enkele opmerkingen en bedenkingen 
rond de indicator verloning. Er wordt gekeken naar het 
gemiddelde loon per voltijds equivalent. 

LAURA SCHOTTE 
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I. Reden voor selectie 
 

Zowel uit de literatuur als tijdens multistakeholderprocessen (MSP) kwam  “verloning van de bemanning” naar voor 

als een erg belangrijk aspect van socio-economische duurzaamheid. Sommige auteurs of stakeholders maken geen 

onderscheid tussen sociale en economische duurzaamheid, andere klasseren het onderwerp in één van de twee 

pijlers, afhankelijk van de interpretatie. Binnen VALDUVIS is ervoor gekozen deze indicator onder de sociale pijler te 

brengen. Er wordt immers getracht met de score voor de sociale pijler aan te tonen hoeveel een reder bijdraagt aan 

de sociale duurzaamheid van de visserijsector en de maatschappij in zijn geheel.  

Het betalen van een eerlijk en voldoende hoog loon is een belangrijk onderdeel hiervan. Het leidt tot goede relaties 

tussen de reder en bemanning enerzijds, maar versterkt ook de positie van vissers binnen de maatschappij. Een 

goede relatie tussen een reder en zijn bemanning is belangrijk om stabiliteit op het schip en het voortbestaan van de 

vloot te garanderen.  Een voldoende hoog loon zorgt ervoor dat de bemanning gemotiveerd is te blijven werken in de 

sector en trekt potentiële vissers aan. Dit loon bepaalt ook de koopkracht en de deelname van de visser aan het 

sociale leven. Deze aspecten zijn belangrijk voor het zelfrespect van de visser, maar slaan ook een brug tussen de 

visserijsector en de maatschappij als geheel.   

Belangrijke indicatorsystemen uit de literatuur die ook gebruik maken van deze indicator zijn de Stedula publicatie 29 

(Desser et al., 2006) en MOTIFS (Meul et al., 2008). Ook Franquesa (2011), Accadia en Spagnolo (2006), Ceriola et 

al (2008) en Kim en Zhang (2011) gebruiken deze indicator als benadering voor sociale duurzaamheid binnen de 

visserijcontext. Deze drie laatste onderzoeken doen ook reeds een suggestie naar benchmarking toe, wat verder in 

deze fact sheet nog zal besproken worden. Dit alles kadert in een internationale context, want ook de Europese 

Commissie besteed steeds meer aandacht aan de socio-economische dimensies van de visserijsector, waarbij de 

lonen van de bemanning eveneens als belangrijke indicator naar voor wordt geschoven (DG MARE, 2011). 
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II. Verloning in de visserijsector: achtergrond 
 

De verloning van vissers valt niet gemakkelijk te vergelijken met andere sectoren. In de meeste sectoren krijgt de 

werknemer aan het eind van de maand een brutoloon, waarna na aftrek van de RSZbijdrage en de bedrijfsvoorheffing 

het nettoloon wordt overgehouden. Voor elke werknemer betaald de werkgever ook een bijdrage aan de RSZ.  

De visserijsector kent hiermee enkele grote verschillen. Er bestaat immers geen vast loon en vaste werkuren, het loon 

wordt bepaald als een percentage van de besomming na elke zeereis. In totaal gaat ongeveer 30 tot 40% van de 

besomming naar het uitbetalen van de bemanning, het individueel percentage hangt af van de functie aan boord. Om 

ervoor te zorgen dat vissers in minder gunstige periodes toch een voldoende hoog loon krijgen, zijn doorheen de 

geschiedenis enkele maatregelen getroffen. Hieronder wordt dit verloop en de huidige loonstructuur beschreven. 

Deze achtergrond is noodzakelijk om de ontwikkeling en de knelpunten van de indicator te plaatsen.  

Tot ongeveer twintig jaar geleden bestond er geen echte arbeidsovereenkomst tussen een reder en zijn bemanning. 

Er bestond enkel een monsterrol waarop de bemanning werd in- en uitgeschreven bij het begin en einde van de 

zeereis, waarna men een percentage van de opbrengst kreeg. Dit percentage werd telkens met allerlei kosten 

verminderd, bijvoorbeeld voor voedsel, kledij, telefoon, enzovoort. Dankzij een wet1 uit 2003 is hierin verandering 

gekomen. De vissers hebben nu recht op een vast minimumpercentage, waarvan geen willekeurige aftrekkingen meer 

mogen gebeuren, en een gewaarborgd minimumdagloon. Wanneer het percentage van de besomming lager is dan 

het gewaarborgd minimumdagloon wordt het verschil bijgepast door de reder. Dit gewaarborgd minimumdagloon ligt 

vast in een cao en wordt bepaald op basis van de forfaitaire basislonen uit 2009. Het bedrag verschilt per type boot en 

per functie aan boord.  

Het Zeevissersfonds is een fonds voor bestaanszekerheid en neemt sinds de wet van 2003 een aantal sociale 

verplichtingen over van de reder waartoe deze normaal wettelijk verplicht is. Dit fonds wordt gefinancierd door een 

percentage op de bedrijfsvoorheffing en de RSZ die de reder en bemanning verplicht zijn te betalen. In plaats dat dit 

geld volledig naar de belastingen en de sociale zekerheid gaat, zoals in meeste andere sectoren, stroomt een groot 

deel dus rechtstreeks naar het Zeevissersfonds. Deze percentages liggen ook vast in een cao. Het geld blijft dus 

binnen de sector en wordt gebruikt voor het toekennen van een hele reeks (sociale) voordelen. Het Zeevissersfonds 

voorziet bijvoorbeeld in veiligheidskleren, een eindejaarspremie, een aanvullend pensioen, enzovoort. 

Een ander belangrijk voordeel dat de sector verworven heeft dankzij de wet uit 2003 is het betalen van de RSZ op 

basis van een forfaitair dagloon. In andere sectoren wordt dit bepaald op basis van het volledige brutoloon, waardoor 

dit bedrag veel hoger zal liggen. Dit forfaitair dagloon is niet 

hetzelfde als het gewaarborgd minimumdagloon. Het bedrag 

is gelijk voor alle bemanningleden, uitgezonderd de 

scheepsleerjongens tot een leeftijd van 18 jaar. In 2013 was 

dit respectievelijk 77.94€ en 38.93€ (website 

socialezekerheid.be).  

Om de loonsberekeningen vlot en correct te laten verlopen 

werd één sociaal secretariaat aangesteld die belast is met 

deze opdracht. Na elke zeereis krijgt het Sociaal Secretariaat 

van de Kust een loonsopgave van de reder. Daarop staat de 

besomming, de naam van de bemanning, hun functie en het 

percentage. De lonen worden berekend met een 

computerprogramma dat ook direct de tekorten aanvult tot 

het gewaarborgd minimumdagloon is bereikt.  

Een beknopt overzicht van de loonstructuur in de 

visserijsector is te zien in figuur 1. Zoals hierboven 

beschreven gaat een deel van de RSZ-bijdrage en de 

bedrijfsvoorheffing van de bemanning naar het 

Zeevissersfonds, evenals een bijdrage van de reder. Dit 

Zeevissersfonds voorziet dan in sociale voordelen die deel 

                                                           
1 Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut 

van de zeevisser, 3 mei 2003 

Figuur 1: Loonstructuur visserijsector 
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uitmaken van het (bruto)loon van de bemanning.  

Het Sociaal Secretariaat van de Kust staat ook in voor de berekening van de voltijdse equivalenten (VTE), een 

eenheid die een voltijdse tewerkstelling uitdrukt. Er wordt gekeken naar het aantal gewerkte dagen tegenover het 

normaal aantal werkdagen binnen een bepaalde periode. Om op jaarbasis een voltijds equivalent te bekomen moet 

men gedurende 48 weken 6 dagen per week werken, dus een totaal van 288 dagen. Werkt een bemanningslid 

bijvoorbeeld slechts 150 dagen gedurende dat jaar, bereikt hij een VTE van 0.52. Deze eenheid maakt het mogelijk 

om vergelijkingen te maken tussen verschillende sectoren. Maar in tegenstelling tot andere sectoren bestaat een 

werkdag niet uit een vast aantal uren en rekent men met vaartdagen2. Deze vaartdagen variëren in het aantal 

gewerkte uren, waardoor de vergelijking een beetje mank loopt. 

III. Definitie indicator & databeschikbaarheid 
 

De indicator moet het ontvangen loon per bemanningslid uitdrukken. Dit kan echter niet op absolute basis, maar moet 

per eenheid bepaald worden om een eerlijke vergelijking te kunnen maken. Deze algemeen aanvaarde eenheid is de 

VTE of voltijds equivalent.  

Het STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries) van de Europese Commissie maakt gebruik 

van volgende definitie: 

𝐿𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑡𝑜𝑒𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑

𝑉𝑇𝐸
 

Deze formule wordt gebruikt om voor elke lidstaat het gemiddelde loon per voltijds equivalent te berekenen. Deze 

waarden worden gerapporteerd in het Annual Economic Report en geven de mogelijkheid lidstaten onderling te 

vergelijken. In België is de Dienst Zeevisserij belast met het verzamelen van deze gegeven, waarna deze door ILVO 

worden gerapporteerd aan de Europese Commissie. Dienst Zeevisserij stuurt jaarlijks een enquête, het 

boekhoudkundig uittreksel, naar alle reders. De volgende twee gegevens, relevant voor deze indicator, worden 

opgevraagd (horizontaal staan telkens drie verschillende verwoordingen van hetzelfde gegeven): 

 

 

De gegevens voor VTE worden door de Dienst Zeevisserij opgevraagd bij het Sociaal Secretariaat. In verordening No 

2700/98 van de Europese Commissie wordt een definitie gegeven voor elk gegeven dat opgevraagd wordt, met een 

uitgebreide uitleg wat hier onder verstaan wordt. Hieruit wordt duidelijk dat voor de berekening van de indicator men 

volgende bedragen moet optellen: 

𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑙𝑜𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑅𝑆𝑍 𝑏𝑖𝑗𝑑𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟 + 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑎𝑓𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟

𝑉𝑇𝐸
 

Het werken met deze formule levert enkele voordelen op, aangezien deze data reeds jaarlijks opgevraagd wordt en 

gebruikt wordt in Europese rapporten. Op dit moment heeft ILVO nog geen toegang tot deze data, maar dankzij een 

recente overeenkomst komt hier binnenkort verandering in. Hierdoor is het nog niet mogelijk om met deze data 

berekeningen uit te voeren in deze fact sheet en wordt gewerkt met data afkomstig uit de jaarrekening. Deze zijn vrij 

te raadplegen via de Balanscentrale, weliswaar enkel voor de rederijen die varen onder het BVBA of NV statuut.  

                                                           
2 Als één vaartdag geldt:  

 de aanwezigheid op zee van ten minste 4 uur in de loop van een kalenderdag  

 de zeevaart gedurende een periode van minimaal 4 uur die 2 opeenvolgende kalenderdagen bestrijkt zonder 4 uur te 
bereiken per kalenderdag  

 het uitvaren voor een periode van meer dan 4 uur zonder de 24 uur te overschrijden; bij overschrijding (ook met minder 
dan 4 uur) wordt de duur van de overschrijding in aanmerking genomen als een nieuwe vaartdag. 

Figuur 2: Boekhoudkundig uittreksel 
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In de jaarrekening worden volgende resultaten weergegeven die betrekking hebben op de indicator: 

  

Figuur 3: Jaarrekening 

 

Waarbij: 

 bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen = brutoloon bemanning   

 werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen = RSZ bijdrage van de reder 

“Andere personeelskosten” is een verzamelterm waar allerlei kosten kunnen ondergebracht worden, een duidelijke 

omschrijving is hiervoor (nog niet) gevonden. De eventuele voorafname van de reder is ook niet af te leiden uit de 

jaarrekening. Hierdoor wordt er gewerkt met een iets aangepaste formule: 

𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑙𝑜𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑚𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑅𝑆𝑍 𝑏𝑖𝑗𝑑𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟

𝑉𝑇𝐸
 

IV. Berekening & benchmarking 
 

Zoals hierboven besproken wordt voor de berekening van de indicator gebruik gemaakt van een iets aangepaste 

formule en data afkomstig uit de jaarrekeningen. De Belgische vloot bestaat momenteel nog uit 77 vaartuigen, maar 

het aantal jaarrekeningen die hier meegenomen worden, zijn er slechts 59. Reders die niet onder het BVBA of NV 

statuut varen moeten deze immers niet neerleggen, maar een aantal reders nemen deze gegevens ook gewoon niet 

op in hun jaarrekening.  

Hieronder is de verdeling te zien van het aantal rederijen voor de gemiddelde lonen per VTE. Het grootste deel van de 

bemanning verdient tussen de 20.000 en 100.000€ per VTE. Het verschil tussen de meest en minst verdiende 

bemanning is in de grootteorde van factor 5, wat een aanzienlijk verschil is. De werkelijke situatie kan hier van 

afwijken wanneer de 18 rederijen, waarvoor momenteel geen data beschikbaar is, mee worden genomen in de 

berekening.  
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Figuur 4: Verdeling gemiddeld loon per VTE 

 

Deze waarden op zich zeggen weinig over duurzaamheid. Hiervoor moeten ze vergeleken worden met een bepaalde 

referentiewaarde waaronder of -boven iets als duurzaam wordt beschouwd. Net als bij rentabiliteit bestaat er geen 

vastgelegd streefdoel, immers hoe hoger de ontvangen lonen hoe beter. Daarom zal opnieuw gekeken worden naar 

waarden die binnen of buiten de sector worden gerealiseerd en op basis hiervan zullen referentiewaarden worden 

opgesteld. 

A. Interne vergelijking 
 

Bij de interne vergelijking wordt enkel rekening gehouden met de waarden gerealiseerd binnen de Belgische 

visserijsector. Alle bemanningsleden die hiertoe behoren worden gepositioneerd tegenover wat minimaal en maximaal 

haalbaar is. In dit geval geldt: hoe dichter bij de hoogst mogelijke waarde, hoe duurzamer. Afhankelijk van de 

gewenste graad van detail kunnen twee methodes toegepast worden. 

1. Kwartiel-methode 

 

Bij de kwartielmethode worden alle gemiddelde lonen per VTE gerangschikt van klein naar groot. Vervolgens wordt 

deze dataset opgedeeld in vier gelijke delen aan de hand van drie waarden: 

 Q1: getalswaarde die de laagste 25% van de getalswaarden onderscheidt van de hogere waarden 

 Q2: getalswaarde die het midden van de set aangeeft (ook wel mediaan genoemd) 

 Q3: getalswaarde die de hoogste 25% van de getalswaarden onderscheidt van de lagere waarden 

Dit heeft geleid tot de volgende kwartielwaarden: 

 Q1: 37.746,57 

 Q2: 57.058,49 

 Q3: 77.107,24 

 

Op basis hiervan kunnen dan vier klassen onderscheiden worden die iets zeggen over de sociale duurzaamheid van 

de reder. Aangezien de dataset bestond uit 59 jaarrekeningen, zullen in elke klasse ongeveer 15 rederijen zitten. De 

kleuren van de klassen zijn ter illustratie en staan der discussie. De meest duurzame klasse is klasse 1, de minst 

duurzame klasse 4. 
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Tabel 1:Verdeling gemiddeld loon / VTE in  

klassen o.b.v. kwartielwaarden 

Klasse  Grenzen  Aantal 

Klasse 1 waarde > Q3 15 

Klasse 2 Q2 < waarde < Q3 15 

Klasse 3 Q1 < waarde < Q2 14 

Klasse 4  waarde < Q1 15 

 

 

 

Het voordeel van dit systeem is dat het eenvoudig te berekenen en interpreteren is, maar er gaat vrij veel detail 

verloren over de verhouding binnen de klassen.  

2. Lineaire regressie methode 

 

De lineaire regressiemethode werkt iets meer in detail en geeft elke rederij een individuele score. De 

referentiewaarden worden hier bepaald op basis van twee groepen. De 10% rederijen met het hoogste gemiddelde 

loon per VTE krijgen score 100, de 10% reders met de laagste waarde score 0 (zie figuur 6). De score voor de reders 

met tussenliggende waarden wordt bepaald met behulp van lineaire regressie (Stedula, 2006). 

Aangezien de dataset bestond uit 59 jaarrekeningen, wordt er gekeken naar de zes hoogste en zes laagste waarden, 

die respectievelijk allen score 100 en score 0 krijgen.  Vervolgens worden de grenspunten bepaald waartussen de 

lineaire regressie zal plaatsvinden. Als grens van de onderste referentiegroep wordt de hoogste waarde van de zes 

laagste genomen, dit is het gemiddeld loon per VTE van 24.380,8€. Als grenswaarde voor de bovenste 

referentiegroep wordt de laagste van de zes hoogste waarden genomen, dit is 95.519,1€ (zie figuur 6). De lineaire 

regressie, die de scores voor de andere waarden zal bepalen, gaat als volgt: 

(x1,y1) (24.380,8; 0) Formule (x2 - x1)*(y - y1) = (y2 - y1)*(x - x1) 

(x2,y2) (95.519,1; 100)  (95.519,1 – 24.380,8)*y = 100*(x – 24.380,8) 

   71.138,3*y = 100*x – 24.380800,0 

   y = (100 / 71.138,3)*x - 24.380.800,0 / 71.138,3 

 

Figuur 5: Verdeling gemiddeld loon / VTE o.b.v. 

kwartielwaarden 
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Figuur 6: Lineaire regressie - 10% hoogste waarden krijgen score 100, 10% laagste waarden score 0 

 

Voor elke waarde van gemiddeld loon per VTE x kan nu een score y berekend worden die zal liggen tussen 0 en 100. 

Bijvoorbeeld: een gemiddeld loon van 62.096,4€ per VTE resulteert in een score van 53. Hoe hoger de score, hoe 

groter de bijdrage van die rederij aan sociale duurzaamheid. Indien gewenst kunnen deze scores ook nog 

geaggregeerd worden tot klassen. 

 

3. Gewaarborgd minimumdagloon 

 

Een derde optie om intern binnen de sector scoren, is kijken hoeveel de lonen boven het wettelijk vastgelegd 

gewaarborgd minimumdagloon liggen. Dit loon wordt beschouwd als het minimum waarmee een visserman kan 

overleven. Natuurlijk is dit enkel bedoelt in uitzonderlijke situaties, een volledig jaar overleven op dit loon kan men niet 

duurzaam noemen. Een VTE waarbij elke dag slechts het minimumdagloon wordt verdiend, wordt beschouwd als de 

ondergrens van duurzaamheid.  

Het toepassen van deze benchmark is echter niet zo eenvoudig. Het gewaarborgd minimumdagloon verschilt namelijk 

per type boot en per functie van de bemanning aan boot. Een schipper zal bijvoorbeeld een hoger bedrag krijgen dan 

de matroos of scheepsjongen. Om de vergelijking te kunnen maken volstaat het dus niet om voor een rederij een 

gemiddeld loon per VTE te berekenen zoals hierboven. Voor elke functie aan boord moet exact geweten zijn wat het 

netto verdiende loon is en hoeveel VTE dat bemanningslid heeft gewerkt. Dit kan dan vergeleken worden met het 

gewaarborgd minimumdagloon voor elke functie per VTE.   

Momenteel is deze informatie niet ter beschikking. Indien in de toekomst mogelijk is samen te werken met het Sociaal 

Secretariaat om deze gegevens te bekomen, is het wel mogelijk deze indicator te berekenen. Wel zal dit data- en 

arbeidsintensiever zijn dan de andere methodes.  
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B. Extern 

1. Europa 

 

Zoals eerder in de fact sheet beschreven biedt het rekenen met de data uit het boekhoudkundig uittreksel enkele 

voordelen. De voornaamste is de vergelijking met andere Europese lidstaten. Jaarlijks wordt deze vergelijking tussen 

de visserijsectoren uit de verschillende lidstaten gemaakt door het STECF en gerapporteerd in het Annual Economic 

Report. Hieronder ziet u een printscreen van de website van Europese Commissie, waarop deze gemiddelden worden 

weergegeven in 1000€ / VTE. (https://fishreg.jrc.ec.europa.eu/web/datadissemination/home)  

 

Figuur 7: print screen website Scientific Fishery Data – Europese Commissie 

 

De gemiddelden worden weergegeven voor de volledige vloot, maar op de site kan ook nog gedifferentieerd worden 

op de voornaamste vlootsegmenten, waardoor men gedetailleerdere informatie bekomt. Deze data biedt veel 

mogelijkheden tot benchmarking. Zo kan de waarde van de individuele reder vergeleken worden tegenover: 

 Gemiddelde van alle Europese lidstaten 

 Gemiddelde van alle lidstaten die in zelfde vangstgebieden opereren 

 Gemiddelde van vlootsegment waartoe hij behoort 

Uit de data komt reeds duidelijk naar voor dat Belgische vissers het hoogste loon krijgen in vergelijking met de sector 

in andere lidstaten. Dit zal dan ook duidelijk gereflecteerd worden in de score. Zodra de data beschikbaar is kunnen 

deze berekeningen uitgevoerd worden. 

De vergelijking kan ook verder opengetrokken worden waarbij er kan worden gekeken naar de volledige nationale 

economie. Dit is wat de auteurs uit de inleiding suggereren (Accadia en Spagnolo, 2006; Ceriola et al , 2008; Kim en 

Zhang, 2011). De lonen uit de visserijsector kunnen vergeleken worden met het minimum of gemiddeld loon van 

België of Europa, wat een indicatie geeft van hun levenstandaard. Deze vergelijking wordt hieronder gemaakt met de 

primaire sector, m.b.v. data afkomstig uit de jaarrekening. 

2. Gemiddelde primaire sector 

 

Op de site van de Nationale Bank kunnen de statistieken per activiteitensector worden geraadpleegd. Hierin zijn 

ondermeer de globalisaties voor elke post uit de jaarrekening weergegeven. Dit is een sommatie van de waarden voor 

elke overeenkomstige post uit alle beschikbare jaarrekeningen. Zo bekomen we voor de volledige primaire sector het 

totaalbedrag van alle “bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen”, “werkgeversbijdrage voor sociale 

verzekering” en “gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten” (zie punt III. A. Jaarrekening). 

Door de eerste twee getallen op te tellen en te delen door het derde bekomen we het gemiddelde loon per VTE voor 

de volledige primaire sector.  

https://fishreg.jrc.ec.europa.eu/web/datadissemination/home
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Post uit jaarrekening Totaal voor primaire sector 

A. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 241.398.000, 000 € 

B. Werkgeversbijdrage voor sociale verzekering 77.959.000,000€ 

 C. Gem. personeelsbestand berekend in VTE 10.509 VTE 

 

Gemiddeld loon / VTE ( [A + B] / C)  30.388,9 € / VTE 
 

Dit getal vormt de benchmark waartegenover de lonen van de bemanning worden gescoord. Rederijen die meer 

betalen dan het gemiddelde van de primaire sector kunnen als duurzaam worden beschouwd. Rederijen die een 

lagere waarde behalen zijn niet duurzaam, aangezien dit een stimulatie is voor bemanningsleden om de visserijsector 

te verlaten en een andere job te zoeken. 

 

Figuur 8: Benchmark tegenover gemiddeld loon / VTE van primaire sector 

 

Uit figuur 8 is duidelijk dat tegenover de volledige primaire sector 83% van de rederijen gemiddeld meer betalen per 

VTE en slechts 17% onder deze benchmark valt. Men kan dus stellen dat 83% van de visserijsector relatief gezien 

meer bijdraagt tot de sociale duurzaamheid dan de helft van de primaire sector. 

V. Opmerkingen 
 

Data 

Een vrij algemene maar heel belangrijke opmerking gaat over de terminologie die gebruikt wordt in verschillende 

databronnen. Er moet goed over gewaakt worden dat deze gelijkaardig en duidelijk te verstaan is. Dit is erg belangrijk 

voor de benchmarking. Wanneer er verschillende zaken vergeleken worden kan dit een sterk vertekend beeld geven, 

wat op zijn beurt invloed heeft op de score die op de veilingklok zal verschijnen. Zo bestaat er voor België een 

gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI), maar dit bedrag omvat andere aspecten dan het begrip “loon” 

waarmee hier gerekend wordt. Hierdoor heeft het geen zin dit bedrag als referentiewaarde te nemen. 

In dit kader is het ook belangrijk dat extra financiële voordelen afkomstig van het Zeevissersfonds (bv. 

eindejaarspremies) mee in rekening worden gebracht. Heel vaak worden de lonen berekend vanuit de loonskosten 

die de reder heeft, maar dan wordt er geen rekening gehouden met de bijdragen van het Zeevissersfonds aan het 

(bruto)loon van de bemanning. Dit is een belangrijk aandachtpunt dat kan meegenomen worden bij de volgende data-

inzameling. 
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Indicator 

In de fact sheet wordt gerekend met de formule waarbij geen rekening wordt gehouden met onbetaalde arbeid, in 

tegenstelling tot de formule van de Europese Commissie. Voor beide formules vallen voor- en tegenargumenten te 

geven. De formule zonder onbetaalde arbeid is eenvoudiger te berekenen en te interpreteren. Het is immers niet 

eenvoudig een waarde toe te kennen aan onbetaalde arbeid. Maar zoals reeds verschillende keren aangehaald levert 

het gebruik van de andere formule enkele voordelen op, zoals de vergelijking met andere Europese lidstaten. Het 

toekennen van een waarde aan deze onbetaalde arbeid is ook belangrijk wanneer er wel rekening mee wordt 

gehouden in de berekening van het aantal VTE’s per rederij. Tot slot moet ernaar gestreefd worden dat de 

dataverzameling en het indicatorsystemen zoveel mogelijk aansluit bij bestaande systemen. Daarom valt de keuze op 

formule van de Europese Commissie.    

Het doel van deze indicator is nagaan hoeveel een rederij bijdraagt tot sociale duurzaamheid door zijn bemanning 

een eerlijk en voldoende hoog loon te betalen. Hij doet dit door zijn bemanning een bepaald percentage van de 

besomming toe te kennen. Maar tot op een zekere hoogte heeft de bemanning ook zelf de grootte van zijn loon in 

handen. Door ervaring, kennis over visgronden, goed zorgen voor de kwaliteit van de vis, etc. kunnen zij zorgen voor 

meer en kwaliteitsvollere vis, wat hun loon ten goede komt. Wanneer men dit effect wil uitschakelen en louter kijken 

naar de bijdrage van de reder, kan een alternatieve indicator gebruikt worden. Deze kijkt naar het verschil tussen het 

afgesproken percentage en het bij wet vastgelegde minimumpercentage. Toch is het zinvol om de inspanning van de 

bemanning mee te nemen. Het is immers niet enkel de verantwoordelijkheid van de reder om bij te dragen tot sociale 

duurzaamheid, iedereen aan boord van het schip werkt hier samen aan. Een tweede argument dat deze indicator 

minder geschikt maakt, is de databeschikbaarheid. Momenteel wordt data over percentages per bemanningslid en per 

zeereis nergens opgevraagd. Deze data is wel aanwezig bij het Sociaal Secretariaat, maar om hier toegang tot te 

krijgen zal een onderhandelingsproces moeten opgestart worden. Om de administratieve last en dubbel werk te 

beperken is dit niet gewenst. 

Benchmark 

Tot slot kan geargumenteerd worden over de interne en externe vergelijking en welke externe benchmark er gekozen 

moet worden. Dit zal grotendeels afhangen van de andere indicatoren die worden ontwikkeld, waarbij gestreefd wordt 

naar zoveel mogelijk harmonie. Dit geldt eveneens voor het aantal klassen, de kleurenindeling, etc. 
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