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Dienst Zeevisserij Oostende  -  Mogelijke herlocatie

Het gerucht gaat dat de Dienst Zeevisserij, die in Oostende gevestigd is, na de 
pensionering van de ambtenaren die de dienst vandaag leiden, deels naar Brugge deels 
naar Brussel zou worden overgeheveld. 

De visserijsector is van mening dat dit nefast zou zijn en de bestaande goede 
samenwerking in de sector - Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge - in de praktijk zou 
bemoeilijken, zeker nu de visserijvloot slinkt en er initiatieven genomen worden om onze 
visserij opnieuw op de sporen te zetten en in Vlaanderen te verankeren. En nu diverse 
aquacultuurprojecten op stapel staan en de Dienst Zeevisserij ook betrokken wordt bij de 
Blue Growth en andere (wetenschappelijke) projecten.

Vandaag is ook de Rederscentrale opnieuw in Oostende gevestigd en ontstaat een cluster 
met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) , het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek (ILVO) en de nieuwe installaties voor een nieuw Waterbouwkundig 
Laboratorium.
 
Klopt het dat de minister van plan is de Dienst Zeevisserij weg te halen uit Oostende?



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 433 van 3 maart 2017
van WILFRIED VANDAELE

U bent zeker op de hoogte van de inhoud van het huidige regeerakkoord, waardoor ook 
het Departement Landbouw en Visserij tijdens deze legislatuur moet besparen. Dit 
betekent dat het Departement Landbouw en Visserij 62 medewerkers op natuurlijke wijze 
moet laten afvloeien ten laatste tegen 2019. Daarom willen we blijvend inzetten op een 
maximale efficiëntie bij de uitvoering van onze kerntaken en een kwalitatieve 
dienstverlening.

Ook in de dienst Zeevisserij, vandaag werkzaam in het hoofdbestuur in Brussel en de 
buitendienst in Oostende, leidt de natuurlijke afvloei tot een hogere werkdruk. Door het 
aantal pensioneringen in de nabije toekomst binnen de dienst Zeevisserij, moet ook 
onderzocht worden op welke manier de continuïteit van deze dienst kan worden 
gegarandeerd. Daarom werd afgesproken dat medewerkers die hoofdzakelijk 
beleidsondersteuning doen, maximaal vanuit Brussel opereren en dat de uitvoering en de 
controle dichter bij de klanten, de sector en de organisaties blijft, dus in de buitendienst. 
In het kader van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken, kan dit geen probleem vormen 
voor onze medewerkers. 

De verplaatsing van de buitendienst Oostende naar Brugge is dan ook ingegeven door 
efficiëntieredenen: 

1. Landbouwmedewerkers kunnen in Brugge (het Departement Landbouw en Visserij 
beschikt over een belangrijke buitendienst in Brugge) makkelijker inspringen bij 
Visserij, 

2. De visserijmedewerkers komen meer in contact met de werkwijze binnen 
landbouw en de administratieve en technische (digitalisering) voorsprong die ze 
daar hebben, waardoor efficiëntiewinsten in dossierbehandeling kunnen gemaakt 
worden. Daarenboven is voor sommige medewerkers Brugge beter of alvast niet 
slechter bereikbaar voor het woon-werkverkeer en blijft Brugge goed gesitueerd 
naar de sector en de havens van Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende. 

Ik houd er als bevoegd minister ook aan om te stellen dat ik ook in deze het “Charter 
politiek-ambtelijke samenwerking” wens te respecteren.


