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SAMENVATTING  
 

Op 30 augustus 2011 werd de ambitie om de Belgische visserijsector te verduurzamen ingewilligd door het startsein te geven aan het 

‘Vistraject, Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector’. Hierin werden drie hoofdoelstellingen beschreven (Snijder et al. 2015); 

1) De betrokken partijen werken samen aan de transitie naar een duurzame visserij 

2) De duurzaamheidskenmerken van de vissersvloot worden herkend en erkend (meetbare resultaten) 

3) De geleverde inspanningen worden naar buiten gecommuniceerd. 

Om de vorderingen richting deze doelstellingen op te kunnen volgen leverden verschillende opeenvolgende projecten de noodzakelijke 

berekeningsmethodes en visualisatietools: 

(1) Met een systeem van 11 indicatoren kan de duurzaamheid van een vissersvaartuig berekend en gecommuniceerd worden naar 

verschillende eindgebruikers (VALDUVIS-tool met de duurzaamheidsster) 

(2) Reders worden begeleid richting een betere duurzaamheidsscore (MaViTrans Support en Visserij Verduurzaamt Support) 

(3) De inspanningen van reders te worden gecommuniceerd naar kopers toe via een markterkenning op de veilklok. (MaViTrans 

Market en Visserij Verduurzaamt Market) 

In dit rapport wordt achtergrondinformatie gegeven over de VALDUVIS-tool en de toepassing ervan, en wordt beschreven wat er de 

afgelopen jaren gebeurd is rond het verduurzamen van de Belgische vloot. 

 

Duurzaamheid berekenen 

Om te kunnen werken aan de verduurzaming van de Belgische visserijvloot is een robuust meetsysteem nodig dat op vaartuigniveau 

kan identificeren waar verbeteringen mogelijk zijn. De VALDUVIS-tool (VALorisatie van DUurzaam gevangen VIS) is het systeem dat 

beantwoordt aan deze vraag door de duurzaamheid van visserijactiviteiten te meten en zichtbaar te maken. Aan de hand van 11 

indicatoren wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van de sociale, economische en ecologische duurzaamheid van de Belgische 

visserijvloot. Via deze tool kunnen reders ook inzicht krijgen in hun eigen score op vaartuigniveau. Er kunnen overzichten gegenereerd 

worden van de evolutie van de duurzaamheid van de hele vloot, van subvloten of individuele vaartuigen over verschillende jaren heen. 

Via een toegankelijke visualisatie kunnen de inspanningen van de reders gecommuniceerd worden naar kopers toe via een 

markterkenning.  

 

Erkenning van inspanningen 

Reders worden gemotiveerd om actie te ondernemen en hun scores te verbeteren door hun inspanningen te belonen via de Visserij-

Verduurzaamt markterkenning. Deze erkenning wordt toegekend aan vaartuigen die voldoen aan een bepaalde minimumscore en zich 

engageren om binnen een periode van drie jaar hun score te verhogen. De lancering van deze erkenning (juni 2018) was de eerste stap 

om de inspanningen van de Belgische visserijvloot te communiceren naar de kopers.  
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Begeleiding van reders 

Het ILVO begeleidt elke reder individueel. Reders die deelnemen aan de collectieve verduurzaming van de Belgische visserijvloot om de 

Visserij Verduurzaamt erkenning te behalen, ontvangen een gepersonaliseerd verbetertraject gebaseerd op hun VALDUVIS-score. De 

vormgeving van het verbetertraject is gebaseerd op de analyse van de indicatoren en de beschrijving van acties die zullen leiden tot 

een betere score. Dit proces gebeurt in samenwerking met de reders om te garanderen dat de beschreven acties haalbaar zijn.  

Naast de individuele begeleiding van elke reder wordt via een vlootrapport een overzicht gegeven van de duurzaamheidscores van de 

Belgische vissersvaartuigen. Op basis van deze gegevens kan het beleid en het visserijmanagement goed geïnformeerde, strategische 

keuzes maken die mee richting geven aan de transitie van de Belgische vissersvloot.  
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1 INLEIDING 
 

Naar aanleiding van een aantal uitdagingen in de visserij, besliste de visserijsector collectief om in te zetten op duurzaam gevangen vis 

en een goed imago. Problemen waren onder andere hoge brandstofkosten (crisis 2008),  overbeviste visbestanden, de bodemberoering 

en impact op het marien milieu, de teruggooi, moeilijkheden bij het toetreden tot het MSC-label en de dreiging van bepaalde Belgische 

retailers om geen Belgische vis meer te kopen indien de duurzaamheid van deze producten niet aangetoond kon worden. Om deze 

verduurzaming op een gestructureerde en overkoepelende manier te kunnen aanpakken werd op 30 augustus 2011 een convenant 

ondertekend door de Vlaamse overheid, de Rederscentrale, Natuurpunt en het ILVO met de ambitie om een duurzame Belgische visserij 

te realiseren. Hieruit ontstond het Vistraject, een verbetertraject voor de Belgische zeevisserij. In 2015 verscheen het rapport ‘Vistraject: 

Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector’1 waarin een beschrijving van de visserij de problemen en uitdagingen en de 

doelstellingen voor de toekomst beschreven werden (Desnijder et al. 2015). De 3 hoofddoelstellingen waren: 

1) De betrokken partijen werken samen aan de transitie naar een duurzame visserij 

2) De duurzaamheidskenmerken van de vissersvloot worden herkend en erkend (meetbare resultaten) 

3) De geleverde inspanningen worden naar buiten gecommuniceerd. 

Uit deze context ontstond ook VALDUVIS (Valorisatie van Duurzaam Gevangen Vis), een tool om de sociale, economische en ecologische 

duurzaamheid van de Belgische visserij te bepalen en op een toegankelijke manier te visualiseren (Kinds A & Sys K, 2015). Aan de hand 

van 11 indicatoren krijgen belanghebbenden van de visserijsector een beeld van de duurzaamheid en de geleverde inspanningen van de 

visserijvloot.  

VALDUVIS is in staat om rekening te houden met de eigenheid van de Belgische vloot en om duurzaamheidsbeoordeling te ontwikkelen 

op maat van het vaartuig. Vanaf het begin van de ontwikkeling van het VALDUVIS-systeem werd gekozen voor een participatieve 

aanpak. Hierbij konden verschillende belanghebbenden (overheid, visserij, NGO’s en onderzoeksinstellingen) hun input leveren. 

Bovendien leidde de toenemende maatschappelijke aandacht tot een stijgende vraag van Belgische supermarktketens naar duurzame 

vis. Als Belgische vissers kunnen aantonen dat er voldaan wordt aan bepaalde duurzaamheidscriteria, kan dit nieuwe 

vermarktingsmogelijkheden bieden. 

De ontwikkeling en implementatie van de VALDUVIS-methodologie gebeurde in een reeks van opeenvolgende projecten.  In VALDUVIS I 

(2012-2014) werd door ILVO de methodologie ontwikkeld om duurzaamheid te meten en evalueren aan de hand van 11 indicatoren. 

Vervolgens werd in VALDUVIS II de methode uitgetest in samenwerking met vier pilootvaartuigen (2014-2015). In een volgende fase werd 

er een online platform ontwikkeld (http://www.valduvis.be/) waar elke reder een eigen account kreeg om zijn persoonlijke scores te 

kunnen raadplegen (VALDUVIS Go Live! 2016-2017). Tenslotte werd er ingezet op de ontwikkeling van een markttoepassing gebaseerd op 

het VALDUVIS-systeem. Het algemeen doel was om duurzaamheidsinspanningen van reders te communiceren naar de kopers en zo de 

marktoegang te vergroten. Hierbij zou deze valorisatie van de geleverde inspanningen reders motiveren om nog meer hun 

                                                        
 

1 DESNIJDER, N., BROUCKAERT, E., HANSEN, K., HEYMAN, J., POLET, H., WELVAERT, M. (2014). Vistraject. Duurzaamheidstraject voor de Belgische 
visserijsector. (1e editie). 

http://www.valduvis.be/
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duurzaamheidsinspanningen te leveren. Dit vormde de basis voor het MaViTrans-project (Markterkenning voor een Visserij in Transitie) 

(2017-2019).  

De hoofdoelstelling van Mavitrans was om een breed gedragen duurzaamheidserkenning (B2B) voor de Belgische visserij te 

implementeren, gebaseerd op duurzaamheidsbeoordelingen op vaartuigniveau. Deze beoordeling werd gegenereerd door de VALDUVIS-

tool. De focus lag zowel op de verduurzaming van individuele rederijen als de vloot in haar geheel. Dit vormde dan ook de eerste 

grootschalige toepassing van de VALDUVIS-tool.  

Binnen dit project werd gestreefd om een transitie naar verduurzaming te realiseren voor de volledige Belgische visserijvloot. De 

aandacht werd toegespitst op het actief werken aan de verduurzaming door reders te begeleiden richting een betere score en te belonen 

voor de inzet.  

De begeleiding van de reders gebeurt aan de hand van geïndividualiseerde verbetertrajecten. Via deze werkwijze worden specifieke 

adviezen uitgewerkt gebaseerd op de sterktes en zwaktes van een vaartuig, in samenspraak met de reder. Deze adviezen zijn gebaseerd 

op de kennis en ervaring van zowel de reder als de onderzoekers en kunnen gaan over technische aanpassingen aan het vistuig, of 

deelname aan initiatieven die plastic verzamelen uit de zee.  Een markterkenning werd gekoppeld aan vaartuigen die zich vrijwillig 

engageerden om inspanningen te leveren om hun duurzaamheidsscore te verbeteren binnen een termijn van drie jaar. In juni 2018 

werd deze markterkenning officieel gelanceerd. 

Het Mavitrans-project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Rederscentrale en bestond uit twee sub-delen: 

- MaViTrans Market: ontwikkeling van en communicatie rond de markterkenning, focus op stakeholderparticipatie – lancering – 

promotie (Rederscentrale) 

- MaViTrans Support: wetenschappelijke ondersteuning en organisatie van de individuele begeleiding van reders, focus op 

verbetertrajecten – evolutie duurzaamheid – datamanagement (ILVO) 

Intussen loopt het project Visserij Verduurzaamt support wat enerzijds een vervolg is van het MaViTrans Support project en anderzijds 

ook een grondige herziening doet van het huidig meetsysteem. In hoofdstuk 4 worden de doelstellingen van Visserij Verduurzaamt 

support nog wat meer in detail besproken.  

Dit rapport focust op de toepassing van de VALDUVIS-tool binnen de projecten MaViTrans support en Visserij Verduurzaamt support. 

De aanpak die gehanteerd werd in MaViTrans is in lijn met de hoofddoelstelling van Vistraject – ‘Het ondersteunen van transitie en de 

nevendoelstellingen (h)erkennen van duurzaamheid, (h)erkenning op de markt en duurzaamheid communiceren’  (Desnijder et al. 2015). 

De reeks opeenvolgende projecten rond de transitie naar een duurzamere visserij hebben aangetoond dat er draagkracht is voor het 

VALDUVIS-systeem: het merendeel van de reders (ca. 60 vaartuigen) zijn geëngageerd en verschillende stakeholders zijn erg enthousiast. 

Daarom wordt er in een volgende fase ingezet op de verdere toepassing van het systeem, op de terugkoppeling van het systeem zelf en 

op de opvolging van de evolutie. Dit gebeurt in het Visserij Verduurzaamt – project. 

In wat volgt worden de volgende hoofdstukken dieper uitgewerkt: 

(1) Een overzicht van het VALDUVIS meetinstrument                 - Hoofdstuk 2 

(2) Hoe er actief gewerkt wordt aan de verduurzaming van de Belgische visserijvloot             - Hoofdstuk 3 

(3) Het vervolg: het Visserij Verduurzaamt traject                 - Hoofdstuk 4 
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2 VALDUVIS: EEN MEETINSTRUMENT VOOR 
DUURZAAMHEID  

2.1 DE VALDUVIS INDICATOREN 

VALDUVIS is een informatieve tool waarmee de duurzaamheid van de Belgische visserijsector gemeten en zichtbaar kan gemaakt worden. 

Aan de hand van 11 indicatoren wordt een overzicht gegeven van de sociale, economische en ecologische duurzaamheid van de Belgische 

visserij. Deze indicatoren worden berekend door gebruik te maken van verschillende gegevensbronnen (bankgegevens, elektronisch 

logboek, wetenschappelijk onderzoek, enquêtes en interviews). Hierdoor kan een overzicht gemaakt worden op vlootniveau, 

vlootsegmentniveau en op het niveau van individuele vissersvaartuigen. 

 

Figuur 1: De VALDUVIS-duurzaamheidsster 

De 11 indicatoren van het VALDUVIS-systeem worden hier kort samengevat. 

 

Ecologisch 

Visbestand 

Visbestand doet een uitspraak over de gezondheid van een bepaald visbestand.  Deze indicator is gebaseerd op de adviezen van 

ICES, een organisatie die onderzoek doet naar de toestand van de Europese visbestanden.  Voor elke soort in een bepaald gebied 

wordt een score toegekend. Vervolgens wordt er gekeken naar het aandeel van elke soort in de jaarlijkse aanvoer en wordt er een 

gewogen gemiddelde genomen.   
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Seizoen 

De indicator “seizoen” doet een uitspraak over het vissen op een soort tijdens het paaiseizoen.  De vrouwtjes zijn tijdens deze 

periode van het jaar extra kwetsbaar aangezien zij de eieren met zich meedragen. Hen opvissen kan dan ook schadelijk zijn voor 

de toekomst van de populaties. Voor de berekening van de score wordt een paaikalender gebruikt. 

Bodemimpact 

De indicator “bodemimpact” doet een uitspraak over het volume verplaatst sediment tijdens de visserijactiviteit in verhouding tot 

de vangstgrootte.  Voor deze indicator wordt gekeken naar de beviste oppervlakte, de penetratiediepte in de bodem, het aantal 

geviste uren en de sleepsnelheid.   

Brandstofverbruik 

Om een vis vanuit de zee naar de veiling te brengen is er een bepaalde hoeveelheid brandstof nodig: om te vissen, te stomen, 

eventueel transport vanuit buitenlandse havens,… De indicator “brandstofverbruik” doet een uitspraak over het aantal liter 

verbruikte brandstof tijdens de vangst en aanlanding in verhouding tot de waarde van de vis.   

Inspanningen duurzame visserij 

Deze indicator waardeert de aanpassingen die een reder onderneemt om zijn activiteit ecologisch te verduurzamen. Dit gaat o.a. 

over netaanpassingen die de selectiviteit verbeteren, vissen met lichter vistuig, afvalbeleid en andere zaken waarbij de reder een 

positief engagement aangaat voor het milieu.   

 

SOCIAAL 

Veiligheid en Gezondheid 

Voor deze indicator wordt nagegaan welke maatregelen er genomen zijn in verband met veiligheid en gezondheid aan boord. 

Hierbij wordt gekeken naar wettelijke veiligheidsvoorschriften en extra veiligheidsmaatregelen. De indicator wordt berekend aan 

de hand van een checklist die in samenwerking met Previs (www.previs.be) werd opgesteld. 

Dierenwelzijn 

De indicator dierenwelzijn volgt op in hoeverre de vangst en teruggooi leed ondergaat tijdens het volledige vangstproces (vangst, 

verblijf op het dek, stunnen of slachten). Hierbij kan het beter behandelen van vis aan boord er voor zorgen dat de teruggooi een 

hogere overlevingskans heeft. Deze indicator houdt ondermeer rekening met de sleepduur, sleepdiepte en de verdere verwerking 

aan boord.  

Verloning 

De indicator ‘verloning’ doet een uitspraak over het gemiddeld loon per bemanningslid. 
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ECONOMISCH 

Rendabiliteit 

De indicator ‘rendabiliteit totaal vermogen’ gaat na hoeveel waarde een rederij creëert met het geïnvesteerde financieel kapitaal. 

Voor deze indicator wordt beroep gedaan op de jaarrekeningen.   

Efficiëntie visserij-inspanning 

De indicator ‘visserij-inspanning’ gaat na hoeveel waarde er wordt gecreëerd per ingezette visserij-inspanning (vangstcapaciteit 

en –activiteit).  

Financiële stabiliteit 

De indicator ‘financiële stabiliteit’ maakt een inschatting van de kans op succes of faling van een onderneming.  Op basis van acht 

financiële kerngegevens wordt een FiTo-score berekend. Hoe hoger de score, hoe sterker de financiële toestand van de 

onderneming. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van informatie uit de jaarrekening.  

2.2 DREMPELWAARDES EN DE GEAGGREGEERDE SCORE 

Een uitspraak doen over de vorderingen van een vaartuig kan enkel gemaakt worden wanneer de scores voor dat vaartuig vergeleken 

kunnen worden met een bepaald ijkpunt. Bijgevolg werden in het VALDUVIS Go Live!-project  per indicator drempelwaardes bepaald. 

Deze drempelwaardes kunnen beschouwd worden als verwachtingen of mijlpalen in het traject naar een hogere duurzaamheidsscore. 

Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen de minimum, intermediaire en strenge drempelwaarde;  

(1) De minimum drempelwaarde voor een indicator werd beschreven als Tzwak. Aan deze drempelwaarde zou ieder Belgisch vaartuig 

op korte termijn moeten voldoen.  

(2) De intermediaire drempelwaarde (Tintermediair) is een tussentijdse drempel in de evolutie naar een hogere duurzaamheidsscore.  

(3) De strenge drempelwaarde (Tstreng) is een lange termijn streefwaarde.  

Naast de 11 individuele scores wordt ook een totale geaggregeerde duurzaamheidsscore berekend. Dit cijfer is een gewogen gemiddelde2 

van alle indicatoren en wordt berekend om de vergelijking tussen vaartuigen onderling te vereenvoudigen en de algemene vordering 

van het vaartuig op te volgen.  

                                                        
 

2 De weging is als volgt; 60% ecologische indicatoren, 20% sociale indicatoren en 20% economische indicatoren.  
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Figuur 2: Overzicht van de geaggregeerde duurzaamheidsscore van de Belgische vissersvaartuigen (anno 2015), met zwakke en 
intermediaire grens. 

2.3 TOEPASSINGEN VAN DE VALDUVIS-TOOL 

De informatie uit de VALDUVIS-tool kan op verschillende manieren gebruikt worden:  

1) Leerinstrument  

Met VALDUVIS krijgt de reder meer inzicht in de specifieke sterktes en zwaktes van zijn/haar vaartuig(en). Gebaseerd op deze 

kennis kunnen aangepaste adviezen ter verbetering uitgewerkt worden 

               - het verbetertraject (Hoofdstuk 3.2) 

2)  Monitoringsinstrument  

Gegevens van meerdere vaartuigen kunnen gebundeld worden om een overzicht te krijgen van de toestand van specifieke 

vaartuiggroepen of de hele vloot 

                              - het vlootrapport (Hoofdstuk 3.3) 

3)  Marktinstrument  

In samenspraak met de leden van het Convenant voor de Verduurzaming van de Visserij werd besloten om vaartuigen die 

inspanningen leveren om te verduurzamen aan kopers kenbaar te maken met behulp van een markterkenning.  

- MaViTrans Market (project rederscentrale) 
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3 WERKEN AAN DUURZAAMHEID 
3.1 DE VERDUURZAMING VAN DE VLOOT 

De VALDUVIS-tool geeft inzicht in de duurzaamheid van de Belgische visserijvloot, maar is op zich niet voldoende om verandering 

teweeg te brengen. Aanvullend zijn er concrete acties nodig om reders te motiveren om hun scores te verbeteren. Dit wordt aangepakt 

door reders een verbetertraject aan te bieden en ze te belonen voor hun inspanningen via een markterkenning. De erkenning en het 

verbetertraject samen vormen de twee pijlers van ‘Visserij Verduurzaamt’, het initiatief dat de ruggengraat is van het 

verduurzamingstraject van de Belgische visserij. De Rederscentrale is verantwoordelijk voor deze markterkenning. 

 

 

Figuur 3: De Visserij Verduurzaamt erkenning wordt toegekend aan vaartuigen die actief meewerken aan de verduurzaming van de 
Belgische visserijsector 

 

De ‘Visserij Verduurzaamt’ erkenning wordt sinds juni 2018 op de veilklokken van de Vlaamse Visveilingen gevisualiseerd en 

communiceert zo welke vaartuigen actief meewerken aan het verduurzamingstraject van de Belgische visserijvloot. Deze erkenning 

wordt enkel toegekend onder de volgende voorwaarden; 

(1) De geaggregeerde score moet hoger zijn dan 50,7. 

(2) De reder tekent een verklaring waarbij hij/zij zich engageert om, in samenwerking met het ILVO, binnen drie jaar een score 

te behalen die hoger is dan 60.  

(3) De reder stelt in samenwerking met het ILVO een verbetertraject op dat als leidraad dient om de score van 60 in drie jaar tijd 

te behalen. 

(4) De reder tekent een lastenboek en verbindt zich om juiste data aan te leveren.  
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Figuur 4: Deze grafiek is een visualisatie van de duurzaamheidscores van de Belgische visserij anno 2015. Vaartuigen die onder de 
onderste grens (Tzwak = 50,7) vallen (obv score 2015) kunnen geen erkenning ontvangen. Deze vaartuigen worden wel actief begeleid door 
het ILVO en kunnen de erkenning ontvangen eenmaal de mijlpaal van 50,7 bereikt is. Vaartuigen die tussen 50,7 – 60 scoren krijgen de 
erkenning toegekend, en werken actief samen met het ILVO om hun score in 3 jaar tijd boven 60 te krijgen. Vaartuigen die hoger scoren 
dan 60 krijgen eveneens de erkenning toegekend en hebben de streefwaarde reeds behaald. Desondanks krijgen ook deze vaartuigen 
adviezen van het ILVO. Na de eerste periode van drie jaar (2018 – 2021 ) worden de streefwaarden herzien en aangepast.   

Op deze manier worden de duurzaamheidsinspanningen van de vaartuigen erkend én worden reders ook gemotiveerd 

om de Belgische vloot samen te verduurzamen. De streefwaarde voor de eerste periode staat vast op 60. Na deze eerste 

periode worden de streefwaarden en het VALDUVIS-systeem herzien en wordt een volgende grens bepaald (project Visserij 

Verduurzaamt support). Op deze manier wordt er blijvend gewerkt aan de verbetering van de visserijsector.  

 

3.2 VERBETERTRAJECTEN 

Een verbetertraject kan beschouwd worden als een begeleidend document bestaande uit wetenschappelijke adviezen om 

de resultaten van de indicatoren te verbeteren en uiteindelijk de streefwaarde van 60 te behalen. Dit document wordt 

opgesteld in samenspraak met de reder.   

Een verbetertraject bestaat uit; 

(1) Een evaluatie van de belangrijkste resultaten 

(2) Een bespreking over de belangrijkste trends, gebaseerd op de cijfers en het redersgesprek 

(3) Een uiteenzetting van acties die een positieve invloed hebben op de totaalscore 

Dit verbetertraject wordt voor elke deelnemende reder opgesteld en wordt jaarlijks opgevolgd via de redersgesprekken. 

Elke deelnemende reder kreeg eind 2018 een rapport toegestuurd met een overzicht van de duurzaamheidsscores van 

zijn/haar vaartuig(en) voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Deze scores werden ook in perspectief gezet t.o.v. de volledige 
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vloot en/of het vlootsegment. Vervolgens werd elke reder uitgenodigd op een individueel gesprek met onderzoekers van 

het ILVO.  

Deze gesprekken werden voorbereid met behulp van een uitgebreid rapport en een evaluatietabel waarbij de scores van 

de reder in detail worden bekeken. De preliminaire adviezen worden besproken met de reder, waarbij de aandacht 

toegespitst wordt op het coöperatief opstellen van mogelijke acties. Cijfers geven immers enkel een indicatie van de 

werkelijkheid, en de kennis van de reder is onontbeerlijk bij het opstellen van nieuwe doelstellingen die realistisch haalbaar 

zijn.  

Gebaseerd op de feedback van de reder wordt een aangepast advies uitgewerkt. In dit finaal verbetertraject worden de 

focusindicatoren eruit gelicht en worden haalbare acties voorgesteld die mogelijk kunnen leiden tot een betere score. Dit 

verbetertraject vormt dan de leidraad voor latere opvolgingsgesprekken.  

 

 

Figuur 5: Een redersgesprek 

 

De reder kan zijn resultaten en verbetertraject opvragen via de  VALDUVIS website (www.valduvis.be).  Op de VALDUVIS-

ster kan de reder dan zelf zien voor welke indicatoren hij voldoet aan de verwachtingen en waar er verbeteringen 

mogelijk zijn (Figuur 6.b). De resultaten werden ook per post verzonden. Elk jaar werd een verslag opgemaakt van dit 

gesprek en gedeeld op de persoonlijke pagina van de reder op de VALDUVIS website.  
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(a)                                                                                       (b) 

  

       (c) 

Figuur 6: De VALDUVIS online webtool met (a) overzicht van de indicatoren, (b) de toevoeging van drempelwaarden en de functie om 
indicatorresultaten te vergelijken tegenover deze waarden en (c) de geaggregeerde score per jaar, met de individuele bijdrage van elke 
indicator aan de finale geaggregeerde score. 
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3.3 OPVOLGEN VAN DE VLOOT 

Naast het individueel overzicht van elk vaartuig kunnen collectieve overzichten gegenereerd worden van alle deelnemende vaartuigen. 

Dit vlootrapport geeft een gedetailleerd inzicht in de duurzaamheidsscores van de vloot over verschillende jaren heen. Bovendien 

worden de cijfers onderverdeeld in verschillende vaartuiggroepen met een eigen karakter. De groepen zijn het Groot Vlootsegment 

(vaartuigen met een motorvermogen > 221 kW), Eurokotters (boomkorvaartuigen met een motorvermogen ≤ 221 kW, specifiek ontworpen 

om binnen de 12-mijlszone te vissen) en de rest van het Klein Vlootsegment (vaartuigen met een motorvermogen ≤ 221 kW min de 

Eurokotters; vooral kustvissers).  De resultaten worden intern gebruikt om de probleemindicatoren te bepalen per vaartuiggroep en te 

evalueren of dit probleem typerend is voor die specifieke groep.   

De resultaten van de evolutie van de scores voor de verschillende vlootsegmenten werden gebundeld in een Vlootrapport en worden 

ter beschikking gesteld aan het beleid en het visserijmanagement ter ondersteuning van strategische lange termijn beslissingsvoering.  

De gegevens uit dit rapport worden niet publiek beschikbaar gemaakt om de privacy van deelnemende vaartuigen te waarborgen.   

In onderstaande tabel worden enkele voorbeelden gegeven van analyses die uitgevoerd werden in het kader van het vlootrapport. Om 

de privacy van de deelnemende vaartuigen te beschermen worden de legendes in deze afbeeldingen weggelaten.  
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Analyse / Visualisatie Beschrijving 

 

Radarplots worden gebruikt om de evolutie van de scores per 

indicator per jaar te visualiseren. In de grafiek worden per jaar 

de resultaten van een vaartuiggroep uiteengezet 

 

In Density plots wordt de verdeling van de scores van de 

verschillende vaartuiggroepen, over de jaren, gevisualiseerd. In 

deze visualisatie kan afgeleid worden dat de groene en blauwe 

groep door de jaren heen beter scoort.   

 

Boxplots visualiseren de ‘vijf-getallensamenvatting’ (minimum, 

eerste kwartiel, mediaan, derde kwartiel en maximum) van de 

gegevens weer. In het voorbeeld worden de gegevens van een 

bepaalde vaartuiggroep per jaar gevisualiseerd. De grafiek bevat 

ook de minimum, intermediaire en maximum grens. Via deze 

grafiek kan geanalyseerd worden of een bepaalde groep per 

jaar vorderingen maakt op vlak van duurzaamheid.  

Figuur 7: Visualisaties van het vlootrapport 
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4 VISSERIJ VERDUURZAAMT SUPPORT 
 

Het vervolgproject op MaViTrans, het Visserij Verduurzaamt project (2019-2021), bouwt verder op de duurzaamheidsbeoordelingen van 

het VALDUVIS-systeem en de realisatie van een markterkenning op de veilklok en is onderverdeel in twee deelprojecten (zie Figuur 8); 

(1) Visserij Verduurzaamt Market – toegespitst op de verdere uitwerking van de markterkenning (Rederscentrale) 

(2) Visserij Verduurzaamt Support – evaluatie en verbetering van het VALDUVIS-systeem, begeleiding van reders en voorbereiding 

van het volgende 3-jarentraject (ILVO).  

 

Het Visserij Verduurzaamt Support project is opnieuw een nauwe samenwerking tussen de Rederscentrale en het ILVO met een groot 

engagement van de sector. In het project worden de VALDUVIS-scores berekend en worden de deelnemende reders jaarlijks uitgenodigd 

om hun scores te bespreken en een verbetertraject op te stellen. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor het volgende drie-

jaren transitietraject.  

 

Verduurzaming van de Belgische visserijvloot 

Om de begeleiding van Belgische reders mogelijk te maken zijn robuuste en eerlijke duurzaamheidsbeoordelingen nodig. Tijdens 

dit project worden nieuwe duurzaamheidsscores berekend met de VALDUVIS-tool voor 2018, 2019 en 2020. Daarnaast worden alle 

indicatoren opnieuw geëvalueerd en afgetoetst met de meest recente wetenschappelijke inzichten. Bovendien kan uit feedback 

van verschillende belanghebbende partijen (beleid, sector, handel) en uit verschillende fora zoals het Convenant ‘Visserij 

verduurzaamt’, het controleorgaan en individuele gesprekken met reders heel wat informatie geput worden. Ook dit kan leiden 

tot het scherper stellen van de VALDUVIS-indicatoren en het bepalen van algemene streefwaarden naar verdere verduurzaming 

toe (WP1, WP3). Het doel is om tegen het eind van het project aanpassingen voor te stellen, alternatieven te inventariseren en 

documenteren en hiaten te beschrijven met oog op het bekomen van een eerlijk en up-to-date meetsysteem. 

 

Voorbereidingen voor het volgende drie-jaren traject 

Na afloop van dit project start het volgende drie-jarentraject voor de verduurzaming van de Belgische visserijsector. Hiervoor 

zullen per indicator nieuwe streefwaarden uitgewerkt moeten worden en collectief bepaald worden wat de volgende doelstellingen 

zijn voor de Belgische visserijsector.  

 

De opbouw van het Visserij Verduurzaamt Support project bestaat uit WP 1 – 3 (blauw) en worden uitgevoerd door het ILVO. De groene 

werkpakketten (WP 4-5) zijn onderdeel van VV-Market en worden apart ingediend door de Rederscentrale (zie volgende pagina). 
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Figuur 8: Overzicht VIsserij Verduurzaamt project - werkpakketten 
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