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Deze FACT SHEET werd opgesteld in het kader van het VALDUVIS-project. 

VALDUVIS ontwikkelt een methodologie om de duurzaamheid van de in België 

aangelande vis te scoren zowel voor de ecologische, sociale als economische 

pijler van duurzaamheid. Elke pijler bestaat uit een aantal thema’s. Onder de 

ecologische pijler zit o.a. het thema ‘Brandstofverbruik’.  

Dit document gaat dieper in op de indicator ‘Brandstofverbruik’. Waarom is het 

thema ‘Brandstofverbruik’ een belangrijke parameter voor een duurzame 

visserij? Hoe worden visserijen in andere beoordelingssystemen op dit thema 

gescoord? Hoe is de indicator ‘brandstofverbruik’ tot stand gekomen? Enz. 

Deze en andere vragen worden in deze FACT SHEET beantwoord. 
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I. Brandstofverbruik en duurzame visserij 
 

Sinds de introductie van motoren in de visserij (20ste eeuw), nam het brandstofverbruik toe. Vooral de 

sleepnetvisserijen worden in het bijzonder gekenmerkt door hoge brandstofkosten (Poos et al., 2013). Voor de 

Belgische visserij bedroegen de brandstofkosten in de periode 2004-2006 gemiddeld 33% van de aanlandingswaarde 

(van Marlen, 2009). Sinds de brandstofcrisis werd dan ook geëxperimenteerd om dit hoge aandeel van de 

brandstofkosten in de besomming naar beneden te halen. Suuronen geeft in zijn reviewpaper ‘Low impact and fuel 

efficient fishing – Looking beyond the horizon’ een overzicht van de verschillende aanpassingen die kunnen leiden tot 

een verlaagd brandstofverbruik (Suuronen et al., 2012).  

Het brandstofverbruik verlagen heeft niet enkel een financiële component, ook het ecosysteem vaart er wel bij. Deze 

fossiele brandstoffen zijn immers een belangrijke bron van broeikasgasemissie (Suuronen et al., 2012). Met het oog 

op een ecologisch duurzame visserij, hebben we er dus alle baat bij om het brandstofverbruik zo laag 

mogelijk te houden.  

 

II. Het onderzoek naar de indicator ‘Brandstofverbruik’ 
 

De ‘Sustainable Seafood Database’, ontwikkeld op het ILVO, vergelijkt informatiesystemen over duurzaam gevangen 

vis. Van de 28 systemen die op dit moment zijn beschreven, werkt geen enkel systeem met een brandstofindicator. 

Verder zijn we niet op de hoogte van andere informatiesystemen die het brandstofverbruik van de visserijactiviteit in 

rekening brengen.  

In het kader van het maritiem beleid en adviezen hieromtrent zijn er op Europese schaal wel indicatoren ter 

beschikking. DCF (Data Collection Framework) en STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for 

Fisheries) maken gebruik van de indicator ‘Fuel efficiency of fish capture’ en omschrijft deze indicator als de 

verhouding tussen het brandstofverbruik en het volume aangelande vis. Ook in het ESIF-rapport (van Marlen, 

2009) komt diezelfde indicator voor. 

Binnen VALDUVIS zullen we werken met de indicator ‘brandstofverbruik’. Deze indicator plaatst in de noemer de 

waarde van de aangelande vis i.p.v. het volume. Hoe deze indicator precies wordt berekend komt in het volgende 

hoofdstuk aan bod. 

Ter Info. De Europese Commissie heeft een webpagina ter beschikking waarop alle informatie omtrent ‘fuel efficiency 

in fisheries’ verzameld staat: 

http://energyefficiency-fisheries.jrc.ec.europa.eu/home 

http://energyefficiency-fisheries.jrc.ec.europa.eu/home
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III. De indicator ‘Brandstofverbruik’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De invulling van de indicator ‘Brandstofverbruik’ kan eenvoudigweg met volgende formule worden voorgesteld: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 ′𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘′ =
𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)

𝑏𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 (𝑒𝑢𝑟𝑜)
 

Deze indicator kan op verschillende niveaus worden berekend: op vloot-, segment-, vaartuig-, trip- en sleepniveau. 

Deze fact sheet focust zich op het uitwerken van het tripniveau. Eén van de sterktes van VALDUVIS is immers dat er 

gedetailleerde scores worden berekend tot op tripniveau. Uiteraard kunnen er ook uitspraken worden gedaan op 

hogere niveaus door de gebruikte data en/of scores te aggregeren. 

Willen we de indicator ‘Brandstofverbruik’ berekenen op tripniveau, dan hebben we het brandstofverbruik en de 

besomming van de trip in beoordeling nodig. 

Het brandstofverbruik wordt bepaald door het verbruik tijdens het stomen en vissen; en indien van toepassing ook 

het koeltransport. Er zijn verschillende manieren om dit verbruik in te schatten. Er wordt ook een 

betrouwbaarheidsindex ingebouwd. 

De besomming wordt bepaald door de verkoopprijs van de vis die tijdens de reis werd opgevist. Als VALDUVIS 

gebruikt wordt als systeem dat duurzaamheidsscores aanlevert voor de effectieve verkoop in de veiling, dan hebben 

we uiteraard nog geen zicht op de besomming van de visreis. Net zoals bij de indicator ‘visserij-inspanning’ werken 

we met het voortschrijdend gemiddelde van de visprijs per soort. De waarde wordt berekend door voor elke soort het 

gemiddelde te berekenen van de visprijzen voor dat specifieke vaartuig, en dit voor de afgelopen drie maanden. 

Hoe het brandstofverbruik, de besomming en de betrouwbaarheidsindex precies worden berekend wordt hieronder 

verder verduidelijkt. 

  

De indicator ‘Brandstofverbruik’ doet een uitspraak over het aantal liter verbruikte brandstof 

voor de vangst en aanlanding  t.o.v. de waarde van de vis. 

Om een vis vanuit de zee naar de verkoopshal van de veiling te brengen is er een bepaalde hoeveelheid brandstof 

nodig: brandstof om tot de vangstplaats te varen (d.i. het stomen), brandstof om de vis te vangen en eventueel ook 

brandstof om de vis vanuit een buitenlandse haven met gekoelde vrachtwagens naar de Vlaamse visveilingen te 

brengen. De verhouding van dit brandstofverbruik tot de behaalde besomming van de visreis bepaalt de waarde van 

de indicator. De betrouwbaarheidsindex geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van de data voor het inschatten 

van het brandstofverbruik. 
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A. Brandstofverbruik tijdens het vissen en stomen 
 

Om een correcte waarde te krijgen voor onze indicator beschikken we het best over zo gedetailleerd mogelijke 

informatie. Er zijn twee verschillende bronnen die iets vertellen over het brandstofverbruik: 

 De econometer 

 Het boekhoudkundig uittreksel 

Tabel 1 vergelijkt enkele kenmerken van beide databronnen. 

 

Tabel 1: Vergelijking tussen de twee types databronnen wat betreft het brandstofverbruik tijdens de 

visserijactiviteit (BRON: ILVO-VALDUVIS). 
 

Econometer Boekhoudkundig uittreksel 

Debietmeters in de leidingen van de gasolietank meten 

het brandstofverbruik en sturen deze data door naar 

een gepast programma dat in de stuurhut kan 

uitgelezen worden. 

Reders geven hun jaarlijks brandstofverbruik door aan 

Dienst Zeevisserij in het boekhoudkundig uittreksel. 

Gasolieverbruik tot op sleepniveau. Totaal jaarlijks gasolieverbruik. 

Enkel voor vaartuigen waarvoor een econometer is 

geïnstalleerd. 

Alle reders zijn in principe verplicht hun jaarlijks 

brandstofverbruik op te geven. 

Econometerdata worden door ILVO-visserijtechniek 

voor enkele vaartuigen (9-tal) uitgelezen en opgevolgd 

i.h.k.v. wetenschappelijk onderzoek.  

Controle van de data door de Dienst Zeevisserij op 

anomalieën. De opgegeven hoeveelheid wordt 

vergeleken met de brandstofkosten en de gemiddelde 

gasolieprijs. 

Real time 
Op dit moment (juli 2014) zijn de meest recente data de 

jaarlijkse brandstofverbruiken van 2012. 

 

De meest gedetailleerde en correcte data voor het brandstofverbruik op tripniveau, zijn af te lezen uit de 

econometersoftware aan boord. Onze voorkeur gaat dus uit naar het gebruiken van deze databron. Wanneer we niet 

over de econometerdata beschikken (niet alle vaartuigen hebben een econometer aan boord geïnstalleerd), zijn we 

genoodzaakt te werken met het jaarlijks brandstofverbruik uit het boekhoudkundig uittreksel. Sommige vaartuigen 

geven hun jaarlijks brandstofverbruik niet door aan de Dienst. Voor deze vaartuigen is het niet mogelijk een 

indicatorwaarde te bepalen. 

Het type databron bepaalt hoe het brandstofverbruik voor het vissen en stomen wordt berekend. Hieronder worden 

beide datatypes behandeld. 
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1. Databron ECONOMETER 
 

De econometer werd ontwikkeld door MARELEC NV, een firma uit Nieuwpoort die sinds 1983 actief is in de 

visserijsector. Bij de econometer wordt het debiet in de aan- en terugvoerleiding met twee nauwkeurige 

elektromechanische debietmeters opgemeten. Het verschil tussen deze twee meetwaarden is het brandstofverbruik. 

Het verbruik wordt in de brug of de machinekamer aangeduid (Marelec, n.d.). Figuur 1 geeft een schermafbeelding 

weer van het econometerprogramma.  

 

 

Figuur 1: Schermafbeelding van het econometerprogramma (BRON: (Marelec, n.d.)). 
 

Op het beeldscherm kunnen verschillende verbruiken worden afgelezen: het huidige verbruik, het piekverbruik, het 

gemiddeld verbruik en het cumulatief verbruik. Voor onze indicator gebruiken we het totale brandstofverbruik op het 

einde van de vistrip.  

𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑡𝑟𝑖𝑝 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑢𝑖𝑘 𝑜𝑝 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑟𝑒𝑖𝑠 

Als we de indicator dienen te berekenen op het einde van de visreis dient de reder het brandstofverbruik samen met 

het redersbericht door te sturen naar de instantie die de scores zal berekenen. Berekenen we het brandstofverbruik 

van vistrips in het verleden, kunnen we de econometerdata zelf uitlezen uit het programma aan boord, of kunnen 

reders tevens hun data doorsturen met behulp van bijvoorbeeld een gestructureerd emailbericht. 

 

2. Databron BOEKHOUDKUNDIG UITTREKSEL 
 

Niet alle vaartuigen hebben een econometer aan boord geïnstalleerd. Voor deze vaartuigen moeten we het 

brandstofverbruik tijdens de visreis inschatten. Voor deze schatting maken we gebruik van de vaartuigspecifieke 

brandstoffactor. Dit is de verhouding van het totaal gasolieverbruik tot het totaal aantal zeedagen, en dit voor het jaar 

waarvoor de meest recente data ter beschikking zijn. Deze data zijn op te vragen bij de Dienst Zeevisserij: het 

gasolieverbruik wordt opgegeven in het boekhoudkundig uittreksel, het totaal aantal zeedagen wordt afgeleid uit de 

logboekgegevens. 

Deze brandstoffactor geeft een inschatting van het gemiddeld brandstofverbruik per zeedag.  
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𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐺𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑥

𝑍𝑒𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑥
 

Op dit moment (d.i. juli 2014) zijn de meest recente data ter beschikking deze van het jaar 2012.  

Annex I: Brandstoffactoren voor de Belgische vloot geeft de brandstoffactoren weer voor de verschillende vaartuigen 

in de Belgische vloot. Hierbij twee opmerkingen: 

 Sommige vaartuigen hebben hun jaarlijks gasolieverbruik niet doorgegeven aan de Dienst. Hierdoor waren 

wij niet in staat de brandstoffactor voor deze vaartuigen te bepalen. 

 In de laatste kolommen staan drie types brandstoffactoren: per zeedag, per visdag en per visuur. Wij hebben 

er bewust voor gekozen om verder te werken met de brandstoffactor per zeedag. Een zeedag houdt immers 

ook rekening met de tijd nodig om van en naar het vangstgebied te stomen. Figuur 2 vergelijkt de 

verschillende brandstoffactoren. We zien dat de verschillende types factoren dezelfde trend volgen. Het 

verschil tussen zeedagen, visdagen en visuren wordt geïllustreerd in Annex II: Het verschil tussen zeedagen, 

visdagen en visuren. 

 
 

 

Figuur 2: Vergelijking tussen de verschillende brandstoffactoren, data 2012 (BRON: ILVO-VALDUVIS) 
 

Om nu het brandstofverbruik tijdens een bepaalde zeereis te bepalen vermenigvuldigen we de brandstoffactor met het 

aantal zeedagen van de vistrip. 

𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑡𝑟𝑖𝑝 𝑥,𝑣𝑎𝑎𝑟𝑡𝑢𝑖𝑔 𝑦 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑣𝑎𝑎𝑟𝑡𝑢𝑖𝑔 𝑦 ∗ 𝑧𝑒𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑎𝑟𝑡𝑢𝑖𝑔 𝑦,𝑡𝑟𝑖𝑝 𝑥  

Aangezien we gebruik maken van een brandstoffactor, is het brandstofverbruik enkel afhankelijk van het aantal 

zeedagen van de vistrip. Omschakeling van vistuig tijdens het jaar, aanpassen van de sleepsnelheid, e. d. zullen de 

indicatorwaarde niet direct beïnvloeden. Bij vaartuigen met een econometer aan boord beïnvloedt dit uiteraard wel de 

indicatorwaarde. 
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B. Brandstofverbruik tijdens het koeltransport 
 

Er wordt niet enkel brandstof verbruikt tijdens het vissen en stomen, maar ook tijdens het koeltransport. Sommige 

vaartuigen landen hun vis immers aan in een buitenlandse haven. Deze vis wordt dan met gekoelde vrachtwagens 

overgebracht naar één van de Vlaamse visveilingen (meestal Zeebrugge). In 2013 was meer dan de helft van de 

besomming in Belgische havens afkomstig van visserijproducten die elders werden aangeland (Dienst Zeevisserij, 

2013). 

Voor de Belgische visserij zijn er verschillende bedrijven die het koeltransport voorzien. Wij konden het bedrijf Acutra 

contacteren en hen enkele vragen stellen omtrent het brandstofverbruik. 

Eerst en vooral verbruiken de koelwagens gemiddeld 33 liter/100 km (data Acutra). Dit verbruik is afhankelijk van 

verschillende factoren: 

• 3-as of 2-as voertuig 

• type koelwagen; met of zonder tussenschot  

• gewicht van de vracht 

• soort chauffeur  

• weg die afgelegd wordt (plat, heuvelachtig….) 

• verkeersopstoppingen 

Daarnaast kregen we ook de afstanden tussen de verschillende havens door. Hiermee konden we het gemiddeld 

brandstofverbruik berekenen. Tabel 2 geeft het brandstofverbruik weer voor verschillende havens van vertrek. Er 

wordt hier wel geen rekening gehouden met het brandstofverbruik van de ferry. 

Tabel 2: Afstand en bijhorend brandstofverbruik voor verschillende aanlandingshavens (BRON: persoonlijke 

communicatie ACUTRA, 01/07/2014) 
 

Haven vertrek (land) Haven bestemming Afstand tussen 
beide havens (km) 

Brandstofverbruik 
(liter) 

MILFORD (GB) ZEEBRUGGE 640 211 

SWANSEA (GB) ZEEBRUGGE 540 178 

LIVERPOOL (GB) ZEEBRUGGE 596 197 

HANSTHOLM (DK) ZEEBRUGGE 1144 378 

THYBORON (DK) ZEEBRUGGE 1069 353 

LA ROCHELLE (FR) ZEEBRUGGE 786 259 

LE HAVRE (FR) ZEEBRUGGE 399 132 

DEN HELDER (NL) ZEEBRUGGE 329 109 

HARTLEPOOL (GB) ZEEBRUGGE 645 213 

CHERBOURG (FR) ZEEBRUGGE 594 196 

HOLYHEAD (GB) ZEEBRUGGE 700 231 

BOULOGNE-SUR-MER (FR) ZEEBRUGGE 157 52 

NEWHAVEN (GB) ZEEBRUGGE 304 100 

SHOREHAM (GB) ZEEBRUGGE 292 96 
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PADSTOW (GB) ZEEBRUGGE 636 210 

 

 

We houden dus rekening met het koeltransport voor visreizen waarbij de vis wordt aangeland in een andere haven 

dan deze van verkoop. Voor vaartuigen die een nieuwe zeereis starten in een buitenlandse haven wordt er bewust 

geen rekening gehouden met de reis die ze ervoor hebben ondernomen om uiteindelijk in de buitenlandse haven te 

geraken. Dit zou immers tot dubbeltelling van brandstofhoeveelheden leiden.  

 

C. De besomming 
 

De laatste parameter die nog dient bepaald te worden is de besomming. De besomming bestaat uit de waarde van de 

verkochte vis die tijdens de trip werd opgevist. 

Als we de besomming moeten berekenen op het moment dat de vis nog niet verkocht werd, kunnen we uiteraard 

geen rekening houden met de effectieve verkoopsprijzen van de vis. Net zoals in de indicator ‘visserij-inspanning’ 

werken we met het voortschrijdend gemiddelde. Deze waarde wordt berekend door voor elke soort het gemiddelde te 

berekenen van de visprijzen voor dat specifieke vaartuig, en dit voor de afgelopen drie maanden. Vermenigvuldigen 

we deze gemiddelde prijs dan met het aangeland volume, en dit per soort, krijgen we een inschatting van de 

besomming. 

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 = ∑ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑖 ∗ 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dienen we de indicatorwaarde te berekenen na de verkoop van de vis kunnen we uiteraard wel rekening houden met 

de effectieve verkoopsprijzen.  

 

D. De betrouwbaarheidsindex 
 

Om rekening te kunnen houden met de betrouwbaarheid van de verschillende databronnen voor het 

brandstofverbruik bouwden we een betrouwbaarheidsindex in.  

Type Aard van de bron Punten op 100 

Categorie 1 Econometer Nader bepaald door expert judgement 

Categorie 2 Boekhoudkundig uittreksel Nader bepaald door expert judgement 

Categorie 3 Geen data 0 

 

Via expert judgement zal bepaald worden hoe de verschillende datatypes zich qua betrouwbaarheid tot elkaar 

verhouden. 
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E. Het benchmarken van de scores 
 

Tot op heden werden nog geen grenswaarden, kleurcodes en benchmarks vastgelegd voor de indicator 

‘Brandstofverbruik’. Hiervoor hebben we immers eerst en vooral alle indicatorwaarden nodig voor een bepaalde 

referentieperiode. Tijdens de zomer ’14 zal voor het jaar 2013 een simulatie gebeuren voor deze en de overige 

indicatoren van het VALDUVIS-systeem. De uitkomsten zullen dan bepalen hoe we onze grenswaarden kunnen 

vastleggen. Uiteraard speelt ook de precieze doelstelling van het systeem een rol in het bepalen van deze 

grenswaarden. 
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F. De indicatorscoring – fictief voorbeeld 
 

We illustreren de berekening van de indicator ‘Brandstofverbruik’ a.d.h.v. een fictieve visreis met onderstaande 

karakteristieken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van de verschillende situaties die zich kunnen voordoen, berekenen we hieronder de indicator 

‘Brandstofverbruik’. 

 

1. Situatie 1: Een vaartuig met econometer – aanlanding in haven van verkoop 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑢𝑖𝑘 =
𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)

𝑏𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 (𝑒𝑢𝑟𝑜)
 

 Brandstofverbruik 

Aangezien het vaartuig beschikt over een econometer, maken we voor het inschatten van de hoeveelheid verbruikte 

brandstof gebruik van het ‘brandstofverbruik op de econometer’ nl. 25200 liter.  

We moeten geen rekening houden met het koeltransport aangezien de haven van aanlanding en de haven van 

verkoop hetzelfde zijn. 

 Besomming 

Als we de ‘besomming’ moeten bepalen voor de effectieve verkoop van de vis, dan moeten we gebruik maken van de 

‘besomming o.b.v. gemiddelde prijs afgelopen drie maanden’. Berekenen we de indicator na de verkoop, dan kunnen 

we de effectieve verkoopsprijzen in rekening brengen. Beide staan uitgerekend in  

 

Tabel 3. Aangezien we in dit voorbeeld over de effectieve verkoopsprijzen beschikken (d.i. het ideaal geval), rekenen 

we met de reële besomming nl. € 49901. 

 De indicator ‘Brandstofverbruik’ 

DATA FICTIEVE VISREIS 

 Aantal zeedagen: 10 

 Haven van vertrek: Zeebrugge 

 Haven van aanlanding: Zeebrugge (situatie 1 & 2); Milford (situatie 3) 

 Haven van verkoop: Zeebrugge 

 Brandstofverbruik op econometer: 25200 liter 

 Brandstoffactor: 2536 liter/zeedag 

𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐺𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑗𝑎𝑎𝑟 2012

𝑍𝑒𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑎𝑟 2012
=

743000 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

293 𝑧𝑒𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛
= 2536 𝑙/𝑧𝑒𝑒𝑑𝑎𝑔 

 Verkoopsgegevens: zie  

  

 Tabel 3 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑢𝑖𝑘 =
𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)

𝑏𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 (𝑒𝑢𝑟𝑜)
=

25200 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

49901 𝑒𝑢𝑟𝑜
= 0,50 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑒𝑢𝑟𝑜 

 Betrouwbaarheidsindex 

Aangezien we de econometerdata kunnen gebruiken valt deze visreis in categorie 1 voor de betrouwbaarheidsindex. 

 
 

Tabel 3: Verkoopsgegevens en bijhorende berekeningen i.h.k.v. de indicator ‘brandstofverbruik’ voor de 

fictieve visreis. 
 

Soort Volume (kg) Prijs (€/kg)  
reële prijs 

Prijs (€/kg)  
gemiddeld prijs 

afgelopen 3 maanden 

Besomming (€)  
 o.b.v. reële 

prijs 

Besomming (€)  
o.b.v. gemiddelde prijs 
afgelopen 3 maanden 

ANF 210 € 9,43 € 11,06 € 1.980 € 2.323 

BIB 793 € 0,45 € 0,38 € 359 € 301 

BLL 339 € 4,51 € 5,50 € 1.530 € 1.865 

BSS 16 € 7,11 € 9,20 € 114 € 147 

COD 322 € 2,22 € 2,77 € 716 € 892 

COE 53 € 1,27 € 1,05 € 67 € 56 

CRE 72 € 1,69 € 2,02 € 122 € 145 

CTC 2.525 € 1,91 € 1,78 € 4.822 € 4.495 

DAB 100 € 0,70 € 0,73 € 70 € 73 

DGZ 460 € 0,36 € 0,29 € 167 € 133 

DPX 161 € 4,00 € 3,62 € 644 € 583 

GUR 198 € 0,31 € 0,24 € 61 € 48 

GUU 835 € 0,62 € 0,51 € 516 € 426 

HAD 54 € 1,58 € 1,00 € 85 € 54 

LEM 590 € 2,49 € 3,53 € 1.469 € 2.083 

LEZ 11 € 0,56 € 0,99 € 6 € 11 

LIN 15 € 2,32 € 1,42 € 35 € 21 

MUR 15 € 3,14 € 2,87 € 47 € 43 

OCZ 306 € 0,57 € 0,41 € 174 € 125 

PLE 6.573 € 0,87 € 1,22 € 5.719 € 8.019 

POL 2 € 1,54 € 3,15 € 3 € 6 

PPX 17 € 3,01 € 4,01 € 51 € 68 

RJC 173 € 2,00 € 1,32 € 347 € 228 

RJH 163 € 2,38 € 1,68 € 387 € 274 

RJI 35 € 2,10 € 1,30 € 74 € 46 

SCE 1.638 € 1,64 € 2,12 € 2.686 € 3.473 

SOL 2.573 € 9,49 € 9,16 € 24.409 € 23.569 

SQC 56 € 3,31 € 3,48 € 185 € 195 

TUR 428 € 6,82 € 8,40 € 2.920 € 3.595 

WHE 100 € 0,65 € 0,56 € 65 € 56 

WHG 115 € 0,61 € 0,84 € 71 € 97 

TOTAAL    € 49.901 € 53.448 
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2. Situatie 2: Een vaartuig zonder econometer – aanlanding in haven van verkoop 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑢𝑖𝑘 =
𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)

𝑏𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 (𝑒𝑢𝑟𝑜)
 

 Brandstofverbruik 

Aangezien het vaartuig niet beschikt over een econometer, schatten we het brandstofverbruik in a.d.h.v. de 

brandstoffactor samen met het aantal zeedagen van de visreis. We berekenen een brandstofverbruik van 25360 liter. 

𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑧𝑒𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 = 2536
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑧𝑒𝑒𝑑𝑎𝑔
∗ 10 𝑧𝑒𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 = 25360 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟  

We moeten geen rekening houden met het koeltransport aangezien de haven van aanlanding en de haven van 

verkoop hetzelfde zijn. 

 Besomming 

Idem situatie 1 nl. € 49901. 

 De indicator ‘Brandstofverbruik’ 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑢𝑖𝑘 =
𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)

𝑏𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 (𝑒𝑢𝑟𝑜)
=

25360 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

49901 𝑒𝑢𝑟𝑜
= 0,51 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑒𝑢𝑟𝑜 

 Betrouwbaarheidsindex 

Aangezien we de brandstoffactor gebruiken valt deze visreis in categorie 2 voor de betrouwbaarheidsindex. 

 

3. Situatie 3: Een vaartuig met econometer – aanlanding in buitenlandse haven (Milford) 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑢𝑖𝑘 =
𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)

𝑏𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 (𝑒𝑢𝑟𝑜)
 

 Brandstofverbruik 

Aangezien het vaartuig beschikt over een econometer, maken we voor het inschatten van de hoeveelheid verbruikte 

brandstof gebruik van het ‘brandstofverbruik op de econometer’ nl. 25200 liter.  

De haven van aanlanding is verschillend van de haven van verkoop; we houden dus ook rekening met het 

koeltransport. In Tabel 2 lezen we een brandstofverbruik van 211 liter af. 

Het totale brandstofverbruik is het brandstofverbruik tijdens het vissen en stomen, nl. 25200 liter samen met het 

brandstofverbruik tijdens het koeltransport, nl. 211 liter. Samen wordt dit 25411 liter. 

 Besomming 

Idem situatie 1 nl. € 49901. 
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 De indicator ‘Brandstofverbruik’ 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑢𝑖𝑘 =
𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 (𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟)

𝑏𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 (𝑒𝑢𝑟𝑜)
=

25411 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

49901 𝑒𝑢𝑟𝑜
= 0,51 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑒𝑢𝑟𝑜 

 Betrouwbaarheidsindex 

Aangezien we de econometerdata kunnen gebruiken valt deze visreis in categorie 1 voor de betrouwbaarheidsindex. 

 

G. Bedenkingen bij de uitwerking van de indicator ‘Brandstofverbruik’ 
 

 Voor vaartuigen zonder econometer aan boord wordt het brandstofverbruik in de berekening enkel bepaald 

door het aantal zeedagen. Omschakeling van techniek, aanpassen van de sleepsnelheid, e.d. gedurende het 

jaar hebben dus geen directe implicaties op de indicatorwaarde. 

 

 Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het brandstofverbruik van een koelwagen. Wij rekenen 

met één en dezelfde waarde, nl. 33 liter/100 km.  

 
 

 Naast de besomming kunnen we ook het volume aangelande vis in de noemer van de indicator plaatsen. Op 

deze manier zouden we prijsschommelingen wegwerken. We hebben er echter bewust voor gekozen om te 

werken met de waarde van de aangelande vis.  

 

Deze bedenkingen bij de ontwikkeling van de indicator ‘brandstofverbruik’ zullen voorgelegd 
worden aan de VALDUVIS-stakeholders bij een volgend multistakeholderproces (MSP).  
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V. Annex I: Brandstoffactoren voor de Belgische vloot 
 

 

CLASSIFICATIE DZV VAARTUIG 
BRANDSTOFVERBRUIK 

(2012, liter) 
ZEEDAGEN 

(2012) 
VISUREN 

(2012) 
VISDAGEN 

(2012) 
BRANDSTOFFACTOR 

PER ZEEDAG (liter) 
BRANDSTOFFACTOR 

PER VISUUR (liter) 
BRANDSTOFFACTOR 

PER VISDAG (liter) 

SEGMENT CATEGORIE 

        

        

Kolom1 Kolom2 Kolom26 Kolom19 Kolom20 Kolom21 Kolom22 Kolom23 Kolom24 Kolom25 

GVS Andere GVS Id1 ? 233 2.287 203 ? ? ? 

GVS Andere GVS Id2 ? 152 2.131 122 ? ? ? 

KVS Andere KVS Id3 ? 12 49 9 ? ? ? 

KVS Andere KVS Id4 ? 50 302 46 ? ? ? 

GVS Bokken Id5 ? 85 1.242 77 ? ? ? 

GVS Bokken Id6 ? 183 3.117 150 ? ? ? 

KVS Eurokotter Id7 ? 192 2.615 181 ? ? ? 

KVS Kustvisser Id8 ? 404 2.570 397 ? ? ? 

KVS Kustvisser Id9 ? 133 645 128 ? ? ? 

KVS Kustvisser Id10 ? 419 2.372 407 ? ? ? 

KVS Kustvisser Id11 ? 101 1.251 80 ? ? ? 

GVS Bokken Id12 1459380 208 3.641 196 7016 401 7446 

GVS Bokken Id13 1360000 291 4.370 255 4674 311 5333 

GVS Bokken Id14 1261261 302 4.621 269 4176 273 4689 

GVS Bokken Id15 1245733 299 4.953 269 4166 252 4631 
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GVS Bokken Id16 1261423 307 4.361 270 4109 289 4672 

GVS Bokken Id17 1231423 302 4.438 284 4078 277 4336 

GVS Bokken Id18 1195075 302 4.368 270 3957 274 4426 

GVS Bokken Id19 1160411 297 4.730 253 3907 245 4587 

GVS Bokken Id20 915000 239 4.014 208 3828 228 4399 

GVS Bokken Id21 1087694 287 4.691 269 3790 232 4043 

GVS Bokken Id22 1075000 294 4.525 262 3656 238 4103 

GVS Bokken Id23 1095222 306 5.485 281 3579 200 3898 

GVS Bokken Id24 882520 250 3.985 225 3530 221 3922 

GVS Bokken Id25 971892 282 4.340 252 3446 224 3857 

GVS Bokken Id26 1016742 296 4.816 257 3435 211 3956 

GVS Bokken Id27 958903 281 4.835 257 3412 198 3731 

GVS Bokken Id28 893411 279 3.977 250 3202 225 3574 

GVS Bokken Id29 906659 292 4.515 260 3105 201 3487 

GVS Bokken Id30 870000 285 4.749 260 3053 183 3346 

GVS Bokken Id31 837960 287 5.244 242 2920 160 3463 

KVS Andere KVS Id32 93351 32 229 27 2917 408 3457 

GVS Bokken Id33 795147 281 4.406 247 2830 180 3219 

GVS Bokken Id34 830000 296 5.218 278 2804 159 2986 

GVS Bokken Id35 699415 255 3.516 210 2743 199 3331 

GVS Bokken Id36 576875 211 2.779 156 2734 208 3698 

GVS Bokken Id37 501592 196 3.459 177 2559 145 2834 

GVS Bokken Id38 743000 293 4.343 267 2536 171 2783 
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GVS Bokken Id39 568000 232 4.325 211 2448 131 2692 

GVS Bokken Id40 448740 226 4.027 206 1986 111 2178 

KVS Eurokotter Id41 401269 203 3.247 195 1977 124 2058 

GVS Bokken Id42 554735 283 4.463 256 1960 124 2167 

KVS Andere KVS Id43 402111 211 3.735 180 1906 108 2234 

KVS Eurokotter Id44 366664 195 3.074 184 1880 119 1993 

KVS Eurokotter Id45 416260 238 3.444 226 1749 121 1842 

KVS Eurokotter Id46 361600 215 3.141 180 1682 115 2009 

KVS Eurokotter Id47 405762 243 2.649 205 1670 153 1979 

KVS Eurokotter Id48 395715 239 3.319 200 1656 119 1979 

KVS Eurokotter Id49 411151 251 3.591 229 1638 114 1795 

KVS Eurokotter Id50 394275 241 3.087 201 1636 128 1962 

GVS Andere GVS Id51 390954 256 3.239 226 1527 121 1730 

GVS Andere GVS Id52 279190 183 1.897 169 1526 147 1652 

KVS Kustvisser Id53 311859 209 3.314 190 1492 94 1641 

KVS Eurokotter Id54 102917 70 790 56 1470 130 1838 

KVS Eurokotter Id55 361534 246 3.171 223 1470 114 1621 

KVS Eurokotter Id56 339954 241 3.048 218 1411 112 1559 

KVS Eurokotter Id57 310350 223 2.968 185 1392 105 1678 

KVS Eurokotter Id58 302460 242 2.916 201 1250 104 1505 

KVS Eurokotter Id59 307465 251 2.846 234 1225 108 1314 

KVS Eurokotter Id60 283891 241 3.141 219 1178 90 1296 

GVS Andere GVS Id61 271511 247 3.527 218 1099 77 1245 
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KVS Kustvisser Id62 197800 220 2.852 188 899 69 1052 

KVS Kustvisser Id63 187956 286 3.336 263 657 56 715 

KVS Eurokotter Id64 140986 223 2.771 166 632 51 849 

KVS Kustvisser Id65 103111 193 1.229 188 534 84 548 

KVS Kustvisser Id66 96300 206 1.620 195 467 59 494 

KVS Kustvisser Id67 114400 253 1.416 249 452 81 459 

GVS Andere GVS Id68 52000 116 951 86 448 55 605 

KVS Kustvisser Id69 149745 349 1.728 341 429 87 439 

KVS Kustvisser Id70 98239 251 1.978 249 391 50 395 

KVS Kustvisser Id71 46874 121 1.155 119 387 41 394 

KVS Kustvisser Id72 155739 439 2.459 438 355 63 356 

KVS Kustvisser Id73 136214 414 2.173 408 329 63 334 

KVS Andere KVS Id74 48781 159 1.630 132 307 30 370 

KVS Kustvisser Id75 85624 291 1.357 283 294 63 303 

KVS Kustvisser Id76 64327 318 1.107 168 202 58 383 

GVS Andere GVS Id77 19578 133 1.294 115 147 15 170 
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VI. Annex II: Het verschil tussen zeedagen, visdagen en visuren 
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