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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’ en bouwt verder
op de eerste fact sheet. In deze fact sheet wordt de methode toegelicht om
scores tussen 0 en 100 te berekenen. Daarnaast worden de scores voor de
vistrips in 2013 gepresenteerd.
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I.

Indicator ‘Brandstofverbruik’ scoren tussen 0 en 100

In de eerst fact sheet voor de indicator ‘Brandstofverbruik’ staat uitgelegd hoe we met behulp van verschillende
databronnen een score voor de indicator kunnen berekenen. Er zijn twee verschillende types: het type ‘op volume’ en
het type ‘op besomming’. In het eerst geval wordt gekeken hoe de hoeveelheid verbruikte brandstof zich verhoudt tot
het aangeland volume; in het tweede geval wordt de verhouding bepaald t.o.v. de aangelande besomming.
Om voor beide types indicatoren een VALDUVIS-score tussen 0 en 100 te bepalen zijn we als volgt te werk gegaan.


Het negeren van de scores binnen het 5%-percentiel van de laagste en hoogste scores. Op deze manier
houden we geen rekening met uitbijters en hebben we een 90%-coverage. Het percentiel werd bepaald door
rekening te houden met aangeland volume. Op deze manier weegt een score die vaker voorkomt zwaarder
door in het bepalen van het percentiel.



Het uitzetten in een spreidingsdiagram van de scores voor de indicator t.o.v. de percentages aangeland
volume.



Het bepalen met de best fittende trendlijn. Hier in beide gevallen een logaritmische functie.



Het bepalen van de vergelijking van de trendlijn. Met deze vergelijking kan dan voor elke gegeven score een
bijpassende VALDUVIS-score bepaald worden.



Het bepalen van de onder- en bovengrenzen. Vanaf een score kleiner dan de bovengrens wordt de
VALDUVIS-score sowieso 1 (of 100%); vanaf een score groter dan de ondergrens wordt de VALDUVISscore sowieso 0 (of 0%).

Onderstaande grafieken en tabel geven een overzicht van de werkwijze en resultaten.

Tabel 1: Overzicht van de vergelijkingen en geassocieerde data om de scores voor de indicator
‘Brandstofverbruik’ om te rekenen naar de bijpassende VALDUVIS-score (BRON: ILVO-VALDUVIS).

Type ‘op volume’

Type ‘op besomming’

Vergelijking

y=-0,541ln(x)+0,686

y=-0,784ln(x)-0,0983

Bovengrens

0,56 l/kg

0,25 l/€

Ondergrens

3,67 l/kg

0,88 l/€
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Figuur 1: Vergelijkingen met bijhorende grafieken om de score voor de indicator brandstofverbruik om te
rekenen naar de 0-100 VALDUVIS-score (BRON: ILVO-VALDUVIS).
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II.

De scoring van de indicator ‘brandstofverbruik’ – simulatie 2013

Op basis van de beschreven methode in fact sheet I werd de score van de indicator ‘Brandstofverbruik’ berekend voor
de door de Belgen uitgevoerde vistrips in 2013. De figuren hieronder geven een beeld van de resultaten.
Een belangrijke opmerking hierbij is dat het voorkomen van extreem hoge en onmogelijke waarden te wijten is aan
fouten in de logboekdata die wij hebben doorgekregen. Zo werd er bijv. een zeereis van drie dagen gerapporteerd met
slechts een besomming van 17 euro en een aanlanding van 12 kg.
Bij gebrek aan de meest recente data hebben wij moeten werken met het gerapporteerd totaal jaarlijks brandstofverbruik
van 2012 (zie fact sheet I). De invloed op het brandstofverbruik van omschakeling van métier of aanpassing aan het
tuig in 2013 wordt dus niet meteen vertaald in betere/slechtere scores. Bij het gebruik van econometer data is dit
uiteraard wel het geval (zie fact sheet I).

Figuur 2: Verdeling van de scores voor de indicator ‘Brandstofverbruik’ t.o.v. het totaal aangeland volume in
2013 (BRON: ILVO-VALDUVIS).
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Figuur 3: Boxplots voor de indicator ‘Brandstofverbruik’ (BRON: ILVO-VALDUVIS).

Figuur 4: De mediaan voor de score indicator ‘Brandstofverbruik’ opgedeeld per métier en lengte van het
vaartuig (BRON: ILVO-VALDUVIS).

Figuur 5: De mediaan voor de score indicator ‘Brandstofverbruik’ opgedeeld op motorvermogen (BRON:
ILVO-VALDUVIS).
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Figuur 6: De mediaan voor de score indicator ‘Brandstofverbruik’ opgedeeld op lengte van het vaartuig
(BRON: ILVO-VALDUVIS).

Figuur 7: De mediaan voor de score indicator ‘Brandstofverbruik’ opgedeeld op métiertype (BRON: ILVOVALDUVIS).
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