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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 Belgisch 
aangelande vis scoren. En dit  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 ‘Stockstatus’. Om een uitspraak te 
kunnen doen over de toestand van het visbestand werd voor dit thema de 
indicator ‘Visbestand’ ontwikkeld. 

Dit document gaat dieper in op de indicator ‘Visbestand’. De ontwikkeling van de 
indicator wordt toegelicht en geïllustreerd met enkele voorbeelden. Daarnaast 
wordt de indicator berekend voor de (voor de Belgische vissers) drie 
belangrijkste stocks in 2012. 
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I. Achtergrond: Hoe werkt een bestandsschatting?  
 

De bestandsschatting is een manier om vast te stellen hoeveel ton er van een bepaalde vissoort in zee zit, alles 
meegerekend: mannetjes, vrouwtjes, wel en niet paairijp. Het gaat om een schatting: om de meest waarschijnlijke 
hoeveelheid vis. 

Om de toestand van een visbestand te kunnen inschatten  zijn een aantal parameters van belang: de visserijsterfte 
(F), de paaibiomassa (SSB) en de rekrutering (R). Deze drie parameters worden hieronder kort besproken. 

 

Visserijsterfte (F) 

De visserijsterfte is eigenlijk een combinatie van de vis die dood gaat door de visserij (aanvoer + discards) en de 
natuurlijke sterfte. 

Visserijsterfte = sterfte door totale aanvoer + sterfte door totale vangst aan discards + totale natuurlijke sterfte. 

De aanvoer wordt op de veiling geregistreerd en komt via EU-logboeken bij de administratie terecht. De totale 
aanvoer wordt verkregen aan de hand van verkoopcijfers. Het aandeel van de vis dat gediscard wordt of een 
natuurlijke dood sterft wordt geschat op basis van onderzoeksdata (bv. survey). 

 

Paaibiomassa (SSB) 

De paaibiomassa (SSB) geeft het totale gewicht weer van geslachtsrijpe vis (d.i. de paaistand). Het absolute minimum 
aan paairijpe vis om het bestand in stand te houden is Blim. Maar omdat een bestandschatting tot op zekere hoogte 
onzeker blijft, wordt er rekening gehouden met de voorzorgsgrens (een buffer) Bpa. 

Essentieel bij de bepaling van de paaibiomassa is de leeftijdsverdeling van de vispopulatie en de maturiteitsverdeling 
van de stock. De leeftijdsbepaling gebeurt voor de meerderheid van de vissoorten aan de hand van het ringpatroon 
van de gehoorsteentjes en de maturiteitsverdeling per leeftijd wordt hoofdzakelijk bepaald d.m.v. de stadia van de 
gonaden (dit zijn voortplantingsorganen).   

 

Rekrutering (R) 

De rekrutering (R) geeft een schatting weer van de hoeveelheid jonge visjes (bv. jaarklasse 1) in de stock. Deze 
parameter is van belang aangezien deze jonge visjes later de paaistand zullen bepalen. De informatie over 
rekrutering komt hoofdzakelijk van surveys die operationeel zijn gedurende  een korte periode van het jaar. 
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Een concreet voorbeeld: Schol in de Noordzee 

Onderstaande figuur (Figuur 1) geeft in de laatste drie grafieken respectievelijk de rekrutering (R), de visserijsterfte (F) 
en de paaibiomassa (SSB) weer voor schol in de Noordzee. Op de grafieken van de visserijsterfte en de 
paaibiomassa staan tevens de referentiewaarden aangeduid: Flim, Fpa en Fmsy voor de visserijsterfte en Blim, Bpa 
en MSYBtrigger voor de paaibiomassa. De huidige visserijsterfte bevindt zich onder de referentiewaarde FMSY en de 
huidige paaibiomassa bevindt zich ver boven de referentiewaarde MSYBtrigger. Hieruit kunnen we afleiden dat de 
toestand van het scholbestand in de Noordzee goed is. 

 

 

 

Figuur 1: ICES advies voor schol in de Noordzee (Bron: ILVO – Sofie Nimmegeers).  
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II. Achtergrond: Hoe werkt het bestandsbeheer?  
 

Het bestandsbeheer heeft als doel de visbestanden op te volgen en indien nodig maatregelen te nemen zodat zowel 
op korte als op lange termijn de visbestanden gezond blijven of worden. 

In de EU werd ICES (International Council for the Exploration of the Sea)  aangesteld om de EU-visbestanden op te 
volgen en adviezen te verlenen. ICES geeft adviezen volgens 6 verschillende categorieën naargelang de 
databeschikbaarheid (zie Annex ‘ICES stock data category’). Voor de stocks die door de Belgische vissers worden 
bevist, zijn enkel categorie 1 t.e.m. 3 van belang ( 

). Hieronder worden deze drie categorieën  kort besproken. 

 

►Stock data categorie 1: Full assessment 

Data-rich stocks (quantitative assessments). 

‘These are the stocks that are not considered data-limited and this category includes stocks with full analytical 

assessments and forecasts as well as stocks with quantitative assessments based on production models.’ 

Categorie 1 stocks zijn stocks waarvoor veel data beschikbaar is, waardoor visserijsterfte (F), paaibiomassa (SSB) en 
rekrutering (R) kwantitatief kunnen worden bepaald. Categorie 1  wordt onderverdeeld in twee subcategorieën.  

 

►Subcategorie 1a zijn stocks waarvoor een door de EU vastgelegd beheersplan wordt gevolgd.  De 
referentie waarden zijn Fmp en Btrigger. 

Concreet voorbeeld: Schol in de Noordzee (IV). 

 

►Subcategorie 1b zijn stocks die beheerd worden volgens  het MSY-principe (Maximum Sustainable 
Yield). Referentiewaarden zijn Fmsy en Btrigger. Voor de meeste stocks  streeft men stapsgewijs naar Fmsy 
tegen 2015. 

Concreet voorbeeld: Tong in het Oost Engels Kanaal (VIId) 

 

►Stock data categorie 2: Trend-based assessment  

Stocks with analytical assessments and forecasts that are only treated qualitatively. 

‘This category includes stocks with quantitative assessments and forecasts which for a variety of reasons are merely 

indicative of trends in fishing mortality, recruitment, and biomass.’ 

Bij Categorie 2 stocks zijn de adviezen gebaseerd op trends. De referentiewaarde is hier een conservatieve proxy 
voor Fmsy. 

Concreet voorbeeld: Schol  in het Oost Engels Kanaal (VIId). 
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►Stock data categorie 3: Survey-based assessment  

Stocks for which survey-based assessments indicate trends. 

‘This category includes stocks for which survey indices (or other indicators of stock size such as reliable fishery-

dependant indices; e.g. lpue, cpue, and mean length in the catch) are available that provide reliable indications of 

trends in stock metrics such as mortality, recruitment, and biomass.’ 

Bij categorie 3 stocks beschikt men over surveygegevens die een trend in de paaibiomassa aangeven (survey-
index). Deze trend wordt gebruikt om het advies te formuleren. Hierbij wordt een maximale verandering van 20% 
gebruikt (de vangst kan stijgen of dalen met 20%). 

Concreet voorbeeld: Zeeduivel in de Noordzee en West-Schotland (IIIa+IV+VI). 

 

Tabel 1: Overzicht van de drie stock data categorieën die voor de Belgische vissers van belang zijn. 

 

Stock data categorie Informatiebron Basis van advies 
Subcategorie 1a Full assessment Beheersplan 
Subcategorie 1b Full assessment Fmsy 
Categorie  2 Trend-based assessment Conservatieve Fmsy proxy 
Categorie  3 Survey-based assessment Survey-index 
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III. De indicator ‘Visbestand’ 
 

ILVO ontwikkelde de indicator ‘Visbestand’ om een uitspraak te kunnen doen over de status van een bepaald 

visbestand. Deze indicator berekent voor een welbepaald bestand een V-waarde. De formules om deze V-waarde te 
berekenen brengen naargelang de databeschikbaarheid de waarde voor de visserijsterfte, de paaibiomassa en/of de 
rekrutering in rekening. Op basis van deze V-waarde wordt bepaalt in welke klasse (1 t.e.m. 10) het bestand terecht 
komt. 

 

A. Formules voor het berekenen van de huidige visserijsterfte, paaibiomassa 
en rekrutering t.o.v. de referentiewaarde 

 

Onderstaande tabel ( 

) geeft voor elke categorie de formules weer voor het berekenen van de huidige visserijsterfte, paaibiomassa en 
rekrutering t.o.v. de referentiewaarde. Sommige cellen zijn niet van een formule voorzien, wegens het ontbreken van 
de referentie- en/of de huidige waarde. 

Bij subcaterogie 1a en 1b wordt de indicator berekend op basis van F, SSB en R. Bij categorie 2 en 3  worden 
respectievelijk  enkel de visserijsterfte en de survey-index in rekening gebracht.  

De data nodig om deze formules toe te passen is afkomstig uit de laatste ICES-adviezen (ICES, 2013) en kunnen 
geraadpleegd worden op de ICES-website (http://www.ices.dk/publications/our-publications/Pages/ICES-
Advice.aspx).  

 

Tabel 2: Formules voor het berekenen van de huidige visserijterfte, biomassa en rekrutering t.o.v. de 

referentiewaarde. 

Stock data 
categorie 

Visserijsterfte Paaibiomassa Rekrutering 

Subcat 1a 













 100%

nu

mpnu

F

FF
Fmp

 

100% 



nu

triggernu

B

BB
Btrigger

 

100% 



nu

meannu

R

RR
R  

Subcat 1b 












 100%

nu

msynu

F

FF
Fmsy

 

100% 



nu

triggernu

B

BB
Btrigger

 

100% 



nu

meannu

R

RR
R  

Cat 2 












 100%

nu

msynu

F

FF
Fmsy

 

  

Cat 3 xSurveyInde%    
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Een concreet voorbeeld: Schol in de Noordzee 

Schol in de Noordzee (PLE IV) is een type 1a stock data categorie met volgende huidige waarden en streefwaarden: 

Soort Stock Stock data  

categorie 

Fnu Fmp Bnu 

tonnes 

Btrigger 

tonnes 

Rnu 

Duizenden 

Rmean 

Duizenden 

Schol IV (Noordzee) Subcat. 1a 0,23 0,3 540 300 230 000 748 000  1 068 316 

 

 

Met  bovenstaande data en de gepaste formules uit  

 kunnen we de volgende parameters berekenen: 

Soort Stock Stock data 

categorie 

%Fmp %Btrigger %R 

Schol IV 
(Noordzee) 

Subcat. 1a 
4,30100

23,0

3,023,0





 

4,57100
540300

230000540300




 

8,42100
748000

1068316748000




 
 

Merk op dat in de context van een duurzame visserij, de visserijsterfte (F) onder de referentie waarde moet liggen en 
de paaibiomassa (SSB) boven de referentiewaarde moet liggen.  

Voor schol in de Noordzee ligt de visserijsterfte onder de referentiewaarde en betekent dit concreet dat de huidige 
visserijsterfte nog met ongeveer 30% mag  stijgen. De paaibiomassa doet het ook uitstekend, aangezien deze nog 
ongeveer met 57% mag dalen vooraleer de referentiewaarde wordt bereikt. De rekrutering in 2012 ziet er minder 
rooskleuring uit, aangezien deze met  ongeveer 43% moet stijgen om de gemiddelde waarde te bereiken. 
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B. Formules voor het bereken van de V-waarde per stock data categorie 
 

Onderstaande tabel ( 

) geeft voor elke stock data categorie de formules weer voor het berekenen van de V-waarde. Deze V-waarde is de 
waarde voor de indicator ‘Visbestand’. 

Zoals duidelijk blijkt uit de formules voor Categorie 1, werden aan de parameters %Fmp, %Fmsy, %Btrigger en %R 
gewichten toegekend. Deze gewichten drukken uit in welke mate deze parameters een invloed uitoefenen op de 
uiteindelijke V-waarde. Visserijsterfte en Biomassa wegen in dezelfde mate door en zijn samen verantwoordelijk voor 
90% van de V-waarde. Rekrutering telt maar voor 10% mee in de formule voor de V-waarde, aangezien deze 
parameter  sterk fluctueert  van jaar tot jaar, en er hierdoor potentieel  grote verschillen kunnen optreden in de 
perceptie van de stock.  

De V-waarde voor Categorie 2 wordt enkel en alleen beïnvloed door de visserijsterfte omdat er geen 
referentiewaarden beschikbaar zijn voor paaibiomassa en de rekrutering.  

Wanneer we te maken hebben met een Categorie 3 dan hangt de V-waarde volledig af van de verhouding van de 
survey-index.  

 

Tabel 3: Formules voor het berekenen van de V-waarde per stock data categorie. 

Stock data 
categorie Formule voor de berekening van de V-waarde 

Subcategorie 1a )%1,0()%45,0()%45,0( RBtriggerFmpV   

Subcategorie 1b )%1,0()%45,0()%45,0( RBtriggerFmsyV   

Categorie 2 FmsyV %  

Categorie 3 xSurveyIndeV %  

 

 

 

 

Een concreet voorbeeld: Schol in de Noordzee 

Aan de hand van de bovenstaande berekende parameters, kunnen we de V-waarde bepalen: 

Soort Gebied Stock data 

categorie 

%Fmp %Btrigger %R V-waarde 

Schol IV 
(Noordzee) 

Subcategorie 
1a 

30,4 57,4 -42,8 

23,35

)8,421,0()4,5745,0()4,3045,0(
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C. Opdeling in 10 klassen 
 

Op basis van de berekende V-waarde, de waarde voor de indicator ‘Visbestand’, kan een welbepaalde klasse aan 
een stock worden toegewezen op basis van onderstaande tabel ( 

). Deze tabel werd opgesteld door het ILVO en strookt met de ICES-interpretatie van de huidige toestand van onze 
visbestanden. Hoe hoger (of hoe groener) de klasse, hoe gezonder het visbestand; hoe lager (of hoe roder) de 
klasse, hoe slechter de staat van het visbestand. 

Opmerking: Indien we te maken hebben met een stock data categorie 3 en de %SurveyIndex is -20%, dan wordt 
deze stock  tot klasse 4 gerekend in plaats van klasse 3 (-20% behoort normaal tot klasse 3 volgens de tabel). Bij de 
categorie 3 stocks, waarbij de V-waarde enkel gebaseerd is op survey informatie, is de -20% een minimum reductie. 
In de praktijk betekent dit doorgaans dat de werkelijke %SurveyIndex lager is dan -20%.  Bijv. Zeeduivel IIIa,IV,VI 
(Noordzee, West-Schotland) (zie verder). 

 

Tabel 4: V-waarde scoringstabel. 

Schaalverdeling V-waarde Klasse 
> 25 1 
0 t.e.m. 25 2 
-25 t.e.m 0 3 
-50 t.e.m. -25 4 
-75 t.e.m. -50 5 
-100 t.e.m. -75 6 
-125 t.e.m. -100 7 
-150 t.e.m. -125 8 
-175 t.e.m. -150 9 
< -175 10 
 

 

Een concreet voorbeeld: Schol in de Noordzee 

Aan de hand van de berekende V-waarde, kunnen we een klasse aan deze stock toewijzen. 

Soort Gebied Stock data categorie V-waarde Klasse 

Schol IV (Noordzee) Subcategorie 1a 35,23 1 
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IV. De Scoring van de indicator ‘Visbestand’ voor 2012 
 

Op basis van de hierboven beschreven methode werd de score van de indicator ‘Visbestand’ berekend voor de door 

de Belgen belangrijkste opgeviste stocks in 2012 (zie Tabel 5 en Tabel 6). 

Volgens de aanlandingsgegevens van 2012, zijn schol, tong en zeeduivel op basis van  het aanvoervolume de drie 
belangrijkste soorten voor de Belgische vissers. Schol, tong en zeeduivel zijn respectievelijk verantwoordelijk voor 
27%, 13% en 7% van het totale aanvoervolume van 2012 (Zie Annex: ‘Landings in de Belgische visserij – 2012). De 
combinatie van deze soorten met de voor België belangrijkste visgronden resulteert in onderstaande lijst van 8 stocks. 
Voor elk van deze stocks werk de indicator ‘visbestand” bepaald. 

 

 Tabel 5: Scoring van de indicator ‘Visbestand’ voor 2012 voor enkele belangrijke soorten in de Belgische 

visserij – per soort. 

Stock  
Soort Gebied Klasse 
SCHOL (PLE) VIId (Oost Engels Kanaal) Klasse 4 
 VIIfg (Keltische Zee) Klasse 2 
 IV (Noordzee) Klasse 1 
TONG (SOL) IV (Noordzee) Klasse 3 
 VIId (Oost Engels Kanaal) Klasse 3 
 VIIa (Ierse Zee) Klasse 9 
ZEEDUIVEL (ANG) VIIb-k, VIIabd ( Keltische Zee, Golf van Biskaje) Klasse 2 
 IIIa, IV, VI (Noordzee, West-Schotland) Klasse 4 
 
 

Tabel 6: Scoring van de indicator ‘Visbestand’ voor 2012 voor enkele belangrijke soorten in de Belgische 

visserij – per klasse. 

Klasse Stock 
1 PLE IV  

2 PLE VIIfg ANG VIIb-k,VIIabd 

3 SOL IV SOL VIId 

4 PLE VIId ANG IIa,IV,VI 

5   

6   

7   

8   

9 SOL VIIa  

10   
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V. ANNEX: Landings in de Belgische visserij – 2012 
 

 

 

 

Species 
Landings in de Belgische visserij 

(%, o.b.v. kg landings, 2012) 

European plaice 27,3 

Common sole 12,9 

Anglerfishes nei 7,1 

Atlantic cod 5,1 

Tub gurnard 3,9 

Lemon sole 3,9 

Crangon shrimps nei 3,5 

Common cuttlefish 3,2 

Great Atlantic scallop 3,2 

Edible crab 2,9 

Others 27,1 

 

 

 

27,1 

27,3 

12,9 

7,1 

5,1 

3,9 

3,9 

3,5 

3,2 

3,2 
2,9 

Landings in de Belgische visserij  
(2012, kg aanlanding per soort, %) 

Others

European plaice

Common sole

Anglerfishes nei

Atlantic cod

Tub gurnard

Lemon sole

Crangon shrimps nei

Common cuttlefish

Great Atlantic scallop

Edible crab
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63,5% 

12,8% 3,5% 

15,1% 

2,0% 

1,3% 
1,7% 

0,0% 0,0% 0,0% 

Vangstgebieden Schol voor de Belgische 
visserij 

(%, o.b.v. aangelande kg, 2012) 

4B

4C

7A
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VI. ANNEX: ICES stock data category 

 

Bron: ICES. 2012. ICES Implementation of Advice for Data-limited Stocks in 2012 in its 2012 Advice. ICES CM 

2012/ACOM 68. 42 pp. 
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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 Belgisch 
aangelande vis scoren. En dit  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 ‘Stockstatus’. Om een uitspraak te 
kunnen doen over de toestand van het visbestand werd voor dit thema de 
indicator ‘Visbestand’ ontwikkeld. 

Dit document gaat dieper in op de indicator ‘Visbestand’ 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 visbestand-scores voor de 
vistrips in 2013 gepresenteerd. 
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I. Indicator ‘Visbestand’ scoren tussen 0 en 100 
 

Op basis van de berekende V-waarde, de waarde voor de indicator ‘Visbestand’, werd in de eerste fact sheet 

verduidelijkt hoe een welbepaalde klasse aan een stock worden toegewezen op basis van onderstaande tabel (Tabel 

1). Deze tabel werd opgesteld door het ILVO en strookt met de ICES-interpretatie van de huidige toestand van onze 

visbestanden. Hoe hoger (of hoe groener) de klasse, hoe gezonder het visbestand; hoe lager (of hoe roder) de 

klasse, hoe slechter de staat van het visbestand. 

Tabel 1: V-waarde scoringstabel. 

Schaalverdeling V-waarde Klasse 
> 25 1 

0 t.e.m. 25 2 
-25 t.e.m 0 3 

-50 t.e.m. -25 4 
-75 t.e.m. -50 5 

-100 t.e.m. -75 6 
-125 t.e.m. -100 7 
-150 t.e.m. -125 8 
-175 t.e.m. -150 9 

< -175 10 
 

Tijdens het VALDUVIS MSP III, is duidelijk naar voren gebracht dat we in eerste instantie best zoeken naar een 

alternatief voor de rood/groen-kleuring. Het is ook altijd de bedoeling van VALDUVIS geweest om scores tussen 0 en 

100 te berekenen. Via de onderstaande vergelijking en bijhorende grafiek (Figuur 1) kan de V-waarde worden 

omgezet in een score tussen 0 en 100. Deze formule werd bepaald door de  vergelijking van een rechte door twee 

punten. Hiervoor werden de punten A(-175,0) en B(25,100) gebruikt. Deze vergelijking wordt gebruikt voor de V-

waarden tussen -175 en 25. Scores lager dan -175 corresponderen met de laagste 0-score, scores groter dan 25 met 

de hoogste 100-score. 

 

Figuur 1: Omzetting V-waarde in 0-100 scoring. 

y = 0,5x + 87,5

0

20

40

60

80

100

120

-175 -150 -125 -100 -75 -50 -25 0 25 50

0
-1

0
0

 s
co

ri
n

g

V-waarde

Omzetting V-waarde in 0-100 scoring

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \23



II. De Scoring van de indicator ‘Visbestand’ – simulatie 2013 
 

Op basis van de hierboven beschreven methode werd de score van de indicator ‘Visbestand’ berekend voor de door 

de Belgen belangrijkste opgeviste stocks in 2013. 

 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \24



 

 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \25



 

 

 

 

 

 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \26



 

 

 

 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \27



 

 

 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \28



Instituut voor Landbouw en 
Visserijonderzoek

Eenheid: Dier - Visserij

Ankerstraat 1
B-8400 Oostende, België
Tel.: +32 59 342250
Fax: +32 59 330629
www.ilvo.vlaanderen.be

	  

Eenheid: Landbouw en Maatschappij

SOCIO-ECONOMISCHE ONDERZOEKSCEL VISSERIJ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALDUVIS 
FACT SHEET -  Indicator ‘KWETSBAARHEID’ 

Februari 2014 

 

                 KIM SYS 

 

 

Socio-economische 

onderzoekscel Visserij 

 

Koen Mondelaers 

 

Eenheid Landbouw en Maatschappij 
koen.mondelaers@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Els Vanderperren  

 

Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Visserijtechniek 

els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Kim Sys 

 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Arne Kinds 

 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
Laura Schotte 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
laura.schotte@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
 

   

                  

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 ‘kwetsbaarheid’.  

Dit document gaat dieper in op de indicator ‘Kwetsbaarheid’. Waarom is het 
thema ‘kwetsbaarheid’ een belangrijke parameter voor een duurzame visserij? 
Hoe worden visserijen in andere beoordelingssystemen op dit thema gescoord? 
Hoe is de indicator ‘kwetsbaarheid’ tot stand gekomen? Enz. 
Deze en andere vragen worden in deze FACT SHEET beantwoord. 
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I. Kwetsbaarheid en duurzame visserij 
 

Sommige soorten zijn gevoeliger voor visserijdruk dan andere, waardoor deze soorten sneller kunnen 
overbevist worden en/of moeilijker herstellen van overbevissing.  

Verschillende auteurs (Dulvy 2003, Cheung 2007) beschrijven hoe deze gevoeligheid voor overbevissing afhankelijk 
is van levenskarakteristieken, inherent aan de vissoort. De levensduur, de geslachtsrijpe leeftijd, de vruchtbaarheid 
(aantal geproduceerde eitjes of nakomelingen), de natuurlijke sterfte, de geografische spreiding, de sociale structuur, 
het gedrag en de graad van endemisme (beperkt tot een bepaald gebied of op grote schaal verspreid) zijn parameters 
die deze gevoeligheid bepalen.  

Over het algemeen zijn soorten die lang leven, laat geslachtsrijp worden en een lage vruchtbaarheid hebben, die 
soorten die het meeste risico lopen om overbevist te worden. Een typisch voorbeeld zijn roggen. Een rog groeit traag, 
wordt pas geslachtsrijp op een leeftijd van 6-7 jaar en produceert gemiddeld 140 eitjes per jaar. De ansjovis 
daarentegen is minder gevoelig voor visserijdruk aangezien deze soort al na twee jaar tot 160 000 eitjes per jaar kan 
produceren. Deze ansjovis is een typisch voorbeeld voor een kortlevende, zeer productieve soort. 

Met het oog op een duurzame visserij wordt er best niet gericht gevist op een soort die gevoelig is voor 
overbevissing.  

II. Het onderzoek naar de indicator ‘kwetsbaarheid’ 
 

VALDUVIS beschikt over een database waarin verschillende informatiesystemen over duurzame vis worden 
beschreven en met elkaar vergeleken: de ‘Sustainable Seafood Database’. In deze database wordt ook uitgebreid 
gerapporteerd over de indicatoren waarop deze systemen beroep doen. De indicator ‘kwestbaarheid’ of ‘vulnerability’ 
is een kenmerk dat in de belangrijkste viswijzers of seafood guides wordt meegenomen.  

Annex I geeft een rapport weer uit de ‘Sustainable Seafood Database’. In dit rapport worden alle kwetsbaarheids-
indicatoren in de databank onder elkaar gezet zodat je ze met elkaar kan vergelijken. Onderstaande tabel (Tabel 1) 
geeft voor deze indicatoren de belangrijkste verschillen in aanpak weer.  

Alle opgelijste indicatoren doen beroep op de specifieke levenskarakteristieken van een soort om een 
kwetsbaarheidsscore toe te kennen. Cheung et al. ontwikkelden een systeem om op basis van deze eigenschappen 
automatisch een kwetsbaarheidsscore toe te kennen: de FishBase vulnerability score. Seafood Watch, the 
Greenpeace Red List en The Good Fish Guide maken gebruik van deze FishBase vulnerability score in hun 
methodologie. Andere systemen (bijv. Best Fish Guide) werkten hun eigen scoringsmatrix uit. De systemen die 
gebruik maken van de FishBase score hebben meestal ook een eigen scoringsmatrix uitgewerkt voor het geval de 
FishBase score niet voorhanden is. 

De VALDUVIS-indicator ‘kwetsbaarheid’ zal tevens beroep doen op deze FishBase-score (zie III.A). 
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KANTLIJN: FISHBASE – A GLOBAL INFORMATION SYSTEM ON FISHES 

FishBase is een wereldwijd informatiesysteem met gedetailleerde informatie over meer dan 30 000 vissoorten. In 
deze databank is wetenschappelijke kennis verzameld over de verspreiding, classificatie, habitat, voorplanting, en 
vele andere parameters van vissoorten. Onderstaande figuur (Figuur 1) geeft een knipsel weer uit de FishBase 
webpagina voor ‘Solea solea’. 

FishBase werd ontwikkeld door ‘The World Fish Center’ in samenwerking met o.a. ‘The Food and Agriculture 
Organization’ (FAO) van de Verenigde Naties en ondersteund door de Europese Commissie. Sinds 2001 wordt 
FishBase gedragen door een consortium van 9 onderzoeksinstellingen (Figuur 2). 

 

 

Figuur 1: Knipsel uit de FishBase webpagina voor ‘Solea solea’ (BRON: 

http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=525&AT=tong). 
 

 

 

Figuur 2: FishBase Consortium Members ( BRON: http://www.fishbase.org/home.htm). 
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Tabel 1: Vergelijking van de aanpak voor de indicator ‘kwetsbaarheid’ bij een aantal informatiesystemen uit de Sustainable Seafood Database (BRON: ILVO’s 

Sustainable Seafood Database). 
 

Informatiesysteem Methodologie Data deficiënt 
methodologie 

Data Opdeling Scoring 

Best Fish Guide

 

Scoringsmatrix o.b.v. 
levenskarakteristieken. 

Geen data 
levenskarakteristieken 
voorhanden: 2 punten. 

 Intrinsic rate of increase 'r/year',  
 Von Bertalanffy 'k' 
 Fecundity per year 
 Age at maturity 'Tmat' 
 Max age 'Tmax' 
 Natural mortality 'M' 

5 klassen  1, 2, 3, 4 of 5 punten. 

Seafood Watch 

 

Scoringsmatrix o.b.v. 
FishBase vulnerability 
score. 

- Scoringsmatrix o.b.v. 
levenskarakteristieken 
indien Fishbase 
vulnerability score niet 
beschikbaar. 
- Indien data 
levenskarakteristieken niet 
voorhanden: geen 
methode beschikbaar. 

Standaard: 
 Fishbase vulnerability score 

Data deficient: 
 Average age at maturity 
 Average maximum age 
 Fecundity 
 Average maximum size 
 Average size at maturity 
 Reproductive strategy 
 Trophic level 
 Density dependence 

3 klassen 
 

Low, moderate of  
High inherent 
vulnerability. 

Guide to ocean friendly 
seafood 

 

Basisscore o.b.v. 
levenskarakteristieken. 
Bijkomende 
verhogen/verlaging van 
deze basisscore o.b.v. de 
biologie van de soort. 

Geen methode 
beschikbaar. 

 value for intrinsic rate of increase 
'r' OF 

 age at 50% maturity for females 
OF 

 growth rate  'k' OF 
 maximum age 

EN 
 biological behaviour 

Puntensysteem 
 

0-4 punten. 

The red list 

 

Beantwoorden van een 
Ja/Nee-vraag o.b.v. 
FishBase vulnerability 
score. Indien Ja komt de 
soort op de ‘red list’ 
terecht. Indien Nee wordt 
de vragenlijst verder 
beantwoord. 
 

Geen methode 
beschikbaar. 

 Fishbase vulnerability score Ja/Nee Niet van toepassing. 
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Good Fish Guide/FishOnline 

 

Scoringsmatrix o.b.v. 
FishBase vulnerability 
score of 
ICES/IUCN/OSPAR 
vulnerability category. 

-Score op voldoen aan 
criteria voor kwetsbare 
soorten o.b.v. 
levenskarakteristieken 
indien Fishbase 
vulnerability score niet 
beschikbaar. 
- Indien data 
levenskarakteristieken niet 
voorhanden: geen 
methode beschikbaar. 

Standaard: 
 ICES, IUCN or OSPAR data 
 Fisbase/Sealifebase/cephbase 

vulnerability score 
Data deficient:  

 Age at first maturity 
 Longevity 
 Growth rate k  

4 klassen - low to moderate 
- moderate to high 
- High to very high 
- IUCN Critically 
Endangered or 
Endangered or ETP 
listed species. 

Viswijzer 

 

Score op voldoen aan 
criteria voor kwetsbare 
soorten o.b.v. 
levenskarakteristieken. 

Geen data 
levenskarakteristieken 
voorhanden: -1 punt. 

 VB-growth parameter K 
 the age at first maturity Tm  
 the maximum age Tmax 

4 klassen -2, -1, 0 of 1 punten 

Viswijzer 

 

Score op voldoen aan 
criteria voor kwetsbare 
soorten o.b.v. biologische 
gedragskarakteristieken. 

Geen data biologische 
gedragskarakteristieken 
voorhanden: -1 punt. 

 Biologische 
gedragskarakteristieken (bijv. 
schooling, diadroom, aggregatie, 
enz.) 

4 klassen 
 

-2, -1, 0 of 1 punten 
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III. De indicator ‘Kwetsbaarheid’ 
 

 

 

 

 

 

 

A. De indicatorscoring 
 

STAP 1: BEPALEN VAN DE ‘FISHBASE VULNERABILITY SCORE’ 

De ‘FishBase vulnerability score’ wordt weergegeven op de FishBase website (www.fishbase.org) onderaan de fiche 
van elke soort (Figuur 3). 

 

Figuur 3: Logo Fishbase (BRON: www.fisbase.org). 
 

Onderstaande figuur (Figuur 4) geeft een knipsel weer uit de FishBase webpagina voor ‘Solea solea’. De ‘FishBase 
vulnerability score’ bedraagt ’35 of 100’ of ‘low to moderate vulnerability’. 

 

Figuur 4: Knipsel uit de FishBase webpagina voor ‘Solea solea’ (BRON: 

http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=525&AT=tong). 
 

 

 

 

 

 

De indicator ‘Kwetsbaarheid’ doet een uitspraak over de kwetsbaarheid van de aangelande 
soort. 

Naar analogie met bestaande scoringssystemen voor duurzame vis, doet de indicator ‘kwetsbaarheid’ een 
uitspraak over de kwetsbaarheid van de aangelande soort. De indicator doet hiervoor beroep op de ‘FishBase 
vulnerability score’. De FishBase scoring houdt rekening met die bepaalde levenskarakteristieken die een 
bepaalde soort kwetsbaar maken voor visserijdruk en drukt dit uit in een score tussen 0 en 100. Op basis van deze 
score wordt een soort in één van de vijf kwetsbaarheidsklassen ingedeeld. 
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In het geval we niet te maken hebben met een vissoort, bijv. garnaal, kunnen we beroep doen op de SeaLifeBase 
website (www.sealifebase.org) (Figuur 5). 

 

Figuur 5: Logo SeaLifeBase (BRON: www.sealifebase.org). 
 

Onderstaande figuur (Figuur 6) geeft een knipsel weer uit de SeaLifeBase webpagina voor ‘Crangon crangon’. De 
‘SeaLifeBase vulnerability score’ bedraagt ’10 of 100’ of ‘low vulnerability’. 

 

Figuur 6: Knipsel uit de SeaLifeBase webpagina voor ‘Crangon crangon’ (BRON: 

http://www.sealifebase.org/summary/Crangon-crangon.html). 
 

Onderstaande tabel ( 

 
Tabel 3)  geeft de FishBase en SeaLifeBase vulnerability scores weer voor de belangrijkste soorten die in de 
Belgische veilingen worden aangeland. Hoe hoger de score, hoe meer kwetsbaar de vissoort is. Er werd voor alle 
soorten een score teruggevonden. Wij hebben dan ook geen alternatieve methodologie uitgewerkt voor het geval 
geen FishBase/SeaLifeBase score ter beschikking is. Moest er in de toekomst toch een soort gescoord moeten 
worden die niet over deze score beschikt dan raden wij de data deficiënte methodologie van SeaFood Watch aan (zie 
Tabel 1). 

 

STAP 2: BEPALEN VAN DE KWETSBAARHEIDSKLASSE 

Voor de onderverdeling in kwetsbaarheidsklasses maken we gebruik van de onderverdeling die door FishBase zelf 
wordt gehanteerd. FishBase deelt de vissoorten op basis van hun score op in 5 verschillende klassen. 

Onderstaande tabel (Tabel 2) geeft de verdeelsleutel weer voor het bepalen van de kwetsbaarheidsklasse. Er werd 
gebruik gemaakt van een oranje-schakering om de verdeling van klasses duidelijk te visualiseren in  

 
Tabel 3. 

Tabel 2: Verdeelsleutel voor het bepalen van de kwetsbaarheidsklasse van de indicator ‘kwetsbaarheid’. 

Kwetsbaarheid FishBase score 
Klasse Indicator 
‘Kwetsbaarheid’ 

Laag 1-20 1 

Laag tot gemiddeld 21-40 2 

Gemiddeld tot hoog 41-60 3 

Hoog tot heel hoog 61-80 4 

Heel hoog 81-100 5 
 

 

HET VERVOLGTRAJECT 
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De indicator ‘kwetsbaarheid’ is één van de indicatoren onder de pijler ‘ecologie – biologie van de soort’. Een volgende 
stap in de ontwikkeling van het VALDUVIS-systeem is het bepalen hoe deze indicator kan geaggregeerd worden met 
de andere indicatoren onder deze pijler (nl. visbestand en seizoen) om tot één score te komen.  

 

 

Tabel 3: De FishBase/SeaLifeBase vulnerability score met de gepaste kleuring volgens de 

kwetsbaarheidsklasse (BRON: FishBase, SeaLifeBase). 
 

 

 

 

 

 

SOORT
SCORE INDICATOR 

KWETSBAARHEID
BRON

WETENSCHAPPELIJKE 

BENAMING

1 Schol 71 FishBase Pleuronectes platessa

2 Tong 35 FishBase Solea solea

3 Tongschar 51 FishBase Microstomus kitt

4 Kabeljauw 67 FishBase Gadus morhua

5 Stekelrog 76 FishBase Raja clavata

6 Blonde rog 59 FishBase Raja brachyura

7 Zeeduivel 72 FishBase Lophius piscatorius

8 Garnaal 10 SeaLifeBase Crangon crangon

9 Schartong 54 FishBase Lepidorhombus whiffiagonis

10 Rode poon 58 FishBase Chelidonichthys lucerna 

11 Hondshaai 62 FishBase Scyliorhinus canicula 

12 St.-Jacobsschelpen 26 SeaLifeBase Pecten maximus

13 Zeekat 30 SeaLifeBase Sepia officinalis

14 Schar 43 FishBase Limanda limanda

15 Bot 45 FishBase Platichthys flesus

16 Tarbot 51 FishBase Psetta maxima

17 Wijting 37 FishBase Merlangius merlangus

18 Engelse poon 45 FishBase Chelidonichthys cuculus

19 Griet 31 FishBase Scophthalmus rhombus

20 Steenbolk 44 FishBase Trisopterus luscus

21 Schelvis 47 FishBase Melanogrammus aeglefinus 

22 Langoustine 14 SeaLifeBase Nephrops norvegicus 

23 Pijlinktvis 19 SeaLifeBase Loligo vulgaris

24 Octopus 78 SeaLifeBase Octopus vulgaris 

25 Zandrog 66 FishBase Leucoraja circularis 

26 Grootoogrog 62 FishBase Leucoraja naevus

27 Wulk 0 SeaLifeBase Buccinum undatum

28 Noordzeekrab 10 SeaLifeBase Cancer pagurus

29 Hondstong (witje) 68 FishBase Glyptocephalus cynoglossus

30 Grauwe poon 30 FishBase Eutrigla gurnardus 

31 Leng 77 FishBase Molva molva 

32 Mul 37 FishBase Mullus surmuletus

33 Zeebaars 57 FishBase Dicentrarchus labrax

34 Pollak 59 FishBase Pollachius pollachius 

35 Horsmakreel 56 FishBase Trachurus trachurus

36 Heek 65 FishBase Merluccius merluccius 

37 Kongeraal 86 FishBase Conger conger
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B. Bedenkingen bij de uitwerking van de indicator ‘kwetsbaarheid’ 
 

ALTERNATIEVE SCORING VOOR DE NIET-DOELSOORTEN 

De indicator ‘kwetsbaarheid’ wil een uitspraak doen over de kwetsbaarheid van de aangelande vissoort. De Belgische 
visserij is een gemengde visserij waarbij een heleboel (vis)soorten in de netten belanden en aangeland worden. Op 
welke soorten wordt er dan gericht gevist en welke soorten zijn bijvangstsoorten? 

Als we een duidelijk verschil kunnen maken tussen welke gevangen soort een doelsoort is en welke een 
bijvangstsoort kan de kwetsbaarheidsscore voor de bijvangstsoort minder zwaar doorwegen. Immers, waarom zou 
een visser die doelgericht vist op een niet-kwetsbare soort afgestraft moeten worden wanneer er toevallig een enorm 
kwetsbare soort in zijn netten belandt die hij moet aanlanden (in kader van aanlandingsplicht in de toekomst)? 

 

DATA-DEFICIËNTE METHODE 

Voor de soorten die in de Belgische veilingen worden verhandeld hebben wij het geluk gehad dat alle 
FishBase/SeaLifeBase scores beschikbaar waren. Wij hebben dan ook geen alternatieve methode uitgewerkt voor 
moest deze score niet voorhanden zijn. Moest zich dit in de toekomst wel voordoen raden wij aan om de Fish Watch 
data-deficiënte methodologie toe te passen. 

 

KLEURING VAN DE KLASSEN 

Op dit moment wordt er gewerkt met oranje-schakeringen voor de kleuring van de kwetsbaarheidsklassen. Als er door 
de stakeholders beslist wordt om met een stoplichtensysteem te werken zal er gedetailleerd onderzoek moeten 
gebeuren naar de tresholds voor deze kleuring. Bijv. scoort de kwetsbaarheid rood vanaf ‘gemiddeld tot hoog’ of 
vanaf ‘hoog tot héél hoog’? Hiervoor stellen wij simulaties van de kleurverdeling voor bij verschillende 
tresholdwaarden. 

 

NUT VAN DE INDICATOR ‘KWETSBAARHEID’ 

Er zijn verschillende redenen waarom het nut van de indicator ‘kwetsbaarheid’ kan betwist worden: 

 Als een visbestand het uitstekend doet en duurzaam wordt beheerd, heeft het dan zin om rekening te 
houden met zijn kwetsbaarheid?  

 Kan een visser de bewuste keuze maken om gericht te vissen op een niet-kwetsbare soort (cfr. hoog tot héél 
hoge kwetsbaarheid van schol)? 

 Sommige kwetsbare soorten worden niet bewust beoogd en komen toevallig in de netten terecht. Is het 
terecht dat de score voor de indicator kwetsbaarheid voor een doelsoort even zwaar doorweegt als voor een 
bijvangstsoort?  
 

Deze bedenkingen bij de ontwikkeling van de indicator ‘kwetsbaarheid’ zullen voorgelegd 
worden aan de VALDUVIS-stakeholders bij een volgend multistakeholderproces (MSP).  

 

IV. Referenties 
 

Cheung, W.W.L., T.J. Pitcher & D. Pauly. 2005. A fuzzy logic expert system to estimate intrinsic extinction 
vulnerabilities of marine fishes to fishing. Biol. Cons., 124: 97–111.  
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V. Annex I: Rapport kwetsbaarheids-indicatoren uit de ‘Sustainable Seafood Database’ 
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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 ‘kwetsbaarheid’.  

Dit document gaat dieper in op de indicator ‘kwetsbaarheid’ 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 ‘kwetsbaarheid’ scoren tussen 0 en 100 
 

Voor het bepalen van de VALDUVIS-score tussen 0 en 100 gebruiken we volgende eenvoudige berekening: 

VALDUVIS-score = 100 - FishBase-score 

Immers, hoe hoger de FishBase score, hoe kwetsbaarder de soort en bijgevolg hoe minder duurzaam de 
visserijactiviteit scoort op dit thema. Aangezien in de  VALDUVIS-ster een hoge score correspondeert met een 
duurzame visserijtechniek, dienen we de scores om te keren.  

Onderstaande tabel (Tabel 1) geeft de verdeelsleutel weer voor het bepalen van de kwetsbaarheidsklassen. Werken 
we met een score tussen 0 en 100 is de opdeling in klassen niet strikt noodzakelijk. 

Tabel 1: Verdeelsleutel voor het bepalen van de kwetsbaarheidsklasse van de indicator ‘kwetsbaarheid’. 

Kwetsbaarheid FishBase score 
Klasse Indicator 
‘Kwetsbaarheid’ 

Laag 1-20 1 

Laag tot gemiddeld 21-40 2 

Gemiddeld tot hoog 41-60 3 

Hoog tot heel hoog 61-80 4 

Heel hoog 81-100 5 
 

II. De scoring van de indicator ‘kwetsbaarheid’ – simulatie 2013 
 

Op basis van de beschreven methode in fact sheet I werd de score van de indicator ‘kwetsbaarheid’ berekend voor de 

door de Belgen uitgevoerde vistrips in 2013. De figuren hieronder geven een beeld van de resultaten. 
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Figuur 1: Verdeling van de scores voor de indicator ‘kwetsbaarheid’ – simulatie 2013 – waarden (BRON: 

ILVO-VALDUVIS). 

 

Figuur 2: Verdeling van de scores voor de indicator ‘kwetsbaarheid’ – simulatie 2013 – klassen (BRON: 

ILVO-VALDUVIS). 
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Figuur 3: Verdeling van de scores voor de indicator ‘kwetsbaarheid’ – simulatie 2013 – opdeling op 

motorvermogen (BRON: ILVO-VALDUVIS). 
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Figuur 4: Verdeling van de scores voor de indicator ‘kwetsbaarheid’ – simulatie 2013 – opdeling op 

métiertype (BRON: ILVO-VALDUVIS). 
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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 Belgisch 
aangelande vis te scoren. En dit  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 ‘seizoen’.  

De indicator ‘seizoen’ doet een uitspraak over het vissen op een soort in zijn 
paaiseizoen en scoort het aanlanden van een vissoort in zijn paaiseizoen als 
volgt: rood = binnen paaiseizoen; groen = buiten paaiseizoen. De paaikalender 
die hiervoor wordt gebruikt werd opgesteld i.s.m. ILVO sectie visserijbiologie. 

Dit document gaat dieper in op de indicator ‘seizoen’. Waarom kan seizoen een 
belangrijk aandachtspunt zijn binnen duurzame visserij? Hoe werd de indicator 
‘seizoen’ ontwikkeld? Hoe staan andere informatiesystemen rond duurzame vis 
tegenover deze thema? Enz.  
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I. Seizoen en duurzame visserij 
 

Tijdens de paaiperiode planten vissen zich voort en wordt het nageslacht verzekerd. De vrouwtjes zijn tijdens deze 

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

hypotheek plaatsen op de toekomst van de betrokken populaties. Sommige soorten aggregeren tijdens het 

paaiseizoen bovendien in grote concentraties (mannetjes én vrouwtjes), wat het efficiënter opvissen van grotere 

hoeveelheden vis mogelijk maakt en het hoger vermelde effect kan vergroten. In het kader van een duurzame 

visserij wordt er in de paaiperiode dus best niet gericht gevist op een vissoort in zijn paaigebied.  

Het Europees visserijbeleid voorziet reeds mogelijkheden om maatregelen te treffen om paaiende vissen te 

beschermen. Dit kan gebeuren onder de vorm van permanente of tijdelijke sluitingen van bepaalde visserijen in de 

paaigebieden van de doelsoorten van deze visserijen. Op deze mogelijkheid wordt enkel beroep gedaan in het geval 

van visbestanden die in de problemen zitten, en waarvoor andere beperkingen (vangstbeperkingen, 

effortbeperkingen, gebruik van technische maatregelen) niet tot het beoogde herstel leidden. Zo worden de 

paaigebieden van kabeljauw in de Keltische Zee sinds 2005 jaarlijks gesloten voor bodemberoerende visserijen 

tijdens de maanden februari en maart. Ook de sluiting van de scholbox kan als een aansluitende maatregel worden 

gezien. Omdat de parameter seizoen toch een belangrijke rol kan spelen in duurzame visserij, werd binnen 

VALDUVIS de indicator ‘seizoen’ ontwikkeld. Deze indicator scoort een bepaalde visserij op het al dan niet gericht 

vissen op een vissoort in zijn paaiseizoen. 
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II. Het onderzoek naar de indicator ‘Seizoen’ 
 

Om een zicht te krijgen op de manier waarop gecommuniceerd wordt over het paaiseizoen in het kader van duurzame 

vis, werd eerst een studie gedaan naar reeds bestaande indicatoren en seizoenskalenders. Er werd vanuit deze 

bevindingen gestart om de eigen indicator te ontwikkelen. 

 

A. Seizoenskalenders 
 

Er zijn verschillende seizoenskalenders op de markt. Een seizoenskalender mag meestal niet gelijk gesteld worden 

met een paaikalender. Zo houdt de VLAM in haar viskalender ook rekening met de aanvoer en kwaliteit van de vis. 

Op deze manier is er ook effectief aanvoer van kwaliteitsvolle vis buiten de paaiperiode. In Annex I worden de 

viskalender van de VLAM, het Nederlands Visbureau en Schmidt Zeevis weergegeven. 

 

B. Indicatoren in andere informatiesystemen 
 

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 slechts één systeem met een seizoensindicator: 

Mister Goodfish (Figuur 1). Mister Goodfish beveelt bepaalde vis aan op basis van vier selectiecriteria, waaronder 

‘seizoen’. De consumptie van een bepaalde vissoort wordt enkel aanbevolen als deze wordt aangeland buiten het 

paaiseizoen. Wij zijn verder niet op de hoogte van andere systemen die het paaiseizoen in rekening brengen. 

 

Figuur 1: Het logo van Mister Goodfish (BRON: www.mrgoodfish.com). 
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III. De indicator ‘seizoen’ 
 

 

 

 

A. De paaikalender 
 

De paaikalender werd opgesteld i.s.m. ILVO sectie visserijbiologie (Kelle Moreau). Deze kalender geeft in het rood de 

paaiperiodes van de verschillende vissoorten weer (Figuur 2). Om deze kalender op te stellen werd beroep gedaan op 

wetenschappelijke informatie i.v.m. het paaiseizoen (bijv. Fishbase en wetenschappelijke literatuur). Hierbij werd 

rekening gehouden met de visgebieden die door onze Belgische vissers worden bezocht. Deze kalender geeft een 

indicatie van het paaiseizoen. Bij het opstellen ervan zijn wij op een aantal moeilijkheden gestoten. Hierin wordt 

verder ingegaan onder ‘C. Struikelblokken bij de uitwerking van de indicator ‘seizoen’’. 

 

 

Figuur 2: De paaikalender voor de belangrijkste soorten die in de Belgische havens worden aangeland 

(BRON: ILVO sectie visserijbiologie & Dienst Zeevisserij). Een rode kleur wijst op het paaiseizoen van de 

betrokken vissoort. 

 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

1 Schol

2 Tong

3 Tongschar

4 Kabeljauw

5 Stekelrog

6 Blonde rog

7 Zeeduivel

8 Garnaal

9 Schartong

10 Rode poon

11 Hondshaai

12 St.-Jacobsschelpen

13 Zeekat

14 Schar

15 Bot

16 Tarbot

17 Wijting

18 Engelse poon

19 Griet

20 Steenbolk

21 Schelvis

22 Langoustine

23 Pijlinktvis

24 Octopus

25 Zandrog

26 Grootoogrog

27 Wulk

28 Noordzeekrab

29 Hondstong (witje)

30 Grauwe poon

31 Leng

32 Mul

33 Zeebaars

34 Pollak

35 Horsmakreel

36 Heek

37 Kongeraal
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De indicator ‘seizoen’ doet een uitspraak over het vissen op een soort in zijn paaiseizoen. 

 
De indicator ‘seizoen’ scoort het aanlanden van een vissoort in zijn paaiseizoen: rood = binnen paaiseizoen; groen 
= buiten paaiseizoen. De paaikalender die hiervoor wordt gebruikt werd opgesteld i.s.m. ILVO sectie 
visserijbiologie.  
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B. De indicatorscoring 
 

Er is geopteerd om te werken met een 0/1-scoring. Een vis aangeland in zijn paaiseizoen krijgt hierbij logischerwijs 

een 0 toebedeeld voor de indicator ‘Seizoen’. In het andere geval wordt een score 1 toegekend (Tabel 1).  

Deze manier van score is eerder eenvoudig. En hoewel in de realiteit een volledige vispopulatie niet van de ene dag 

op de andere dag tot voorplanten overgaat, is om praktische redenen van deze scoring gebruik gemaakt. Gebrek aan 

data is hiervoor het belangrijkste argument. Hier wordt verder op ingegaan onder C Struikelblokken bij de uitwerking 

van de indicator ‘seizoen’.  

Tabel 1: Scoringstabel voor de indicator ‘seizoen’. 

 

 Score Indicator 

‘seizoen’ 

Aanlanding in paaiseizoen 0 

Aanlanding buiten paaiseizoen 1 
 

 

C. Struikelblokken bij de uitwerking van de indicator ‘seizoen’ 
 

1) EXACTE PAAIPERIODE EN PAAIGRONDEN NIET GEKEND 

Het was initieel de bedoeling om een indicator te ontwikkelen waarbij onderscheid werd gemaakt tussen de 

verschillende vangstgebieden (ICES Divisions; bijv. IVc). Eénzelfde soort paait immers niet overal op hetzelfde 

moment in de wateren die door de Belgen worden bevist.  

Figuur 3 geeft het de verspreiding en timing weer van het paaiseizoen voor kabeljauw rond Groot-Brittannië. Brander 

(Brander, K. "Comparison of spawning characteristics of cod (Gadus morhua) stocks in the North Atlantic.) beschrijft 

dat het verschil in paaiseizoen (ongeveer één maand) mogelijks te wijten is aan een verschil in timing van algenbloei.  

Kabeljauw is een goed bestudeerde soort in onze gebieden en een degelijke kaart met paaiperiode en -grond per 

vangstgebied is beschikbaar. Dit is echter niet het geval voor de meeste andere soorten die door de Belgen worden 

opgevist. 

CONCLUSIE: Wij hebben in onze kalender geen onderscheid gemaakt in paaiseizoen tussen de verschillende 

gebieden. Ons belangrijkste argument hiervoor is dat wij niet over voldoende data beschikken om een 

dergelijke opsplitsing te verantwoorden. Voor de soorten waar opsplitsing per vangstgebied wel voorhanden 

is (bijv. kabeljauw), verliezen wij hierdoor een zekere accuraatheid.  
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Figuur 3: Distribution and timing of cod spawning around the British Isles, with March surface isotherms 

(°C) for the North Sea (BRON: Brander, K. "Comparison of spawning characteristics of cod (Gadus morhua) 

stocks in the North Atlantic." NAFO Sci. Council Stud). 

 

2) DISTRIBUTIE IN PAAIPERIODE NIET GEKEND 

 

De scoring voor de indicator ‘seizoen’ is op deze manier opgesteld dat van zodra het paaiseizoen begint, een rode 0-

score wordt toegekend. De gemiddelde paaicurve bouwt echter geleidelijk aan op om, na een hoogtepunt in de piek 

van het paaiseizoen, geleidelijk aan terug af te bouwen (‘klokvorm’) (Figuur 4). 

We zouden kunnen stellen dat we hiermee rekening kunnen houden door de rode score in het begin en het einde van 

het paaiseizoen minder zwaar te laten doorwegen (bijv. oranje 0,5-score). Een struikelblok hierbij is dat deze curves 

niet ter beschikking zijn en mogelijks ook per vangstgebied kunnen variëren. Indien we in een later stadium van het 

project meer te weten kunnen komen over de gemiddelde opbouw van het paaiseizoen, kunnen we een meer 

gradueel scoringssysteem toepassen zoals voorgesteld in Figuur 5. 

CONCLUSIE: Wij hebben ervoor geopteerd om in dit stadium van het project een voorzorgsbenadering toe te 

passen en een duidelijke groen(1)/rode(0)-score toe te passen. Ons belangrijkste argument is het ontbreken 

van de paaicurves om een gradueel op- en afbouwende scoring toe te passen. 
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Figuur 4: Schematic graph of seasonal spawning characteristics (BRON: Brander, K. "Comparison of 

spawning characteristics of cod (Gadus morhua) stocks in the North Atlantic." NAFO Sci. Council Stud 18 

(1993): 13-20.). 

 

 

Figuur 5: Voorstelling van een graduele scoring voor de indicator ‘seizoen’ (BRON: ILVO). 
 

3) NUT VAN DE INDICATOR ‘SEIZOEN’ 

Er zijn verschillende redenen waarom het nut van een indicator ‘seizoen’ betwist kan worden: 

 Wanneer een visbestand het uitstekend doet en duurzaam wordt beheerd, heeft het dan zin om rekening te 

houden met het paaiseizoen?  

 

 Heeft een visser de mogelijkheid (zowel praktisch als wettelijk) om een bewust duurzame keuze te maken en 

gericht op soorten te gaan vissen buiten hun paaiseizoen? 

 

 Sommige soorten worden niet bewust beoogd en komen toevallig in de netten terecht. Is het terecht dat de 

score voor de indicator seizoen voor een doelsoort even zwaar doorweegt als voor een bijvangstsoort?  

Zo is er op elk moment van het jaar wel een soort die in het paaiseizoen zit, wat het vermijden van alle 

paaiende vissen onmogelijk maakt in de context van aselectieve visserijen. Hier zouden hiermee rekening 

kunnen houden in de weging van deze indicator. M.a.w. een rode score voor een doelsoort weegt zwaarder 

door dan een rode score voor een bijvangstsoort. Welke soort een doelsoort is en welke een bijvangstsoort 

wordt bepaalt binnen de indicator ‘visserijdruk’. 
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Deze bedenkingen bij de ontwikkeling van de indicator ‘seizoen’ zullen voorgelegd worden aan 

de VALDUVIS-stakeholders bij een volgend multistakeholderproces (MSP). Consultatie van de 
stakeholders zal duidelijk moeten maken of de indicator ‘seizoen’ in deze vorm kan opgenomen 

worden in het VALDUVIS-systeem. En zoja, welk gewicht deze krijgt t.o.v. de andere biologische 
indicatoren ‘Visbestand’ en ‘Kwetsbaarheid’. 

 

D. Ideeën voor de toekomst 
 

De paaikalender is opgesteld op basis van de (wetenschappelijke) data die de dag van vandaag voorhanden is. Het is 

duidelijk dat er héél wat data tekort is om deze indicator nauwkeuriger onder de loep te nemen. In de toekomst zou 

een intensievere studie van de literatuur, contacten met andere wetenschappelijke instellingen en eventueel eigen 

bijkomend onderzoek hier een oplossing voor kunnen bieden. 
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IV. Annex I: Viskalenders 
 

 

Figuur 6: Viskalender VLAM (BRON: http://www.visinfo.be/vis/downloads/affichekalender_nl.pdf) 
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Figuur 7: Viskalender Nederlands Visbureau (BRON: 

http://www.visrecepten.nl/fileadmin/user_upload/visbureau/winkel/wandplaten/Vis_seizoen_kalender.pdf) 
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Figuur 8: Viskalender Schmidt Zeevis (BRON: http://www.schmidtzeevis.nl/ViskalenderMRT10.pdf). 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \61



VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \62



Instituut voor Landbouw en 
Visserijonderzoek

Eenheid: Dier - Visserij

Ankerstraat 1
B-8400 Oostende, België
Tel.: +32 59 342250
Fax: +32 59 330629
www.ilvo.vlaanderen.be

	  

Eenheid: Landbouw en Maatschappij

SOCIO-ECONOMISCHE ONDERZOEKSCEL VISSERIJ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

VALDUVIS ontwikkelt een methodologie om de duurzaamheid van de Belgisch 

aangelande vis te scoren. En dit  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 ‘seizoen’.  

De indicator ‘seizoen’ doet een uitspraak over het vissen op een soort in zijn 

paaiseizoen en scoort het aanlanden van een vissoort in zijn paaiseizoen als 

volgt: rood = binnen paaiseizoen; groen = buiten paaiseizoen. De paaikalender 

die hiervoor wordt gebruikt werd opgesteld i.s.m. ILVO sectie visserijbiologie. 

Dit document gaat dieper in op de indicator ‘kwetsbaarheid’ 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 ‘seizoen’ scoren tussen 0 en 100 
 

De indicator ‘seizoen’ krijgt een score 0 of 1, afhankelijk van een aanlanding binnen of buiten het paaiseizoen (Tabel 

1). Om deze 0-1 score om te zetten naar een score tussen 0 en 100 werken we in eerste instantie pragmatisch: 

0-score blijft 0; 1-score wordt 100. Naarmate de indicator verder ontwikkelt, d.i. nuancering van scores m.b.v. een 

graduele scoring (zie fact sheet I) kan ook deze eerder eenvoudige omzetting aangepast worden. 

 

Tabel 1: Scoringstabel voor de indicator ‘seizoen’. 

 

 Score Indicator 

‘seizoen’ 

Aanlanding in paaiseizoen 0 

Aanlanding buiten paaiseizoen 1 
 

II. De scoring van de indicator ‘seizoen’ – simulatie 2013 
 

Op basis van de beschreven methode in fact sheet I werd de score van de indicator ‘kwetsbaarheid’ berekend voor de 

door de Belgen uitgevoerde vistrips in 2013. De figuren hieronder geven een beeld van de resultaten. 

 
 

Figuur 1: Verdeling van de scores voor de indicator ‘seizoen’ – simulatie 2013 (BRON: ILVO-VALDUVIS). 
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Figuur 2: Verdeling van de scores voor de indicator ‘seizoen’ – simulatie 2013 – opdeling per maand (BRON: 

ILVO-VALDUVIS). 
 

 
 

Figuur 3: Verdeling van de scores voor de indicator ‘seizoen’ – simulatie 2013 – opdeling per vlootsegement 

(BRON: ILVO-VALDUVIS). 
 

 
 

Figuur 4: Verdeling van de scores voor de indicator ‘seizoen’ – simulatie 2013 – opdeling per métiertype 

(BRON: ILVO-VALDUVIS). 
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I. WAAROM EEN INDICATOR VOOR VISSERIJDRUK? 

In het VALDUVIS-beoordelingssysteem wordt ecologische duurzaamheid verder opgedeeld in (1) biologie van de 

soort in beoordeling en (2) ecologische impact van de visserijactiviteit. In het eerste luik zijn thema’s en indicatoren 

opgenomen m.b.t. de specifieke vis (soort, stock) waaraan de VALDUVIS-score wordt toegekend. Voorbeelden 

hiervan zijn visbestand, seizoen en kwetsbaarheid. Het tweede luik bestaat uit thema’s en indicatoren die de impact 

van de visserijactiviteit meten (discards, bodemimpact, etc.).  

De VALDUVIS-duurzaamheidsster wordt berekend voor alle Belgische vaartuigen die op een gegeven tijdstip hun vis 

in een Belgische haven verkopen (Oostende, Zeebrugge, Nieuwpoort). De score wordt evenwel per viskist berekend. 

Zo krijgt bijvoorbeeld een partij tong uit de Ierse Zee niet dezelfde score als tong uit pakweg het Kanaal (o.a. voor 

visbestand). 

Neem bijvoorbeeld een partij tong uit de VIId. De tong krijgt in het eerste luik een score voor de indicator visbestand. 

Dit geeft de koper een idee van de toestand van de tongbestanden in de VIId. De meeste visserijen in België zijn 

echter ‘multispeciesvisserijen’. De impact van de visserijactiviteit op stocks van andere soorten dan de ‘doelsoort’ (of 

de soort in beoordeling) moet ook in rekening worden gebracht. Dit gebeurt d.m.v. de indicator ‘visserijdruk’. 

 

II. ONTWIKKELING VAN DE INDICATOR 

Hieronder wordt beschreven welke stappen werden doorlopen in de ontwikkeling van de indicator. 

Literatuurstudie 

In een eerste stap werd nagegaan wat er in de literatuur reeds was verschenen over indicatoren voor visserijdruk. 

We gebruikten twee publicaties als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de indicator. De eerste publicatie (Piet et 

al. 2007) is het onderzoek van een team wetenschappers van IMARES en Fisheries Reasearch Services 

(Aberdeen). De onderzoekers beschouwen vier verschillende niveau’s (levels) van indicatoren om visserijdruk te 

beschrijven voor de Nederlandse boomkorvloot, met toenemende datavereisten van 1 tot 4: Level 1 = 

vlootcapaciteit; Level 2 = visserij-inspanning; Level 3 = visserij-inspanning met extra parameters; Level 4 =  

jaarlijkse visserijmortaliteit. De tweede publicatie (Tzanatos et al. 2013) gaat over de ontwikkeling van een Métier-

Sustainability-Index (MSI25) voor data-arme visserijen in Zuid-Europa. Hoewel veel van de indicatoren in deze 

publicatie niet van toepassing zijn op de Belgische situatie, is het een zeer nuttig document voor VALDUVIS 

aangezien het opzet van beide projecten in essentie hetzelfde is: de ontwikkeling van een wetenschappelijk correct 

én gedragen beoordelingssysteem voor duurzaamheid in de visserij. Tabel 1 geeft een overzicht van deze 

indicatoren. 

Uiteindelijk werd beslist om verder te bouwen op de indicator van Tzanatos et al. 2013. Veel van de indicatoren 

voorgesteld door Piet et al. 2007 bleken ongeschikt voor VALDUVIS omwille van een aantal redenen: 

 Level 1 en level 2: vlootcapaciteit en fishing effort zijn indicatoren die iets zeggen op het niveau van de 

hele vloot (of een bepaald vlootsegment), maar zijn niet geschikt om vistrips te beoordelen (laat staan 

individuele viskisten). 

 Level 3 en level 4: door de auteurs uitgewerkt voor de boomkorvloot. Mits enkele aanpassingen kunnen de 

formules ook gebruikt worden voor andere vormen van sleepnetvisserij, maar voor gebruik voor andere 

métiers, zoals staandwant, moeten andere parameters worden ontwikkeld. Verder is het berekenen van 

deze indicatoren zeer data-intensief, en daarom niet haalbaar binnen de termijn van VALDUVIS. De Level 

3-indicator lijkt ons eerder geschikt voor bodemimpact en zal daar opnieuw worden overwogen.  
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Aanpassing indicator Tzanatos et al. voor gebruik in VALDUVIS 

In data-arme visserijen is de indicator van Tzanatos et al., het gecombineerd gewicht van alle soorten in de landings, 

een eenvoudige proxy voor de druk op stocks van commerciële soorten. In deze vorm is de indicator echter niet 

geschikt voor gebruik in VALDUVIS. Naast de hoeveelheid landings zou men rekening moeten houden met de 

stockstatus van de soorten in de landings en het aandeel van verschillende stocks in de landings. We stelden 

volgende basisformule op: 

   ∑                           

waarbij Vi,j de indicator voor visbestand (soort i in gebied j) is zoals ontwikkeld door de sectie Biologie binnen het ILVO 

en Li,j het volume is van soort i in gebied j in de aanvoer van de vistrip. Dit wordt gesommeerd over de alle (n) soorten 

in de aanvoer. 

 

Betekenis In deze formule krijgt de V-waarde een gewicht toegekend op basis van absoluut gewicht 

in de aanvoer. 

 

Opmerkingen (1) In deze vorm heeft de vergelijking zeer uiteenlopende waarden tussen vistechnieken, 

omdat de volumes danig verschillen (de score is afhankelijk van het aantal soorten dat 

wordt aangeland). Dit is niet werkbaar. 

 

(2) Geeft gewicht aan de hoeveelheid vis die wordt aangeland (hoe meer vis met een 

slechte V-waarde een vaartuig aanlandt, hoe slechter de score voor visserijdruk). Dit is te 

verantwoorden: je zou kunnen zeggen dat de verantwoordelijkheid in het wegvangen van 

de vis gemiddeld gezien verschilt tussen en binnen métiers. 

 

De V-waarden werden door de sectie Biologie als volgt herschaald op een schaal van 1 tot 10 (zie factsheet indicator 

visbestand): 

Schaalverdeling V-waarde Klasse 
> 25 1 
0 t.e.m. 25 2 
-25 t.e.m 0 3 
-50 t.e.m. -25 4 
-75 t.e.m. -50 5 
-100 t.e.m. -75 6 
-125 t.e.m. -100 7 
-150 t.e.m. -125 8 
-175 t.e.m. -150 9 
< -175 10 
 

De formules voor visserijdruk (VD) volgen dus ook deze schaal. Een lage score komt overeen met de meest 

duurzame situatie. De basisformule kan op verschillende manieren worden aangepast, afhankelijk van hoe we 

visserijdruk precies willen meten. In wat volgt wordt hiervan een overzicht gegeven. 
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1. Op basis van de samenstelling van de landings (per trip) 

   ∑      
    

     
                   

waarbij Li,j nu in verhouding tot de totale vangst van die trip wordt weergegeven. In deze formule maakt het niet uit 

hoeveel een bepaald vaartuig tijdens de vistrip vangt. 

 

Betekenis VD is hier een maat voor de relatieve impact op de visbestanden in de vangst. Hierbij wordt 

rekening gehouden met het percentage van elke stock in de aanvoer. Op die manier 

kennen we een weging toe aan de V-waarden. 

 

Opmerkingen (1) Formule geeft geen gewicht aan de hoeveelheid vis die wordt aangeland (enkel relatief 

belang). Het nadeel daarvan wordt geïllustreerd aan de hand  van een voorbeeld (zie 

tekstkader 2). 

 

(2) Deze formule zegt niets over de werkelijke impact van de trip op de stocks. Hiervoor 

moet VD bekeken worden ten opzichte van de aanvoer van andere vaartuigen en/of 

aandeel in het wegvangen van het quotum (zie formules 3 en 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstkader 1 
 

Voorbeeld 1: verschil in diversiteit in de aanvoer 

 

Vaartuig X: 100 kg vis aangeland 

Tong, VIIb: 95 kg; V-waarde: 3 

Griet, VIIb: 5 kg; V-waarde: 9 

Vaartuig Y: 100 kg vis aangeland 

Tong, VIIb: 30 kg; V-waarde: 3 

Schol, VIIb: 15 kg; V-waarde: 2 

Wijting, VIIb: 30 kg; V-waarde: 3 

Hondshaai, VIIb: 20 kg; V-waarde: 2 

Griet, VIIb: 5 kg; V-waarde: 9 

 

Stel, VD wordt berekend voor een kist tong. Merk op dat tong niet wordt meegenomen in de teller. De redenering 
hierachter is dat we enkel de bestanden van weerhouden soorten willen beoordelen. De kist tong uit VIIb heeft 
een waarde voor indicator visbestand en daarnaast een waarde voor indicator visserijdruk, berekend op basis van 
alle soorten die naast tongin de vangst voorkwamen. De formule wordt dan: 
 
      (

 

   
)         

      (
  

   
)    (

  

   
)    (

  

   
)    (

 

   
)                             

 

Hoewel de aanvoer van Griet voor beide vaartuigen 5 kg bedraagt, weegt dit veel zwaarder door voor vaartuig X 
omdat de vangst uit minder soorten bestaat. De impact op de populatie Griet in de VIIb is in beide gevallen even 
groot, maar dit wordt niet gereflecteerd in de score. 
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2. Op basis van het percentage van de totale aanvoer (per trip) 

   ∑      
    

            

                   

waarbij Li,j nu in verhouding tot de totale aanvoer van stock i,j wordt gezien. Deze totale aanvoer is dus alle vis van 

stock i,j die op een bepaalde dag wordt aangeland. 

 

Betekenis Weging gebeurt op basis van de aanvoer van stock i,j in een vistrip van een bepaald 

vaartuig, relatief ten opzichte van de aanvoer van die stock door alle andere vaartuigen op 

dat moment. Eigenlijk is dit dus een maat voor de hoeveelheid vis die elk vaartuig relatief 

van de stocks heeft ‘weggevangen’ op de laatste vistrip.  

 

Opmerkingen (1) Deze indicator is zeer arbitrair en daarom in deze vorm niet bruikbaar voor VALDUVIS. 

Afhankelijk van de tijdschaal die men gebruikt en de gebieden die men beschouwt kan de 

score verschillen: 

 Welke visveilingen beschouw je? Totale aanvoer in alle Belgische visveilingen? 

Zou het niet juister zijn om per visserijregio te werken? Als je de duurzaamheid 

laat afhangen van wat er op dat moment aangeland wordt, moet je dit voor hele 

regio’s doen. 

 Moeten we rekening houden met de duur van de vistrip? De regelmaat van 

aanlanden hangt nauw samen met de duur van de trip. Een mogelijkheid om 

hiervoor te corrigeren: 

   
 

            
  [∑      

    

            

  ]           

 

(2) Deze score is afhankelijk van de totale aanvoer van de stock. Dit betekent bijvoorbeeld 

dat, bij een lage aanvoer (door bijvoorbeeld storm), de vissers die toch aanladen bestraft 

worden. Dit kan niet de bedoeling zijn. 

Tekstkader 2 
 

Vaartuig X 

Tong, VIIb: 100 kg; V-waarde: 3 

Schol, VIIb: 95 kg; V-waarde: 2 

Griet, VIIb: 5 kg; V-waarde: 9 

Vaartuig Y 

Tong, VIIb: 1000 kg; V-waarde: 3 

Schol, VIIb: 950 kg; V-waarde: 2 

Griet, VIIb: 50 kg; V-waarde: 9 

 
Stel, VD wordt berekend voor een kist tong. De formule wordt dan: 
 

      (
  

   
)    (

 

   
)                

      (
   

    
)    (

  

    
)                

 

Dus, hoewel vaartuig Y een veel grotere impact heeft op de visstocks, blijft de score hetzelfde. Verder in dit 
document worden enkele manieren aangerijkt om hiermee om te gaan. 

 

 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \71



 
Selectie indicator visserijdruk voor het VALDUVIS-beoordelingssysteem 

 

6 

 

3. Op basis van het percentage van de totale aanvoer (per trip) 

 

   ∑                   

Betekenis Weging gebeurt op basis van de aanvoer van stock i,j in een vistrip van een bepaald 

vaartuig, relatief ten opzichte van de maxmaal toegestane vagst voor de Belgische vloot, 

het Belgisch quotum. Dit is dus ook een maat voor de hoeveelheid vis die elk vaartuig 

relatief van de stocks heeft ‘weggevangen’ op de laatste vistrip.  

 

Opmerkingen (1) In tegenstelling tot formule 3 wijzigt de waarde niet met de aanvoer. 

(2) Hier geldt opnieuw de vraag of zo’n indicator eigenlijk wel betekenis heeft als hij enkel 

visvangst relatief ten opzichte van het Belgisch quotum beschouwt… 

(3) Dit idee dient verder te worden onderzocht. 

III. DISCUSSIE 

Op basis van bovenstaande analyse zien we dat elk van de voorgestelde formules zijn voor- en nadelen heeft. Welke 

formule uiteindelijk dient te worden gebruikt, moet verder worden overlegd. Momenteel lijkt formule 2 de meeste 

mogelijkheden te bieden, al moeten er nog een aantal problemen worden overwonnen. We willen wel benadrukken 

dat de problemen die hierboven worden besproken hypothetisch zijn en dus misschien niet eens van toepassing zijn 

op de reële aanlandingen. Verder onderzoek zal dit aantonen. 

De moeilijkheid zit hem voornamelijk in het interpreteren van de waarde van de indicator. Er zijn geen 

referentiewaarden en de gevoeligheid van de indicator voor veranderingen is niet gekend (zie Bossel 1999 voor 

criteria voor een goede indicator. De indicator zal voor verschillende métiers berekend worden aan de hand van 

Belsamp-data. Dit laat ons toe de bruikbaarheid van de indicator te evalueren en referentiewaarden op te stellen.  

Verder kunnen ookl volgende pistes worden onderzocht: 

 Sommeer enkel de 5 belangrijkste soorten in de landings (op volume). Dit omzeilt deels het probleem van 

wijziging van de score bij het toevoegen van extra soorten. 

 Sommeer enkel de 5 soorten met de laagste V-waarde. Zo krijg je een inidcator die minder fluctueert en 

dichter aanleunt bij de essentie van een indicator voor visserijdruk: wat is de impact van de visserijactiviteit 

op kwetsbare stocks? 

 Een eenvoudigere optie is om te werken met een scoringsmatrix waarbij referentiewaarden worden 

vastgelegd met behulp van expert judgement. Op deze manier wordt het gemakkelijker om aan de criteria 

van Bossel 1999 te voldoen. 

IV. LITERATUUR 

 

 Piet, G.J., Quirijns, F.J., Robinson, L., Greenstreet, S.P.R. (2007). Potential pressure indicators for fishing, and 
their data requirements. ICES Journal of Marine Science, 64:110-121. 
 

 Tzanatos, E., Castro, J., Forcada, A., Matic-Skoko, S., Gaspar, M., Koutsikopoulos, C. (2013). A Métier-
Sustainability-Index (MSI25) to evaluate fisheries components: assessment of cases from data-poor fisheries 
from southern Europe. ICES Journal of Marine Science, 70(1):78-98. 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \72



 
Selectie indicator visserijdruk voor het VALDUVIS-beoordelingssysteem 

 

7 

Tabel 1: overzicht  van de verschillende indicatoren die in overweging werden genomen voor de ontwikkeling van de indicator voor visserijdruk binnen VALDUVIS. 
Indicator possibilities for 

fishing pressure 
Source What? 

What does it tell 
us? 

Potential use for 
VALDUVIS 

Applicable to all métiers? Data sources Suitability for VALDUVIS Remarks 

Annual fishing mortality 
(= the percentage fishery-
induced number of deaths 

per year in relation to 
population abundance) 

Level 4 (Piet 
et al. 2007) 

Compare 
(total) annual 

fishing 
mortality 

among 
métiers 

Annual fishing 
mortality for 

commercial and 
associated 
species; an 

indication of 
combined impact 

of trawling on 
certain 

components of 
the ecosystem 

(fish species, no 
habitat and 
benthos). 

Formula to be 
filled in for every  
métier, update 

once a year (only 
trawling in this 

form) 

No. In this form only for beam 
trawl, possibility to adapt formula 
for use for otter trawl. For other 

métiers, other parameters should 
be used. 

VIRIS database and 
APR/VMS database 

(including HBH data) 

Limited (only to compare 
trawling, interesting for 
fishermen focus groups) 

AFM for target species (plaice and sole) is 
supposedly easy for all métiers. In order to 

calculate AFM for non-target species, we need an 
estimate of trawling frequency (TF). Note that a 
more general estimate of fishing speed may be 

used. 
 

Fishing effort + other 
fishing parameters 
(proportion of time 

actually spent fishing, 
fishing speed, gear 

characteristics) 

Level 3 (Piet 
et al. 2007) 

The total area 
of seabed 

swept by the 
(beam) trawl 
fleet in any 
given year 

Proxy for 
cumulative fishing 

pressure of 
trawling métiers. 

Does not tell 
anything about 

impact on species. 

Formula to be 
filled in for every  
trawling métier, 
update once a 

year 

No. In this form only for beam 
trawl, possibility to adapt formula 
for use for otter trawl. For other 

métiers, other parameters should 
be used. 

VIRIS database and 
APR/VMS database 

(including HBH data) 

None. It only applies to 
(beam) trawling: parameters 

'area swept' and 'hours 
fishing per day' (the latter is 

applicable to some other 
techniques) 

The formula cannot be adapted to be of use for 
VALDUVIS. The level 3-indicator will be 

reconsidered when dealing with bottom impact. 

Fishing effort 
Level 2 (Piet 
et al. 2007) 

Total annual 
fishing effort 
per métier in 

terms of 
number of 
days at sea 

Proxy for 
cumulative fishing 

pressure of 
trawling métiers. 

Does not say 
anything about 

impact on species. 

Rather weak 
proxy 

Yes. However, 'number of days at 
sea' is an irrelevant proxy for 

some métiers. 
VIRIS database Limited (in this form) 

Could other, more universal, proxies for fishing 
effort be used? 

Fleet capacity 
Level 1 (Piet 
et al. 2007) 

Compare 
number of 
registered 

vessels within 
each métier 

Fleet capacity 
could act as a 

proxy for 
cumulative fishing 

pressure of a 
certain métier. 
Does not say 

anything about 
impact on species. 

Rather weak 
proxy 

Yes. However, 'number of vessels' 
may not be a suitable indicator for 

other techniques than (beam) 
trawling (e.g. gill nets) 

VIRIS database Limited 

Could be used in combination with other 
indicators on population abundance / catchability / 

encounter mortality (combined in the Level 4 
indicator, but could be broken down into its 

constituent parts) 

Quantity of landings 
MSI25 

(Tzanatos et 
al. 2013) 

Landings of 
all 

commercial 
species in a 
fishing trip 

Indicator for 
individual 

pressure on 
commercial fish 

stocks  

Good proxy Yes VIRIS database Good and easy to use This could be made into a vessel-specific indicator. 

 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \73



VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \74



Instituut voor Landbouw en 
Visserijonderzoek

Eenheid: Dier - Visserij

Ankerstraat 1
B-8400 Oostende, België
Tel.: +32 59 342250
Fax: +32 59 330629
www.ilvo.vlaanderen.be

	  

Eenheid: Landbouw en Maatschappij

SOCIO-ECONOMISCHE ONDERZOEKSCEL VISSERIJ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALDUVIS 
FACT SHEET -  Indicator ‘DISCARDS’ 

April 2014 

 

                 KIM SYS 

 

 

Socio-economische 

onderzoekscel Visserij 

 

Koen Mondelaers 

 

Eenheid Landbouw en Maatschappij 
koen.mondelaers@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Els Vanderperren  

 

Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Visserijtechniek 

els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Kim Sys 

 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Arne Kinds 

 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
Laura Schotte 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
laura.schotte@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
 

   

                  

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 ‘discards’.  

Dit document gaat dieper in op de indicator ‘discards’. Waarom is het thema 
‘discards’ een belangrijke parameter voor een duurzame visserij? Hoe worden 
visserijen in andere beoordelingssystemen op dit thema gescoord? Hoe is de 
indicator ‘discards’ tot stand gekomen? Enz. 
Deze en andere vragen worden in deze FACT SHEET beantwoord. 

 

 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \75



Inhoudsopgave 
I. Discards en duurzame visserij ........................................................................................................................... 3 

II. Het onderzoek naar de indicator ‘discards’ ........................................................................................................ 3 

III. De indicator ‘discards’ ........................................................................................................................................ 4 

A. Hoe discards scoren m.b.v. een indicator? ........................................................................................................ 4 

1. De invulling van de indicator .......................................................................................................................... 4 

2. De schaal van de indicator ............................................................................................................................ 5 

B. De methodologie ................................................................................................................................................ 5 

1. STAP 1: Het definiëren van de beoordelingseenheid .................................................................................... 7 

2. STAP 2: Het bepalen van de discard ratio’s per soort ................................................................................... 9 

3. STAP 3: Het bepalen van de aanlandingscijfers ......................................................................................... 11 

4. STAP 4: Het berekenen van de discard- en vangstcijfers ........................................................................... 12 

5. STAP 5: Het berekenen van de indicatorscore ............................................................................................ 13 

6. STAP 6: Het berekenen van de betrouwbaarheidsindex ............................................................................. 14 

C. De scoring ........................................................................................................................................................ 17 

D. Een concreet voorbeeld: OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg ................................................................................ 19 

1. STAP 1: Het definiëren van de beoordelingseenheid .................................................................................. 19 

2. STAP 2: Het bepalen van de discard ratio’s ................................................................................................ 19 

3. STAP 3: Het bepalen van de landingscijfers ............................................................................................... 19 

4. STAP 4: Het berekenen van de discard- en vangstcijfers ........................................................................... 20 

5. STAP 5: Het berekenen van de indicatorscore ............................................................................................ 21 

6. STAP 6: Het berekenen van de betrouwbaarheidsindex ............................................................................. 22 

IV. Bedenkingen bij de indicator ‘discards’ ............................................................................................................ 23 

A. De nauwkeurigheid van de indicator ‘discards’ ................................................................................................ 23 

B. De definitie van de indicator ............................................................................................................................. 23 

C. Kwetsbaarheid en overleving ........................................................................................................................... 23 

D. Het bepalen van gewichten, kleuren en grenswaarden ................................................................................... 23 

E. In de toekomst ................................................................................................................................................. 24 

V. Referenties ...................................................................................................................................................... 25 

VI. Annex I: Rapport ‘discard’-indicatoren uit de ‘Sustainable Seafood Database’ ............................................... 26 

VII. Annex II: Tabellen met afkortingen voor de vis-, schaal- en schelpdieren die voorkomen in SMARTFISH en 
STECF-database met discard ratio’s en logboekdata ................................................................................................... 30 

VIII. Annex III: tabellen bij het uitwerken van de indicator ‘discards’ voor OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg.............. 34 

 

  

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \76



I. Discards en duurzame visserij 
 

Discarding is het terug overboord gooien van een gedeelte van de vangst dat de visser niet mag of wil aanlanden. Zo 
is het bijvoorbeeld verplicht om met uitsterven bedreigde diersoorten (zoals de vleet in onze wateren), meteen terug 
overboord te zetten. Andere soorten zoals bijvoorbeeld zeesterren hebben dan weer geen commerciële en worden 
ook terug in zee gegooid.  

Wereldwijd wordt het discarden geschat op 8% van het jaarlijks totaal volume gevangen vis. 20% hiervan komt voor in 
de Noord-Oost Atlantische regio (FAO 27), wat de meeste EEZ’s van de EU omvat (Kelleher, 2005). 

Discarden wordt vaak bekritiseerd wegens het verspillen van een waardevolle eiwitbron. Anderen zijn ervan overtuigd 
dat discarden bepaalde zeevogelpopulaties op peil houdt en dus deel uitmaakt van een visserijpraktijk. Hebben de 
teruggegooide soorten een goede overleving, dat is er niet echt sprake van verspilling. Discarding, het is en blijft een 
moeilijke discussie. 

Desondanks de complexiteit van de materie, heeft de Europese Commissie toch een standpunt ingenomen t.o.v. 
discarding door het invoeren van een discard ban in het recent hervormde Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het 
komt erop neer dat binnen de Europese wateren zowel de industriële, pelagische als demersale visserij  gradueel 
zullen verplicht worden om de vangsten van quota-gereguleerde soorten aan land te brengen. Hierdoor hoopt de 
commissie dat een transitie om selectiever te gaan vissen op gang wordt gezet. Tevens worden er meer data 
beschikbaar voor de wetenschap beschikbaar om een correcte inschatting te maken van de visbestanden in de 
Europese wateren. 

Associëren we discards met een duurzame visserij, dan wordt er best zo selectief mogelijk gevist. M.a.w. hoe 

lager het discardpercentage, hoe duurzamer de visserij. Op deze manier komen enkel die vissen in de netten die 
gewenst zijn en een commerciële waarden hebben. Vissoorten die ongewenst zijn komen beter niet aan boord van 
het vaartuig, ook al kan dit beargumenteerd worden met een hoge overlevingsgraad. 

II. Het onderzoek naar de indicator ‘discards’ 
 

Om een idee te krijgen hoe bestaande seafood guides en ecolabels het thema discards aanpakken, bestudeerden we 
ILVO’s Sustainable Seafood Database. In deze database staan de belangrijkste informatiesystemen rond duurzame 
vis (bijv. Seafood Watch, MSC, Friends of the Sea, FishOnline, enz.) opgelijst samen met hun indicatoren. Via de 
selectie-optie onder het menu ‘indicatoren’ maakten we een selectie van alle indicatoren die iets te maken hebben 
met discards. Dit overzicht kan je terugvinden onder Annex I: Rapport ‘discard’-indicatoren uit de ‘Sustainable 

Seafood Database’.  

We constateerden dat bijna alle indicatoren gebruik maken van een scoring waarbij het percentage discards gevraagd 
wordt. Daarom hebben wij er ook voor gekozen om onze indicator te baseren op deze parameter. Hoe de 
ontwikkeling van de indicator precies tot stand is gekomen, komt uitgebreid aan bod in III De indicator ‘discards’.  
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III. De indicator ‘discards’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hoe discards scoren m.b.v. een indicator? 

1. De invulling van de indicator 
 

Er zijn verschillende indicatoren ter beschikking om een uitspraak te doen over discards, afhankelijk van het gebruik 
en doel van de indicator (INDENT, 2006): 

𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 − 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑒𝑑

𝑒𝑓𝑓𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
                                (𝐼𝑁𝐷𝐸𝑁𝑇, 2006) 

(discard per unit of effort rate) 

 

𝐷𝐶𝐹 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 8 =
𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 

𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
                              (𝑏𝑦 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠, 𝑓𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑦𝑒𝑎𝑟)  (𝐼𝐶𝐸𝑆, 2013) 

(discard landing ratio) 

𝑊𝐾𝐼𝑁𝐷 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 =
𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
                                                                                                                 (𝐼𝐶𝐸𝑆, 2013) 

(discard catch ratio) 

Op basis van de aanbevelingen van het ICES WKIND REPORT 2013 (ICES, 2013) hebben wij ervoor gekozen om de 
VALDUVIS-discard indicator als volgt te definiëren: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 ′𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠′ =  
𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 

𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
 

Hierbij is het belangrijk op te merken dat we de ‘catch’ in de noemer plaatsen (i.p.v. de ‘landings’ in bijv. DCF indicator 

8). Later zal duidelijk worden dat we met de bestaande data de volledige ‘catch’ nooit in beeld kunnen brengen. We 
hebben bijv. geen zicht op de vangst van bijv. zeesterren en andere niet-commerciële organismen. Hierdoor geeft de 
discard ratio een onderschatting van de werkelijke discards. 

Vernieuwend aan deze VALDUVIS-indicator is dat er een generieke ratio wordt berekend i.p.v. een soort-specifieke 
ratio. Om een generieke discard ratio te berekenen wordt de verhouding berekend van de totale hoeveelheid discards 
op de totale hoeveelheid vangst i.p.v. enkel de discards en vangsten voor een specifieke soort. We gaan hier verder 
op in onder IIII.B.2 STAP 2: Het bepalen van de discard ratio’s per soort. 

De indicator ‘discards’ doet een uitspraak over de gemiddelde discards t.o.v. de vangst van 

commerciële vissoorten, waarvoor discardgegevens beschikbaar zijn. De parameters die de 

waarde van deze indicator bepalen zijn ‘métier’ en ‘vangstgebied’. 

 
De indicator ‘discards’ is in principe een generieke ‘discard ratio’ (dus niet soort-specifiek) die voor de Belgische 
vloot een inschatting maakt van de gemiddelde verhouding ‘discards / vangst’ voor die commerciële soorten 

waarvoor discardgegevens beschikbaar zijn, verzameld onder de DCF (EC Verordening 199/2008).  
De waarde van de indicator wordt bepaald voor een bepaald métier (ICES-métiercode level 6) in een bepaald 
gebied (ICES-divisie). Voor de berekening van de gemiddelde teruggooi en vangst worden STECF-discard ratio’s  
(internationale gegevens ) en logboek-aanlandingsstatistieken (nationale gegevens) gebruikt.  
Omdat niet alle gebruikte data en berekeningen even betrouwbaar zijn, werd aan de indicator ‘discards’ een 

betrouwbaarheidsindex gekoppeld. Deze index is samengesteld uit een coverage-index en een kwaliteitsindex en 
geeft een inschatting van de betrouwbaarheid van de berekende generieke ‘discard ratio’. 
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2. De schaal van de indicator 
 

Het doel van VALDUVIS is om voor elke vistrip afzonderlijk een duurzaamheidsscore te berekenen afhankelijk van 
een aantal parameters zoals vangstgebied, vangstsamenstelling, visserijtechniek,… Wat betreft de indicator ‘discards’ 

beschikken we dus idealiter over de ‘discard weight’ en de ‘catch weight’ per individuele vistrip. Jammer genoeg 
worden tot op heden deze data niet op elk commercieel vaartuig verzameld, alhoewel de wetgeving dat toch vereist. 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 concerning detailed rules for the 

implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with 

the rules of the Common Fisheries Policy  

Annex VIII and Annex X. It is now mandatory to register discards in the logbooks if: “Discards of quantities of each species 

above 50 kg live weight equivalent shall be recorded. Discards of species taken for live bait purposes and which are recorded in 

the fishing logbook at section 15, shall also be recorded.” 

Om toch optimaal gebruik te kunnen maken van deze indicator, hebben we ervoor gekozen om een inschatting te 
maken van deze ‘discard weight’ en ‘catch weight’. Dit gebeurt niet op vaartuigniveau maar op métierniveau 

gekoppeld aan een bepaald gebied, juist omdat we op dit niveau over data beschikken die ons iets zinvol kunnen 
vertellen over de discards. Concreet gaat het hier over: 

1. de STECF-database en  
2. de logboek- aanlandingsstatistieken.  

De STECF-database bestaat uit data opgevraagd bij verschillende lidstaten. We gaan hier verder op in onder III.B.3 
STAP 3: Het bepalen van de aanlandingscijfers en III.B.4 STAP 4: Het berekenen van de discard- en vangstcijfers. 

De logboek- en aanlandingsstatistieken zijn nationale data. Deze laatste zijn dus nauwkeuriger om een uitspraak te 
kunnen doen over de Belgische vloot. Hoe we met het verschil tussen nationale en internationale data omgaan wordt 
verder uitgespit onder III.B.6 STAP 6: Het berekenen van de betrouwbaarheidsindex.  

Omdat we gebruik maken van inschattingen op een hoger niveau dan tripniveau, verliezen we uiteraard een bepaalde 
graad van precisie. We kunnen immers enkel de discard- en vangstgewichten berekenen voor de soorten waarvoor 
STECF en het logboek data verzamelen. Tabel 8 en Tabel 9 in Annex II: Tabellen met afkortingen voor de vis-, 

schaal- en schelpdieren die voorkomen in SMARTFISH en STECF-database met discard ratio’s en logboekdata 
geven weer over welke soorten het hier precies gaat. Merk op dat het hier enkel gaat over commerciële soorten. 
Benthos en niet-commerciële soorten worden dus helemaal niet in rekening gebracht bij de discardindicator. 

Hierdoor geeft de discard indicator een onderschatting van de werkelijke discards. Het is van belang hier 

rekening mee te houden bij de interpretatie van het cijfermateriaal.  

 

B. De methodologie 
 

Het berekenen van de indicator ‘discards’ verloopt in 6 verschillende stappen (Figuur 1). Elke van deze stappen wordt 
hieronder uitgebreid beschreven. In III.C De scoring worden de scores berekend voor de belangrijkste métiers in de 
Belgische visserij; in III.D Een concreet voorbeeld: OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg wordt elke stap bij het berekenen 
van de discardindicator concreet uitgewerkt. 
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Figuur 1: Stappenplan bij het berekenen van de indicator ‘discards’ (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
  

Stap 1: Het definiëren van de beoordelingseenheid

Stap 2: Het bepalen van de discard ratio's

Stap 3: Het bepalen van de landingscijfers

Stap 4: Het berekenen van de discard- en vangstcijfers

Stap 5: Het berekenen van de indicatorscore

Stap 6: Het berekenen van de betrouwbaarheidsindex
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1. STAP 1: Het definiëren van de beoordelingseenheid 
 

De parameters die de scoring van de indicator ‘discards’ bepalen zijn: 1) de visserijtechniek en 2) het vangstgebied. 
De combinatie van beide definieert de beoordelingseenheid voor de indicator ‘discards’. 

 De visserijtechniek  

De visserijtechniek wordt bepaald op basis van de DCF-métiercode (Figuur 2). De DCF beschrijft een visserijactiviteit 
op basis van 6 niveaus (levels). Deze indeling wordt gebruikt in het elektronisch logboek en dus ook bij het 
rapporteren van de vangstgegevens naar de Europese commissie. Meer info over  het aandeel van welbepaalde 
visserijtechnieken in de Belgische visserij kan u de VALDUVIS FACT SHEET ‘VISSERIJTECHNIEKEN’ raadplegen. 

 

Figuur 2: De beschrijving van métiers volgens DCF (Bron: 2008/949/EC). 
 

Bijv. TBB_DEF_70-90_0_0 

    

 

 

 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 

Fishing activity Trawls Bottom trawls Beam trawls 
Code: TBB 

Demersal fish 
Code: DEF 

70-90 mm 
Code: 70-90 

 

 Het vangstgebied 

Het vangstgebied wordt bepaald op basis van de ICES-divisie (Figuur 3). Deze indeling wordt tevens gebruikt in het 
elektronisch logboek. 

 

 

Figuur 3: ICES divisies (Bron: ICES). 

Level 6 

Level 5 

Level 4 
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 De beoordelingseenheid 

Voor de Belgische visserij zijn er verschillende combinaties mogelijk van visserijtechniek en vangstgebied. De 
onderstaande tabel geeft met de in blauw aangeduide cellen de belangrijkste combinaties weer; m.a.w. het grootste 
aandeel van de Belgische visserijactiviteit (in gepresteerde visuren). Om de onderstaande percentage te bepalen 
werd beroep gedaan op de logboekgegevens van het jaar 2012. 

De indicator ‘discards’ werd gedetailleerd uitgewerkt voor deze aangeduide beoordelingseenheden. Het is uiteraard 
niet uitgesloten dat ook andere combinaties voorkomen. Maar deze werden in eerste instantie niet gescoord. 

Tabel 1: Tabel met de belangrijkste combinaties ‘visserijtechniek’ en ‘vangstgebied’ voor de Belgische visserij 

in 2012 (Bron: ILVO – VALDUVIS). 
 

 

V
is

se
ri

ja
ct

iv
it

ei
t 

2
0

1
2

 

VANGSTGEBIED 

IV VIIa VIId VIIe VIIfg VIIIab 
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Boomkor 

TBB_DEF_70-99_0_0  64%       

TBB_CRU_16-31_0_0 12%            

TBB_DEF_>=120_0_0 7% 

 

     

Bordennetten OTB_MCD_70-99_0_0 12%        

Staand want GNS_DEF_90-99_0_0 0,4%        

Dredge DRB_MOL_0_0_0 2%         

 

 

 Opmerkingen 

- Op métierniveau wordt er voor de Belgische visserij geen onderscheid gemaakt tussen het groot vlootsegement 
(GVS), klein vlootsegement (KVS) en kustvisserijsegment. Het type segment waartoe een vaartuig behoort kan 
implicaties hebben op de discardcijfers. Zo kan de vangst- en discardsamenstelling er bijvoorbeeld anders uitzien 
wanneer er dichter bij de kust wordt gevist. Omdat we geen cijfermateriaal hebben om dit potentieel onderscheid te 
ondersteunen wordt deze onderverdeling in de indicator niet meegenomen. Om deze mogelijke verschillen in de 
toekomst wel te kunnen meenemen, kunnen wij bijv. werken met een expert judgement, waarbij een vaartuig een 
klasse hoger of lager schuift naargelang het segment. 

- Een métier definieert de doelsoort héél algemeen, zijnde DEF voor ‘demersal fish’, ‘CRU’ voor ‘crustaceans’, ‘MCD’ 

voor ‘mixed crustaceans and demersal fish’ en ‘MOL’ voor ‘molluscs’. Hierdoor kan bijv. in het métier TBB_DEF_70-
99_0_0 geen onderscheid gemaakt worden tussen een visreis met als doelsoort tong en één met als doelsoort schol. 
De doelsoort zal het precieze vangstgebied en bijgevolg de vangst- en discardsamenstelling en waarde van de 
indicator ‘discards’ bepalen. Op dit moment zijn er geen discardcijfers beschikbaar die een onderscheid kunnen 

staven tussen deze ‘typereizen’. Waar we in de toekomst wel rekening mee kunnen houden is de specifieke 

landingssamenstelling per vaartuig en trip. Deze cijfers zullen indirect de waarde van de indicator ‘discards’ 

beïnvloeden en dus bijgevolg een verschil in de indicatorwaarde reflecteren. 
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2. STAP 2: Het bepalen van de discard ratio’s per soort 
 

Omdat we niet beschikken over de precieze vangst- en discardgewichten per trip, hebben we ervoor gekozen om hier 
inschattingen van te maken per beoordelingseenheid. Voor een bepaalde beoordelingseenheid (dus métier in een 
bepaald gebied) zijn er tevens geen precieze vangst- en discardgewichten ter beschikking, zowel in de nationale als 
internationale databanken (STECF). Waar we wel over beschikken zijn de discard ratio’s per soort en per gebied en 
de aanlandingsstatistieken. Hiermee kunnen we dan een schatting maken van de vangst en de discards, met 
aanname van de proportionaliteitsregel (zie verder onder III.B.4). Hieronder gaan we verder in op het bepalen van de 
discard ratio’s. 

 De STECF-database 

STECF (The Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries)  beschikt over een officiële database met 
visserijdata waarin ook discardcijfers ter beschikking staan. Deze database wordt opgesteld door de STECF Expert 
Working Group on the Evaluation of Fishing Effort Regimes (STECF EWG 13-13). Op jaarlijkse basis wordt er een 
DCF Effort data call gelanceerd naar alle EU-lidstaten waarbij de discard gegevens opgevraagd worden (STECF, 
2013a). 

STECF berekent gemiddelde discard ratio’s op basis van de data die door elke lidstaat worden aangeleverd. Deze 
discard ratio’s kunnen dus nooit precies de situatie voor de belgische vloot weergeven, aangezien data van andere 
lidstaten ook invloed hebben op het discardcijfer in de STECF-database.  

De discardcijfers worden weergegeven als discardratio’s per soort, per métier en per jaar. Een discard ratio (DR) 
wordt als volgt berekend: 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑥  (𝐷𝑅𝑥) =  
𝐷𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑥  (𝑘𝑔)

𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑥  (𝑘𝑔)
 

 

Bijv. In VIIfg heeft de OTB_MCD_70-99 voor ANF (zeeduivel) een DR van 0,082. Concreet betekent dit dat als er 100 

kg zeeduivel gevangen wordt, er gemiddeld 8 kg teruggegooid wordt. 

Om verschillen door de jaren heen uit te middelen, wordt er een gemiddelde DR per soort gebruikt. Hiervoor worden 
de DR van de jaren 2010, 2011 en 2012 uitgemiddeld. 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑥,𝑔𝑒𝑚(𝐷𝑅𝑥,𝑔𝑒𝑚) =
𝐷𝑅𝑥,2010 + 𝐷𝑅𝑥,2011 + 𝐷𝑅𝑥,2012

3
 

 

De discardratio’s in de STECF-database worden jammer genoeg niet ingedeeld volgens de ICES-definities van 
vangstgebied en visserijtechniek, maar volgens de definities in het kader van de visserij-inspanningsregimes (effort). 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze cijfers werden de transitietabellen Tabel 2 en Tabel 3 gebruikt 

Tabel 2: Transitietabel voor het omzetten van visserijtechnieken van de STECF-database naar de juiste 

beoordelingseenheid (Bron: ILVO-VALDUVIS). 

ICES 
(métiercode level 6) 

STECF 
(fishing effort regimes) 

TBB_DEF_>=120 
BT1 
BEAM in BoB 

TBB_DEF_70-99 BT2 
OTB_MCD_70-99 TR2 
GNS GN1 
TBB_CRU_16-31 BEAM (unregulated) 
DRB_MOL_0 DREDGE (unregulated) 
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Tabel 3: Transitietabel voor het omzetten van vangstgebieden van de STECF-database naar de juiste 

beoordelingseenheid (Bron: ILVO-VALDUVIS). 

ICES 
(divisies) 

STECF 
(fishing effort regimes) 

IIIa 3b1 - Skagerrak 
IV+ EU waters of IIa 3b2 – North Sea 
VIId 3b3 – Eastern channel 
VIIIab BoB – Bay of Biscay 
VIIbcefghjk Cel1 
VIIfg Cel2 
VIIa IIa – 3c 
VIIe IIc – 7e 
 

 SMARTFISH (ILVO-database, Visserijbiologie) 

Sedert 2002, beschikt ILVO over een eigen database, SMARTFISH, . Dit is een databank met discardcijfers voor de 
métiers en gebieden die de DCF (Data Collection Framework, EC no. 199/2008) verzameld worden. Op basis van 
deze discard gegevens worden een aantal discard ratio’s berekend welbepaald voor onze Belgische visserijsector 
(Vandemaele et al. in preparation). Aangezien ILVO zeegaande waarnemers aan boord meestuurt van onze eigen 
Belgische vaartuigen, zijn deze data geschikter om de situatie voor onze vloot in te schatten. De data in de STECF-
database zijn immers berekend door de ruwe data van de lidstaten te aggregeren.  

Voor de discardindicator wordt op dit moment enkel data voor het métier ‘TBB_DEF_70-99’ opgevraagd uit 
SMARTFISH. Ook hier wordt er gebruik gemaakt van de gemiddelde discard ratio waarbij de discard ratio’s van de 

jaren 2010, 2011 en 2012 worden uitgemiddeld (Vandemaele et al, in preparation). 

 

 Opmerkingen 

- De soorten waarvoor discard ratio’s worden geregistreerd in de SMARTFISH en de STECF-database worden 
weergegeven in Tabel 8 in de appendix. Uit deze tabel is duidelijk dat niet voor alle commerciële soorten een discard 
ratio voorhanden is. Hierdoor kunnen voor deze soorten geen discard- en vangstcijfers berekend worden. Deze 
onnauwkeurigheid wordt meegenomen in de coverage-index (zie III.B.6 STAP 6: Het berekenen van de 
betrouwbaarheidsindex). 
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3. STAP 3: Het bepalen van de aanlandingscijfers 
 

In de vorige stap hebben we de discard ratio’s bepaald. Om in een volgende stap hiermee een inschatting te kunnen 

maken van de vangst en de discards hebben we de aanlandingsstatistieken nodig per soort en per gebied. Deze 
gegevens kunnen we voor onze Belgische vaartuigen opvragen via het elektronisch logboek. 

 

 Logboekgegevens 

In het logboek worden de aanvoergegevens van alle vistrips voor de gehele Belgische vloot verzameld. Per soort (zie 
Tabel 9) wordt bijgehouden hoeveel de aanvoer bedraagt. Omdat bij het bepalen van de discard ratio’s enkel data op 

métierniveau ter beschikking zijn, werken we voor de aanlandingscijfers in eerste instantie ook op métierniveau (dit 
kan later aangepast worden – zie opmerkingen). Hiervoor werden de logboekdata geaggregeerd tot op het niveau van 
de beoordelingseenheid. M.a.w. we weten per soort hoeveel er voor een bepaald métier in een bepaald vangstgebied 
aangevoerd werd in een welbepaalde periode. 

Om rekening te kunnen houden met temporele variaties, werden de logboekgegevens (net als de discard ratio’s) van 

de jaren 2010, 2011 en 2012 uitgemiddeld. 

𝐿𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑥,𝑔𝑒𝑚 (𝐿𝑥,𝑔𝑒𝑚) =
𝐿𝑥,2010 + 𝐿𝑥,2011 + 𝐿𝑥,2012

3
 

 

 Opmerkingen 

- Op het moment dat VALDUVIS voor de berekening van de discardindicator beroep kan doen op real-time tripdata, 
kunnen de effectieve aanlandingsdata gebruikt worden bij de berekening van de indicator ‘discards’.  
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4. STAP 4: Het berekenen van de discard- en vangstcijfers 
 

 

Met behulp van aantal formules kunnen we de discard- en vangstcijfers berekenen. We nemen hier wel de 
proportionaliteitsregel aan, wat zegt dat er een correlatie is tussen de aanlanding en het aantal discards. Dit 
wil zeggen dat we bijv. voor een dubbele hoeveelheid aanlanding van een bepaalde soort, een dubbele 
hoeveelheid discards verwachten. Deze regel geld voor een aantal soorten (schol, tong), maar is niet voor 
alle soorten aan te tonen.  
 
 

 De berekening van de vangstcijfers 
 

We berekenen eerst de vangst voor elke soort apart en sommeren nadien deze waarden. 

𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑥,𝑔𝑒𝑚(𝐶𝑥,𝑔𝑒𝑚) =  
𝐿𝑥,𝑔𝑒𝑚 

(1 − 𝐷𝑅𝑥,𝑔𝑒𝑚)
 

𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙,𝑔𝑒𝑚(𝐶𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑒𝑚) =  ∑ 𝐶𝑥,𝑔𝑒𝑚

𝑛

1

 

 
 

 De berekening van de discardcijfers 

 
We berekenen eerst de discards voor elke soort apart en sommeren nadien deze waarden. 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑥,𝑔𝑒𝑚(𝐷𝑥,𝑔𝑒𝑚) =  𝐷𝑅𝑥,𝑔𝑒𝑚 ∙
𝐿𝑥,𝑔𝑒𝑚 

(1 − 𝐷𝑅𝑥,𝑔𝑒𝑚)
 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙,𝑔𝑒𝑚(𝐷𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑒𝑚) =  ∑ 𝐷𝑥,𝑔𝑒𝑚

𝑛

1

 

 

 Opmerkingen 

- Wanneer de waarde van de discard ratio (DR) voor een bepaalde soort 1 bedraagt kunnen we in principe geen 
discard- en vangstcijfers berekenen (want delen door 0 gaat mathematisch niet). Voor de discardcijfers houden we 
dus geen rekening met deze soort (M.a.w.bij het sommeren houden we met deze soort geen rekening). Voor de 
vangst van deze soort nemen we aan dat de vangst gelijk gesteld mag worden met de aanlanding. Het vangstcijfer 
voor deze soort is dus gelijk aan het aanlandingscijfer dat we in stap 3 hebben berekend. 
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5. STAP 5: Het berekenen van de indicatorscore 
 

 De formule 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 ′𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠′ =
𝐷𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙,𝑔𝑒𝑚

𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙,𝑔𝑒𝑚
=  

𝐷𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑒𝑚 

𝐶𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑒𝑚 
 

 

 De kleurklassen 

De waarde van de indicator bevindt zich tussen 0 en 100 en kan volgens onderstaande tabel (Tabel 4) ingedeeld 
worden in een kleurklasse. 

Tabel 4: Tabel met de kleurklassen voor de indicator ‘discards’ (Bron: ILVO-VALDUVIS). 

DISCARDINDICATOR Score 

K
L

A
S

S
E

 

Klasse 1 DR<15  

Klasse 2 15<DR<30  

Klasse 3 30<DR<40  

Klasse 4 40<DR<60  

Klasse 5 DR>60  
 

 Opmerkingen 

- De grenswaarden voor de verschillende kleurenklassen werden bepaald op basis van de onderverdeling die ook 
toegepast wordt in het LOT4-rapport ‘Impact Assessment Studies related to the CFP – Impact Assessment of 
Discarding Reducing Policies’  voor de Europese Commissie (Lot 4, 2011).  

In dit rapport wordt volgende onderverdeling gebruikt: 

Low discard fisheries <15% 

Medium discard fisheries 15-39% 

High discard fisheries >40% 

 

Voor de VALDUVIS-discardindicator hebben we de klasse ‘medium discard fisheries’ en ‘high discard fisheries’ 
uitgebreid. De kleurcodes zijn ook licht gewijzigd. 
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6. STAP 6: Het berekenen van de betrouwbaarheidsindex 
 

De betrouwbaarheidsindex (BI) geeft een inschatting van de betrouwbaarheid van de berekende indicator. De ene 
waarde is al betrouwbaarder dan de andere om twee verschillende redenen: 

1) de kwaliteit van de bronnen voor de discard ratio’s verschilt onderling. Hoe beter de kwaliteit van de discard 

ratio-bron, hoe betrouwbaarder de indicatorscore.  

2) aangezien niet voor alle soorten in de vangst een discard ratio voorhanden is, kunnen de discards niet voor de 
gehele vangst berekend worden. Hoe groter het aandeel van de vangst  waarvoor een waarde beschikbaar is, 

hoe betrouwbaarder de indicatorscore. 

Om deze twee bronnen van onzekerheid mee te kunnen nemen in de beoordeling van de indicator ‘discards’, werd 

een betrouwbaarheidsindex ontwikkeld. Deze BI is samengesteld uit twee indices: 

1) de kwaliteitsindex. Deze index reflecteert de kwaliteit van de discard ratio-bron. 

2) de coverage-index. Deze index reflecteert het aandeel van de vangst waarvoor data voorhanden is. 

Hoe beide indices en de samengestelde BI worden berekend wordt hieronder uitgebreid behandeld. 

 De kwaliteitsindex 

Voor de berekening van de discard ratio’s worden twee verschillende bronnen aangesproken: 1) SMARTFISH en 2) 
de STECF-database. Binnen de STECF-database wordt aan de discard ratio’s een ‘Index of Discard Coverage’ (DQI) 

toegevoegd. De DQI wordt uitgedrukt per stock, visserij en EU-lidstaat en is het aandeel van de nationale aanvoer 
waarvoor discardschattingen worden gemaakt in relatie tot de totale nationale aanvoer (ICES, 2013). 

Er worden drie groepen onderscheiden: 

- A = voor meer dan 67% van de aanvoer zijn er discardcijfers beschikbaar. 
- B = voor 34% tot 66% van de aanvoer zijn er discardcijfers beschikbaar. 
- C = voor minder dan 33% van de aanvoer zijn er discardcijfers beschikbaar. 

STECF benadrukt wel dat de DQI niet kan informeren over de eigenlijke kwaliteit van de discard ratio’s die door de 

lidstaten worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoeld dat deze indicator geen zicht geeft op het aantal bemonsterde 
trips om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de discard ratio. 

In totaal kunnen we dus 4 klassen onderscheiden:  
1) Klasse S of data uit SMARTFISH;  
2) Klasse A of data uit de STECF-database met een DQI = A;  
3) Klasse B of data uit de STECF-database met een DQI = B; 
4) Klasse C of data uit de STECF-database met een DQI = C. 

Op basis van een expert judgment op het ILVO werd aan elke bovenstaande klasse een aantal punten op 100 
toebedeeld naargelang de kwaliteit van de data. Tabel 5 geeft deze puntenverdeling weer. Deze puntenverdeling zal 
nogmaals door internationale experten worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse effort meeting in juli 2013. Tot dan 
houden we ons aan de puntenverdeling die door de ILVO-experts werd bepaald. 

Tabel 5: Weergave van de puntenscoring voor de kwaliteitsindex per klasse (Bron: ILVO-VALDUVIS). 

KWALITEITSINDEX Punten 

D
a
ta

b
ro

n
 ILVO S Klasse S 75% 

STECF A Klasse A 60% 

STECF B Klasse B 35% 

STECF C Klasse C 5% 
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Om de kwaliteitsindex te berekenen wordt rekening gehouden met het aandeel discard ratio’s per kwaliteitsklasse 

t.o.v. het totaal aantal discard ratio data.  

Onderstaande formules geven de precieze berekening van de kwaliteitsindex weer. 

𝑲𝒘𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆𝒊𝒕𝒔𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 = 𝟕𝟓% ∙ 𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑺) + 𝟔𝟎% ∙ 𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑨) + 𝟑𝟓% ∙ 𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑩) + 𝟓% ∙ 𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑪) 

 

𝒘𝒂𝒂𝒓𝒃𝒊𝒋 

𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑺) =
𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑺 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔
 

 

 𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑨) =
𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑨 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔
 

 

𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑩) =
𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑩 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔
 

 

𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑪) =
𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑪 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔
 

 

 De coverage-index 

Aangezien we niet voor alle soorten in de vangst een discard ratio ter beschikking hebben, kunnen we ook niet voor 
alle soorten de ‘catch’ en de ‘discards’ berekenen. Hierdoor draagt slechts een gedeelte van de vangst bij tot de 

discardindicator. Hoe groot dit aandeel is, wordt weerspiegeld in de coverage-index. 

Onderstaande formule geeft de precieze berekening weer van de coverage-index. 

𝑪𝒐𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 − 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 =  
𝑳𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒔𝒂𝒄𝒄𝒖𝒓𝒂𝒂𝒕

𝑳𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍
 

 

𝒘𝒂𝒂𝒓𝒃𝒊𝒋  

𝑳𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 = 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒘𝒂𝒂𝒓𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒘𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒄𝒉𝒊𝒌𝒌𝒆𝒏 (𝒌𝒈) 

𝑳𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒔𝒂𝒄𝒄𝒖𝒓𝒂𝒂𝒕 = 𝒍𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒘𝒂𝒂𝒓𝒗𝒂𝒏 𝒘𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒋𝒉𝒐𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒂𝒓𝒅 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐′𝒔 𝒕𝒆𝒓 𝒃𝒆𝒔𝒄𝒉𝒊𝒌𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒆𝒃𝒃𝒆𝒏 (𝒌𝒈)   

 

 De betrouwbaarheidsindex 

De betrouwbaarheidsindex wordt samengesteld uit de kwaliteitsindex en de coverage-index. Omdat de kwaliteitsindex 
zwaarder doorweegt bij het bepalen van de betrouwbaarheid krijgt deze een aandeel van 75% in de totale score van 
de betrouwbaarheid. De coverage-index telt voor 25% mee in de betrouwbaarheidsindex. 

Onderstaande formule geeft de precieze berekening weer van de betrouwbaarheidsindex.  

𝑩𝒆𝒕𝒓𝒐𝒖𝒘𝒃𝒂𝒂𝒓𝒉𝒆𝒊𝒅𝒔𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 (𝑩𝑰) = 𝟎, 𝟕𝟓 ∙ 𝒌𝒘𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆𝒊𝒕𝒔𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 + 𝟎, 𝟐𝟓 ∙ 𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 − 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 

Volgens de waarde van de betrouwbaarheidsindex kan de indicatorscore ingedeeld worden in één van de vijf 
betrouwbaarheidsklassen met elk een gepaste kleurcode (Tabel 6). 
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Tabel 6: Weergave van de klasse- en kleurscoring voor de betrouwbaarheidsindex (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
 

BETROUWBAARHEIDSINDEX Score 

K
L

A
S

S
E

 

Klasse 1 BI>80  

Klasse 2 60<BI<80  

Klasse 3 40<BI<60  

Klasse 4 20<BI<40  

Klasse 5 BI<20  
 

 Opmerkingen 

- De kleuring van de klassen en grenswaarden per klasse zijn op dit moment volgens een lineaire verdeling van de 
betrouwbaarheid opgesteld.  

- Het feit dat de kwaliteitsindex een gewicht van 0,75 krijgt t.o.v. een gewicht van 0,25 voor de coverage-index is 
arbitrair bepaald.  

- De puntenscoring voor de kwaliteitsindex werd bepaald door expert judgement op het ILVO. Deze puntenverdeling 
zal nogmaals door internationale experten worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse effort meeting in juli 2013. Tot dan 
houden we ons aan de puntenverdeling die door de ILVO-experts werd bepaald. 
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C. De scoring 
 

De scores voor de indicator ‘discards’ en de betrouwbaarheidsindices werden bepaald voor de beoordelingseenheden 
die worden voorgesteld in Tabel 1. Deze scores worden weergegeven in Tabel 7.  
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Tabel 7: Scores en kleurcodes voor de indicator ‘discards’ en de geassocieerde betrouwbaarheidsindex voor de beoordelingseenheden die voor de Belgische visserij in 

aanmerking komen. Een beoordelingseenheid is de combinatie van een vangstgebied (ICES divisie) met een visserijtechniek (DCF métiercode level 6). Bron: ILVO-

VALDUVIS. 
 

 

V
is

se
ri

j-
ac

ti
vi

te
it

 

2
0

1
2

 

VANGSTGEBIED 

IV VIIa VIId VIIe VIIfg VIIIab 

V
IS

SE
R

IJ
TE

C
H

N
IE

K
 

Boomkor 

TBB_DEF_70-99_0_0  64% 
38% 42% 40% 27% 32% 26% Indicator ‘discards’ 

79% 75% 75% 66% 74% 76% Betrouwbaarheidsindex 

TBB_CRU_16-31_0_0 12% 
57% 

     
Indicator ‘discards’ 

37%      Betrouwbaarheidsindex 

TBB_DEF_>=120_0_0 7% 
18% 

     
Indicator ‘discards’ 

47%      Betrouwbaarheidsindex 

Bordennetten OTB_MCD_70-99_0_0 12% 
82% 23% Geen data Geen data 32% 

 
Indicator ‘discards’ 

41% 56% Geen data Geen data 57%  Betrouwbaarheidsindex 

Staand want GNS_DEF_90-99_0_0 0,4% 
4% 

     
Indicator ‘discards’ 

44%      Betrouwbaarheidsindex 

Dredge DRB_MOL_0_0_0 2%  
13% Geen data Geen data 3% 

 
Indicator ‘discards’ 

 38% Geen data Geen data 38%  Betrouwbaarheidsindex 
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D. Een concreet voorbeeld: OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg 
 

Om de methodologie voor het score van de indicator ‘discards’ te verduidelijken wordt hieronder een concreet 
voorbeeld uitgewerkt. Alle tabellen zijn terug te vinden onder Annex III: tabellen bij het uitwerken van de indicator 
‘discards’ voor OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg. 

1. STAP 1: Het definiëren van de beoordelingseenheid 
 

De beoordelingseenheid wordt bepaald door de visserijtechniek (ICES-métiercode level 6) en het vangstgebied 
(ICES- divisie). 

In ons geval wordt de beoordelingseenheid als volgt gedefinieerd: OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg 

 

2. STAP 2: Het bepalen van de discard ratio’s 
 

Aangezien SMARTFISH enkel discard ratio’s bepaalt voor het belangrijkste métier in de Belgische visserij (nl. 
TBB_DEF_70-99_0_0),kunnen we voor het bepalen van de discard ratio’s enkel beroep doen op de STECF-
database. 

Aangezien in de STECF-database de visserijtechniek en het vangstgebied met andere codes worden gedefinieerd, 
doen we beroep op de transitietabellen (Tabel 2 en Tabel 3) om de ICES-codes om te zetten in STECF-codes: 

OTB_DEF_70-99_0_0 in VIIfg (ICES-codes) wordt dus TR2 in Cel 2 (STECF-database). 

Met deze STECF-codes kunnen we de STECF-database raadplegen en de correcte discard ratio’s opvragen. Deze 
worden weergegeven in de Tabel 10 en Tabel 11. In deze tabellen worden enkel de soorten weergegeven waarvoor 
een discard ratio ter beschikking was. De soorten waarvoor geen discard ratio’s beschikbaar zijn werden uit deze 
tabel gefilterd. 
Merk op dat tevens de kwaliteitsklasse van deze data in de tabel wordt weergegeven. 

3. STAP 3: Het bepalen van de landingscijfers 
 

We doen beroep op de logboekgegevens om de landingscijfers te bepalen. In Tabel 12 en Tabel 13 worden deze 
aanlandingsstatistieken weergegeven.  
Merk op dat naast de absolute cijfers ook de relatieve cijfers worden weergegeven per soort. Deze cijfers geven het 
procentueel aandeel in de aanlanding per soort. 
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4. STAP 4: Het berekenen van de discard- en vangstcijfers 
 

In Tabel 14, Tabel 15 en Tabel 16 worden de berekeningen weergegeven voor de indicator ‘discards’ voor onze 
geselecteerde beoordelingseenheid. 

Vangstcijfers berekenen: 

 

𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ𝐴𝑁𝐹,𝑔𝑒𝑚(𝐶𝐴𝑁𝐹,𝑔𝑒𝑚) 

=  
𝐿𝐴𝑁𝐹,𝑔𝑒𝑚 

(1 − 𝐷𝑅𝐴𝑁𝐹,𝑔𝑒𝑚)
 

=
62924

(1 − 0,15)
 

= 74057    opm: 0,15 is in de excel-file eigenlijk 0,150333… 

𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙,𝑔𝑒𝑚(𝐶𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑒𝑚) 

=  ∑ 𝐶𝑥,𝑔𝑒𝑚

𝑛

1

=
74057 + 60199 + 1713 + 25159 + 22485 + 73 + 113432 + 0 + 0 + 1190 + 17573 + 46300 + 2365 + 297

+158640 + 626 + 10253 + 330 + 160516 + 89270 + 0 + 10609 + 50478
 

= 845564 

Discardcijfers berekenen 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠𝐴𝑁𝐹,𝑔𝑒𝑚(𝐷𝐴𝑁𝐹,𝑔𝑒𝑚) 

=  𝐷𝑅𝐴𝑁𝐹,𝑔𝑒𝑚 ∙
𝐿𝐴𝑁𝐹,𝑔𝑒𝑚 

(1 − 𝐷𝑅𝐴𝑁𝐹,𝑔𝑒𝑚)
 

= 0,15 ∙
62924 

(1 − 0,15)
 

= 11133               opm: 0,15 is in de excel-file eigenlijk 0,150333… 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙,𝑔𝑒𝑚(𝐷𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑒𝑚) 

= ∑ 𝐷𝑥,𝑔𝑒𝑚

𝑛

1

  

=
11133 + 27892 + 0 + 0 + 8874 + 0 + 65375 + 0 + 0 + 0 + 23 + 10495 + 0 + 0 +

110783 + 0 + 0 + 0 + 0 + 14997 + 0 + 304 + 18828
 

= 268705 

 

De kolommen ‘LANDINGS’, ‘%LANDINGS’ en ‘DR’ zijn rechtstreeks overgenomen uit de vorige tabellen. Daar waar 
bij DR (Discard Ratio) ‘no value’ staat, betekent dit dat we niet beschikken over een discard ratio. We kunnen voor 
deze gevallen dus bijgevolg geen ‘DISCARDS’ en ‘CATCH’ berekenen. Dit wordt weergegeven door de celwaarde 
‘#WAARDE!’. 
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5. STAP 5: Het berekenen van de indicatorscore 
 

Met behulp van de bovenstaande berekende waarden voor de vangst- en discardcijfers kunnen we heel eenvoudig de 
discard indicator berekenen. 

Indicator discards berekenen: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 ′𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠′ 

=
𝐷𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙,𝑔𝑒𝑚

𝐶𝑎𝑡𝑐ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙,𝑔𝑒𝑚
 

=  
𝐷𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑒𝑚 

𝐶𝑡𝑜𝑡,𝑔𝑒𝑚 
 

=
268705

845564
 

= 32% 

Deze 32% komt volgens Tabel 4 overeen met klasse 3 (en een oranje kleurtint) voor de discardindicator. 
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6. STAP 6: Het berekenen van de betrouwbaarheidsindex 
 

De betrouwbaarheidsindex is samengesteld uit een kwaliteitsindex en een coverage-index.  

De kwaliteitsindex berekenen: 

𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑺) =
𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑺 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔
=

0

64
= 0% 

 

 𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑨) =
𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑨 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔
=

43

64
= 67% 

 

𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑩) =
𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑩 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔
=

9

64
= 14% 

 

𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑪) =
𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑪 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆𝒔
=

12

64
= 19% 

 

𝑲𝒘𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆𝒊𝒕𝒔𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 

= 𝟕𝟓% ∙ 𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑺) + 𝟔𝟎% ∙ 𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑨) + 𝟑𝟓% ∙ 𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑩) + 𝟓% ∙ 𝒂𝒂𝒏𝒅𝒆𝒆𝒍(𝑪) 

= 𝟕𝟓% ∙ 𝟎% + 𝟔𝟎% ∙ 𝟔𝟕% + 𝟑𝟓% ∙ 𝟏𝟒% + 𝟓% ∙ 𝟏𝟗% 

= 𝟒𝟔% 

Voor het berekenen van de coverage-index kunnen we beroep doen op waarden die reeds vermeld staan in Tabel 16. 

De coverage-index berekenen: 

𝑪𝒐𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 − 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 

=  
𝑳𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒔𝒂𝒄𝒄𝒖𝒓𝒂𝒂𝒕

𝑳𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍
 

=
𝟓𝟕𝟔𝟖𝟓𝟖

𝟔𝟑𝟒𝟎𝟎𝟏
 

= 91% 

De betrouwbaarheidsindex berekenen: 

𝑩𝒆𝒕𝒓𝒐𝒖𝒘𝒃𝒂𝒂𝒓𝒉𝒆𝒊𝒅𝒔𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 (𝑩𝑰) 

= 𝟎, 𝟕𝟓 ∙ 𝒌𝒘𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆𝒊𝒕𝒔𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 + 𝟎, 𝟐𝟓 ∙ 𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 − 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 

= 𝟎, 𝟕𝟓 ∙ 𝟒𝟔% + 𝟎, 𝟐𝟓 ∙ 𝟗𝟏% 

= 𝟓𝟕% 

Als we Tabel 6 raadplegen dan zien we dat een BI van 57% overeenkomt met een klasse 3 en een gele kleuring qua 
betrouwbaarheid van de indicator ‘discards’. 
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IV. Bedenkingen bij de indicator ‘discards’ 
 

Er werden reeds verschillende opmerkingen gemaakt tijdens het bespreken van de methodologie van de indicator 
‘discards’. Deze opmerkingen worden hieronder gebundeld onder verschillende thema’s. 

 

A. De nauwkeurigheid van de indicator ‘discards’ 
 

De manier van vissen kan tussen vissers onderling verschillen. Denk hierbij aan de optuiging van hun vistuig, de 
vissnelheid, het precieze vangstgebied en doelsoort, enz. Hierdoor zullen de precieze discardcijfers tussen vaartuigen 
binnen hetzelfde métiers en in hetzelfde vangstgebied niet volledig hetzelfde zijn. Daarenboven hebben we ook te 
maken met seizoenale variaties in de vangsten en dus ook in de discards. Om toch een uitspraak te kunnen doen 
over deze discards hebben we moeten veralgemenen en hebben we bepaalde aannames bij het gebruik van de 
data gedaan. Hierdoor is het mogelijk dat de indicator niet de precieze situatie (d.i. juiste verhouding teruggooi/vangst) 
op een bepaald vaartuig weergeeft.  

 

B. De definitie van de indicator 
 

Bij de definitie van de indicator ‘discards’ staat duidelijk vermeld dat het over ‘commerciële vissoorten waarvoor 

discardgegevens beschikbaar zijn’ gaat. We zijn immers door gebrek aan data niet in staat een cijfer te plakken op de 
discards van niet-commerciële soorten en benthos. Deze opmerking is enorm belangrijk bij het interpreteren van de 
discardcijfers. Het berekende percentage zal immers altijd een onderschatting zijn van het totaal organisch materiaal 
dat werkelijk overboord wordt gegooid. 

 

C. Kwetsbaarheid en overleving 
 

In de indicator ‘discards’ draagt de teruggooi van elke vissoort op dezelfde manier bij tot waarde van de indicator. 

M.a.w. een teruggooi van 100 kg tong wordt even zwaar ‘bestraft’ als een teruggooi van 100 kg rog. We zouden in de 
toekomst rekening kunnen houden met de overleving, kwetsbaarheid en visbestand van elke soort om een meer 
genuanceerde score te krijgen. Immers, het teruggooien van een robuuste soort waarvan het bestand het goed doet 
en die goed overleeft, zou minder sterk mogen ‘bestraft’ worden dan het teruggooien van een enorm kwetsbare soort 

die met uitsterven bedreigd is.  
Een moeilijkheid hierbij is in eerste instantie het gebrek aan overlevingsdata. Daarnaast moet er de discussie gevoerd 
worden welke gewichten elk van deze drie attributen toegewezen krijgen: bijvoorbeeld  ‘Hoeveel belangrijker is 

overleving dan visbestand?’. Uiteindelijk kan men ook de vraag stellen of we niet het gevaar lopen op ‘double 

counting’, aangezien ‘visbestand’ en ‘kwetsbaarheid’ eigenschappen zijn die reeds in aparte indicatoren aan bod 

komen. 

 

D. Het bepalen van gewichten, kleuren en grenswaarden 
 

De manier waarop de gewichten, kleurklassen en grenswaarden werden bepaald moet in de toekomst verder worden 
onderzocht. In de meeste gevallen berust dit op een expert judgement op beperkte schaal (d.i. binnen ILVO). Er moet 
gezocht worden naar manieren (bijv. consulteren van expert tijdens de effort meeting van juni 2014) om deze 
waarden gefundeerder vast te leggen. 
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E. In de toekomst 
 

Het is de bedoeling om in de toekomst de VALDUVIS DZH-scores te berekenen op basis van realtime vangstdata. 
Voor de indicator ‘discards’ komt dit neer op een accuratere score. De reële aanlandingsdata worden immers gebruikt 
i.p.v. een gemiddelde op basis van logboekgegevens van vorige jaren.  

In het kader van de opkomende ‘discard ban’ zal er natuurlijk veel inspanning gedaan worden om de exacte volumes 
van de teruggooi te monitoren. Het beschikbaar komen van deze cijfers zal de accuraatheid van de indicator 
‘discards’ ten goede komen. Hierbij mag echter niet vergeten worden dat de discard ban slechts opgaat voor de 
commerciële soorten. Hierdoor zullen we waarschijnlijk nog steeds geconfronteerd worden met een hiaat in de data 
voor benthos en niet-commerciële soorten. 

In het ideale geval werken we in de toekomst met ‘fully documented fisheries’, waarbij we de exacte verhouding 
‘teruggooi/vangst’ weten. Op deze manier kunnen we werken met de meest correcte cijfers voor discards. 

 

 

Deze bedenkingen bij de ontwikkeling van de indicator ‘discards’ zullen 
voorgelegd worden aan de VALDUVIS-stakeholders bij een volgend 
multistakeholderproces (MSP).  
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VI. Annex I: Rapport ‘discard’-indicatoren uit de ‘Sustainable Seafood Database’ 
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VII. Annex II: Tabellen met afkortingen voor de vis-, schaal- en schelpdieren die voorkomen in SMARTFISH en STECF-
database met discard ratio’s en logboekdata 
 

Tabel 8: Tabel met de FAO-afkortingen en bijhorende wetenschappelijke, Engelse en Nederlandse namen voor de vis-, schaal- en schelpdieren die opgenomen worden in  

SMARTFISH en de STECF-database met discard ratio’s (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
 

Code (FAO) Scientific name English name Dutch name (DZV) 

ANF Lophiidae Anglerfishes nei Zeeduivels 

BIB Trisopterus luscus Pouting Steenbolk 

BLL Scophthalmus rhombus Brill Griet 

BSS Dicentrarchus labrax European seabass Zeebaars 

CNZ Crangon spp Crangon shrimps nei Garnalen 

COD Gadus morhua Atlantic cod Kabeljauw 

COE Conger conger European conger Kongeraal 

CRE Cancer pagurus Edible crab Noordzeekrab 

DAB Limanda limanda Common dab Schar 

DGS Squalus acanthias Picked dogfish Doornhaai 

FLE Platichthys flesus European flounder Bot 

GUG Eutrigla gurnardus Grey gurnard Grauwe poon 

GUR Aspitrigla cuculus Red gurnard Engelse poon 

GUU Chelidonichthys lucerna Tub gurnard Rode poon 

HAD Melanogrammus aeglefinus Haddock Schelvis 

HAL Hippoglossus hippoglossus Atlantic halibut Heilbot 

HER Clupea harengus Atlantic herring Haring 

HKE Merluccius merluccius European hake Heek 

JAX Trachurus spp Jack and horse mackerels nei Horsmakreel 

LEM Microstomus kitt Lemon sole Tongschar 

LEZ Lepidorhombus spp Megrims nei Schartong 
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Code (FAO) Scientific name English name Dutch name (DZV) 

LIN Molva molva Ling Leng 

MAC Scomber scombrus Atlantic mackerel Makreel 

MOL Mollusca Marine molluscs nei Andere weekdieren 

MUR Mullus surmuletus Surmullet Mul 

NEP Nephrops norvegicus Norway lobster Langoustine 

PLE Pleuronectes platessa European plaice Schol 

POK Pollachius virens Saithe(=Pollock) Koolvis 

POL Pollachius pollachius Pollack Pollak 

SCE Pecten maximus Great Atlantic scallop St. Jakobsschelpen 

SKA Raja spp Raja rays nei Rog 

SOL Solea solea Common sole Tong 

SPR Sprattus sprattus European sprat Sprot 

TUR Psetta maxima Turbot Tarbot 

USK Brosme brosme Tusk(=Cusk) Torsk 

WHG Merlangius merlangus Whiting Wijting 
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Tabel 9: Tabel met de FAO-afkortingen en bijhorende wetenschappelijke, Engelse en Nederlandse namen voor de vis-, schaal- en schelpdieren die opgenomen worden in 

de logboekdata (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
 

Code (FAO) Scientific name English name Dutch name (DZV) 

ANF Lophiidae Anglerfishes nei Zeeduivels 

BIB Trisopterus luscus Pouting Steenbolk 

BLL Scophthalmus rhombus Brill Griet 

BSS Dicentrarchus labrax European seabass Zeebaars 

CAA Anarhichas lupus Atlantic wolffish Zeewolf 

CLX Bivalvia Clams, etc. nei Andere schelpen 

CNZ Crangon spp Crangon shrimps nei Garnalen 

COD Gadus morhua Atlantic cod Kabeljauw 

COE Conger conger European conger Kongeraal 

CRE Cancer pagurus Edible crab Noordzeekrab 

CRU Crustacea Marine crustaceans nei Andere schaaldieren 

CTC Sepia officinalis Common cuttlefish Zeekat 

DAB Limanda limanda Common dab Schar 

DGS Squalus acanthias Picked dogfish Doornhaai 

DGZ Squalus spp Dogfishes nei Doornhaaien 

DPX Perciformes Demersal percomorphs nei Andere demers. 

FLE Platichthys flesus European flounder Bot 

GUG Eutrigla gurnardus Grey gurnard Grauwe poon 

GUR Aspitrigla cuculus Red gurnard Engelse poon 

GUU Chelidonichthys lucerna Tub gurnard Rode poon 

HAD Melanogrammus aeglefinus Haddock Schelvis 

HAL Hippoglossus hippoglossus Atlantic halibut Heilbot 

HER Clupea harengus Atlantic herring Haring 

HKE Merluccius merluccius European hake Heek 
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Code (FAO) Scientific name English name Dutch name (DZV) 

JAX Trachurus spp Jack and horse mackerels nei Horsmakreel 

LBE Homarus gammarus European lobster Zeekreeft 

LEM Microstomus kitt Lemon sole Tongschar 

LEZ Lepidorhombus spp Megrims nei Schartong 

LIN Molva molva Ling Leng 

MAC Scomber scombrus Atlantic mackerel Makreel 

MOL Mollusca Marine molluscs nei Andere weekdieren 

MUR Mullus surmuletus Surmullet Mul 

NEP Nephrops norvegicus Norway lobster Langoustine 

OCZ Octopus spp Octopuses nei Octopus 

PLE Pleuronectes platessa European plaice Schol 

POK Pollachius virens Saithe(=Pollock) Koolvis 

POL Pollachius pollachius Pollack Pollak 

PPX Perciformes Pelagic percomorphs nei Andere pelag. 

RED Sebastes spp Atlantic redfishes nei Roodbaars 

SCE Pecten maximus Great Atlantic scallop St. Jakobsschelpen 

SKA Raja spp Raja rays nei Rog 

SKH Selachimorpha(Pleurotremata) Various sharks nei Zandhaai 

SMD Mustelus mustelus Smooth-hound Gladde haai 

SOL Solea solea Common sole Tong 

SPR Sprattus sprattus European sprat Sprot 

SQC Loligo spp Common squids nei Pijlinktvis 

TUR Psetta maxima Turbot Tarbot 

USK Brosme brosme Tusk(=Cusk) Torsk 

WHE Buccinum undatum Whelk Wulk 

WHG Merlangius merlangus Whiting Wijting 
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VIII. Annex III: tabellen bij het uitwerken van de indicator ‘discards’ voor OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg 
 

Tabel 10: Tabel met discard ratio’s en hun bijhorende DQI’s voor OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg o.b.v. de STECF-database– deel 1/2 (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
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2011 0,16 A 0,60 A 0,00 C 0,00 A 0,87 C 0,00 A 0,55 A 0,00 A 0,00 A 0,00 A 0,00 A 

2012 0,08 A 0,35 A 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 A 0,47 A 
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Tabel 11: Tabel met discard ratio’s en hun bijhorende DQI’s voor OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg o.b.v. de STECF-database– deel 2/2 (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
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Tabel 12: Tabel met de aanlandingsstatistieken voor OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg o.b.v. de logboekdata – deel 1/2 (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
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48933 119 6621 6946 0 0 0 14155 1135 27485 0 150 17958 220 27707 4674 0 365 0 2351 45956 0 0 2566 0 

7,51% 0,02% 1,02% 1,07% 0,00% 0,00% 0,00% 2,17% 0,17% 4,22% 0,00% 0,02% 2,75% 0,03% 4,25% 0,72% 0,00% 0,06% 0,00% 0,36% 7,05% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 

2011 
50282 60 3335 4964 110 0 0 29967 1122 21938 40 0 14159 0 25142 3826 0 0 0 3275 42831 0 0 159 0 

8,60% 0,01% 0,57% 0,85% 0,02% 0,00% 0,00% 5,12% 0,19% 3,75% 0,01% 0,00% 2,42% 0,00% 4,30% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56% 7,32% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 

2012 
89557 63 3962 5432 0 0 0 52798 2881 26054 0 498 8715 0 28113 2863 15 466 0 7711 55385 0 0 844 0 

13,19% 0,01% 0,58% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 7,78% 0,42% 3,84% 0,00% 0,07% 1,28% 0,00% 4,14% 0,42% 0,00% 0,07% 0,00% 1,14% 8,16% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 

GEM 
'10-
‘12 

62924 81   5781 37 0 0 32307 1713 25159 13 216 13611 73 26987 3788 5 277 0 4446 48057 0 0 1190 0 

10% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 5% 0% 4% 0% 0% 2% 0% 4% 1% 0% 0% 0% 1% 8% 0% 0% 0% 0% 
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Tabel 13: Tabel met de aanlandingsstatistieken voor OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg o.b.v. de logboekdata – deel 2/2 (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
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2010 
160 19096 33683 2072 850 0 130 20277 190 59255 1037 8842 5827 0 20 168812 0 83021 0 220 10496 0 2878 27712 651919 

0,02% 2,93% 5,17% 0,32% 0,13% 0,00% 0,02% 3,11% 0,03% 9,09% 0,16% 1,36% 0,89% 0,00% 0,00% 25,89% 0,00% 12,73% 0,00% 0,03% 1,61% 0,00% 0,44% 4,25% 100% 

2011 
151 14739 21403 1658 0 0 0 4689 0 49412 195 7101 2981 0 0 164865 0 83151 0 270 9752 0 1150 22245 584972 

0,03% 2,52% 3,66% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,00% 8,45% 0,03% 1,21% 0,51% 0,00% 0,00% 28,18% 0,00% 14,21% 0,00% 0,05% 1,67% 0,00% 0,20% 3,80% 100% 

2012 
20 18814 52330 3364 40 0 24 1879 95 34902 646 14815 4324 0 970 147870 690 56646 0 522 10668 0 60 44993 679029 

0,00% 2,77% 7,71% 0,50% 0,01% 0,00% 0,00% 0,28% 0,01% 5,14% 0,10% 2,18% 0,64% 0,00% 0,14% 21,78% 0,10% 8,34% 0,00% 0,08% 1,57% 0,00% 0,01% 6,63% 100% 

GEM 
'10-
‘12  

110 17550 35805 2365 297 0 51 8948 95 47856 626 10253 4377 0 330 160516 230 74273 0 337 10305 0 1363 31650 63400 

0% 3% 6% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 8% 0% 2% 1% 0% 0% 25% 0% 12% 0% 0% 2% 0% 0% 5% 100% 

 

 

 

 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \111



 

Tabel 14: Tabel met de berekeningen voor de indicator ‘discards’ voor OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg – deel 1/3 (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
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LANDINGS 62924 81 0 5781 37 0 0 32307 1713 25159 13 216 13611 73 26987 3788 5 277 

%LANDINGS 10% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 5% 0% 4% 0% 0% 2% 0% 4% 1% 0% 0% 

DR 0,15 No value No value No value No value No value No value 0,46 0,00 0,00 No value No value 0,39 0,00 No value No value No value No value 

DISCARDS 11133 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 27892 0 0 #WAARDE! #WAARDE! 8874 0 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 

CATCH 74057 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 60199 1713 25159 #WAARDE! #WAARDE! 22485 73 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 
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Tabel 15: Tabel met de berekeningen voor de indicator ‘discards’ voor OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg – deel 2/3 (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
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LANDINGS 0 4446 48057 0 0 1190 0 110 17550 35805 2365 297 0 51 8948 95 

%LANDINGS 0% 1% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 6% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

DR 
No value No value 0,58 0,00 0,00 0,00 No value No value 0,00 0,23 0,00 0,00 No value No value No value No value 
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Tabel 16: Tabel met de berekeningen voor de indicator ‘discards’ voor OTB_MCD_70-99_0_0 in VIIfg – deel 3/3 (Bron: ILVO-VALDUVIS). 
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DR 0,70 0,00 0,00 No value No value 0,00 0,00 No value 0,17 0,00 No value 0,03 No value No value 0,37 
  

  

DISCARDS 110783 0 0 #WAARDE! #WAARDE! 0 0 #WAARDE! 14997 0 #WAARDE! 304 #WAARDE! #WAARDE! 18828 #WAARDE! 268705 
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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 ‘discards’.  

Dit document gaat dieper in op de indicator ‘discards’ 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 ‘discards’ scoren tussen 0 en 100 
 

Er dient geen extra berekening te worden uitgevoerd om de score van de indicator om te zetten in een VALDUVIS-
score, aangezien we reeds werken met een score (D-waarde; waarde voor DR) tussen 0 en 100. Onderstaande tabel 
(Tabel 1) geeft de kleurklassen weer voor de indicator ‘discards’.  

Werken we met een score tussen 0 en 100, dan hoeven we niet per se deze klassen te behouden. 

 

Tabel 1: Tabel met de kleurklassen voor de indicator ‘discards’ (Bron: ILVO-VALDUVIS). 

DISCARDINDICATOR Score 

K
L

A
S

S
E

 

Klasse 1 DR<15  

Klasse 2 15<DR<30  

Klasse 3 30<DR<40  

Klasse 4 40<DR<60  

Klasse 5 DR>60  
 

II. De scoring van de indicator ‘discards’ – simulatie 2013 
 

Op basis van de beschreven methode in fact sheet I werd de score van de indicator ‘discards’ berekend voor de door 

de Belgen uitgevoerde vistrips in 2013. De figuren hieronder geven een beeld van de resultaten. 

 

Figuur 1: Verdeling van de scores voor de indicator discards – simulatie 2013 – D-waarde (BRON: ILVO-

VALDUVIS). 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \117



 

Figuur 2: Verdeling van de scores voor de indicator discards – simulatie 2013 – Klassen (BRON: ILVO-

VALDUVIS). 
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Figuur 3: Verdeling van de scores voor de indicator discards – simulatie 2013 – Klassen – opgedeeld volgens 

métiertype (BRON: ILVO-VALDUVIS).
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Figuur 4: Verdeling van de scores voor de indicator discards – simulatie 2013 – Klassen – opgedeeld 

volgens motorvermogen (BRON: ILVO-VALDUVIS). 
 

 

Figuur 5: Verdeling van de scores voor de indicator discards – simulatie 2013 – Klassen – opgedeeld 

volgens lengte van het vaartuig (BRON: ILVO-VALDUVIS). 
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Deze fact sheet werd opgesteld in het kader van het VALDUVIS-project. 
VALDUVIS ontwikkelt een methodologie om de duurzaamheid van Belgische vis 
te bepalen. Dit gebeurt voor de 3 pijlers van duurzaamheid: ecologische, sociale 
en economische duurzaamheid. De hier voorgestelde indicator (bodemimpact) 
valt binnen het ecologische luik.  

Dit document gaat dieper in op hoe de indicator tot stand is gekomen, welke 
methodologische keuzes werden gemaakt en waar er ruimte is voor verbetering. 
Daarnaast lichten we ook de ‘knowledge gaps’ toe en doen we suggesties om ze 
te dichten. 
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I. Woord vooraf 
 

Voor de indicator ‘bodemimpact’ bouwt VALDUVIS verder op het werk dat werd verricht door ILVO, DTU Aqua, IMARES, 

LEI en CEFAS voor de Europese Commissie (LOT 3, Scientific advice concerning the impact of the gears used to catch 

plaice and sole). De auteurs van LOT 3 benadrukken dat bodemimpact onmogelijk kan beoordeeld worden op basis 

van enkele parameters of literatuur alleen. De parameters die in het LOT 3-rapport worden voorgesteld om de fysieke 

impact van vistuigen op de zeebodem te beschrijven geven echter een goede benadering. Deze zijn echter niet voor 

alle vistuigtypes goed beschreven. Daarom is naast literatuur ook expert judgment nodig. VALDUVIS biedt een 

degelijke, wetenschappelijk onderbouwde methode om bodemimpact te beoordelen voor verschillende types vistuigen.  

II. Een indicator voor bodemimpact … wat meten we nu eigenlijk? 
 

We omschrijven de bodemimpact van een vistuig als de fysieke impact van het vistuig op de zeebodem. Merk op 

dat deze definitie de impact van het vistuig op de abiotische, de niet-levende omgeving beschouwt. Fysische verstoring 

is een proxy voor de invloed van de visserijactiviteit op het functioneren van het ecosysteem. We meten dus de impact 

op een abiotische component (het sediment, de zeebodem) om uitspraken te kunnen doen over de impact op de 

biotische component van het ecosysteem (fauna en flora). 

De gevolgen van het gebruik van bodemberoerende vistuigen voor het ecosysteem worden uitgebreid bestudeerd (o.a. 

Rijnsdorp et al. 1998). Toch is het moeilijk om het gebruik van een bepaald type vistuig te linken aan een bepaalde 

graad van ecosysteemimpact. De reden hiervoor is dat dezelfde fysische verstoring andere gevolgen heeft naargelang 

de biologische gemeenschap die in een gebied voorkomt. Zo zijn oesterbanken en kokerwormriffen kwetsbaarder dan 

gemeenschappen in en op zandige bodem. De schaal waarop je bodemimpact beschouwt is dus belangrijk: kwetsbare 

gemeenschappen kunnen heel lokaal voorkomen. Momenteel ontbreken echter gegevens over habitattypes op het 

niveau waarop wij ecosysteemimpact willen beschouwen (ICES-divisies). Daarom hebben wij ervoor gekozen om de 

ecosysteemimpact te benaderen aan de hand van de graad van fysische verstoring. 

III. Formules 
 

We beschrijven bodemimpact aan de hand van 3 indicatoren, die worden gecombineerd in één composietindicator 

‘bodemimpact’. In wat volgt worden de indicatoren en de formules toegelicht. 

 

De penetratiediepte (PD) van een vistuig is de som van de penetratiedieptes van zijn componenten, rekening houdend 

met hun aandeel in de verstoring (LOT 3, 2010). De penetratiediepte van het vistuig hangt af van het gewicht en de 

afmetingen van de componenten, de lengte van de vislijn, de sleepsnelheid en de karakteristieken van de zeebodem 

(sediment). De penetratiediepte is voor bepaalde visserijen goed gekend, voor andere vistuigtypes wordt beroep 

gedaan op expert judgment. 

 

𝑃𝐷𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 = ∑(𝑃𝐷𝑖. 𝑊𝑖) / ∑(𝑊𝑖)  (1) 

waarbij   PDvistuig = penetratiediepte van het volledige vistuig (cm) 

  PDi = penetratiediepte van de component i (cm)    

  Wi = breedte van de component i (m) 
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De beviste oppervlakte (BO) geeft weer hoe groot het oppervlak is dat bevist wordt. Zo kan de penetratiediepte zeer 

gering zijn maar het beviste oppervlak zeer groot.  

 

De beviste oppervlakte vertelt ons op zichzelf niet veel, maar vermenigvuldigd met de penetratiediepte is het een maat 

voor de hoeveelheid verplaatst sediment (VS). 

 

Het verplaatst sediment wordt berekend als het product van de penetratiediepte en de beviste oppervlakte. 

 

𝐵𝑂𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 .  𝑇𝑆 . 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑑  (2) 

waarbij  BOvistuig = beviste oppervlakte voor een bepaald vistuig (m2) 

Wtot = totale breedte van het vistuig (m) 

 TS = sleepsnelheid (m/h) 

tprod = aantal effectief geviste uren per visdag (h) 

 

 

𝑉𝑆𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 = 𝐵𝑂𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 .  𝑃𝐷𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 (3) 

waarbij  VSvistuig  =  de hoeveelheid verplaatst sediment (m³) 

BOvistuig = beviste oppervlakte voor een bepaald vistuig (m2) 

 PDvistuig = penetratiediepte van het volledige vistuig (cm) 

 

Merk op dat deze formule rekening houdt met de impact die eigen is aan het vistuig én de manier waarop de techniek 

wordt toegepast (aantal geviste uren en sleepsnelheid). 

  

Bodemimpact in sleepnetvisserijen  

Wanneer we spreken over bodemimpact in sleepnetvisserijen is het belangrijk om een onderscheid te maken 

tussen het contact dat het vistuig maakt met de zeebodem en de fysieke impact ervan. De mate waarin het 

vistuig contact maakt met de bodem wordt voor een groot deel bepaald door de sleepsnelheid (bij het 

verhogen van de sleepsnelheid zal het vistuig op een bepaald moment ‘loskomen’ van de zeebodem). Ook 

de lengte van de vislijn speelt hierbij een rol. De fysieke impact is dus het resultaat van een wisselwerking 

tussen sleepsnelheid, lengte van de vislijn, dimensies en gewicht van het vistuig en bodemeigenschappen 

(zand, modder, hard substraat). Bijvoorbeeld, hoewel vaartuigen van het groot vlootsegment (GVS) 

zwaardere vistuigen gebruiken, wordt hiervoor gecompenseerd door bredere sloffen en hogere 

sleepsnelheden. Algemeen geldt dat reders hun bodemcontact optimaliseren door te streven naar een 

maximale opbrengst met zo min mogelijk brandstofverbruik. 
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IV. Methode 
 

In deze factsheet worden de waarden voor bodemimpact berekend, voor alle gebruikte technieken. De mate van detail 

waarmee we dit doen, hangt af van de beschikbare informatie voor de parameters in de formules. Voor vistechnieken 

waarvoor data ontbreken, plaatsen we deze relatief ten opzichte van andere, gekende technieken. Dit gebeurt op basis 

van expert judgment. Tabel 1 geeft een overzicht van de geartypes die in de Belgische visserij worden toegepast (bij 

uitbreiding technieken die door Nederlanders gebruikt worden maar relevant zijn voor de Belgische visserij). 

Tabel 1: overzicht van de beschouwde geartypes waarvoor bodemimpact berekend werd (en dus aan de hand waarvan benchmarks 
werden bepaald). De overige geartypes worden op basis van expert judgment op de schaal geplaatst. 
 

 Berekend Expert judgment 

Boomkor   

   'Traditionele' boomkor wekkers X  
   'Traditionele' boomkor kettingmat X  
   Sumwing X  
   Aquaplanning gear  X 
   Boomkor met rolsloffen  X 
   Ecoroll beam  X 
   Pulsvissen: tong X  
   Pulsvissen: garnaal (Hovercran) X  
   Andere aanpassingen  X 
Borden   
   Single X  
   Pair (X)  
   Twinrig X  
   Drielingnet X  
   Quadrig X  
   Outrigger X  
Flyshoot X  
Dreg  X 
Staandwant X  
Handlijnvisserij  (X) 
Vallen, fuiken  (X) 
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V. Berekening bodemimpact voor vistuigtypes in de Belgische visserij 
 

V.1. De ‘traditionele’ boomkor 
 

Bij het vissen met de boomkor komen verschillende delen van het vistuig in aanraking met de zeebodem. De onderdelen 

die het meest contact maken met de bodem zijn de sloffen, de wekkerkettingen (of de kettingmat) en de groundrope. 

In de bespreking hieronder wordt de berekening van elk van de indicatoren toegelicht. 

V.1.1. Penetratiediepte 
 

Het contact van het vistuig op de bodem kan worden opgesplitst in het contact van de sloffen en het contact van de 

kettingen (incl. groundrope). De penetratiediepte van de sloffen hangt af van (1) het gewicht van het vistuig, (2) de 

lengte van de vislijn, (3) het contactoppervlak van de sloffen en (4) de tilthoek van de sloffen. De PD van de kettingen 

hangt af van (1) het gewicht van het vistuig, (2) de sleepsnelheid en (3) de eigenschappen van het sediment. De invloed 

van de kuil op de bodem wordt niet meegenomen in de berekening. 

De waarden voor de parameters zijn gebaseerd op LOT 3 (op hun beurt gebaseerd op Paschen et al. 1999). De studie 

van Paschen is gebaseerd op gemodelleerde data, gecontroleerde tankexperimenten en experimenten op zee. 

 Schatting PDsloffen  

4-8 cm (~6 cm gemiddeld) (Fonteyne 2000; LOT 3, 2010) 

 Schatting PDkettingen+groundrope 

Waarden voor kettingmat variëren tussen 3 mm en 6 cm (Lindeboom & de Groot 1998a, Duplisea et al. 2002, Blom 

1990, Paschen et al. 1999). LOT 3 hanteert een gemiddelde van 2 cm. Wekkerkettingen penetreren dieper in het 

sediment dan de kettingmat (Moore en Jennings 2000). Een gemiddelde reductie van 10% wordt als aannemelijk 

beschouwd voor de kettingmat (LOT 3, 2010). 

Wij onderscheiden een aantal extra categorieën bovenop LOT 3. Voor dredge werd voor penetratiediepte een 

surplus van 10% verondersteld bovenop de waarde voor platvisboomkor met wekkers. Voor de berekening van 

beviste oppervlakte en verplaatst sediment werd onderscheid gemaakt tussen KVS en GVS (sleepsnelheden en 

afmetingen vistuig werden overgenomen uit respectievelijke categorieën platvisboomkor). 
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Tabel 2: de gemiddelde penetratiediepte van de traditionele boomkor, rekening houdend met de penetratiediepte van de afzonderlijke 
componenten en hun afmetingen, relatief t.o.v. de totale breedte van het vistuig (naar LOT 3, 2010). De waarden voor wekkers zijn   
o.b.v. 3 kettingen. 

Type 
boomkor 

Wekkers/kettingmat 
Penetratiediepte 

componenten (cm) 
Breedte (m) 

Penetratiediepte van het vistuig 
(cm) 

  
Sloff
en 

Kettingen en 
groundrope 

4 
sloffen 

Groundgear 
voor 2 

boomkorren 
 

Garnaal (7-
8m) (Kust) 

Wekkers 6 2 1,08 14 2,3 

Platvis (4m) 
(Kust) 

Wekkers 6 2,2 1,24 7 2,8 

Kettingmat 6 2 1,08 7 2,5 

Garnaal (7-
8m) 

(Eurokotter) 
Wekkers 6 2 1,08 14 2,3 

Platvis (4m) 
(Eurokotter) 

Wekkers 6 2,2 1,24 7 2,8 

Kettingmat 6 2 1,08 7 2,5 

Platvis 10-
12m (GVS) 

Wekkers 6 2,2 2,52 22 2,6 

Kettingmat 6 2 1,56 21 2,3 

 

V.1.2. Beviste oppervlakte 
 

Tabel 3: berekening van de beviste oppervlakte in de boomkorvisserij. De Belgische vloot telt geen vaartuigen langer dan 40 meter. 

   
Sleepsnelheid 

(kn) 
Aantal geviste 
uren (h/dag) 

Horizontale 
netopening (m) 

Beviste oppervlakte 
(km²/dag) 

0-24 
kustvissers 

7-8m bk (garnaal) Wekkers 6,5 7,53 15 1,3596921 

4m bk (platvis) 
Wekkers 6,5 9 8 0,866736 

Kettingmat 4,5 9 8 0,600048 

0-24 
eurokotters 

7-8m bk (garnaal) Wekkers 6,5 8,07 15 1,4571999 

4m bk (platvis) 
Wekkers 6,5 9,67 8 0,93125968 

Kettingmat 4,5 9,67 8 0,64471824 

24-40 10-12m bk 
Wekkers 6,5 17,67 22 4,67965212 

Kettingmat 4,5 17,67 22 3,23975916 

 

V.1.3. Verplaatst sediment 
 

Het verplaatst sediment is het product van de penetratiediepte en de beviste oppervlakte: 

𝑆𝐷𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 = 𝑆𝐹𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 .  𝑃𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 

Tabel 4: berekening hoeveelheid verplaatst sediment op basis van de parameters penetratiediepte en beviste oppervlakte. 

   
Penetratiediepte 

(cm) 
Beviste oppervlakte 

(km²/dag) 
Verplaatst sediment 

(m³) 

0-24 
kustvissers 

7-8m bk (garnaal) Wekkers 2,3 1,3596921 31272,92 

4m bk (platvis) 
Wekkers 2,8 0,866736 24268,61 

Kettingmat 2,5 0,600048 15001,20 

0-24 
eurokotters 

7-8m bk (garnaal) Wekkers 2,3 1,4571999 33515,60 

4m bk (platvis) 
Wekkers 2,8 0,93125968 26075,27 

Kettingmat 2,5 0,64471824 16117,96 

24-40 10-12m bk 
Wekkers 2,6 3,23975916 74514,46 

Kettingmat 2,3 4,67965212 107632,00 
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V.2. De sumwing 
 

V.2.1. Penetratiediepte 
 

Bij de sumwing zijn de sloffen vervangen door een neus die de zeebodem raakt. De rest van het vistuig (kettingen en 

groundgear) zijn hetzelfde als bij de boomkor. De idee is dat de hydrodynamiek van het vistuig ervoor zorgt dat de neus 

de bodem slechts heel licht raakt (PD= 0,24 cm). De geschatte reductie in penetratiediepte is gebaseerd op expert 

judgment (LOT 3, 2010). Wij gebruikten een gemiddelde reductie van 11 percent omdat de categorieën in LOT 3 niet 

goed zijn gedefinieerd. 

 

Tabel 5: de gemiddelde penetratiediepte van de sumwing, rekening houdend met de penetratiediepte van de afzonderlijke 
componenten en hun afmetingen, relatief t.o.v. de totale breedte van het vistuig (naar LOT 3, 2010). Merk op dat sommige van deze 
categorieën niet voorkomen in de vloot, dit is een theoretische berekening van wat de waarden zouden zijn. 

Type boomkor Wekkers/kettingmat 
Penetratiediepte van 

respectievelijke categorieën 
boomkor (cm) 

Penetratiediepte van wing-variant (cm) (-11%) 

Garnaal (7-8m) (Kust) Wekkers 2,3 2,0 

Platvis (4m) (Kust) 
Wekkers 2,8 2,5 

Kettingmat 2,5 2,3 

Garnaal (7-8m) (Eurokotter) Wekkers 2,3 2,0 

Platvis (4m) (Eurokotter) 
Wekkers 2,8 2,5 

Kettingmat 2,5 2,3 

Platvis 10-12m (GVS) 
Wekkers 2,6 2,3 

Kettingmat 2,3 2,0 

 

Naast een reductie van de bodemimpact resulteert het gebruik van de sumwing ook in een brandstofbesparing van 

gemiddeld 10% (experimentele waarnemingen tussen 10 en 23%) (LOT 3, 2010). 

De sumwing laat de visser in principe toe om met een lagere sleepsnelheid en een lager brandstofverbruik dezelfde 

hoeveelheid vis te vangen. Dit kan er echter ook voor zorgen dat men de sleepsnelheid (en dus het brandstofverbruik) 

vergroot, om zo meer vis te vangen. Een ander voordeel van deze techniek zouden de kortere inhaaltijden zijn (data 

die dit aantonen ontbreken) (LOT 3, 2010). 

V.2.2. Beviste oppervlakte 
 

We gebruikten dezelfde waarden als voor de traditionele boomkor. 
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V.2.3. Verplaatst sediment 
 

Tabel 6: berekening hoeveelheid verplaatst sediment op basis van de parameters penetratiediepte en beviste oppervlakte. Merk op 
dat sommige van deze categorieën niet voorkomen in de vloot, dit is een theoretische berekening van wat de waarden zouden zijn. 

   
Penetratiediepte 

(cm) 
Beviste oppervlakte 

(km²/dag) 
Verplaatst sediment 

(m³) 

0-24 kustvissers 

7-8m bk 
(garnaal) 

Wekkers 2,0 1,3596921 27193,842 

4m bk (platvis) 
Wekkers 2,5 0,866736 21668,4 

Kettingmat 2,3 0,600048 13801,1 

0-24 
eurokotters 

7-8m bk 
(garnaal) 

Wekkers 2,0 1,4571999 29144 

4m bk (platvis) 
Wekkers 2,5 0,93125968 23281,49 

Kettingmat 2,3 0,64471824 14828,52 

24-40 10-12m bk 
Wekkers 2,3 4,67965212 107632 

Kettingmat 2,0 3,23975916 64795,18 

 

V.3. Pulsvisserij – de Flatfish Pulse Trawl en de PulseWing Trawl 
 

V.3.1. Penetratiediepte 
 

Hoewel de pulsvisserij nog niet wordt beoefend in de Belgische visserij, namen we deze techniek toch op wegens 

relevant in Nederland. Gegevens over de pulsvisserij op garnaal ontbreken nog in deze versie. 

In deze sectie worden twee types pulsvisserij samen behandeld: de Pulse Trawl en de PulseWing (pulsvisserij in 

combinatie met sumwing). Bij deze pulskorren wordt het bodemcontact bepaald door de sloffen en de groundrope, de 

kettingen zijn vervangen door elektroden. 

 

 

V.3.2. Penetratiediepte 

 

Gemiddelde penetratiediepte voor pulskor: 

voor eurokotter (12-24 m): 0,9 cm 

voor bokkenvaartuig (>24 m): 0,8 cm 

Gezien penetratiediepte nauw samenhangt met sleepsnelheid (grotere vaartuigen varen sneller en oefenen 

verhoudingsgewijs – voor een boomkor met dezelfde afmetingen – minder druk uit op de zeebodem), besloten we voor 

Eurokotters een penetratiediepte van 0,9 cm te nemen, ongeacht de lengte van het vistuig. 

Voor de PulseWing geldt een bijkomende reductie: 

voor een 4m boomkor: 11,5% ; hetzij een gemiddelde PD van 0,7965 cm 

voor een 12m boomkor: 10% ; hetzij een gemiddelde PD van 0,72 cm 

 

 

Opmerking: In de praktijk worden de elektroden vaak gecombineerd met enkele kettingen. Bij het scoren van 
vaartuigen moeten we dus correcte informatie hebben m.b.t. de optuiging van het vistuig. Wanneer er 
aanwijzingen zijn dat er toch kettingen worden gebruikt, zal de scoring voor traditionele boomkor of sumwing 
gehanteerd worden. 
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Tabel 7: de gemiddelde penetratiediepte van de Pulse Trawl en de PulseWing. 
 

 Penetratiediepte 

 Pulse Trawl (cm) PulseWing (cm) 

4m boomkor 0,9 0,7965 

12m boomkor 0,8 0,72 

 

V.3.1. Beviste oppervlakte 
 

Met het gebruik van de Pulse Trawl en de PulseWing gaat een reductie in sleepsnelheid gepaard. Volgens LOT 3 gaat 

het om een sleepsnelheid van 3,5 knopen voor eurokotters en een sleepsnelheid van 5,5 knopen voor grote vaartuigen. 

Wij menen dat deze schattingen niet gelden voor de Belgische vloot, waar er geen wezenlijk verschil is in sleepsnelheid 

tussen eurokotters en vaartuigen van het GVS. Wordt vervolgd. 

 

V.4. Variaties op de boomkor: ecoroll beam, boomkor met rolsloffen, 
hydrorig, aquaplanning gear, etc. 

 

Hoewel er tal van variaties op de boomkormethode ontwikkeld zijn, is het van vele niet duidelijk of ze nu daadwerkelijk 

resulteren in minder bodemimpact. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze technieken en de manier waarop 

wij ze binnen VALDUVIS scoren. 

 

Techniek Brandstofbesparend? 
Minder 

bodemimpact? 
Gescoord als 

Ecoroll beam Ja 

Ja volgens de 

ontwikkelaars, niet 

aangetoond 

Traditionele boomkor 

Boomkor met rolsloffen Ja Neen Traditionele boomkor 

Hydrorig Ja 

Minder bijvangst van 

benthos, resultaten 

variabel (LOT 3, 2010) 

Traditionele boomkor 

Aquaplanning gear Ja 
Neen volgens experten 

binnen ILVO 
Traditionele boomkor 

 

V.5. Bordenvisserij: single, pair, twinrig, drielingnet, quadrig en outrigger 

V.5.1. Penetratiediepte 
 

Voor de penetratiediepte van de borden wordt een proxy (benadering) gebruikt die het gemiddelde is van de 

penetratiediepte in verschillende studies. Deze waarde bedraagt 8,4 cm [=(1 + 5 + 6 + 10 + 20) / 5 ] (Brylinksy et al. 

1994, Humborstad et al. 2004, Løkkeborg 2005, O’Neill et al. 2009). 

De penetratiediepte hangt af van de eigenschappen van de borden (type, hoek, snelheid) en van de hardheid en de 

korrelgrootte van het sediment (dieper in modder dan in zand) (Churchill 1989, Krost et al. 1990, Tuck et al. 1998). 

Algemeen wordt aangenomen dat de borden meer schade berokkenen per eenheid zeebodem dan andere 

gearcomponenten (Gilkinson et al. 1998). De sweeps worden verondersteld het sediment niet te penetreren, maar 
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kunnen wel de topografie veranderen door het sediment af te vlakken. Daarom werd een waarde van 0,1 cm aan de 

sweeps toegekend. De penetratiediepte van de footrope is gemiddeld 1,8 cm (5NSC 1997, Linnane et al. 2000a, LOT 

3 2010). De roller clump heeft een gemiddelde PD van 9,7 cm (Cotterell and Stevens 2007, O’Neill et al. 2009). 

De gemiddelde PD van bordenvissers hangt grotendeels af van de breedte van de verschillende gearcomponenten en 

de totale spreiding van het vistuig. Deze laatste verschilt van visserij tot visserij, maar voor de breedte werd eenzelfde 

ratio verondersteld. 

Voor outriggers werd de door het groundgear beslagen oppervlakte op 80% geschat, met een spreiding van 8 m voor 

kleine vaartuigen en 16 m voor grote vaartuigen. Het pad dat wordt gesleept door één bord wordt geschat op 0,55 m. 

Voor een twin trawl die wordt gebruikt op een groot vaartuig werden de experimentele waarden van Vanhee (2008) 

gebruikt. Dit zorgt voor een spreiding van 185 m en een horizontale netopening van 29 m. Voor demersale trawls 

(single trawl met achterspan) gelden dan weer volledig andere waarden (zie Tabel 11) (Sangster en Breen 1998, 

Graham and Kynoch 2001, Graham et al. 2003). Omdat geen exacte schattingen konden worden bekomen, werden de 

ratios van bovenvermelde auteurs ook gebruikt voor single en twin trawls gebruikt op ‘stern trawlers’ (heck trawlers) 

(zie Tabel 11). 

Voor quadrig werden waarden uit het LATE-project gebruikt (ILVO 2013). De bordenspreiding bedraagt 105.5 m, de 

horizontale opening van de netten bedraagt 48 m (4 x 12 m). Dit resulteert in een sweeplengte 57,5 m. Merk op dat pair 

trawls niet werden meegenomen in de analyse aangezien deze techniek niet in de Belgische visserij wordt toegepast. 

 

 

 

 
 
 

Tabel 8: de gemiddelde penetratiediepte van demersale trawls, rekening houdend met de penetratiediepte van de componenten en 
de relatieve breedte ten opzichte van de totale breedte van het vistuig. De waarden gelden voor de Belgische visserij. Indien van 
toepassing werd uitgegaan van slechts 1 clump. 

 Penetratiediepte (cm) Breedte (m) 
PD vistuig 

(cm)1 

 Borden Sweeps Groundgear 
Clump 

Borden Sweeps Wingspread Clump   

2 outrigger trawls, gebruikt met 
zijspan (GVS), 4 borden 

8,4 0,1 1,8 / 2,2 6,4 25,6 /  1,90 

Twin trawl, gebruikt met zijspan 
(GVS), 2 borden 

8,4 0,1 1,8 9,7 1,1 127 58 0,6  0,71 

Twin trawl, gebruikt met 
achterspan (GVS), 2 borden 

8,4 0,1 1,8 9,7 1,1 62,2 47,8 0,6  0,96 

Single trawl, gebruikt met 
achterspan (GVS), 2 borden 

8,4 0,1 1,8 / 1,1 42,4 40,6 /  1,03 

Quadrig, langoustines, 
achterspan (KVS), 2 borden 

8,4 0,1 1,8 9,7 1,1 57,5 48 0,6  1,00 

Borden garnaalvisserij (KVS, 
kustvissers) 

8,4 0,1 1,8 / 1,1 2,11 16,39 /  1,99 

 

  

1 Licht afwijkende waarden bij uitrekening met hier vermelde waarden (door afronding). Waarden van excelfile zijn opgenomen in 
laatste kolom. 

Opmerking (LOT 3): in werkelijkheid verschillen de waarden naargelang de lengte van het vaartuig. Er wordt 
echter verondersteld dat de ratio’s tussen de gearcomponenten vrij constant zijn. Hiermee werd rekening 
gehouden bij het bepalen van deze waarden. In het Benthis-project werd een vrij goede correlatie gevonden 
tussen spreiding en lengte van het vaartuig. Deze maat kan in de toekomst gebruikt worden in VALDUVIS (vb. 
voor data-arme visserijen). 
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V.5.2. Beviste oppervlakte 
 

Voor het bepalen van de beviste oppervlakte bij otter trawling maakten we gebruik van de gemiddelde waarden die in 

LOT 3 worden gerapporteerd. We gebruikten hier bewust niet de waarden opgegeven in de enquêtes aangezien deze 

moeilijk aan de juiste optuiging kunnen worden gelinkt. 

 Sleepsnelheden variëren sterk binnen de bordevisserij. LOT 3 hanteerde een gemiddelde van 4 knopen, 

maar dat is volgens ons te hoog voor de Belgische visserij. Een gemiddelde van 3 knopen lijkt ons 

aannemelijk. 

 Aantal geviste uren: o.b.v. elektronisch logboek. 

 
Tabel 9: berekening van de beviste oppervlakte in verschillende bordenvisserijen. 

 Sleepsnelheid 
(knopen) 

Aantal geviste uren 
(h/dag) 

Totale 
netspreiding 

Beviste oppervlakte 
(km2) 2 

2 outrigger trawls, gebruikt met zijspan 
(GVS) 

3 16,10 34,2  3,06 

Twin trawl, gebruikt met zijspan (GVS) 3 16,10 186,7  16,70 

Twin trawl, gebruikt met achterspan 
(GVS) 

3 16,10 111,7  9,99 

Single trawl, gebruikt met achterspan 
(GVS) 

3 16,10 84,1  7,52 

Quadrig, langoustines, achterspan (KVS) 3 13,41 107,2  7,99 

Borden garnaalvisserij (KVS, kustvissers) 3 5,37 19,6  0,58 

 

 

V.5.3. Verplaatst sediment 
 

Tabel 10: berekening hoeveelheid verplaatst sediment op basis van de parameters penetratiediepte en beviste oppervlakte voor 
verschillende types bordenvisserij.  

 PD (m) BO (m²) Verplaatst sediment (m³)3 

2 outrigger trawls, gebruikt met zijspan (GVS) 0,0190 3,06 x 106 58322,44 

Twin trawl, gebruikt met zijspan (GVS) 0,0071 16,70 x 106 118570 

Twin trawl, gebruikt met achterspan (GVS) 0,0096 9,99 x 106 95999,46 

Single trawl, gebruikt met achterspan (GVS) 0,0103 7,52 x 106 77429,3 

Quadrig, langoustines, achterspan (KVS) 0,0100 7,99 x 106 79877,84 

Borden garnaalvisserij (KVS, kustvissers) 0,0199 0,58 x 106 11616,48 

 
  

2 Licht afwijkende waarden bij uitrekening met hier vermelde waarden (door afronden). Waarden van excelfile zijn opgenomen in 
laatste kolom. 
3 Licht afwijkende waarden bij uitrekening met hier vermelde waarden. Waarden van excelfile zijn opgenomen in laatste kolom. 
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V.6. Flyshoot  
 

De berekeningen voor flyshootvisserij zijn grotendeels gebaseerd op assumpties en extrapolaties vanuit de 

bordenvisserij. Naar de toekomst toe moet worden bekeken of deze waarden kunnen worden geüpdatet aan de hand 

van experimenten op zee met flyshooters.  

 

 

 

De gebruikte formules zijn enigszins anders dan in de bovenstaande secties. Beviste oppervlakte wordt hier berekend 

op basis van het aantal slepen in de plaats van de sleepsnelheid (er wordt immers niet actief ‘gesleept’ bij deze 

techniek).  

V.6.1. Penetratiediepte 
 

De delen van het vistuig die in aanraking komen met de bodem zijn de sweeps en de groundgear. De penetratiediepte 

en de breedte van de groundgear zijn ongeveer gelijk aan deze van de bordenvisserij (LOT 3, 2010). 

De penetratiediepte van de sweeps wordt geschat op 0,1 cm (zelfde waarde als voor bordenvisserij). De breedte van 

de groundgear is 16 m met een PD van 1,8 cm (opnieuw zelfde waarde als voor bordenvisserij). De beviste oppervlakte 

wordt benaderd door een cirkel met oppervlakte 3,4 km2, d.w.z. een diameter van 2,08 km (LOT 3, 2010). De 

gemiddelde PD van het vistuig is daarom 0,11 cm (zie Tabel 14). 

 

Tabel 11: berekening PD voor flyshoot. 
 Penetratiediepte (cm) Breedte (m) PD vistuig (cm) 

 Sweeps Groundgear Sweeps Groundgear  

Flyshoot 0,1 1,8 2080 16 0,11 

 

V.6.2. Beviste oppervlakte 
 

Bij de berekening werd uitgegaan van gemiddeld 6,5 slepen per dag, gebseerd op ee zeereis van collega’s van het 

ILVO gemaakt in maart 2013. Flyshooten is sterk afhankelijk van weersomstandigheden (vnl. daglicht), dus het aantal 

slepen is zeer variabel. Idealiter wordt de indicator voor elke visreis berekend o.b.v. actuele data. 

 

 

Tabel 12: berekening van de beviste oppervlakte voor flyshoot. 
 Oppervlakte per sleep (km²) Aantal slepen Beviste oppervlakte (km2) 

Flyshoot 3,4 6,5  22,1 

 

  

Opmerking: de berekeningen die hieronder worden gepresenteerd zijn gebaseerd op data van de ‘demersale 
zegenvisserij’. De flyshootvisserij (of ‘Schotse zegenvisserij’) is hiervan afgeleid. Flyshooters gebruiken 

zwaardere en dikkere sweeps, bevissen een grotere oppervlakte en halen het vistuig sneller binnen in vergelijking 
met de traditionele zegenvisserij. 
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V.6.3. Verplaatst sediment 
 

Tabel 13: berekening van verplaatst sediment voor flyshoot.  
 PD (m) BO (m²) Verplaatst sediment (m³) 

Flyshoot 0,0011 22,1 x 106  24310 

 

V.7. Staandwant 
 

Er bestaan verschillende types staande netten (zie Guitton et al. 2003 and Depestele et al. 2008 voor een overzicht). 

De berekeningen hieronder werden gemaakt voor een staandwant gericht op schol en tong. De componenten die 

contact maken met de zeebodem zijn de loodlijn en de ankers. Gezien er geen gepubliceerde data voorhanden zijn 

over de penetratiediepte van statisch vistuig, beroepen we ons op expert judgment. Ook hier zijn de formules enigszins 

anders dan voor sleepnetvisserij.  

V.7.1. Penetratiediepte 
 
PDankers: 2 mm. 

PDloodlijn: 0,1 mm. 

Wanker: 0,3 m. Voor 4 ankers (per 1000 m): 1,2 m 

Wloodlijn: 2 cm breed voor een lengte van 998 m per 1000 m net. 

Tabel 14: berekening PD voor staandwant per 1000 m net. 

 Penetratiediepte (cm) Breedte (m) 
PD vistuig 

(cm) 

 Anker Loodlijn Anker Loodlijn  

Staandwant per 1000m net 0,2 0,01 1,2 998 0,01 

 
Voor staandwant kan de beviste oppervlakte niet berekend worden aan de hand van de hierboven gebruikte formule. 

Penetratiediepte wordt uitgedrukt per 1000 meter net. 

Bij staandwantvisserij wordt er geen sediment verplaatst. 

V.8. Fuiken, potten 
 

Er wordt momenteel geen professionele fuiken- of pottenvisserij beoefend. 

V.9. Handlijnvisserij 
 
Hier wordt bodemimpact (penetratiediepte, beviste oppervlakte en verplaatst sediment) als verwaarloosbaar (lees: 0) 

beschouwd. Er wordt door Belgische vissers momenteel geen professionele handlijnvisserij beoefend. 

V.10. Dredging (dreggen) 
 
Er wordt door een aantal vaartuigen op St. Jakobsschelpen gevist. Dit gebeurt met dreggen. De impact van deze 

vismethode werd niet door LOT 3 beoordeeld. Wij hanteerden een toename van  10% in PD t.o.v. traditionele boomkor 

GVS. 
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VI. Scoring van de indicatoren 
  
Aan de hand van bovenstaande berekeningen stellen we een verdeelsleutel op om de indicatoren te scoren. De keuze 

van de klassebreedtes en het aantal klassen is gebaseerd op het bereik van de scores voor elk van de drie parameters 

(zie hiervoor Fig 1, 2 en 3). Er wordt gebruik gemaakt van ‘interne benchmarks’ voor de Belgische visserij. We nemen 

aan dat de range aan technieken die gebruikt wordt in de Belgische visserij overeenkomt met de range van minst naar 

meest ecologisch duurzaam. 

We hebben een lineair verband verondersteld tussen de drie parameters en de eigenlijke impact op benthische 

levensgemeenschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 15: scores per techniek. Er werd een lineair verband verondersteld. 
Techniek Score op 100 

Warrelnet 100 

Kieuwnet 100 

Borden_Garnaal 91,83919 

TBMS_KM_Kust 87,67068 

TBMS_KM_Euro 86,75283 

Aquaplaning gear_KM_KVS 86,75283 

Niet gekend_Boom_KM_KVS 86,75283 

Dredge_KVS 82,10599 

TBMS_Kust 80,0539 

Flyshoot 80,01988 

TBMS_Euro 78,56903 

Aquaplanning gear_KVS 78,56903 

Niet gekend_Boom_KVS 78,56903 

TBMS_Garnaal 74,13281 

Niet gekend_Boom_Garnaal 72,4539 

Niet gekend_Boom 68,70956 

Outrigger_GVS 52,06544 

Niet gekend_borden_KVS 52,06544 

Ecoroll beam_KM 38,7574 

TBMRS_KM 38,7574 

Niet gekend_Boom_KM_GVS 38,7574 

TBMS_KM_GVS 38,7574 

Single_GVS 36,36173 

Single_KVS 36,36173 

Quadrig_KVS 34,3493 

Twinrig achterspan_KVS 21,09912 

Twinrig achterspan_GVS 21,09912 

Sumwing_GVS 11,53846 

Dredge_GVS 9,210053 

Opmerking: we kennen het verband tussen de parameters en de eigenlijke impact niet. We hebben naar analogie 
met andere indicatoren een lineair verband verondersteld. D.w.z. dat we elke vermeerdering in de parameters 
beschouwen als een grotere impact op het ecosysteem. Dit staat bijvoorbeeld tegenover logistische of 
asymptotische modellen, waarbij de impact het snelst toeneemt bij intermediaire verstoring (logistisch) of waarbij 
het effect van toegevoegde verstoring steeds kleiner wordt (asymptotisch). Een ander model is een exponentieel 
verband, waarbij de impact sneller dan lineair toeneemt met elke toegevoegde eenheid verstoring. We 
benadrukken dat we het meest eenvoudige model (lineair) veronderstellen door een gebrek aan studies naar 
deze relatie. Voor een beter onderbouwde scoring moet dit verband verder worden onderzocht. 
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TBMS_GVS 0 

TBMRS 0 

Niet gekend_Boom_GVS 0 

Ecoroll beam 0 

 

VI.1. Interpretatie van de scores 
 

Merk op dat penetratiediepte en verplaatst sediment op zichzelf iets zeggen over de impact van het vistuig op de 

zeebodem. Beviste oppervlakte heeft op zichzelf geen enkele betekenis. We kiezen er daarom voor om de indicator 

weer te geven als de score voor verplaatst sediment. We voorzien echter de mogelijkheid om de scores voor 

penetratiediepte en beviste oppervlakte bij de ster weer te geven. 

De scores blijken moeilijk te evalueren ‘per techniek’; we moeten meer een métierbenadering gebruiken: de combinatie 

techniek, lengte en motorvermogen van het vaartuig bepalen de bodemimpact. In Figuur 1 valt het meteen op dat de 

scores zeer verspreid zijn (met name voor boomkor). Figuur 2 geeft weer hoe penetratiediepte en beviste oppervlakte 

zich ten opzichte van elkaar verhouden. Een interessant voorbeeld is de flyshoot, waarbij PD zeer gering is maar de 

BO zeer hoog. Figuur 3 toont dat gemiddeld gezien de bordenvisserij slechter scoort dan de boomkorvisserij.  

 

VII. Expert judgment 
 

De expertise van techniekers en zeegaande waarnemers van het ILVO werd ingeroepen om technieken die niet konden 

worden gescoord een plaats op de schaal te geven. Hiervoor werden de zeegaande waarnemers afzonderlijk 

geconsulteerd. Er werd hen gevraagd de fiche in haar geheel te controleren op inconsistenties en daarbij ook een meer 

specifieke vragenlijst te beantwoorden. Daarna werden de verschillende visies in groep overlegd en werd er tot een 

compromis gekomen. 
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Figuur 1: indicatorwaarde voor alle geselecteerde geartypes. 
 

 

Figuur 2: relatie tussen PD en BO voor alle categorieën. 
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Figuur 3: de gemiddelde waarden voor bodemimpact per categorie (GTR, GNS, SSC, DRB, TBB, OTB). Bordenmétiers scoren gemiddeld slechter voor bodemimpact dan boomkormétiers. Het grote 
verschil tussen dredge en boomkor kan te wijten zijn aan een onderschatting van de impact van dredging. Wordt verder onderzocht.

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \138



 

VIII. Discussie 
 

Schaal 

Het bepalen van de impact van de boomkor op benthische gemeenschappen is voor een groot deel een kwestie van 

schaal. Hoe kleiner de schaal waarvoor we informatie hebben over sedimenteigenschappen, abiotische factoren en 

biologische gemeenschappen, hoe nauwkeuriger we de bodemimpact kunnen bepalen. Door VMS-gegevens te 

combineren met habitatkaarten van hoge resolutie, zouden we per visreis een goede inschatting van de bodemimpact 

kunnen bekomen. In de praktijk ontbreekt dergelijke gedetailleerde informatie echter en zijn we genoodzaakt te 

veralgemenen en assumpties te doen. In het Benthis-project (EC-FP7) worden momenteel zo’n habitatkaarten 

ontwikkeld. Zoals in de inleiding reeds vermeld, vertelt de VALDUVIS-indicator voor bodemimpact ons enkel iets over 

de fysieke impact van het vistuig. Om iets te kunnen zeggen over de impact op benthische levensgemeenschappen 

zonder te willen vervallen in veralgemeningen, is meer onderzoek nodig. Onder andere de resultaten van het Benthis-

project kunnen zeer waardevol zijn voor het verbeteren van de indicator voor bodemimpact. 

 

Ontbrekende data, expert judgment en de graad van detail 

Expert judgment werd toegepast voor technieken waarvoor de formules niet konden berekend worden. Het spreekt voor 

zich dat een indicator een benadering is van de werkelijkheid (we kunnen immers niet alles meten). Hoewel het voor 

sommige technieken interessant kan zijn om meer detail in te bouwen (vb. rekening houden met het aantal kettingen in 

de boomkorvisserij), moeten we ons afvragen of al dit extra onderzoek ons werkelijk meer oplevert. Voor andere 

technieken is het dan weer raadzaam om meer onderzoek te doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vissen met dredge. 

Onderzoek moet zich in de toekomst vooral toespitsen op het ophelderen van de link tussen bodemimpact en de 

biotische component van het ecosysteem. 

Parallel aan de ontwikkeling van de indicatoren, is het VALDUVIS-team ook betrokken bij het organiseren van 

traceerbaarheid in de Belgische visserij. Een onderdeel daarvan is het opzetten van een datastroom van het vaartuig  

naar de visveilingen en de VALDUVIS-databank. Dit zal ons op termijn toelaten om de ‘real time’ gegevens van een 

vistrip rechtstreeks te gebruiken als input voor de indicatorformules. In het geval van bodemimpact betekent dit dat 

gegevens over visuren, sleepsnelheid, details over het vistuig, etc. kunnen worden opgenomen in de berekening van 

de scores. Dit betekent dus ook dat rederijen de kans krijgen om zich beter van elkaar te differentiëren. 

Standaardiseren: verschillende opties 

De beviste oppervlakte en de hoeveelheid verplaatst sediment worden berekend voor één visdag, op basis van de 

sleepsnelheid en het aantal geviste uren. Een andere optie zou zijn om de parameters weer te geven per kg gevangen 

vis, of zelfs per euro besomming. Wij hebben echter bewust gekozen voor de eerste benadering, omdat deze meer 

aanleunt bij de ecologische duurzaamheid die deze indicator tracht te beschrijven: het geeft de impact weer van het 

gebruik van het ene vistuig tegenover het andere, los van de hoeveelheid vis die ermee gevangen wordt of de waarde 

die ermee gegenereerd wordt. Bij de ontwikkeling van enkele economische indicatoren werd de waarde van het 

visquotum en de efficiëntie van de techniek wél meegenomen. 

Over bodemtypes, gebied en seizoen 

De tank- en veldexperimenten om de penetratiediepte van de verschillende vistuigtypes te bepalen (zie referenties in 

het LOT 3-rapport), werden uitgevoerd op verschillende visgronden. LOT 3 en VALDUVIS maken dus gebruik van 

gemiddelde waarden voor penetratiediepte en verplaatst sediment, gebaseerd op de karakteristieken van het vistuig en 
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het vaartuig (gepoold over alle verschillende bodemtypes). Bodem- en habitattypes werden dus niet in rekening 

gebracht. Ook met eventuele seizoenale verschillen kon geen rekening worden gehouden. 

Van drie parameters naar één indicator? 

Zoals hierboven reeds aangehaald zal de indicator bodemimpact worden weergegeven als de waarde voor de 

parameter ‘verplaatst sediment’. We zullen echter de mogelijkheid voorzien om de scores voor penetratiediepte en 

beviste oppervlakte bij de ster weer te geven. 

Interne vs. externe benchmarks 

VALDUVIS maakt gebruik van interne benchmarks om de visserijtechnieken in de Belgische visserijsector ten opzichte 

van elkaar te scoren. In een later stadium willen we een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van een Europese 

standaard voor duurzame visserij. Hiervoor wordt de hele range aan Europese visserijtechnieken beschouwd om de 

benchmarks te bepalen. 

Scoring 

Het veronderstelde lineaire karakter van de relatie tussen penetratiediepte en ecologische impact berust op een 

aanname en moet verder worden onderzocht. 

Dredge en de gevoeligheid van de indicator voor aantal geviste uren 

Het grote verschil tussen boomkor en dredge moet zeker worden herbekeken, mogelijks is de gebruikte +10% voor 

penetratiediepte een onderschatting. Deze waarde is enerzijds gebaseerd op wat we weten over dredge (dringt dieper 

in het sediment dan de boomkor), anderzijds op de geringe verschillen die in de literatuur vermeld worden. Het enorme 

verschil tussen dredge KVS en dredge GVS is voornamelijk te wijten aan een verschil in aantal visuren. We gaan ervan 

uit dat de logboekdata correct zijn. Algemeen geldt dat de indicator gevoelig is voor verkeerde informatie m.b.t. geviste 

uren. Daarom blijft het interessant om de verschillende parameters (PD, BO en VS) naast elkaar weer te geven. 

 

Berekening gemiddelde vangstduur 

Anders dan in LOT 3 maakten wij geen gebruik van bevragingen om het gemiddeld aantal visuren te weten te komen. 

Wij gebruikten de data van het elektronisch logboek. 
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IX. Hoe scoorde de Belgische vloot in 2013? 
 

In wat volgt wordt aan de hand van een aantal grafieken een overzicht gegeven van hoe de Belgische vloot scoorde op 

de indicator bodemimpact in 2013. We moeten hierbij wel vermelden dat deze simulatie enkel een eerste benadering 

is van de werkelijke situatie. Ondanks meerdere rondvragen ontvingen wij niet de informatie nodig voor een goede 

berekening van deze indicator. 

Wanneer een vaartuig volgens onze informatie4 in 2013 met meerdere vistuigtypes had gevist, was het niet altijd 

duidelijk waar en wanneer welk vistuig was gebruikt. Bij vermelding van sumwing en traditionele boomkor, bijvoorbeeld, 

werd uitgegaan van gebruik van sumwing in de Golf en traditionele boomkor de rest van het jaar. Zo ook kregen wij 

geen duidelijk antwoord op de vraag in welke gebieden doorgaans met kettingmat wordt gevist. We zijn in de simulaties 

uitgegaan van gebruik van kettingmat in het oostelijk deel van het Kanaal (VIId), omdat we weten dat de bodem daar 

algemeen ruwer is. Waar we geen informatie kregen, gingen we uit van het gebruik van wekkers, die slechter scoren 

voor bodemimpact. Wij nodigen reders uit zelf juiste informatie aan te leveren, zodat wij de correcte scores kunnen 

berekenen5. 

 

Figuur 4 toont dat het grootste deel van zowel de besomming als het gewicht met de boomkor wordt gevangen. Hoe 

meer rechts in de grafiek, hoe slechter de techniek scoort voor bodemimpact. De meest voorkomende technieken 

zijn dus ook diegene die het meest bodemimpact veroorzaken. Merk op dat sommige goed scorende boomkormétiers 

zeer weinig voorkomen (vb. Aquaplanning gear_KVS). Voor een uitgebreide analyse nodigen wij reders uit om over hun 

scores te komen praten en te discussiëren. 

 

 

 

4 Onze informatiebron bestond uit het elektronisch logboek, waarin métiercodes worden vermeld maar geen gedetailleerde 
informatie over vistuigtype (sumwing, rolsloffen, etc.). én een tabel die was opgesteld op basis van kennis van zeegaande 
waarnemers. 
5  In andere gebieden die in dezelfde reis werden aangedaan wordt in principe met hezelfde vistuig gevist. Let wel, dit werd in deze 
versie neit meegenomen. Door gebrek aan correcte data werd enkel VIId gescoord als kettingmat. 
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Figuur 4: verdeling van de scores voor bodemimpact voor alle vistrips in 2013. De blauwe balkjes geven het aandeel van totale besomming weer, de oranje balkjes het aandeel van de totale vangst in 2013. 
Op de x-as wordt de hoeveelheid verplaatst sediment weergegeven
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XI. Annex 
 

XI.1. Verklarende woordenlijst 
 

Afkorting gearcodes Voluit Opmerkingen 

TBMS 
Traditionele boomkor met 

sloffen 
- 

TBMRS 
Traditionele boomkor met 

rolsloffen 
- 

KM Kettingmat 
Indien niet gespecifieerd: 

wekkers 

WK Wekkers - 

Niet gekend - 

Niet gespecifieerd, hierbij 
gingen we altijd uit van de 

slechts mogelijke combinatie 
(voorzorgsprincipe) 

GVS Groot vlootsegment - 

KVS Klein vlootsegment 
Combinatie eurokotters en 

kustvissers 

Kust Kustvisser 
Gedefinieerd als vaartuigen die 

per trip slechts 1 dag op zee 
zijn 

Euro Eurokotter - 

 

XI.2. Berekenen doorspread van OTB_garnaal: een sensitiviteitsanalyse 
 

Wegens de ongebruikelijke afmetingen van het garnaalnet, bepaalden we aan de hand van formules uit ‘Les chaluts, 

conception – construcution – mise en oeuvre’ (IFREMER 1988) de penetratiediepte. Op basis van de netplannen in het 

boek selecteerden we een vijftal netten waarvoor we de PD berekenden. Buiten de lengte van de bovenpees (13m), de 

bridles (oplangers, 2m) en de spreiding in tij (gem. 18,5m), hadden we geen informatie over het net. Het net 

Garnaal_1,19 identificeerden we nog voor de sensitiviteitsanalyse als de beste benadering voor ons net. 

 Penetratiediepte (cm) Breedte (m) PD vistuig (cm) 

 Borden Sweeps Groundgear Clump Borden Sweeps Groundgear Clump  

Garnaal_1,19 8,4 0,1 1,8 0 1,1 2,120701 16,37929872 0 1,986469787 

Garnaal_Mex_1,03 8,4 0,1 1,8 0 1,1 2,411051 16,08894945 0 1,961286432 

Demersaal_1,57 8,4 0,1 1,8 0 1,1 1,649682 16,85031847 0 2,027323541 

Demersaal_1,43 8,4 0,1 1,8 0 1,1 1,80268 16,69732034 0 2,014053295 

Demersaal_1,19 8,4 0,1 1,8 0 1,1 2,111559 16,38844145 0 1,987262779 

 

Een kleine sensitiviteitssanalyse waarbij verschillende nettypes uit IFREMER 1988 werden vergeleken, toont kleine 

verschillen in penetratiediepte. De verhouding tussen de wingspread (berekend aan de hand van SeaFish 2010) en de 

geprojecteerde bridle length (totale breedte blijft gelijk) blijkt een geringe invloed te hebben op de score voor 

penetratiediepte. Het is de hoek waarin de borden staan die deze verhouding beïnvloedt. 

Conclusie: de verschillen in penetratiediepte voor verschillende types vistuig zijn klein. Dit toont aan dat de door ons 

gebruikte manier om bodemimpact te bepalen vrij robuust is en dat we aan de hand van enkele vistuigkarakteristieken 

een degelijke inschatting kunnen doen van de bodemimpact. Een gedetailleerde inschatting van wingspread en 

geprojecteerde bridle length is dus niet cruciaal voor een goede evaluatie van penetratiediepte. 
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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 
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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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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 VALDUVIS-

score 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: ILVO-

VALDUVIS).
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Deze factsheet werd opgesteld in het kader van het VALDUVIS-project. 
VALDUVIS ontwikkelt een methodologie om de duurzaamheid van Belgische vis 
te bepalen. Dit gebeurt voor de 3 pijlers van duurzaamheid: ecologische, sociale 
en economische duurzaamheid. De hier voorgestelde indicator valt binnen het 
ecologische luik.  

Dit document gaat dieper in op hoe de indicator tot stand is gekomen, welke 
methodologische keuzes werden gemaakt en waar er ruimte is voor verbetering. 
Daarnaast lichten we ook de ‘knowledge gaps’ toe en doen we suggesties om ze 
te dichten. 

De indicator ‘Inspanningen voor een milieuverantwoorde visserij’ is in het leven 
geroepen om alle inspanningen die een reder of visser levert voor een 
milieuverantwoorde visserij en die nog niet in de andere ecologische indicatoren 
van VALDUVIS zijn meegenomen, te valoriseren. 
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I. Woord vooraf 
 

De indicator ‘Inspanningen voor een milieuverantwoorde visserij’ is in het leven geroepen om alle inspanningen die 

een reder of visser extra doet bovenop deze reeds gemeten door andere ecologische indicatoren, te valoriseren. 

Deze waaier aan inspanningen is dan ook zeer breed. Wij hebben ons proberen te beperken tot de meest 

essentiële. 

 

‘Inspanningen voor een milieuverantwoorde visserij’ is complementair met het thema ‘sociale beste praktijken’, 

waaronder drie indicatoren vallen: ‘dierenwelzijn’, ‘sociale betrokkenheid’ en ‘compliance’1.  

Deze sociale en ecologische beste praktijken wijken in veel opzichten af van de andere indicatoren. Dit zijn geen 

pressure indicators, ze meten niet de impact van de visserij zoals bijvoorbeeld de indicatoren voor bodemimpact 

en discards. Het zijn response indicators: antwoorden van het beleid of de vissers zelf op een (gemeten) toestand 

van het milieu of de socio-economische status. Zo is een verantwoord afvalbeheer een antwoord op de toenemende 

vervuiling van de oceanen (o.a. te meten aan de hand van concentraties microplastics in het water), en kunnen 

netaanpassingen gezien worden als een manier van omgaan met een hoge graad van bodemberoering, discards 

of CO2-uitstoot. 

 

De indicator ‘Inspanningen voor een milieuverantwoorde visserij’ laat een reder toe zijn score te verbeteren door 

zijn positief engagement voor het milieu of door mee te werken aan waardevolle projecten (bv. Fishing for Litter). 

Deze indicator laat de reders toe om hun positief engagement in de kijker te zetten. Het toont dat ze bewust bezig 

zijn met het milieu en maatregelen treffen om milieuvriendelijker te vissen. De indicator geeft dus enkel een 

positieve beoordeling, ‘een extraatje’, voor reders die dat verdienen. We kijken dus naar mogelijke inspanningen 

die een reder kan doen voor de vangsttechniek die hij gebruikt. De reder wordt dus geen tweede maal afgerekend 

voor de techniek waarmee hij vist, maar de verbeteringen die hij heeft aangebracht worden gevaloriseerd. 

 

Je zal opmerken dat veel van de criteria gerelateerd zijn aan andere indicatoren, met name brandstofverbruik, 

discards, bodemimpact en dierenwelzijn. Dit zijn veelal zaken die idealiter zouden worden opgenomen onder 

1 Voor ‘sociale betrokkenheid’ en ‘compliance’ werden nog geen indicatoren ontwikkeld. 
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bovengenoemde indicatoren, maar waarvoor onvoldoende data beschikbaar zijn. Op termijn moeten eigenlijk alle 

criteria die in deze indicator werden opgenomen, opgenomen worden in andere indicatoren. 

II. Wat valt er allemaal onder deze indicator? 
 

Er wordt voor elke vangstmethode afzonderlijk gescoord. Het referentiekader voor de ‘beste praktijken’ is in de 

eerste plaats België, maar beperkt zich hier niet toe. We beschouwen ‘beste praktijken’ ruimer, en kunnen zelfs 

wereldwijd op zoek gaan naar inspanningen die de ecologische impact van de visserijactiviteit verkleinen (indien 

deze relevant zijn voor onze visserij). 

We kunnen de milieuvriendelijke aanpassingen (‘criteria’) onderverdelen in verschillende thema’s: 

 Afvalbeheer 

 Brandstofbesparende maatregelen 

 Andere  

Hoewel de meeste criteria universeel zijn, worden ze hieronder behandeld per vangstmethode. Zo is het makkelijker 

voor reders om hun scores te vergelijken. Na elk onderdeel volgt er een korte discussie. 

III. Methode: scoring en weging 
 

Voor elke vangstmethode hebben we een set criteria opgelijst. We onderscheiden 3 types: 

 Type I: aanpassingen die weinig moeite vergen maar essentieel zijn voor een milieuverantwoorde manier 

van vissen; 

 Type II: aanpassingen die een extra inspanning van de reder en bemanning vereisen. Dit type criteria 

omvat ook aanpassingen die ‘in de lift zitten’ of waarvoor investeringen niet al te groot zijn. 

 Type III: aanpassingen die getuigen van een sterk engagement naar ecologische duurzaamheid toe. Dit 

zijn veelal nieuwe zaken, hier is een rol weggelegd voor de voortrekkers in de vloot. 

Daarnaast kennen we een score toe aan elk criterium. Idealiter moet op basis van expert judgment een afweging 

worden gemaakt tussen de grootte van de inspanning (Type I, II of III) en de verwachte impact van de maatregel 

(o.b.v. literatuur). Dit kon echter voor deze versie nog niet worden gedaan, daarom hebben we, net als bij veiligheid, 

1 punt toegekend voor elk criterium waaraan is voldaan. Een andere optie zou zijn om respectievelijk 1, 2 en 3 

punten toe te kennen aan Type I-, II- en III-criteria. Deze methode houdt echter geen rekening met de werkelijke 

impact van de maatregel. Bijvoorbeeld, het gebruik van ecologische antifoulingverven is een Type III-criterium 

(getuigt van sterk engagement), maar heeft misschien een kleiner effect dan het voeren van een verantwoord 

afvalbeleid aan boord (Type I). Verder moet bij de uiteindelijke scoring rekening worden gehouden met het feit dat 

bepaalde aanpassingen niet samen kunnen voorkomen, vb. T90-kuil en vierkante-mazenkuil. 
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IV. Scoring van de indicator 
 

Thema Criterium Ja Nee 

Containers en vuilnisbakken 
Afval wordt verzameld in daartoe voorziene vuilnisbakken aan 

boord, voorzien van een deksel en stevig aan het schip 
bevestigd 

1 0 

Bilgewater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor bilgewater 
die op een daarvoor voorziene plaats wordt geledigd (in de 

haven) 
1 0 

Afvalwater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor huishoudelijk 
afvalwater die op een daarvoor voorziene plaats wordt geledigd 

(in de haven) 
1 0 

Opgevist afval Het vaartuig neemt opgevist vuil mee aan wal 1(2) 0 

Brandstofbesparing en uitstoot 
De reder treft maatregelen ter vermindering van het 

brandstofverbruik 
1 0 

Maatregelen ter bevordering van de 
selectiviteit 

De reder treft maatregelen ter bevordering van de selectiviteit 1 0 

Maatregelen ter bevordering van de 
algemene milieutoestand 

De reder treft maatregelen ter bevordering van het milieu 1 0 

 

In totaal zijn 7 punten te verdienen. Scoring op 100 gebeurt door te delen door 7 en te vermenigvuldigen met 100. 

Voor monitoring en om te leren uit de scores is het echter interessant om deze criteria van dichterbij te bekijken. 

Vooral de maatregelen ter bevordering van de selectiviteit lopen nogal uiteen per techniek, dus het kan nuttig zijn 

om deze verder te vergelijken tussen vaartuigen van dezelfde métier. 

 

1. Boomkorvisserij (incl. afgeleiden) 
 

De T90-kuil geeft aanleiding tot een steilere selectiviteitscurve, wat inhoudt dat er meer ondermaatse vis kan 

ontsnappen terwijl er meer maatse vis behouden blijft. Volgens Van Craeynest et al. (2013) geeft vissen met de 

T90-kuil in principe betere commerciële vangsten voor tong. Ook veel ondermaatse commerciële (rond)vissoorten, 

niet-commerciële vissoorten en benthos hebben een hoger ontsnappingspercentage met de T90-configuratie. De 

experimenten werden aan boord van RV Belgica uitgevoerd in het kader van het ADVIS II-project. De auteurs 

benadrukken het belang van extra experimenten aan boord van commerciële vaartuigen. 

De vierkante-mazenkuil werd in ADVIS II niet uitvoerig getest. In het algemeen worden gelijkaardige resultaten 

verwacht wat selectiviteit betreft (vooral voor rondvis). De mazen zouden echter iets minder stabiel zijn.  

De smalle kuil houdt in dat het aantal mazen in de omtrek van de kuil verkleint (i.p.v. de traditionele 100). 

Resultaten zijn nog beperkt, maar er zijn voldoende aanwijzingen dat een smalle kuil een positief effect heeft op 

selectiviteit in de boomkorvisserij. 

Het benthos-ontsnappingsvenster (BRP) werd in ADVIS II getest in verschillende configuraties. Een paneel van 

150mm in het achtereind van de buik gaf de beste resultaten (70% reductie van vangst benthos en gering verlies 

van commerciële vangst). Een BRP resulteert ook in minder vangst van inert materiaal (afval). Dit kan het 

2 Handlijn krijgt score 1. 
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sorteerproces vergemakkelijken en de kwaliteit van de vangst ten goede komen. Experimenten aan boord van 

commerciële vaartuigen gaven hetzelfde beeld. 

De T90-kuil werd in combinatie met een BRP getest aan boord van een eurokotter. De T90-kuil gaf dezelfde 

gunstige resultaten, maar gebruik van het BRP ging gepaard met een verlies van commerciële tong (-27%). De 

prestaties van het BRP hangen sterk af van de soorten in het benthos. Een mogelijke denkpiste is om het gebruik 

van BRP te stimuleren daar waar er kwetsbare soorten voorkomen. In een experiment met een vaartuig van het 

GVS werden gelijkaardige zaken vastgesteld (zonder verlies van tong!), maar met een verlies van enkele 

bijvangstsoorten (tongschar, schar, poon). 

Aanpassingen in het bovenpaneel (teruggesneden rug, teruggesneden met venster en vierkante-mazenrug) 

geven goede resultaten voor wijting en schelvis, vooral voor grote vaartuigen. Dit komt doordat er meer 

ontsnappingsmogelijkheden zijn (grotere oppervlakte van de netten). Kabeljauw heeft de neiging om naar beneden 

te zwemmen, waardoor deze netaanpassingen niet efficiënt zijn voor een reductie van de bijvangst van kabeljauw. 

Hiervoor kan worden gebruik gemaakt van het hellend scheidingspaneel zoals getest binnen ADVIS II. 

Horizontale scheidingspanelen (o.a. de sole trap) hebben als doel tong van andere vissoorten te scheiden op 

basis van hun gedrag (tong heeft, meer dan schol, de neiging om in het net naar beneden te zwemmen). De idee 

hierachter is om ondermaatse vis laten ontsnappen zonder commerciële vangst te verliezen, rekening houdend 

met het verschil in selectiviteitscurve (en minimum aanlandingsmaat) voor tong en schol bij 80mm. 

Het gebruik van dyneema-netwerk resulteert in een brandstofreductie van gemiddeld 8,8% (Van Craeynest et al. 

2013). Dit geldt voor het vissen met wekkers; met de kettingmat wordt minder effect verwacht omdat de 

hydrodynamische weerstand hoedanook groter is. Naast een reductie in brandstofverbruik gaat vissen met 

dyneema gepaard met minder slijtage van de spekking. Hoewel dyneema slijtvast is, is het dunner dan 

conventioneel netwerk, wat de gebruiksduur niet bevordert. 

Het gebruik van rolsloffen resulteert in een gemiddelde brandstofreductie van 5% op harde bodems. Op zacht 

substraat wordt meer brandstof verbruikt omdat de wielen in het sediment wegzakken (kleiner oppervlak dan 

traditionele sloffen). De auteurs besluiten dat het effect van rolsloffen op brandstofverbruik klein is en beperkt tot 

hard substraat (Van Craeynest et al. 2013). 

In de garnaalvisserij is het gebruik van de zeeflap intussen verplicht. 

 

Thema Criteria Type Score 

Containers en 
vuilnisbakken 

Afval wordt verzameld in daartoe voorziene vuilnisbakken aan boord, voorzien van een 
deksel en stevig aan het schip bevestigd 

I 1 

Bilgewater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor bilgewater die op een daarvoor 

voorziene plaats wordt geledigd (in de haven) 
I 1 

Afvalwater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor huishoudelijk afvalwater die op een 

daarvoor voorziene plaats wordt geledigd (in de haven) 
I 1 

Opgevist afval Het vaartuig neemt opgevist vuil mee aan wal II 1 

Brandstofbesparing 
en uitstoot 

Lichter vistuig: rolsloffen, ecoroll beam, aquaplanning gear, sumwing, pulswing of pulskor, 
seewing en combinaties 

II 1 

 Lichter netwerk, vb. dyneema III 1 

 Hybridemotor (gas-diesel, gas-elektriciteit, diesel-elektriciteit) III 1 

Maatregelen ter 
bevordering van de 

selectiviteit 

Aanpassingen in het bovenpaneel (teruggesneden rug, teruggesneden met venster en 
vierkante-mazenrug) 

II 1 

 Horizontaal scheidingspaneel (‘sole trap’) III 1 
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 Hellend scheidingspaneel III 1 

 Het benthos-ontsnappingsvenster (buik) III 1 

 T90-kuil III 1 

 Vierkante-mazenkuil III 1 

 Smalle kuil III 1 

 Minder spekking II 1 

 Voor garnaalvissers: zeeflap I 1 

Andere 
Het gebruik van alternatieven voor polyethyleen-spekking (vb. vlascomposieten, 

cellulosecomposieten, biodegradeerbaar polybutyleensuccinaat) 
II 1 

 Gebruik van ecologische antifoulingverven III 1 

 

Discussie 

 De configuratie van de mazen (vierkant, T90) resulteert in principe in een betere doorstroming en dus 

minder brandstofverbruik. We nemen aan dat dit effect op zichzelf miniem is en nemen het niet mee in de 

scoring (enkel verbetering van selectiviteit). 

 Het opwekken van een deel van de eigen energie, los van het gebruik van energie-efficiënte motoren, leek 

ons een waardevol initiatief dat vissers kunnen nemen. We hebben evenwel nog geen zicht op een 

duidelijk criterium (vb. een minimum aandeel in de totale energiebehoefte) om dit te beoordelen. Daarom 

nemen we het mee als optie voor ‘het vaartuig van de toekomst’. 

 De lijst van ‘lichte vistuigen’ zal in de toekomst veel wijzigen. ILVO zal op basis van experimenten en 

expertenkennis deze lijst up to date houden. Verder moeten de scores hiervoor grondiger worden 

bekeken, met duidelijke verschillen in score naargelang de mate van brandstofbesparing. 

 In Vistraject werd ook het gebruik van ecologische antifouling paints opgenomen. Volgens een Duitse 

studie (Nehring 2001) zijn verven zonder het schadelijke tributyltine (TBT) veel minder effectief en 

vergroten het risico op introductie van invasieve soorten. Verder onderzoek is nodig om de effectiviteit van 

ecologische antifoulingverven na te gaan. De volledige publicatie vind je hier. 

 Of het aantal wekkerkettingen invloed heeft op de bodemberoering is ons niet bekend. Dit heeft verder 

onderzoek nodig. 

2. Bordenvisserij 
 

Thema Criteria Type Score 

Containers en 
vuilnisbakken 

Afval wordt verzameld in daartoe voorziene vuilnisbakken aan boord, voorzien van een 
deksel en stevig aan het schip bevestigd 

I 1 

Bilgewater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor bilgewater die op een daarvoor 

voorziene plaats wordt geledigd (in de haven) 
I 1 

Afvalwater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor huishoudelijk afvalwater die op een 

daarvoor voorziene plaats wordt geledigd (in de haven) 
I 1 

Opgevist afval Het vaartuig neemt opgevist vuil mee aan wal II 1 

Brandstofbesparing 
en uitstoot 

Lichter netwerk, vb. dyneema III 1 

 Hybridemotor (gas-diesel, gas-elektriciteit, diesel-elektriciteit) III 1 

Maatregelen ter 
bevordering van de 

selectiviteit 
Verschillende types scheidings- en ontsnappingspanelen III 1 

 Minder spekking II 1 

Andere 
Het gebruik van alternatieven voor polyethyleen-spekking (vb. vlascomposieten, 

cellulosecomposieten, biodegradeerbaar polybutyleensuccinaat) 
II 1 

 Gebruik van ecologische antifoulingverven III 1 
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Discussie 

 Het meeste onderzoek binnen de Sectie Visserijtechniek van het ILVO werd verricht naar aanpassingen 

aan de boomkor. Bij de herziening van de indicatoren zullen wij de lijst met aanpassingen voor de 

bordenvisserij aanvullen met onderzoek uit binnen- en buitenland. In het LATE-project (netinnovatie in de 

langoustinevisserij) werden verschillende netconfiguraties getest. Het LFD-net kon niet worden getest 

maar is volgens de auteurs een veelbelovend ontwerp (combineert T90-netwerk met vierkante-

mazennetwerk en wijdere zakken). 

 Collega Shannon Bayse heeft veel ervaring met netaanpassingen in de Maine whiting fishery. Net zoals 

bij de boomkor zijn daar een reeks aanpassingen mogelijk die de selectiviteit bevorderen. Wegens 

ongebruikelijk in de Belgische visserij, werd dit criterium als Type III gescoord. 

3. Semi-passieve sleepnetvisserij: flyshoot 
 

Thema Criteria Type Score 

Containers en 
vuilnisbakken 

Afval wordt verzameld in daartoe voorziene vuilnisbakken aan boord, voorzien van een 
deksel en stevig aan het schip bevestigd 

I 1 

Bilgewater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor bilgewater die op een daarvoor 

voorziene plaats wordt geledigd (in de haven) 
I 1 

Afvalwater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor huishoudelijk afvalwater die op een 

daarvoor voorziene plaats wordt geledigd (in de haven) 
I 1 

Opgevist afval Het vaartuig neemt opgevist vuil mee aan wal II 1 

Brandstofbesparing 
en uitstoot 

Lichter netwerk en lichtere zegentouwen, vb. dyneema III 1 

 Hybridemotor (gas-diesel, gas-elektriciteit, diesel-elektriciteit) III 1 

Maatregelen ter 
bevordering van de 

selectiviteit 
… … … 

Andere Gebruik van ecologische antifoulingverven III 1 

 

Discussie 

 Het meeste onderzoek binnen de Sectie Visserijtechniek van het ILVO werd verricht naar aanpassingen aan 

de boomkor. Bij de herziening van de indicatoren zullen wij de lijst met aanpassingen voor de flyshootvisserij 

aanvullen met onderzoek uit binnen- en buitenland.  

4. Staande netten: kieuwnetten en warrelnetten 
 

Thema Criteria Type Score 

Containers en 
vuilnisbakken 

Afval wordt verzameld in daartoe voorziene vuilnisbakken aan boord, voorzien van een 
deksel en stevig aan het schip bevestigd 

I 1 

Bilgewater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor bilgewater die op een daarvoor 

voorziene plaats wordt geledigd (in de haven) 
I 1 

Afvalwater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor huishoudelijk afvalwater die op een 

daarvoor voorziene plaats wordt geledigd (in de haven) 
I 1 

Opgevist afval Het vaartuig neemt opgevist vuil mee aan wal II 1 

 Hybridemotor (gas-diesel, gas-elektriciteit, diesel-elektriciteit) III 1 

Maatregelen ter 
bevordering van de 

selectiviteit 
Gebruik van biodegradeerbaar touw om de netten aan de verticale lijnen te bevestigen III 1 

Andere Gebruik van ecologische antifoulingverven III 1 
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 Aanbrengen van ‘pingers’ om zeezoogdieren op afstand te houden III 1 

 Gebruik van loodvrije gewichten III 1 

 

Discussie 

 Veel van de opgelijste criteria lijken veraf voor staandwantvisserij (vaartuigen < 12 meter), maar ze gelden 

evengoed als streefdoelen voor dit type kleinschalige visserij. 

 Biodegradeerbaar touw: bij het eventueel achterblijven van de netten rot dit touw weg en zinken de netten naar 

de bodem, waar er minder gevaar is voor ghost fishing (ongewild verder vissen). Zie o.a. 

http://www.fao.org/fishery/equipment/biodegradablematerial/en. 

 Op dezelfde manier kunnen biodegradeerbare haakjes worden gebruikt voor visserij met vallen. Zie o.a. 

https://www.youtube.com/watch?v=CKBX4UR0GBk. 

 In een ander filmpje zie je hoe een ondermaatse kreeft kan ontsnappen via een ontsnappingsluik. Als je goed 

kijkt, zie je dat de val bij elkaar wordt gehouden met biodegradeerbaar touw: 

https://www.youtube.com/watch?v=GMk7eHdJc_4.  

5. Handlijnvisserij 
 

Thema Criteria Type Score 

Containers en 
vuilnisbakken 

Afval wordt verzameld in daartoe voorziene vuilnisbakken aan boord, voorzien van een 
deksel en stevig aan het schip bevestigd 

I 1 

Bilgewater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor bilgewater die op een daarvoor 

voorziene plaats wordt geledigd (in de haven) 
I 1 

Afvalwater 
Het vaartuig is uitgerust met een opslagtank voor huishoudelijk afvalwater die op een 

daarvoor voorziene plaats wordt geledigd (in de haven) 
I 1 

 Hybridemotor (gas-diesel, gas-elektriciteit, diesel-elektriciteit) III 1 

Maatregelen ter 
bevordering van de 

selectiviteit 
Gebruik van haken die snel verweren (roesten) II 1 

 Gebruik van biodegradeerbaar vislijn II 1 

Andere Gebruik van ecologische antifoulingverven III 1 

 Gebruik van loodvrije gewichtjes en haken II 1 

 

Discussie 

 Veel van de opgelijste criteria lijken veraf voor handlijnvisserij (vaartuigen < 12 meter), maar ze gelden 

evengoed als streefdoelen voor dit type kleinschalige visserij. 

 Biodegradeerbaar vislijn en haken die snel verweren: bij hengelen wordt regelmatig een stuk lijn verloren. De 

tijdsperiode waarin ghost fishing (ongewild ‘doorvangen’ of verstrengelen van vissen bij het breken van de lijn) 

kan optreden, wordt dus verkort. 

V. Simulatie 2013 
 

Gezien we voor het berekenen van deze indicator niet voor alle vaartuigen over de nodige informatie beschikken, 

nemen we in deze factsheet geen simulatie op. In de maand november zitten we echter met een aantal vissers 
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rond de tafel om hun scores te bepalen en te bespreken. Er komt een afzonderlijk rapport van deze gesprekken, 

waarbij we desgewenst de anonimiteit van de vissers respecteren. 

VI. Algemene discussiepunten 
 

 Stof tot nadenken. Sommige criteria, zeker deze m.b.t. afvalbeheer, zijn alleen mogelijk (en zinvol) 

wanneer er een goede samenwerking bestaat tussen aanlandingsplaatsen (niet alleen deze in België!) en 

de reders. Zo moeten havens bijvoorbeeld faciliteiten voorzien om afval- en bilgewater te lozen. 

 Een luik om discards vlot van boord te leiden heeft voordelen voor het welzijn van de vis. Dit argument 

was reeds aangehaald in de factsheet voor de indicator ‘Dierenwelzijn’, maar werd daar niet gescoord 

omdat dergelijk luik in de praktijk nog niet echt wordt gebruikt in de Belgische visserij3. 

 De aangerijkte set aanpassingen is niet eindig en moet continu actueel gehouden worden. Wij hopen dan 

ook dat reders en de bredere sector ons op de hoogte houden van aanpassingen waarvan wij niet op de 

hoogte zijn. 
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Van Craeynest, K., Polet, H., Depestele, J., Stouten, H., Verschueren, B. (2013). ADVIS II: alternatieven voor de 
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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 veiligheid. Hieronder volgt de reden voor selectie, de 
berekening en enkele opmerkingen en bedenkingen rond de 
indicator.  
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I. Reden voor selectie 
 

Veiligheid aan boord is een erg belangrijk thema dat door een groot aantal stakeholders tijdens het MSP werd 
aangehaald. Een sector kan onmogelijk duurzaam worden beschouwd als de werknemers in onveilige situaties 
moeten werken. Zeker in de visserijsector speelt dit aspect een zeer belangrijke rol, een sector waarin jaarlijks 
wereldwijd meer dan 20.000 zeevissers omkomen (Roegiers et al., 2012). 

Niet alleen de directe impact van veiligheid aan boord – het voorkomen van werkgerelateerde ongevallen en ziektes – 
is belangrijk. De indirecte gevolgen van een veilige werkomgeving zijn minstens even belangrijk voor sociale 
duurzaamheid. Het zorgt ervoor dat werknemers zich gerespecteerd voelen, wat bijdraagt tot een betere relatie 
tussen reder en bemanning en een groter sociaal kapitaal. Dit sociaal kapitaal zorgt voor een gezonde en 
veerkrachtige gemeenschap.  

In andere duurzaamheidbeoordelingssystemen wordt veiligheid ook dikwijls opgenomen, vaak als onderdeel van een 
grotere indicator “werkomgeving” (Demeyer R. et al., 2013; Grenz J. et al., 2011; Vilain L. et al., 2008). Hier is ervoor 
gekozen de indicator apart te scoren vanwege zijn erg groot belang voor de sector. Hieronder volgt een uiteenzetting 
over de veiligheidsproblematiek en bestaande preventiesystemen, de opbouw van de indicator en evaluatie hiervan 
en enkele bedenkingen.  

II. Veiligheid in de visserijsector: achtergrond 
 

Zoals reeds hierboven aangehaald 
blijft de visserijsector eens van de 
gevaarlijkste sectoren. Data van de 
Europese Unie toont aan dat de 
landbouw- en visserijsector op de 
vierde plaatst staat als het gaat om 
aandeel in dodelijke ongevallen 
(Figuur 1). Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er veel 
inspanningen worden geleverd om de 
veiligheid aan boord te vergroten.  

Het werk van Cabeças & Nunes 
(2005) en Perez-Labajos (2007) geeft 
een overzicht van de belangrijkste 
internationale conventies ter 
bevordering van de veiligheid en 
gezondheid in de visserij. In 2007 
werd door het ILO (International 
Labor Organisation) een conventie 

Figuur 1: % ernstige en fatale ongevallen op het totaal van ongevallen (Eurostat) 
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opgesteld: Work in Fishing Convention. Vandaag de dag hebben slechts vier landen de conventie al geratificeerd: 
Argentinië, Bosnië-Herzegovina, Marokko en Zuid Afrika. Dit is te weinig om het verdrag globaal bindend te maken. 
Vreemd genoeg heeft geen enkele lidstaat van de Europese Unie deze conventie al herkend. Nochtans bestaan er 
een groot aantal richtlijnen van de Commissie tot doel de veiligheid van werknemers, zowel algemeen als specifiek in 
de visserijsector, te beschermen (Cabeças & Nunes, 2005).  

De veiligheid binnen de Belgische visserijsector is sterk verbeterd sinds het nieuwe sociaal statuut van 2005 en de 
daaropvolgende cao’s. Het Zeevissersfonds, en meer specifiek de afdeling Previs (Preventie van arbeidsongevallen 
aan boord van vissersvaartuigen), heeft samen met de sociale partners1 een reeks projecten opgestart. Deze gaan 
van het geven van opleiding, promoten en distribueren van veiligheidsmateriaal tot het uitgeven van een handboek  
“Vissers Vissen Veilig”. Dit handboek bundelt een groot aantal informatie- en veiligheidsfiches, specifiek aangepast 
aan de Belgische situatie. 

Daarnaast is er ook een externe arbeidsgeneeskundige dienst aangesteld, Provikmo, waarbij alle reders verplicht zijn 
aangesloten. Zij staan in voor de medische onderzoeken die vissers moeten ondergaan. Zeevissers zijn verplicht 
jaarlijks twee medische controles te laten uitvoeren, één preventieve gezondheidsbeoordeling als gevolg van de 
wetgeving “welzijn op het werk” (KB. 02/05/03) en één medische keuring voor het behoud van het vaarbewijs. Deze 

laatste keuring kan echter ook uitgevoerd worden door een erkende huisarts. Daarnaast doet Provikmo ook controles 
van de arbeidsomstandigheden en bijstand bij risicobeheersing.  

Gezien het risicovolle karakter van visserij is het niet evident werknemers te verzekeren tegen werkongevallen. Indien 
dit bij een privéverzekeraar wordt afgesloten zou de te betalen premie voor de werkgever erg hoog zijn. Om situaties 
als deze te vermijden is er door de overheid een Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) opgericht dat de rol van 
verzekeringsorganisme aanneemt. Jaarlijks betalen de reders een bijdrage gebaseerd om het forfaitair loon van zijn 
werknemers, wat een gunstiger tarief is dan in de privésector. Het FAO wordt bijgestaan door het Technisch Comité 
voor de Zeevisser, bestaande uit een aantal vertegenwoordigers van de werkgever- en werknemersorganisaties.  Dit 
Comité beslist mee over het wel of niet toekennen van een verzekeringsuitkering aan de visser bij ongevallen. Al deze 
maatregelen zorgen voor een extra sociale bescherming van de zeevisser.    

Ondanks deze (sociale) bescherming en preventiemaatregelen gebeuren er nog steeds ongevallen aan boord of wal. 
Wanneer dergelijks voorkomt moet dit op vraag van de Europese Commissie worden geregistreerd. In “European 

Statistics on Accidents at Work” (EC, 2013) wordt nauwkeurig uitgelegd in welke format deze gegevens moeten 
worden gerapporteerd. Al deze gegevens zijn dan, weliswaar in geaggregeerde vorm, terug te vinden op de website 
van Eurostat.   

III. Indicator  
 

A. Opbouw 
 

Het blijkt een moeilijke oefening te zijn om veiligheid te vatten in een indicator. Vaak wordt gebruik gemaakt van 
volgende benadering (ICES, 2012; DG MARE, 2013): 

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑔𝑒𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑛𝑒𝑚𝑒𝑟𝑠
 

Toch blijft dit een vrij beknopte indicator die geen rekening houdt met de inspanningen die geleverd worden om de 
veiligheid te verbeteren. In het duurzaamheidbeoordelingssysteem van  Demeyer et al (2013) en IDEA (Vilain L. et al., 
2008) worden de genomen veiligheidsmaatregelen geëvalueerd. Die indicator ziet er ongeveer uit als volgt: 

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑎𝑡𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑔𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑚𝑎𝑎𝑡𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑒𝑛
 

Hierbij kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen en de vrijwillig 
genomen extra inspanningen. In het beoordelingssysteem RISE (Grenz J., 2011) wordt op deze manier gewerkt. Een 
combinatie van bovenstaande aspecten geeft aanleiding tot de volgende drie evaluatiepunten: 

1 Werkgevers- en werknemersorganisaties: Rederscentrale enerzijds, BTB, ACV en ACLVB  anderzijds. 
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 Het aantal werk-gerelateerde ongevallen en ziektes 
 Het voldoen aan de wetgeving 
 Het leveren van extra inspanningen 

B. Benchmarking 
 

Dit zal gebeuren aan de hand van een checklist. Het principe hiervan is dat elk element op de checklist één punt 
oplevert. Is aan alle punten voldaan, dan behaalt men de maximale score, is aan geen enkel punt voldaan behaalt 
men nul.  

1. Werkgerelateerde ongevallen en ziektes 
 

Voor dit onderdeel wordt zoals hierboven reeds beschreven gekeken naar het aantal werkgerelateerde ongevallen en 
ziektes in verhouding tot het aantal werknemers. Het zou echter onrealistisch zijn te verwachten dat er gedurende een 
heel jaar geen enkel ongeval mag of kan voorvallen. In elke sector gebeurt af en toe wel een (klein) ongeval, dit wil 
niet zeggen dat deze daarom structureel onveilig is. Daarom wordt gekeken naar het gemiddelde aantal 

werkgerelateerde ongevallen en ziektes als benchmark.  

Dit gemiddelde wordt elk jaar opnieuw bepaald op basis van de gegevens van het vorige jaar. Op deze manier is het 
ook mogelijk om na te gaan of nieuw ingevoerde veiligheidsmaatregelen een positief effect hebben. Scoort de rederij 
onder de benchmark bekomt hij score 1, vallen er meer ongevallen dan gemiddeld is de score 0.  

 
VOORWAARDE 

 
JA 

 
NEEN 

 
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑔𝑒𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑧𝑖𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑛𝑒𝑚𝑒𝑟𝑠
≤   𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

 

 
1 

 
0 

 

Vroeger (bij het papieren logboek) werden de ongevallen en/of ziektes ook geregistreerd in het logboek. In het E-
catch logboek wordt dit niet meer gedaan. In 2010 werd het laatste statistische studie gepubliceerd over 
werkongevallen in de visserijsector voor de periode 2006-2008, dit op vraag van PREVIS. Zij baseerden zich hiervoor 
op drie databronnen: een Europees formulier, de gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen en het 
jaarverslag van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO, 2010). Gegevens voor deze deelindicator zullen dus in 
overleg met deze instanties moeten bekomen worden. 

2. Voldoen aan wetgeving 
 

In de wetgeving en het sociaal statuut liggen een aantal basisregels omtrent veiligheid van bemanning vast. Jaarlijks 
wordt elk schip hierop gecontroleerd door de Scheepvaartinspectie. 

 
VOORWAARDE 

 
JA 

 
NEEN 

 
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑜𝑒𝑛 𝑎𝑎𝑛 𝑤𝑒𝑡𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑔 

 

 
1 

 
0 

 

Om deze deelindicator te scoren wordt in ideale situatie samengewerkt met de Scheepvaartinspectie. Dit om dubbel 
werk te vermijden en de correctheid van de gegevens te verzekeren. 

3. Extra inspanningen 
 

Uiteraard staat het elke reder vrij extra preventie- en veiligheidsmaatregelen te treffen. PREVIS lanceert geregeld 
nieuwe projecten waar reders en/of vissers vrijwillig kunnen aan deelnemen. Door deze extra inspanningen mee te 
nemen in de indicator creëert dit een stimulans naar de reders toe om deze daadwerkelijk uit te voeren. Op basis van 
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informatie van PREVIS is volgende checklist opgesteld: 

 
VOORWAARDE 

 
JA 

 
NEEN 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑤𝑎𝑦 

 

 
1 

 
0 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑎𝑙𝑑𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑝 

 
1 
 

 
0 

 
𝐺𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑀𝑎𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑜𝑟𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑒𝑚 

 
1 
 

 
0 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚, 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑑𝑒𝑘𝑒𝑛, 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑚𝑒𝑟𝑠, … 

 

 
1 

 
0 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑟𝑖𝑗𝑒 𝑣𝑎𝑙 − 𝑘𝑛𝑜𝑝 𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑂𝐹 𝑀𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒𝑐 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑒𝑚 

 

 
1 

 
0 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑏𝑒𝑣𝑒𝑖𝑙𝑖𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑝 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑒𝑘𝑒𝑛 

 

 
1 

 
0 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 

 

 
1 

 
0 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝐼𝑚𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑢𝑖𝑡 

 

 
1 

 
0 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑒ℎ𝑎𝑎𝑘 

 

 
1 

 
0 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑔𝑒𝑧𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝑚𝑒𝑟𝑠 𝑏𝑖𝑗 𝑘𝑢𝑖𝑠𝑒𝑛 

 

 
1 

 
0 

 
𝑂𝑝𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑣𝑜𝑙𝑔𝑑: 𝑉𝑜𝑟𝑘ℎ𝑒𝑓𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔) 

 

 
1 

 
0 

 
𝑂𝑝𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑣𝑜𝑙𝑔𝑑: 𝑂𝑝𝑣𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑒𝑣𝑒𝑛 

 

 
1 

 
0 

 

Deze lijst moet natuurlijk regelmatig geupdated worden naar gelang sommige maatregelen wettelijk verplicht worden 
of er andere nieuwe bijkomen.  

De combinatie van de drie kleinere checklists brengt het totaal aantal voorwaarden waaraan een schip moet voldoen 
op 13. De slechts mogelijke score is nul, waarbij men aan geen enkele voorwaarde voldoet en dus afbreuk doet aan 
de sociale duurzaamheid. Om de hoogst mogelijke score van 13 te behalen moet zowel het aantal ongelukken en 
ziektes onder het gemiddelde liggen, moet er voldaan zijn aan de wetgeving en moeten alle extra inspanning geleverd 
zijn. Om de interpretatie te vereenvoudigen kunnen de scores ook herschaald worden tussen 0 en 100.  

IV. Opmerkingen en bedenkingen 
 

Inhoudelijk 

“Veiligheid” blijft natuurlijk nog steeds een abstract concept dat moeilijk in cijfers is weer te geven. Door hier een 
combinatie te maken van het aantal ongevallen en de geleverde inspanning wordt getracht een zo representatief 
mogelijke score te bekomen. Toch zijn er nog steeds dingen die moeilijk mee in rekening kunnen worden gebracht. 
Een voorbeeld hiervan is druggebruik aan boord. Het is een probleem dat zich, net zoals in de rest van de 
maatschappij, steeds vaker voordoet. Door de aard van het werk (lange uren, zwaar werk, veel weg van huis) is het 
niet eenvoudig om aan preventie en hulpverlening te doen. Om deze problematiek aan te pakken werd de campagne 
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“Clean Ship, No Shit” opgericht.  

Het gebruik van drugs heeft ontegensprekelijk een negatieve invloed op de veiligheid aan boord, maar het is een 
probleem dat vele oorzaken kent. Negatief beoordelen omdat sommige bemanning kampt met een drugprobleem is 
een verkeerd signaal. Het duwt schepen, en de bijhorende bemanning, die al met een probleem kampen nog verder 
in de put. Het kan een aanleiding zijn om het bemanningslid met moeilijkheden te ontslaan, wat niet het beoogde 
effect is van deze indicator. Het ontwikkelen van een indicator die aantoont hoeveel inspanningen er worden geleverd 
om deze problematiek aan te pakken, zou wel een positieve stimulans zijn. Helaas staan we op dit moment nog niet 
zo ver.  

Benchmarking 

Door de structuur van de indicator is het zeer moeilijk om op Europees niveau te benchmarken. 
Veiligheidsmaatregelen die bij ons verplicht zijn, zijn dat misschien niet in andere landen en vice versa. Een mogelijke 
oplossing is het opstellen van checklists specifiek voor elke sector, aangepast aan de verschillende kenmerken en 
omgeving, waarna de scores herschaald worden tussen 0 en 100. Dit vergt echter veel kennis en een nauwe 
samenwerking met andere landen. Cabeças & Nunes (2005) en Perez-Labajos (2007) klagen het gebrek aan van 
internationale studies op vlak van veiligheid in de visserijsector. Door dit gebrek is het moeilijk sectoren over de 
grenzen heen met elkaar te vergelijken. 
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Deze fact sheet 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 

veiligheid.  

Deze fact sheet II is een aanvulling op de eerste fact sheet 
Veiligheid (April 2014). Hierbinnen worden de opmerkingen van 
het MSP verwerkt en nog enkele aanpassingen doorgevoerd. 
Voor de aanleiding, beschrijving en berekeningswijze van de 
indicator wordt dikwijls verwezen naar de eerste fact sheet.  
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I. Multistakeholdersproces 
 

Op 16 mei 2014 werd een multistakeholdersproces (MSP) gehouden waarop belangrijke spelers uit de visserijsector 
werden uitgenodigd. Het doel van het MSP was de nieuw ontwikkelde indicator onder de loep te nemen. Hierbij 
werden een aantal discussiepunten besproken: ‘Welke data wordt voor de berekening gebruikt?’, ‘Hoe worden de 

scores/kleuren/klassen bepaald?’, ‘Hoe scoort de Belgische vloot op deze indicator?’,…  

De opmerkingen en suggesties van de aanwezige stakeholders worden door het VALDUVIS-team in beschouwing 
genomen en waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de indicatoren. Hieronder volgen de 
belangrijkste discussiepunten omtrent Veiligheid en de verwerking ervan.  

Daarnaast werd deze indicator ook nog eens voorgelegd aan risico-experten van het ILVO. Deze suggesties en 
opmerkingen worden ook hieronder behandeld.   

II. Discussiepunten en aanpassingen 
 

A. Overleg risico-experten 
 

De oorspronkelijke indicator veiligheid werd voorgesteld als een composiet-indicator bestaande uit volgende 
onderdelen: 

1. 
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑛𝑔𝑒𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑛𝑒𝑚𝑒𝑟𝑠
 

 

2. Wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen 

 

3. Extra genomen veiligheidsmaatregelen 

Dit naar analogie met enkele bestaande systemen. Het is echter zo dat er een relatie bestaat tussen de drie 
deelindicatoren. Om dit te begrijpen moet er gekeken worden naar het conceptueel kader van risico. Een 
vereenvoudigde versie is te zien in Figuur 1. 
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Figuur 1: Conceptueel kader risico 

 

Aan boord van een schip bestaat er een zeker risico op werk gerelateerde ongevallen of ziekten. Dit risico wordt 
bepaald door de kans dat een ongeval zich voordoet en de ernst waarmee het zich voordoet. Risico betekent niet 
voor iedereen hetzelfde, het wordt als het ware gefilterd. De manier waarop een persoon uiteindelijk zal omgaan met 
het risico hangt af van zijn attitude en perceptie. Hierover is meer informatie te vinden in de paper van Sitkin en Pablo 
(1992).  

De attitude en perceptie meten aan boord van een schip is erg moeilijk, aangezien dit zal verschillen voor elk 
bemanningslid en beïnvloed wordt door omgevingsfactoren (bv. cultuur, werkdruk, …). Wat wel meetbaar is, is het 
voldoen aan verplichte en het nemen van extra veiligheidsmaatregelen. Dit is een onderdeel van het gedrag van de 
reder en/of bemanningsleden. Dit gedrag resulteert uiteindelijk in de uitkomst van het risico, namelijk het aantal 
ongevallen en/of ziektes.  

Uiteraard is het wel of niet toepassen van veiligheidsvoorschriften niet de enige aanleiding van ongevallen. Er zijn ook 
nog andere factoren zoals werkdruk, structurele onveiligheid van bepaalde vistechnieken, etc. die het voorkomen van 
ongevallen veroorzaken. Daarnaast is er ook steeds een bepaalde mate van toeval. Er kan nog zo voorzichtig 
gewerkt worden, een ongeval kan steeds voorkomen.    

Aangezien het tweede en derde onderdeel (veiligheidsmaatregelen) van de composietindicator eigenlijk bepalend zijn 
voor het eerste (aantal ongevallen), leidt het opnemen van alle drie de deelindicatoren tot dubbelcounting. Er wordt 
daarom geopteerd om enkel te werken met het aantal werk gerelateerde ongevallen of ziekten. Door de uitkomst 
van het risico te evalueren, beschouwt men naast het nemen van veiligheidsmaatregelen ook de andere gedragingen 
of structurele eigenschappen die het werken op een schip onveilig maken. Door te kijken naar de uitkomst omvat de 
indicator dus vrij goed de gedragingen, en dus ook de bijhorende perceptie en attitudes, van de bemanning aan boord 
(zie figuur 1).  

Zoals hierboven reeds vermeld is er steeds een bepaalde mate van toeval. Wanneer het aantal ongevallen erg klein 
is, zou de factor toeval een erg belangrijk aandeel kunnen spelen. Is het aantal voorkomende ongevallen aan de hoge 
kant en bestaan er duidelijke verschillen tussen schepen, wordt voor dit toeval deels gecorrigeerd. Een extra 
corrigerende maatregel is het werken met een gemiddeld aantal ongevallen over een bepaalde periode.  

B. Stakeholders 
 

1. Data “aantal werkongevallen en ziekten” 
 

Aangezien de samenwerking omtrent veiligheid met de sector vrij moeilijk is verlopen, werden de stakeholders 
geconsulteerd met de vraag: waar data omtrent arbeidsongevallen bekomen? 

Zoals in de eerste fact sheet wordt beschreven wordt er door de Europese Commissie vrij nauwkeurig bijgehouden 
hoeveel en welk type ongevallen zich voordoen per activiteitensector. Er bestaat dus ongetwijfeld een registratie van 
deze gegevens, maar deze worden niet opgevraagd in kader van het DCF (Data Collection Framework).  

Volgens de stakeholders is deze informatie terug te vinden bij de arbeidsongevallenverzekering. Er bestaat echter 
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een externe arbeidsgeneeskundige dienst Provikmo en een Fonds voor arbeidsongevallen (zie eerste fact sheet). 
Verder onderzoek en samenwerking met de sector en PREVIS moet uitwijzen waar deze informatie juist te vinden is 
en op welke manier deze gemakkelijk kan worden uitgewisseld.  

2. Voldoen aan wetgeving 
 

De stakeholders beslisten unaniem dat “voldoen aan wetgeving”  niet thuishoort in deze indicator. Sowieso zijn er 

volgens hen weinig overtredingen, en kan een vaartuig dat niet voldoet aan de wetgeving simpelweg niet uitvaren. 
Het niet opnemen van deze deelindicator past binnen het kader geschetst door de risico-experten.  

3. Extra maatregelen 
 

In de eerste fact sheet werd een checklist met een aantal mogelijke extra maatregelen gegeven. De voornaamste 
opmerking hierbij is de moeilijkheid tot controle en dus de correctheid van de score. Het is niet omdat bepaalde 
voorzieningen aan boord zijn dat ze effectief gebruikt worden. Een representatieve score kan enkel bekomen worden 
mits continue evaluatie, wat niet mogelijk is binnen de scope van VALDUVIS. Daarnaast is de voorgestelde lijst nog 
niet geoptimaliseerd. Ook hier is een nauwere samenwerking met bevoegde veiligheidsinstanties uit de sector 
noodzakelijk. 

In overeenkomst met de mening van de risico-experten wordt deze deelindicator niet mee opgenomen. 

4. Arbeidsomstandigheden 
 

Er werd door de stakeholders geopperd om ook arbeidsomstandigheden aan boord op te nemen. Ten eerste stelt zich 
hier de discussie of veiligheid een onderdeel is van arbeidsomstandigheden, of dat goede arbeidsomstandigheden 
leiden tot verhoogde veiligheid.  

Los daarvan zijn de arbeidsomstandigheden moeilijk objectief te beoordelen. Wanneer zijn er bijvoorbeeld “genoeg” 

ontspanningsmogelijkheden? Het aanwezig zijn van voorzieningen is ook sterk afhankelijk van de duur van de reis, 
waardoor het moeilijk wordt een eerlijke vergelijkingsbasis op te stellen. 

Omwille van bovenstaande redenen is ervoor gekozen arbeidsomstandigheden op zich niet mee te nemen. Veiligheid 
is een proxy die ook deels de arbeidsomstandigheden aan boord reflecteert.  

 

C. Besluit 
 

Op basis van bovenstaande opmerkingen wordt het volgende besloten voor de indicator Veiligheid: 

1. Interne vergelijking 
 

Wanneer de indicator gebruikt wordt voor interne vergelijking, wordt het aantal werk gerelateerde ongevallen en 
ziektes toegepast. De formule drukt bij voorkeur het aantal ongevallen en ziektes per hoeveelheid gewerkt uit. Het 
heeft immers geen zin om enkel naar het aantal bemanningsleden te kijken, als deze op jaarbasis veel meer of 
minder gewerkt hebben dan een ander schip. Er wordt daarom opnieuw geopteerd voor het Voltijds Equivalent (zie 
fact sheet I en II Verloning): 

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑟𝑘 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑔𝑒𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑧𝑖𝑒𝑘𝑡𝑒𝑠

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑇𝐸
 

Zoals eerder vermeld zal gewerkt worden met het gemiddelde over 3 jaar, dit om te corrigeren voor de toevalsfactor.  
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2. Externe vergelijking 
 

Wanneer de indicator gebruikt wordt om Belgische vissers te positioneren tegenover het buitenland (externe 

vergelijking), kan het toch heel interessant zijn om het naleven van wetgeving ook te evalueren. Belgische vissers 
moeten voldoen aan tal van veiligheidsmaatregelen die vastgelegd zijn in de nationale en Europese wetgeving. Deze 
wetgevingen zijn ooit opgesteld met het oog op het beschermen van de veiligheid aan boord. Dit maakt dat de situatie 
aan boord van Belgische en/of Europese vaartuigen vaak een stuk veiliger is dan in landen waar zulke wetgeving niet 
bestaat.  

Binnen Europa wordt de nationale wetgeving afgestemd op de Europese wetgeving. In de paper van Cabeças en 
Nunes (2005) worden de belangrijkste Europese Richtlijnen weergegeven omtrent veiligheid en gezondheid aan 
vaartuigen.  

 

Figuur 2:Relevante EU Richtlijnen omtrent veiligheid en gezondheid in de visserijsector (Cabeças en Nunes, 2005). 

 

Er bestaan ook internationale conventies zoals het STCW (International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers) en STCW-F (International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) ontworpen door de IMO (Internationale Maritieme 
Organisatie). Deze verdragen zijn opgesteld om de veiligheid aan boord van schepen te vergroten door de opleiding, 
certificering en wachtlopen te regelen. Recent zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, de “2010-Manilla-wijzigingen”, 

die op 1 januari 2012 in werking zijn getreden. In Cabeças en Nunes (2005) worden nog enkele andere belangrijke 
conventies opgelijst (Figuur 3). De ILO-conventie “Work in Fishing Convention” (2007), aangehaald in de eerste fact 

sheet, handelt meer over ruimere vereisten voor eerlijk en veilig werk in de visserijsector.  

 

Figuur 3:Relevante internationale conventies omtrent veiligheid en gezondheid in de visserijsector (Cabeças en Nunes, 2005). 
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Dit aspect opnemen in een indicator kan eenvoudig gebeuren, door bijvoorbeeld te kijken of vissersvaartuigen al dan 
niet voldoen aan een bepaald internationaal verdrag. Een andere optie is het zelf opstellen van een evaluatielijst, 
gebaseerd op de meest relevante aspecten van deze verdragen. Hiervoor moest eerst een grondige analyse 
uitgevoerd worden van de verschillende conventies. 

Het naleven van deze verdragen wordt best nog steeds gecombineerd met een score voor het aantal werk 
gerelateerde ongevallen en ziekten. Zoals door de risico-experten aangegeven omvat deze laatste ook aspecten van 
de attitude, perceptie en dus gedragingen die niet te vatten zijn in genomen maatregelen.   

III. Opmerkingen 
 

Een belangrijke opmerking bij deze indicator is dat er geen rekening wordt gehouden met de ernst van de ongevallen. 
Het voorkomen van ernstige of fatale verwondingen vormt een grotere bedreiging voor de veiligheid van de 
bemanning. Het moeilijke aspect hieraan is dat aan elk ongeval of ziekte een waardeoordeel moet worden gegeven.  

Een mogelijke basis hiervoor is de methode toegepast door het European Statistics on Accidents at Work (ESAW) 
project (zie eerste fact sheet). Hierbij wordt de ernst van een ongeval ingeschat en gerapporteerd aan de hand van 
het aantal dagen afwezigheid (zie Figuur 4). Een opmerking hierbij is dat enkel ongevallen of ziektes die resulteren in 
een afwezigheid langer dan drie dagen gerapporteerd moeten worden. In het geval van VALDUVIS moet een 
nauwkeurigere proxy worden ontwikkeld.  

 

Figuur 4: Rapportering ernst van arbeidsongevallen (ESAW, 2013) 
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I. Reden voor selectie 
 

Het thema ‘dierenwelzijn’ is reeds goed ingeburgerd in de landbouwsector en voor het houden van gezelschapsdieren, 

maar in de visserijsector staat dit thema nog in zijn kinderschoenen. Het welzijn van vissen is onder de aandacht 

gekomen bij de snelle ontwikkeling van aquacultuur ergens begin jaren ‘90 (Huntingford en Kadri, 2009), maar voor 

wilde vis werden tot op vandaag geen standaarden ontwikkeld. Tijdens het tweede multistakeholderproces (MSP) van 

VALDUVIS werd duidelijk dat dit aspect zeker opgenomen moest worden. Vooral vanuit de niet-gouvernementele sector 

en de retailsector, die zich laat leiden door de vraag van de consument, wordt nadruk gelegd op dit onderwerp.  

Los van het ethisch aspect, heeft het zorg dragen voor welzijn een belangrijk voordeel. In andere sectoren is reeds 

aangetoond dat rekening houden met dierenwelzijn bijdraagt tot een goed imago, wat op zijn beurt weer bijdraagt tot 

externe sociale duurzaamheid1. Erkende duurzaamheidsbeoordelingssystemen als MOTIFS (Meul et al., 2008) en IDEA 

(Vilain L. et al., 2008) namen dit thema op. Ook in het boek ‘Erven van de Toekomst’ (Steunpunt Duurzame Landbouw, 

2006) wordt dierenwelzijn naar voor geschoven als een belangrijk aspect van (sociale) duurzaamheid. Daarnaast kan 

1 Externe sociale duurzaamheid heeft betrekking op de relatie van de landbouwer/visser met de maatschappij, interne sociale 
duurzaamheid heeft eerder betrekking op de directe omgeving.  

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \198



het ook bijdragen tot de economische duurzaamheid. Er zijn immers aanwijzingen dat vissen zonder stress een betere 

vleeskwaliteit vertonen (Mood, 2010; Maciel et al., 2014).  

Hieronder volgt eerst een korte literatuurstudie waarin bepaalde begrippen en benaderingen van (vissen)welzijn naast 

elkaar worden gezet. Vervolgens wordt een voorbeeld gegeven van een dierenwelzijnsindicator uit de veeteelt. Tot slot 

wordt een aanzet gegeven tot de indicator voor dierenwelzijn binnen het project VALDUVIS.    

II. Achtergrond - literatuurstudie 

Zoals hierboven reeds aangehaald vindt het onderzoek naar vissenwelzijn zijn oorsprong in de aquacultuursector. 

Huntingford en Kadri (2009) schrijven dit toe aan een aantal redenen. Ten eerste is het een vrij nieuwe sector die 

openstaat voor innovatie – in tegenstelling tot de visserijsector die eerder traditiegericht is. Ten tweede gaan welzijn 

(bv. waterkwaliteit) en productie in aquacultuur meestal hand in hand. Ten derde bestaat er een waardevolle nichemarkt 

voor diervriendelijk geproduceerde vis, wat ook in de visserijsector een belangrijke rol kan spelen. Internationale 

organisaties zoals AHAW (panel on Animal Health And Welfare van de European Food Safety Authority (EFSA) (2009) 

en het OIE (World Organisation for Animal Health, 2013) publiceerden reeds een aantal studies en basisregels rond 

vissenwelzijn in een aquacultuuromgeving. Tot op heden lijkt Fishcount de enige organisatie die zich focust op het 

welzijn van wildgevangen vis (www.fishcount.org.uk).  

We kunnen echter wel veel lessen trekken uit studies uit de aquacultuursector (Huntingford en Kadri, 2009). Zo bestaan 

er al uitgebreide studies over de ethische aspecten en fundamentele begrippen rond vissenwelzijn waarop gesteund 

kan worden. Daarnaast kunnen ook bepaalde technieken om het leed van vissen te verminderen (bv. slachting) 

rechtstreeks toegepast worden. Tot slot kunnen ook lessen geleerd worden over hoe stakeholders betrokken kunnen 

worden bij de discussie rond dierenwelzijn, ongetwijfeld een belangrijke stap in de visserijsector.    

Vissenwelzijn is een vrij complex gegeven. Om te beginnen zijn er al verscheidene definities van “welzijn”. Zo maken 

Huttingford en Kadri (2009) onderscheid tussen de functionele, gevoelsmatige en natuurgebaseerde definitie, welke 

andere implicaties zullen hebben op de manier waarop welzijn wordt geëvalueerd. De functionele omschrijving houdt 

in dat een vis in goede conditie verkeert wanneer hij aangepast is aan zijn omgeving, in goede gezondheid verkeert en 

alle biologische systemen goed functioneren. De gevoelsmatige definitie houdt in dat het dier vrij is van negatieve 

ervaringen zoals pijn, honger en angst en toegang heeft tot positieve ervaringen. De natuur- of gedraggebaseerde 

definitie gaat ervan uit dat het mogelijk moet zijn voor het dier te leven en zich te gedragen zoals in zijn natuurlijke 

omgeving. Naargelang de definitie die men toepast zullen de vereisten en/of wensen naar de visserijsector toe anders 

zijn.  

Metcalfe (2009) identificeert drie verschillende biologische levels waarop het welzijn beïnvloed wordt. Ten eerste is 

er het niveau van het individueel dier, waarbij zaken zoals pijn en stress beschouwd worden. Ten tweede is er het 

welzijn van de populatie, waarbij de integriteit, duurzaamheid en de functie van beviste populaties wordt bekeken. Tot 

slot is er het welzijn van de gemeenschap, waarbij gekeken kan worden naar de invloed op de biodiversiteit en de 

gevolgen daarvan. De ecologische impact van de visserijactiviteit wordt binnen VALDUVIS behandeld aan de hand van 

een aparte set indicatoren. De uitdaging bestaat erin om ook welzijn op individueel niveau te definiëren en te scoren. 

Op individueel niveau kan echter ook nog een onderscheid worden gemaakt tussen het welzijn van de doelsoort en 

de weerhouden soorten enerzijds en tussen de gevangen en teruggegooide individuen anderzijds. Dit wordt 

geïllustreerd in Figuur 1. 
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Figuur 1: Welzijn en lot van doelsoort en bijvangst (Metcalfe, 2009) 

 

Het is duidelijk dat elke visserijactiviteit gepaard gaat met een verstoring van het ‘dierenwelzijn’, zij het van de doelsoort 

of van de bijvangstsoorten. Vissers kunnen echter trachten de vangst- en slachtingsmethode zo humaan mogelijk te 

laten verlopen. Metcalfe (2009) identificeert vijf “key questions” om een vangsttechniek te evalueren: 

1. Hoe specifiek is de techniek in het vangen van de doelsoort? 

2. Welk trauma of welke stress bezorgt de techniek en (hoe) kan deze gereduceerd worden? 

3. Voor de levend aangelande vissen, is de slachtmethode humaan?  

4. Beschadigt de techniek ontsnappende vissen en (hoe) kan dit gereduceerd worden? 

5. Kan de teruggegooide bijvangst zo behandeld worden dat de overleving op lange termijn verbetert? 

De organisatie Fishcount heeft in een rapport de voornaamste vangsttechnieken vergeleken en beoordeeld op de 

impact op het vissenwelzijn. Hierbij kwamen bovenstaande aspecten aan bod plus enkele extra aandachtspunten. Een 

overzicht van de lijst van Fishcount is terug te vinden in bijlage.  

Net zoals Huntingford en Kadri (2009) benadrukken ook Metcalfe (2009) en Sandøe et al. (2009) het belang van het 

betrekken van alle stakeholders. Het niet betrekken van spelers uit de visserijsector vergroot het risico dat de discussie 

enkel op academisch vlak wordt gevoerd en dus niet gedragen is door de sector. Dit zal de vooruitgang op het gebied 

van dierenwelzijn vertragen. Daarnaast krijgen de vissers de kans om invloed uit te oefenen op de richting waar de 

discussie heen gaat, en kunnen ze hun aandacht voor dierenwelzijn uitspelen als vermarktingsstrategie. Consumenten, 

beleid én sector hebben er dus belang bij samen te werken bij de ontwikkeling van welzijnsstandaarden. Dit benadrukt 

nogmaals hoe belangrijk het is de ontwikkelde indicatoren binnen VALDUVIS af te toetsen met de sector. Daarnaast 

kan via VALDUVIS de aandacht voor dierenwelzijn aangewend worden als vermarktingsstrategie  door het verhogen 

van de (sociale) duurzaamheidsscore.   
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III. Voorbeeld MOTIFS (Meul et al., 2008) 

Zoals in de inleiding reeds aangegeven maakt een dierenwelzijnsindicator deel uit van het beoordelingssysteem 

MOTIFS (Meul et al., 2008). Naar analogie met het VALDUVIS-systeem wordt deze geklasseerd onder ‘externe sociale 

duurzaamheid’. Eigenlijk wordt in hun systeem dierenwelzijn beschouwd als thema dat gescoord wordt aan de hand 

van meerdere indicatoren. Deze zijn terug te vinden in Tabel 1. 

Tabel 1: Voorbeeld dierenwelzijnsindicator uit MOTIFS ( Meul et al., 2008) 

Indicator Beschrijving 

Lichaamsconditie Percentage magere koeien 

Properheid Aandeel “vuile” koeien, gebaseerd op properheid van uiers, flanken en achterpoten 

Huidbeschadigingen Aandeel koeien met huidbeschadiging aan hakken, nek of ruggengraat 

“Locomotion score” 2 Aandeel koeien met lage “locomotion score” 

Conditie speenpunten Aandeel koeien met dikke en ruwe speenpunten 

Conditie uier Aandeel koeien met subklinische en klinische mastitis 

 

De indicatoren worden geëvalueerd door een veearts of expert die jaarlijks alle melkkoeien van een bedrijf controleert. 

De waarden van de indicatoren worden vergeleken met andere waarden uit de sector om zo een score te bekomen. Er 

wordt gebruik gemaakt van de lineaire regressiemethode, waarbij de laagst behaalde waarden en de hoogst behaalde 

waarden respectievelijk de onderste en bovenste referentiegroep vormen (zie factsheet rentabiliteit).  

De indicator focust zich voornamelijk om lichamelijke gezondheid, en sluit daarmee het best aan bij de functionele 

definitie van dierenwelzijn. Toch zijn er ook raakpunten met de gevoelsmatige definitie, die stelt dat het dier vrij moet 

zijn van pijn. Een vergelijking met gedrag zoals in de natuurlijke omgeving wordt hier niet gemaakt. 

Toepasbaarheid in de visserijsector? 

Het is duidelijk dat dit type indicator niet zomaar kan toegepast worden in de visserijsector. Ten eerste is het onmogelijk 

alle dieren afzonderlijk te evalueren door de grote aantallen die aan boord worden gebracht. Voor de visser is dit 

praktisch en tijdsgebonden niet mogelijk, een controleur meesturen aan boord is ook niet realistisch. Aan de hand van 

steekproeven kan echter een goed algemeen beeld bekomen worden over de impact van bepaalde visserijtechnieken 

op het dierenwelzijn.  

Een tweede aspect dat het ontwikkelen van een indicator bemoeilijkt is de verscheidenheid aan soorten waarmee de 

visserij te maken heeft. Ten eerste brengt een gemiddeld Belgisch vaartuig meerdere soorten aan boord, maar worden 

ook ongewervelden, vogels, en soms zeezoogdieren door de activiteit beïnvloed. In tegenstelling tot de indicator 

hierboven moet dus met meerdere soorten rekening worden gehouden.  

 

2 “Locomotion score” is een scoringsmethode gebaseerd op de kromming van de rug terwijl de koe zich voortbeweegt. Dit is een 
aanwijzing voor kreupelheid. 
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IV. Opbouw indicator 

Zoals hierboven al aangegeven wordt het populatie- en gemeenschapswelzijn reeds geëvalueerd in andere indicatoren 

als “visbestand” en “visserijdruk”. Er is dus voor gekozen enkel te focussen op het welzijn van de individuele dieren.  

Op basis van Figuur 1 wordt een onderscheid gemaakt tussen het welzijn van aangelande, teruggegooide en ontsnapte 

vissen. Voor elke groep gelden andere welzijnscriteria. De maatregelen worden dan ook nog eens onderverdeeld in 

verschillende vangststadia. Dit geeft aanleiding tot een schema, te zien in Figuur 2. 

 
Figuur 2: Scoringsmatrix dierenwelzijn 
 

In Figuur 2 is te zien dat er per vangststadium onderscheid wordt gemaakt tussen ‘Idealiter’ en ‘Best Practice’. Het 

onderdeel ‘Idealiter’ beschrijft hoe in de ideale situatie de indicator voor dierenwelzijn zou opgebouwd zijn en welke 

data hiervoor nodig zijn. Aangezien dit door gebrek aan data momenteel niet mogelijk is, wordt het dierenwelzijn 

gescoord aan de hand van een aantal ‘best practices’. We moeten hier echter meteen bij vermelden dat het op basis 

van huidige kennis niet mogelijk is om voor alle beste praktijken een benchmark vast te leggen. Voor vangstduur kunnen 

we voor boomkorvisserijen bijvoorbeeld onderscheid maken tussen slepen van maximum 2 uur en slepen van maximum 

1 uur, waarbij de laatste beter scoort voor dierenwelzijn (Gregory, 1998). Voor andere technieken geldt ook dat een 

kortere vangstduur het welzijn bevordert, maar data die dit staven zijn schaars of ontbreken volledig. Daarom beroepen 

wij ons voor de uiteindelijke scoring op expert judgment, waarbij technieken tegenover elkaar worden 

gepositioneerd.  

Hieronder wordt voor alle productiestadia (vangst – verblijf op het dek – stunnen/slachten) een overzicht gegeven van 

de ideale situatie en de beste praktijken die wij voor de indicator hebben opgelijst. 
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A. Vangst 
 

De dierenwelzijnsparameters tijdens de vangstfase zijn dezelfde voor de weerhouden soorten, teruggegooide soorten 

en de ontsnapte individuen. 

 Idealiter 
 

In het ideale geval weten we voor elke vangsttechniek de invloed op het welzijn van de gevangen soorten.  Naar 

analogie met de indicatoren van MOTIFS (Meul et al., 2008) wordt er voornamelijk gekeken naar lichamelijke of 

functionele impact als proxy voor dierenwelzijn. Hiervoor werden drie proxy’s geselecteerd: 

- Impact op reflexen 

- Lichamelijke kwetsuren 

- Mortaliteit  

De impact op reflexen of reflex impairment kan gemeten worden aan de hand van een relatief eenvoudige test (Davis, 

2010; Depestele et al., 2014). Door vissen te laten reageren op externe stimuli zoals licht, geluid, aanraking of 

zwaartekracht kan men de respons evalueren. Hoe kleiner de respons (of hoe sterker de reflex impairment), hoe groter 

de impact op het dierenwelzijn.  Het voordeel van deze test is dat hij relatief eenvoudig en goedkoop uit te voeren is. 

Bovendien zijn reflexen onvrijwillige responsen die enkel afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van het dier; ze 

zijn dus onafhankelijk van andere parameters zoals motivatie, grootte of geslacht. 

Het nadeel van deze methode is dat ze vrij nieuw is en dat er nog maar weinig onderzoek naar is verricht. Om een 

bruikbare indicator te ontwikkelen moet voor elke vangsttechniek en voor elke vissoort een reflex impairment score 

kunnen berekend worden. Recent zijn hier enkele onderzoeken naar gedaan, bv. voor tong en schol op de boomkor 

(Depestele et al., 2014a), maar meer data zijn nodig om bruikbaar te zijn.  

De lichamelijke kwetsuren zijn ook een indicatie van de impact op dierenwelzijn (zie MOTIFS – Meul et al, 2008). Een 

gestandaardiseerde manier om scores toe te kennen aan lichamelijke kwetsuren is de Injury Index Methode  (Derveaux 

et al., 2008) of de Catch Damage Index (Esaiassen et al., 2013; Depestele  et al., 2014b). Beide methodes kennen de 

gevangen vis een score toe op basis van het voorkomen van verschillende types kwetsuren en de ernst ervan (zie 

Tabel 2). Opnieuw moet gekeken worden wat de impact is van de verschillende vangsttechnieken op de vissoorten die 

aan boord worden gebracht. Dit impliceert dat er ook verschillende scoringslijsten per vissoort of ‘type vis’ (bv. 

rondvis/platvis) moeten worden ontwikkeld, aangezien zij andere kwetsuren kunnen oplopen. Ook hier is de beschikbare 

data beperkt en is meer onderzoek noodzakelijk.  
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Tabel 2: Scoringstabel CDI (Depestele et al., 2014) 
 

 
 

Tot slot kan ook nog gekeken worden naar de mortaliteit die een bepaalde vangsttechniek veroorzaakt. Hoe groter de 

sterfte tijdens het vangstproces, hoe dieronvriendelijker de methode. Aangezien we ook hier niet over datasets voor 

elke vangsttechniek en vissoort beschikken, wordt het al gauw duidelijk dat de voorgestelde ‘ideale’ indicator niet te 

berekenen valt. Daarnaast moet ook nog rekening worden gehouden met andere parameters die de mate van reflex 

impairment, de ernst van de kwetsuren en het al dan niet optreden van mortaliteit beïnvloedt. Zo zal de duur van de 

vangst een rol spelen, maar ook bijvoorbeeld de ondergrond (waarbij bijvoorbeeld stenen in het net meer kwetsuren 

kunnen veroorzaken dan zand). Al deze factoren moeten in rekening worden gebracht bij het verder ontwikkelen van 

de indicator.   

 Best practice 
 

Tot bovenstaande indicatoren met meer precisie kunnen berekend worden, moet er een alternatieve scoringsmethode 

worden toegepast. Hiervoor wordt gekeken naar volgende proxy’s: 

 Duur van de visserijactiviteit 

 Diepte van de visserijactiviteit 

Deze methode heeft twee voordelen. Ten eerste zijn deze proxy’s in principe vrij eenvoudig te registreren. Een tweede 

voordeel is dat de visser zelf invloed heeft op de duur of de diepte van de visserijactiviteit. 

Het is namelijk zo dat de duur van de vangst omgekeerd evenredig is met het welzijn van de gevangen dieren (Mood, 

2010). Dit geldt voor elke vangsttechniek, al zal het effect van duur groter zijn bij sleepnetten dan bij potten of fuiken. 

Het definiëren van een ‘beste praktijk’ voor vangstduur (lees: grenzen waarbinnen impact op het welzijn aanvaardbaar 

is) is moeilijk. Deze grenzen zijn immers voor elke techniek anders. We beroepen ons daarom op expert judgment om 

technieken ten opzichte van elkaar te positioneren. 

 

De diepte is dan weer evenredig met het voorkomen van een gesprongen zwemblaas of barotrauma. Dit komt 

voornamelijk voor wanneer vissen gevangen worden op dieptes groter dan 20 meter en vervolgens snel worden 

bovengehaald (Raby et al., 2013). 
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B. Verblijf op dek 
 

Het volgende productiestadium dat beoordeeld wordt is ‘verblijf op het dek’. Hier is het van belang om de duur van 

blootstelling aan de lucht te beperken. Het blootstellen aan lucht gaat gepaard met hypoxie en verhoogde stress, 

aangetoond door verhoogde waarden van het stresshormoon cortisol in het bloed (Mood, 2010).  Daarnaast zorgt een 

kortere blootstelling aan lucht voor een betere overlevingskans na het discarden (Raby et al., 2013). 

 Idealiter 
 

In de ideale situatie is de exacte relatie geweten tussen de ‘duur op het droge’ en het welzijn van de dieren (zie Figuur 

2). Een mogelijke proxy hier is de time-to-mortality (TTM), de tijd die het duurt nadat een organisme uit het water is 

gehaald en wordt blootgesteld aan de lucht om te sterven (Depestele et al. 2014a). Om een vangst hierop te scoren 

moet dan de vangstsamenstelling, de TTM per gevangen soort en de werkelijke duur van het verblijf op dek geweten 

zijn. Momenteel beschikken wij nog niet over deze data. 

 Best practice 
 

Aangezien de relatie tussen duur van blootstelling aan lucht en stressniveau en/of overlevingskansen reeds is 

aangetoond (zie hierboven), kan hier wel een ruwere scoring op worden gegeven. ‘Weerhouden vis’ dient zo snel 

mogelijk gestunned en geslacht te worden. Voor de gediscarde vis is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk terug in het 

water terechtkomt. Een discardluik aan dek kan hierbij een handig hulpstuk zijn. Als vis op een daarvoor voorziene 

plaats snel in het water terechtkomt, verkleint ook de kans dat hij verwond of opgegeten wordt door zeevogels. 

C. Stunnen/slachten 

 
Het scoren van het dierenwelzijn tijdens dit stadium is uiteraard enkel van belang voor de weerhouden soorten.  

 Idealiter 
 

In de ideale situatie is er op elk schip een stunningsmethode aanwezig, aangepast aan de vangsttechniek, de ruimte 

aan boord en de doelsoort(en). Hieronder volgt een korte omschrijving van de verschillende methodes en hun bijdrage 

tot dierenwelzijn. 

Stunning of bedwelming houdt in dat de vis eerst wordt verdoofd alvorens hij wordt gedood. Dit is een methode die in 

de aquacultuur reeds wordt toegepast, maar die ook zijn toepassing kan vinden in de visserijsector. In de Belgische 

visserij wordt tot op heden geen stunnings- of slachtmethode gebruikt. Hier sterven de meeste vissen door een gebrek 

aan zuurstof (asfyxie) (1) of door levend gutten (2). De vis kan ook levend in ijswater (hypothermie) (3) worden gebracht 

als slachtmethode. Verscheidene onderzoeken en bronnen tonen aan dat deze drie methodes een negatieve invloed 

hebben op het welzijn van vissen. Zo behouden ze erg lang het bewustzijn (Madison, 2010; OIE, 2013) en zijn ze 

onderhevig aan veel stress, wat aangetoond wordt door hoge levels van glucose en cortisol in het bloed (Maciel E.C.d.S, 

2014). 

Madison (2010) en OIE (2013) erkennen een aantal methodes om vis ongevoelig te maken alvorens hem te doden, en 

spreken van ‘humane’ stunnings- en/of slachtmethodes. Zo zijn er de mechanische stunningsmethodes,  waarbij 

men percussive, spiking/coring of met de kogel onderscheidt. Percussive stunning (4) is het geven van een slag op de 

hersenregio van het dier zodat hij het bewustzijn verliest. De slag kan handmatig of automatisch gegeven worden, en 
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wanneer hard genoeg kan het ook dienen als slachtmethode. Spiking of coring (5) is het slaan van een scherp voorwerp 

in de hersenen, vaak ook direct als slachtmethode gebruikt. Idem bij het gebruik van een kogel (6). Aangezien deze 

methodes het best toegepast worden op grotere vis zijn deze niet echt geschikt voor de Belgische visserijsector.  

Als tweede groep onderscheidt men de elektrische stunningsmethodes. Bij nat elektrisch stunnen (7)  wordt een 

stroomstoot van voldoende sterkte en duur door het water gestuurd, waardoor de vissen het bewustzijn verliezen (Figuur 

4). Bij semi-droog stunnen (8)  worden vissen via een loopband doorheen een elektrische stunningsmachine gestuurd 

(Figuur 5). Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat elke vissoort andere karakteristieken heeft, waardoor 

de stroomsterkte en –duur soortspecifiek is.   

 
Figuur 3: nat elektrisch stunnen (van de Vis et al., 2013) 

 

 
Figuur 4: semi-droog elektrisch stunnen (van de Vis et al., 

2013) 
 

Tot slot zijn er nog de “andere” slachtmethodes, waaronder: CO2-verzadigd water (9), zout- of ammoniumbaden 

(10), en zoals hierboven reeds vernoemd verstikking (asfyxie), levend gutten of in ijswater brengen (hypothermie). De 

hiergenoemde methodes worden unaniem als dieronvriendelijk beschouwd, en een aantal ervan zijn reeds verboden 

in Europese landen. 

Op basis van het bovenstaande blijkt dat van de diervriendelijke bedwelmingsmethode ‘elektrisch stunnen’ het meest 

geschikt is voor de commerciële Belgische vloot. Recent is er in Nederland een pilootproject afgerond (PALSED, 2013) 

dat tot doel had een bedwelmingsapparaat te ontwikkelen dat aan boord kan worden gebruikt. De vissen worden op 

een lopende band naar het bedwelmingsapparaat gebracht, waarna zij een elektrische shock ontvangen door lepels 

die over de kop strijken. Het toestel is geschikt voor tong, schol, schar en kabeljauw, en het project is erin geslaagd één 

stroomsterkte te bepalen waarbij elk van de vijf soorten voldoende verdoofd wordt. Na de verdoving komen de vissen 

direct in een ijsbad terecht, waardoor zij gedood worden zonder terug bij bewustzijn te komen. Naast het verbeterde 

dierenwelzijn brengt deze methode nog andere voordelen met zich mee. Het gutten wordt makkelijker (aangezien de 

vissen niet meer tegenstribbelen) en de snelle koeling heeft een positieve invloed op de kwaliteit en houdbaarheid. 

Meer informatie en specificaties zijn terug te vinden in de online-publicatie.                

http://kassa.vara.nl/fileadmin/user_upload/attachments/kassa2013/Eindverslag_Palsed.pdf  

Er moet echter nog verder onderzoek gebeuren vooraleer het apparaat volledig geoptimaliseerd is en geïntroduceerd 

kan worden in de vloot. Het is dus nog te vroeg om deze specifieke vereiste mee te nemen in de indicator van het 

VALDUVIS-project, maar naar de toekomst toe biedt het wel interessante mogelijkheden.  

Zoals uit bovenstaande beschrijving duidelijk wordt, bestaat een stunningsproces uit verschillende stappen (sortering–

stunning–ijswater). Idealiter bestaat er voor elke métier en/of vaartuigtype een systeem op maat en kan elke stap 

gescoord worden. 
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 Best practice 
 

Aangezien er tot op heden geen stunning wordt toegepast in de Belgische vloot, maar dit zeker moet worden 

gestimuleerd, wordt dit toch meegenomen als een beste praktijk.  

Het al of niet gebruik maken van een erkende stunningsmethode zal worden geëvalueerd, maar zonder specificaties 

over welke methode en welke stappen moeten worden doorlopen. Het is wel belangrijk dat de vissen zo snel mogelijk 

geslacht worden na het stunnen, zodat ze niet meer bij bewustzijn komen. Na het stunnen dient de vis daarom in 

ijswater of slurry-ijs gebracht te worden. 

V. Selectie van criteria voor VALDUVIS 
 

Op basis van literatuur en expert judgment trachten we de verschillende vangstmethoden tegenover elkaar te 

positioneren op basis van bovenvermelde criteria. 

A. Vangst 
 

 Beperken van de diepte 
 

Bij het vissen op (grote) diepte treden er decompressieverschijnselen op, vooral bij vissen met een gesloten zwemblaas. 

Gregory (1998) beschrijft deze verwondingen. Ze variëren van uitpuilende ogen tot een gescheurde zwemblaas en zelfs 

prolapsis van de ingewanden uit de mond of anus. In extreme gevallen worden zelfs de schubben of het vlees 

beschadigd. Volgens Gregory (1998, 2005) zijn dergelijke effecten algemeen bij vis die vanop 20 à 30 meter diepte (of 

meer) naar de oppervlakte wordt gebracht. 

Het beperken van de diepte is relevant voor volgende technieken: 

- Boomkor 

- Borden 

- Flyshoot 

- Fuiken 

- Handlijn 

- Staandwant 

Voor staandwant gaan we ervan uit dat dit criterium minder relevant is. Daar is vooral de duur van de visserijactiviteit 

bepalend voor de aard en de mate van de verwondingen, alsook voor de proportie dode dieren (zie verder). Bij 

handlijnvisserij verwachten we in het algemeen dat vissers omzichtig te werk gaan om de kwaliteit van hun vis te 

verzekeren. Traag opwinden kan eventuele decompressieverschijnselen voorkomen. 

De beste praktijk wordt dan: vissen op minder dan 20 meter diepte. 

Discussie 

 Zoals hierboven reeds besproken, varieert de impact van de visserijactiviteit van fysieke schade en reflex 

impairment tot mortaliteit. Al deze zaken zijn in principe goed meetbaar voor elke techniek (vb. proportie 

individuen met decompressieverschijnselen, proportie individuen dat dood is bij aan dek brengen, etc.), maar 

VALDUVIS COMPILATIE FACT SHEETS \207



omwille van praktische doeleinden (deze data zijn nl. niet voorhanden) hebben wij voor twee proxy’s gekozen, 

diepte en duur van de visserijactiviteit. 

 De diepte van de visserijactiviteit is een meetbaar en makkelijk te controleren gegeven, dus goed te gebruiken 

binnen VALDUVIS. We willen echter een kleine kanttekening maken. Los van de gebruikte vistechniek is ook 

de manier waarop deze techniek wordt toegepast bepalend voor de schade die de vis oploopt. Bij handlijn- en 

fuikenvisserij kan bijvoorbeeld een decompressiebuffer worden ingebouwd, een stop op geringe diepte waarin 

vis de tijd krijgt om met de drukverschillen om te gaan alvorens te worden bovengehaald. 

 Schade door decompressie, die gelinkt is aan diepte en niet aan de duur van de visserijactiviteit, is afhankelijk 

van het ‘type’ vis (platvis of rondvis). Rondvissen, en meer bepaald rondvissen met gesloten zwemblaas, zijn 

veel gevoeliger voor decompressie dan platvissen.  

 

 Beperken van de duur 
 

Algemeen kunnen we stellen dat hoe langer een vis in een net of fuik gevangen zit, of hoe langer hij aan een haak 

hangt, hoe meer impact dit heeft op zijn welzijn. Voor sommige vangstmethodes (o.a. boomkor en in minder mate 

bordenvisserij) is onderzoek verricht naar het effect van vangstduur op schade. Van Beek et. al (1990) onderscheiden 

vier categorieën die de conditie van de vis na de vangst beschrijven (Fig. 6). Algemene overleving werd geschat aan 

de hand van de proportie individuen binnen elke categorie en hun individuele overleving. Voor de meeste andere 

technieken is dergelijke informatie echter niet beschikbaar. 

 
Figuur 5: classificatie van de conditie van platvis aan de hand van schade opgelopen tijdens het vangstproces (boomkor) 

(overgenomen van Van Beek et al., 1990). 
 

Van Beek et al. tonen aan dat de duur van de sleep invloed heeft op de proportie beschadigde vissen (Fig. 7, links) en 

op de overleving (Fig. 7, rechts). Deze negatieve correlatie tussen overleving van de discards en de duur van de sleep 

toont aan dat de effecten van verblijf in de kuil de bovenhand nemen over de schade veroorzaakt door de kettingen 

(Van Beek et al., 1990). De auteurs schatten de overleving van onmiddellijk ontsnapte individuen op 60%, d.w.z. dat de 

groundgear verantwoordelijk wordt geacht voor 40% van de mortaliteit. Gecombineerd met een verblijf in de kuil voor 

60 minuten en 120 minuten resulteert in een overleving van respectievelijk 25% en 10% voor gediscarde individuen. 
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Figuur 6: links: langere sleepduur resulteert voor tong en schol in een hoger aandeel zwaar beschadigde vis (categorie D); rechts: 

aandeel vis dat overleeft na teruggooi neemt af met de sleepduur (Van Beek et al., 1990) 
 

Het beperken van de duur van de visserijactiviteit wordt relevant geacht voor volgende technieken: 

- Boomkor 

- Borden 

- Fuiken 

- Staandwant 

Flyshoot is niet in deze lijst opgenomen omdat de vis langzaam door het net omsloten wordt en maar voor korte tijd 

samengepakt zit (bij het binnenhalen). Vissen ondervinden mogelijks wel een effect van de snelheid waarmee het net 

voortgetrokken wordt (geldt voornamelijk voor actief slepen). Deze uitputting is soortsafhankelijk. Zo kan schelvis niet 

langer dan 2,5 minuten meezwemmen bij een sleepsnelheid van 3 knopen, terwijl pollak het net probeert te onvluchten 

voor 15 minuten (Gregory, 1998). 

Voor passieve visserijtechnieken zoals vallen, potten, fuiken en staandwant is het moeilijk in te schatten hoe lang na 

het uitzetten de vis werd gevangen. Voor staandwant gaan we ervan uit dat de kans op het vangen van een vis op elk 

moment even groot is, dat er geen densiteitsafhankelijkheid3 is. We veronderstellen dus dat er elk uur gemiddeld even 

veel vissen gevangen worden4. We nemen de helft van de totale tijd dat het net uitstaat als benadering voor hoe lang 

de vis in het net heeft doorgebracht.  

3 De kans om een individuele vis te vangen is onafhankelijk van de aanwezigheid van andere vissen in het net. 
4 Australisch onderzoek toont echter aan dat de catch-per-unit-effort4 (CPUE) afneemt met toenemende soak time (Rotherham et al., 
2005). Voor de troebele Noordzee lijkt onze redenering echter gerechtvaardigd (geen visuele herkenning van het lijden van reeds 
gevangen vis).  
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Wanneer een vis, kreeft of zeekat gevangen wordt door een visval, wordt zijn welzijn minder sterk beïnvloed dan in 

een net. Het eerste individu dat in het net terechtkomt heeft veel ruimte en voedsel. Daarna neemt in principe de stress 

toe met elk bijkomend individu, tot een maximum wordt bereikt (logistisch verloop). Of het verblijf in de val in de praktijk 

ook effectief enige stress met zich meebrengt hangt van een aantal zaken af, ondermeer van de soort. Kreeften staan 

er bijvoorbeeld om bekend territoriaal gedrag te vertonen in een val en hun soortgenoten te verwonden. Dit kan de 

catch per unit effort verkleinen met toenemend aantal kreeften. Voor platvis en kabeljauw veronderstellen we echter dat 

de vangstkans onafhankelijk is van het aantal individuen dat reeds in de val aanwezig is. Dus, net zoals bij staandwant 

nemen we de helft van de totale tijd dat het net uitstaat als benadering voor de tijd die een individu in de val heeft 

doorgebracht. Fishcount geeft een overzicht van factoren die kunnen bijdragen aan stress in visvallen: 

http://fishcount.org.uk/fish-welfare-in-commercial-fishing/capture/fish-trap. 

Voor de factor diepte kon vrij gemakkelijk een referentiewaarde worden vastgelegd die een aanvaardbare grens 

weerspiegelt. Deze referentiewaarde (benchmark) geldt voor alle vistechnieken. Voor de factor vangstduur is dit om 

een aantal redenen echter heel moeilijk: 

- De relatie tussen de vangstduur en het effect op dierenwelzijn is niet voor alle technieken zo uitgesproken als 

voor diepte. Zo hangt het stressniveau in visvallen voor een groot stuk af van de soort en van de aanwezigheid 

van predatoren in of bij de val. 

- Het is zeer moeilijk om op basis van de beschikbare data uitspraken te doen over een ‘goede praktijk’. De 

relatie tussen de vangstduur en het effect op dierenwelzijn is niet voor alle technieken onderzocht. Voor de 

boomkor kunnen we op basis van de beschikbare literatuur en expert judgment wel een grens bepalen, maar 

voor andere technieken is dat niet mogelijk. 

Discussie 

- Idealiter wordt ook de optuiging en de sleepsnelheid in rekening gebracht bij sleepnetvisserijen. 

- Bij het vissen met de boomkor of de borden zijn de bodemkarakteristieken ook bepalend voor het welzijn van 

de vangst. Algemeen geldt dat de dieren in de kuil meer lijden als veel sediment of stenen worden 

meegevangen. Hiervoor wordt in de praktijk echter gecompenseerd door op zachte bodems minder lang te 

vissen. 

- De pulsvisserij wordt hier nog niet apart behandeld van de boomkorvisserij. Aan het ILVO gebeurt momenteel 

uitgebreid onderzoek naar de effecten van de elektrische pulsen op tong en garnaal, maar ook op benthische 

soorten. Tot op heden werden geen ernstige effecten waargenomen (Soetaert en Desender, pers. comm.). 

Aangezien wij geen rekening konden houden met de specifieke optuiging van boomkorren (vb. aantal wekkers, 

gebruik van sumwing, etc.), namen we het effect van de puls ook niet op. 

 

B. Verblijf op dek 
 

Hier geldt voor alle vangsttechnieken dat de tijd dat vis aan de lucht wordt blootgesteld beperkt moet worden tot een 

minimum. We onderscheiden drie categorieën op basis van expert judgment: 

- Korte blootstelling 

- Gemiddelde blootstelling 

- Lange blootstelling 
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Onder ‘korte blootstelling’ vallen passieve technieken zoals handlijnvisserij, staandwantvisserij en visserij met behulp 

van visvallen. Vooral bij het vissen met handlijnen kan de vis op zeer korte tijd gedood worden (zie verder). Onder 

‘gemiddelde blootstelling’ vallen sleepnetvisserijen (borden en boomkor) die beschikken over een automatische 

sorteerband aan boord (Van Beek et al., 1990). Flyshooters vallen ook binnen deze categorie omdat zij zelfs de vangst 

aan boord sorteren. Onder ‘lange blootstelling’ vallen alle vaartuigen die geen aanpassingen aan boord hebben om 

de flow te verkorten. 

Discussie 

- Naast verblijf op dek speelt ook de manier waarop de vangst wordt binnengehaald een rol. Vissen kunnen 

tijdens deze fase nog zwaar beschadigd geraken. Fishcount vermeldt enkele cases in hun rapport (2010). 

- Er bestaan reeds sorteerbanden die water sproeien over de vis. In de Belgische visserij zijn deze nog niet in 

gebruik. Grote hecktrawlers zijn zelfs voorzien van bakken met water waarin de vis terchtkomt na het 

binnenhalen. 

C. Stunnen en slachten 
 

Een humane slachtmethode in de visserij bestaat uit volgende stappen: 

- Stunnen: de vis wordt op een van de bovenbeschreven manieren verdoofd … 

- Doden: … en onmiddellijk gedood door uitbloeden en/of door hem in ijswater of slurry-ijs te brengen 

Discussie 

- Het in ijswater brengen van de vis wordt enkel als humaan gezien indien de vis eerst verdoofd wordt door 

middel van stunning. 

- Elektrische stunning mag niet worden verward met andere elektrische processen waarbij de vis niet 

onmiddellijk het bewustzijn verliest. In Deense forelkwekerijen is het gebruik van dergelijke elektrische 

‘dodingsapparaten’ wijd verspreid, wat in feite veel extra dierenleed teweegbrengt (Fishcount, 2010). 

- Op de website van Fishcount wordt een overzicht gegeven van kleinschalige visserijen die gebruik maken van 

stunningsmethodes. 

- Soms wordt de vis zelfs niet geslacht. Vaartuigen die aan de vistrap verkopen, bijvoorbeeld, mogen geen 

gegutte vis aanbieden. Een ander voorbeeld is de handlijnvisserij op zeebaars; ook daar wordt de vis in zijn 

geheel verkocht. De vis wordt dan rechtstreeks op ijs gebracht, wat het welzijn negatief beïnvloedt (er is geen 

slachting aanwezig). 
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Figuur 7: Usan Fisheries™ percussive stunning (Fishcount, 2014) 

 

VI. Scoring van de indicator en simulatie voor 2013 
 
Op basis van literatuur en expert judgment werden scores toegekend van -1 tot 1 voor elke proxy (Tabel 3). Deze 

scoring is arbitrair en is een numerieke score voor de overeenstemmende categorie. Voor vangstduur geldt bijvoorbeeld 

een score van 1 voor een korte vangstduur, een score 0 voor een gemiddelde vangstduur en een score -1 voor een 

lange vangstduur. Voor de proxy ‘slachtmethode’ wordt enkel een score van 0 en -1 gehanteerd. Voor het scoren van 

dierenwelzijn binnen VALDUVIS houden we enkel rekening met de weerhouden vis (aangezien de criteria grotendeels 

gelijklopend zijn zouden we zaken dubbel meetellen). Omrekening naar een score van 0 tot 100 gebeurt via een lineaire 

vergelijking (zie Fig. 8). 

Gezien we voor het berekenen van deze indicator niet voor alle vaartuigen over de nodige informatie beschikken, nemen 

we in deze factsheet geen simulatie op. In de maand november zitten we echter met een aantal vissers rond de tafel 

om hun scores te bepalen en te bespreken. Er komt een afzonderlijk rapport van deze gesprekken, waarbij we 

desgewenst de anonimiteit van de vissers respecteren. 

VII. Hoe gaan we verder vanaf hier? 
 

Zoals hij nu is ontwikkeld geeft de indicator een vrij ruwe beoordeling van dierenwelzijn. Wij benadrukken nogmaals dat 

er verder onderzoek nodig is, meerbepaald op volgende fronten: 

 

- Studies naar beschadiging, overleving en reflex impairment voor alle technieken (ook in het kader van de 

discardban). De pulsvisserij moet hierbij zeker voldoende aandacht krijgen. 

- Opheldering van de links tussen vangstduur, diepte, optuiging, sleepsnelheid, bodemkarakteristieken, 

blootstelling aan daglicht etc. en beschadiging/overleving; 
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Zelfs zonder heel intensieve studies zouden we de impact van elk vistuig (en aanpassingen daaraan) kunnen 

valoriseren door in Tabel 3 een classificatie op te nemen van beschadigingen, gelinkt aan de verschillende types vistuig 

(vb. boomkor: kneuzingen, beschadiging schubben en barotrauma). Dit hebben we nu nog niet opgenomen omdat wij 

vanuit onze expertise niet precies weten welke types beschadiging we aan de vistechnieken kunnen koppelen en hoe 

we ze ten opzichte van elkaar moeten positioneren. We namen hiervoor contact op met twee experts uit Nederland, 

maar kregen geen antwoord. Wordt vervolgd5. 

 

Voor het verzamelen van data over beschadiging kan overwogen worden om port sampling toe te passen, waarbij (voor 

weerhouden soorten) in de veiling gekeken wordt naar het type beschadiging dat de vis heeft opgelopen. Nadeel daarbij 

is dat bepaalde kneuzingen post mortem kunnen optreden en dat de vis bij aanlanden reeds enkele dagen oud is. 

 

Eens meer kennis beschikbaar is moet deze indicator worden geactualiseerd en moet actuele informatie per vaartuig 

en per vistrip worden gebruikt om de scores te berekenen. In de tussentijd moedigen wij reders aan om ons 

informatie te verschaffen over vangstduur, tijd waarin de vis aan lucht is blootgesteld, slachtmethode, gebruik van 

slurry-ijs, etc. Deze zaken kunnen bijdragen aan een score op maat. Bepaalde beste praktijken die het dierenwelzijn 

verbeteren, worden voorlopig opgenomen in de indicator ‘inspanningen voor een milieuverantwoorde visserij’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: lineaire vergelijking op basis van de minimum (-3) en maximum (5) te verdienen scores voor dierenwelzijn. Op basis 
daarvan werden de tussenliggende waarden omgezet naar scores op 100 (zie tabel).

5 Nogmaals, in de ideale situatie houden we rekening met de proportie van elk type beschadiging voor elke vistechniek. Wat we hier 
voorstellen kan een eenvoudige tussenoplossing zijn. 
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Tabel 3: overzicht van de scores per productiestadium en voor de drie vangstcategorieën (weerhouden, teruggegooide en ontsnapte vis). Er wordt enkel rekening gehouden met de eerste kolom. Bij de 

slachtmethode werd gekozen voor scores -1 en 1 i.p.v. 0 en 1. 

   WEERHOUDEN VIS TERUGGEGOOIDE VIS ONTSNAPTE VIS 

  Proxy Criterium Score Technieken Criterium Score Technieken Criterium Score Technieken 

VANGST 

Diepte 
< 20m 1 Handlijnvisserij, kustvissers < 20m 1 

Handlijnvisserij, kustvissers op 
tong en garnaal 

- - - 

> 20m 0 Boomkor, borden, flyshoot > 20m 0 Boomkor, borden, flyshoot - - - 

Duur 

Weinig effect op welzijn 1 Handlijn 
Weinig effect op 

welzijn 
1 Handlijn 

Weinig effect op 
welzijn 

1 Handlijn 

Gemiddeld effect op welzijn 0 Visvallen, flyshoot 
Gemiddeld effect 

op welzijn 
0 Visvallen, flyshoot 

Gemiddeld 
effect op welzijn 

0 
Visvallen, 
flyshoot 

Veel effect op welzijn -1 Borden, boomkor, staandwant 
Veel effect op 

welzijn 
-1 Borden, boomkor 

Veel effect op 
welzijn 

-1 
Borden, 

boomkor 

VERBLIJF 
OP DEK 

Blootstelling aan 
lucht 

Kort 1 
Handlijnvisserij, staandwant, 

visvallen 
Kort 1 

Handlijnvisserij, staandwant, 
visvallen 

- - - 

Gemiddeld 0 
Vaartuigen met automatische 
sorteerband, alle flyshooters 

Gemiddeld 0 
Vaartuigen met automatische 

sorteerband 
- - - 

Lang -1 
Vaartuigen zonder automatische 

sorteerband 
Lang -1 

Vaartuigen zonder 
automatische sorteerband 

- - - 

STUNNEN 
EN 

SLACHTEN 

Gebruik van een 
stunmethode 

Ja 1 - - - - - - - 

Nee 0 Alle Belgische vaartuigen - - - - - - 

Slachtmethode  

Humaan 1 - - - - - - - 

Gutten, verstikking of 
rechtstreeks op ijs 

-1 Alle Belgische vaartuigen - - - - - - 
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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.  
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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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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. Deze tweede fact sheet is een 
aanvulling op de eerste uit februari 2014. Hier worden de 
opmerkingen van het MSP verwerkt. Voor de aanleiding, 
beschrijving en berekeningswijze van de indicator Verloning 
wordt verwezen naar de eerste fact sheet.  
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I. Multistakeholdersproces 
 

Op 16 mei 2014 werd een multistakeholdersproces (MSP) gehouden waarop belangrijke spelers uit de visserijsector 
werden uitgenodigd. Het doel van het MSP was de nieuw ontwikkelde indicatoren onder de loep te nemen. Hierbij 
werden een aantal discussiepunten besproken: ‘Welke data wordt voor de berekening gebruikt?’, ‘Hoe worden de 

scores/kleuren/klassen bepaald?’, ‘Hoe scoort de Belgische vloot op deze indicator?’,…  

De opmerkingen en suggesties van de aanwezige stakeholders worden door het VALDUVIS-team in beschouwing 
genomen en waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de indicatoren. Hieronder volgen de belangrijkste 
discussiepunten omtrent de indicator Verloning en de verwerking ervan.  

II. Discussiepunten en aanpassingen 
 

A. Berekening VTE 
 

Tijdens het MSP werden bedenkingen geuit over de berekening van het Voltijds Equivalent dat 288 vaartdagen bedraagt 
(drukt een jaarlijkse voltijdse tewerkstelling uit, zie eerste fact sheet). Dit waren nochtans de gegevens bekomen via het 
Sociaal Secretariaat. Na nogmaals een bevraging te doen werd dit cijfer bevestigd. Een Voltijds Equivalent wordt 
berekend door uit te gaan van 48 werkweken, waarbinnen telkens zes dagen wordt gewerkt.  

Het betrekkelijk hoge getal is het gevolg van het feit dat met vaartdagen wordt gerekend. Dit is een heel andere situatie 
dan in de meeste andere sectoren, waarbij een werkdag gelijk staat aan een kalenderdag. Als gevolg van de 
berekeningswijze kunnen er tot drie vaartdagen voorkomen per kalenderdag.   

Daarnaast bestaat er in het kader van mobiliteit ook een vaartdagenregeling. Hierbij mag elk schip maximaal 270 
vaartdagen realiseren in alle gebieden samen, een getal dat lager ligt dan het VTE. De reden hiervoor is dat drie 
verschillende manieren bestaan om vaartdagen te berekenen. Afhankelijk van welke toepassing (mobiliteit, fonds voor 
arbeidsongevallen of sociaal secretariaat) wordt een andere manier toegepast.  

Aangezien jaarlijks de gegevens van het Sociaal Secretariaat gebruikt worden om tewerkstelling te rapporteren naar 
de EU, gaat de voorkeur uit naar deze berekeningswijze.  
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B. Werkeloosheid 
 

Tijdens het MSP werd geopperd ook rekening te houden met de werkloosheid en de bijhorende uitkeringen. Op die 
manier wordt het volledige inkomen beschouwd van een visser. De indicator Verloning heeft echter een andere insteek. 
Deze indicator wil uitdrukken wat het gemiddeld inkomen dankzij het uitvoeren van visserijactiviteiten is. Pas wanneer 
dit voldoende hoog is, is het uitvoeren van deze activiteit sociaal gerechtvaardigd.  

Daarnaast is dit een vaak voorkomende indicator en wordt deze ook toegepast binnen de rapportering van het STECF 
(Scientific, Technical en Economic Committee for Fisheries) van de Europese Commissie (zie Annual Economic Report, 
2013). Dit heeft als voordeel dat de waarden van de Belgische sector vergeleken kunnen worden met Europese 
waarden (belangrijk voor externe benchmarking).  

Omdat tijdens het MSP duidelijk werd dat het concept VTE niet door iedereen begrepen werd, volgt hieronder nog een 
verklarend voorbeeld. 

 

 

  

BEMANNINGSNIVEAU 

Bemanningslid werkt 180 vaartdagen per jaar: 

180/288 = 0,625 VTE 

Tijdens deze periode verdient bemanningslid 20.000 €: 

20.000 € / 0.625 VTE = 32.000 € / VTE   

VAARTUIGNIVEAU (zie eerste fact sheet) 

Op een vaartuig wordt alles samen 4,4 VTE gewerkt gedurende 1 jaar 

De totale loonkost bedraagt 180.000 € :  

180.000 € / 4.4 VTE = 40.909 € wordt gemiddeld per VTE equivalent verdiend  

288 vaartdagen = 1 VTE 
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C. Simulatie 
 

Omdat nog niet alle boekhoudkundige uittreksels te raadplegen zijn voor 2013 werd gebruik gemaakt van gegevens 
daterend uit 2012 om deze indicator te berekenen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de jaarlijkse boekhoudkundige 
gegevens uit de balanscentrale. Op die manier kon de indicator berekend worden voor 59 vaartuigen. Met de gegevens 
uit de smartfish databank werd eveneens een simulatie uitgevoerd. Meer vaartuigen zijn in deze databank terug te 
vinden, de gegevens komen echter niet overeen met deze uit de balanscentrale. Door de scores berekend met de 
gegevens uit de smartfish databank met een factor 0.625 te vermenigvuldigen worden gelijkaardige waarden bekomen 
als met de gegevens balanscentrale. Gezien in beide berekeningen de score reeds uitgedrukt zijn per VTE moet 
achterhaald worden vanwaar deze afwijking komt. 

 

Figuur 1: Spreiding score's Verloning/FTE 
 

Er is besloten verder te werken met de gegevens uit de balanscentrale. De scores hebben een wijde range van +/- 
€18000/VTE tot +/- €127000/VTE. Aangezien deze scores op vaartuigniveau berekend zijn is er een groot verschil 
tussen vaartuigen uit het Groot Vloot Segment (>221kW) en Klein Vloot Segment (=<221kW). Dit verschil is 
hoofdzakelijk te wijten aan het verschil in zeedagen tussen beide vlootsegemten. Vaartuigen uit het Klein Vloot Segment 
zijn over het algemeen minder op zee dan vaartuigen uit het Groot Vloot Segment. Deze vaartuigen zijn meer afhankelijk 
van het weer waardoor ze bij te onstuimig weer niet uitvaren. Door regelgeving kunnen ze maximaal 180 zeedagen met 
boomkor (uitz. garnaal en dredge) of borden in de kabeljauw herstelgebieden vissen (II, IV, VIId en VIIa) en door hun 
beperkte motorvermogen en tonnage is de reikwijdte beperkt om naar andere visgronden te varen, ook dit kan een 
mogelijke beperking zijn. Daarnaast liggen de besommingen ook een stuk lager bij vaartuigen uit het Klein Vloot 
Segment. 
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Figuur 2: Boxplot per segment (Verloning/FTE) 
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LAURA SCHOTTE 

 

 

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 economische pijler worden twee thema’s behandeld - 
maatschappelijk economische bijdrage en veerkracht - dewelke 
gescoord worden met een aantal indicatoren. Rendabiliteit 
totaal vermogen is een indicator van het eerste thema. 
Hieronder volgt de reden voor selectie, de berekening en enkele 
opmerkingen en bedenkingen.  
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I. Reden voor selectie 
 

Binnen VALDUVIS willen we met het thema maatschappelijk economische bijdrage duidelijk maken hoeveel 
economische waarde een reder bijdraagt aan de maatschappij waaraan hij resources onttrekt. Een van deze 
resources is financieel kapitaal (geld) dat geïnvesteerd wordt in de rederij. Vanuit een maatschappelijk oogpunt is het 
wenselijk met dit kapitaal zoveel mogelijk waarde te creëren.  

Uit de studie van wetenschappelijke literatuur en bestaande duurzaamheidsystemen werd een lijst met mogelijke 
indicatoren opgesteld. Op basis van expert judgement werd hieruit rentabiliteit totaal vermogen (RTV) geselecteerd 
als meest geschikte om de economische bijdrage van het financieel kapitaal te vatten. De economische bijdrage 
afkomstig van andere ingezette resources wordt gescoord met een andere set indicatoren, beschreven in 
afzonderlijke fact sheets.  

De indicator RTV omvat een aantal gerelateerde indicatoren zoals rentabiliteit eigen vermogen en rentabiliteit op 
investeringen. Daarnaast maakt de indicator het mogelijk verschillende bedrijven te vergelijken onafhankelijk van de 
financieringsstructuur. Er wordt immers gerekend met het totaal vermogen waarbij geen onderscheid gemaakt wordt 
tussen eigen en vreemd vermogen (bv. leningen).  

Andere duurzaamheidbeoordelingssystemen in België die gebruik maken van deze indicator zijn MOTIFS (Meul M. et 
al, 2008) en Duurzame Fruitbedrijven (Demeyer R. et al., 2013). 

II. Definitie 
 

Rendabiliteit totaal vermogen is de netto-opbrengst van het totale vermogen dat in het bedrijf werd geïnvesteerd 
(Stedula, pg. 15). Er wordt dus gekeken naar hoeveel winst er gemaakt wordt relatief tegenover het geïnvesteerde 
kapitaal. Andere benamingen zijn rentabiliteit van totaal der activa of return on assets (ROA). 

Men kan een onderscheid maken tussen de bruto en netto rendabiliteit wanneer gekeken wordt naar het resultaat 
respectievelijk voor of na de aftrek van de niet-kaskosten. Niet-kaskosten is een verzamelterm voor afschrijvingen, 
waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten (zie figuur 1 en 2). Al deze kosten zijn terug te vinden 
in de jaarrekening.  

De bruto RTV elimineert het effect van afschrijvingen en waardeverminderingen, welke sterk verschillend kunnen zijn 
per type en levensfase van het bedrijf. De waarde ligt dan ook systematisch hoger dan de netto RTV. Langs de 
andere kant geeft de netto RTV een meer realistische weergave van de werkelijke bijdrage die een reder maakt aan 
de maatschappij. Voor beide indicatoren zijn pro en contra argumenten te geven, daarom worden ze beiden 
geïllustreerd in de volgende pagina’s.  
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De waarden van de rentabiliteitsindicatoren geven echter nog geen indicatie van wat duurzaam is en wat niet. Om 
hierover een uitspraak te kunnen doen moeten deze waarden vergeleken worden met een benchmark of referentie 
waarde. Hoe de bruto en netto rendabiliteit berekend worden op basis van de jaarrekeningen wordt beschreven in 
stap één. De keuze van de referentiewaarde en het toekennen van scores wordt uitgelegd in stap twee.  

III. Stap 1: Berekening rendabiliteit totaal vermogen 

A. Formules & data 
 

Er bestaan veel verschillende formules voor het berekenen van rendabiliteit totaal vermogen, die allen hetzelfde 
uitdrukken, op enkele kleine nuances na. Hier maken we gebruik van de formules opgesteld door de Nationale Bank 
van België (NBB) die opgesteld zijn uit termen rechtstreeks terug te vinden in de jaarrekening.  

Rederijen die het statuut van BVBA of NV hebben zijn wettelijk verplicht een jaarrekening over te maken aan de 
Nationale Bank, waarna deze rekeningen gepubliceerd worden op de website. Voor ongeveer 93% van de vloot is dit 
het geval, maar een vijftal reders varen onder het statuut van natuurlijke persoon of feitelijke vereniging, waardoor 
deze data niet ter beschikking is.  

In figuur 1 en 2 zijn telkens twee berekeningswijzen weergegeven, één voor het volledig en één voor het verkort 
model van de jaarrekening. Onze Belgische rederijen mogen gebruik maken van het verkort model aangezien zij een 
kleine1 en niet-beursgenoteerde onderneming zijn. De berekeningswijze hiervoor is oranje omcirkeld.   

 

Figuur 1: Formule bruto RTV - verkort model (Balanscentrale, 2013) 

1 Een onderneming wordt als klein beschouwd indien zij voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van 
de volgende drempels overschrijdt:  jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 / jaaromzet (exclusief btw): 7 300 000 euro / 
balanstotaal: 3 650 000 euro. Tenzij het jaargemiddelde van het personeelbestand meer dan 100 bedraagt. (Nationale Bank). 

Volledig model Verkort model 
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Figuur 2: Formule netto RTV - verkort model (Balanscentrale, 2013) 
 

B. Voorbeeld 
 

Onderstaand voorbeeld is gebaseerd op een jaarrekening afkomstig van een Belgische reder, geraadpleegd via de 
Nationale Bank. De data werd ingevoerd in een Excel-file waarna de berekeningen werden uitgevoerd. De waarde 
voor de bruto en netto rendabiliteit zijn respectievelijk  18,3% en 5,7%. 

 

Figuur 3: Voorbeeld berekenen bruto en netto RTV 

Teller Code Waarde

Winst / verlies van boekjaar 9904 8366

Financiële kosten 65 25164

Kapitaalsubsidie 9125 10813

Interestsubsidie 9126 0

Waardeverminderingen 631/4 0

Voorzieningen risico's en kosten 635/7 0

Geboekte mutaties immateriële vaste activa 8079 0

Geboekte mutaties materiële vaste activa 8279 85380

Geboekte mutaties financiële vaste activa 8475 0

Teruggenomen mutaties immateriële vaste activa 8089 0

Teruggenomen mutaties materiële vaste activa 8289 0

Teruggenomen mutaties financiële vaste activa 8485 0

Belastingen op resultaat 67/77 0

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 780 0

Overboekingen naar uitgestelde belastingen 680 0

Noemer

Totaal der activa 20/58 589884

BRUTO Rentabiliteit totaal vermogen
FORMULE  (teller / noemer * 100)

teller: 9904 + 65 - 9125 - 9126 + 631/4 + 635/7 + 8079 + 8279 + 8475 - 8089 - 8289 - 8485 + 67/77 - 780 + 680 108097

noemer: 20/58 589884

WAARDE (%): 18,3

NETTO Rentabiliteit totaal vermogen
FORMULE (teller / noemer * 100)

teller: 9904 + 65 - 9126 + 67/77 33530

noemer: 20/58 589884

WAARDE (%): 5,7

Volledig model Verkort model 
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IV. Stap 2: Benchmarking & scoring  
 

De hierboven berekende waarden moeten voor alle reders onderling vergelijkbaar zijn en deze vergelijking moet een 
indicatie geven van wat duurzaam is en wat niet. Dit wordt gedaan door de berekende waarden te vergelijken met een 
referentiewaarde. Deze referentiewaarde kan afkomstig zijn uit de wetgeving en/of wetenschappelijke literatuur2.  

In het geval van rendabiliteit bestaat er geen vastgelegd streefdoel, immers hoe hoger de waarde hoe beter. Uiteraard 
wordt er gestreefd naar een positieve rendabiliteit, maar er is geen wetenschappelijk onderbouwde referentiewaarde 
waarboven een bedrijf als duurzaam kan worden beschouwd. Er kan wel gekeken worden binnen of buiten de sector 
naar de waarden die werkelijk gerealiseerd worden en op basis daarvan boven- en ondergrenzen vastleggen. 
Duurzaamheid wordt dan bepaald op basis van wat maximaal en minimaal mogelijk is binnen de grenzen van een 
systeem.  

Hieronder worden twee methodes geïllustreerd die elk een ander systeem als referentiewaarde nemen. De eerste 
methode gaat referentiewaarden opstellen op basis van de visserijsector zelf, de tweede methode gaat een 
vergelijking maken met de volledige primaire sector. Binnen de interne vergelijking wordt nog een onderscheid 
gemaakt tussen twee manieren van benchmarken, die elk zullen leiden tot een andere score. Er wordt telkens 
gerekend met de bruto RTV, maar dezelfde methodes kunnen volledig analoog worden toegepast voor de netto RTV. 

 

A. Interne vergelijking 
 

In dit onderdeel worden de rentabiliteitwaarden vergeleken met referentiewaarden opgesteld op basis van de sector 
zelf. Binnen de grenzen van de sector wordt gekeken wat de laagste en hoogste waarden zijn en hoe de individuele 
reder zich hiertegenover verhoudt. Immers hoe hoger de rendabiliteitwaarde, hoe efficiënter het financieel kapitaal 
wordt ingezet en hoe groter de economische meerwaarde die wordt creëert.  

Hiervoor kunnen twee methodes worden toegepast, afhankelijk van de graad van detail die gewenst is. De eerste 
methode positioneert de reders tegenover de drie referentiewaarden (de kwartielen), waarbij de reders opgedeeld 
worden in vier groepen die hun score bepaalt. De tweede methode maakt gebruik van lineaire regressie tussen twee 
referentiegroepen, waarbij iedere reder een individuele score krijgt. Deze twee methodes worden hieronder 
geïllustreerd.  

1. Kwartiel-methode 
 

Bij deze methode wordt eerst voor iedere reder de RTV berekend, waarna deze gerangschikt worden van klein naar 
groot. Vervolgens worden de drie waarden bepaald die de dataset opdelen in vier gelijke delen:   

 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 

De data waarmee hier gerekend wordt, is afkomstig uit de beschikbare jaarrekeningen van 2013 die te vinden zijn op 
de site van de Nationale Bank. De verdeling van de bruto RTV is als volgt3: 

 

2 Een voorbeeld van zo een referentiewaarde is de maximaal opvisbare quota voor een bepaalde soort. Deze waarde is bepaald 
door wetenschappelijk onderzoek en wordt opgelegd door het beleid. Vissers moeten onder deze hoeveelheid blijven om een 
duurzame visserij uit te oefenen.  
3 Twee extreme waarden zijn uit de grafieken weggelaten om de visuele interpreteerbaarheid te vereenvoudigen. 
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Figuur 4: Verdeling waarden bruto RTV 
 

Dit heeft geleid tot volgende kwartielwaarden: 

 Q1: 2,9% 
 Q2: 13,1% 
 Q3: 21.8% 

Op basis hiervan kunnen dan vier klassen onderscheiden worden die iets zeggen over de economische 
duurzaamheid van de reder. Aangezien het totaal aantal beschikbare jaarrekeningen 61 was en deze dataset 
opgedeeld wordt in vier gelijke groepen, zullen in elke klasse ongeveer 15 reders zitten. De kleuren van de klassen 
zijn ter illustratie , waarbij donker groen staat voor het meest duurzame en rood voor het minst.  

 

Tabel 1: Verdeling bruto RTV in klassen o.b.v. kwartielwaarden (interne vergelijking) 
 

 

 

  

De reders die tot de eerste klasse behoren hebben een hogere rendabiliteit dan de 75% andere reders uit de vloot en 
creëren dus de meeste economische bijdrage met het geïnvesteerd  kapitaal. De reders uit klasse twee doen het nog 
steeds beter dan 50% van de vloot en worden dus ook nog steeds als relatief duurzaam beschouwd. De andere twee 
klassen doen het slechter dan de helft van de vloot, waarbij klasse 4 de laagst scorende 25% omvat en dus het 
minste economische waarde creëert, in sommige gevallen zelfs doet afnemen.  

Het voordeel van dit systeem is dat het eenvoudig te berekenen en interpreteren is, maar er gaat vrij veel detail 
verloren over de verhoudingen binnen de klassen. 

 

2. Lineaire regressie 
 

De tweede methode gaat opnieuw kijken de verdeling van de RTV scores, maar nu worden de referentiewaarden 
bepaald op basis van twee groepen (zie figuur 5). De 10% reders met de hoogste rendabiliteitwaarde krijgen score 
100, de 10% reders met de laagste waarde score 0. De score voor de reders met tussenliggende waarden voor 
rentabiliteit wordt bepaald met behulp van lineaire regressie (Stedula, 2006).  

Hieronder is opnieuw de verdeling van de bruto RTV te zien. Voor het selecteren van de referentiegroepen wordt dus 
nagegaan wat de 10% laagste en 10 % hoogste waarden zijn. Aangezien het totaal aantal beschikbare 

Klasse Grenzen Aantal 
Klasse 1 RTV > Q3 15 
Klasse 2 Q2 < RTV < Q3 15 
Klasse 3 Q1 < RTV < Q2 16 
Klasse 4 RTV < Q1 15 
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jaarrekeningen 61 is, wordt er dus afgerond gekeken naar de zes laagste en zes hoogste waarden. Al deze waarden 
krijgen respectievelijk score 0 en score 100. 

 

Figuur 5: Verdeling waarden voor bruto RTV - 10% hoogste waarden krijgen score 100, 10% laagste 

waarden score 0 
 

Vervolgens worden de twee grenspunten bepaald waartussen de lineaire regressie zal plaats vinden. Als grens van 
de onderste referentiegroep wordt de hoogste waarde van de zes laagste genomen, dit is de bruto RTV van -23%. Als 
grenswaarde voor de bovenste referentiegroep wordt de laagste van de zes hoogste waarden genomen, dit is 38% 
(zie figuur 5). De lineaire regressie, op basis waarvan de scores voor de andere waarden zal bepalen, gaat als volgt:  

(x1,y1) (-23, 0) Formule (x2 - x1)*(y - y1) = (y2 - y1)*(x - x1) 
(x2,y2) (38, 100) <=> (38 + 23)*y = 100*(x + 23)   
    <=> 61*y = 100*x + 2300     
    <=> y = (100/61) * x + 2300/61   
              

Figuur 6: Lineaire regressie bruto RTV 
 

Voor elke rentabiliteitswaarde x kan nu een score y berekend worden die zal liggen tussen 0 en 100. Voor een 
eenvoudigere weergave worden de scores vervolgens ingedeeld in klassen. Het aantal klassen is in principe vrij te 
kiezen, hier is gekozen voor een verdeling in 10 klassen om voldoende nuances te kunnen aantonen. 

Tabel 2: Indeling scores in klassen 

Scores (%) Klasse Scores (%) Klasse 

90 – 100 1 40 – 50 6 
80 – 90 2 30 – 40 7 
70 – 80 3 20 – 30 8 
60 – 70 4 10 – 20 9 
50 – 60 5 0 – 10 10 

 

Dit heeft geleid tot een verdeling van de indicatorenscores voor bruto RTV, te zien in figuur 7. De kleuren van de 
staafdiagram zijn opnieuw een indicatie van duurzaamheid, naar analogie met de andere indicatoren die reeds 
ontwikkeld zijn (groen meeste en rood minste duurzaam). Deze figuur geeft reeds een idee over hoe de scores 
verdeeld zullen zijn over de vloot. De actuele situatie kan hiervan verschillen, want zoals eerder al vermeld zijn de 
jaarrekeningen niet voor alle reders beschikbaar. 
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Figuur 7: Verdeling scores bruto RTV volgens duurzaamheid 
 

B. Externe vergelijking 
 

Een andere optie is het vergelijken van de RTV waarden uit de visserijsector met die van andere sectoren. Op deze 
manier kan nagegaan worden of het investeren van het financieel kapitaal in een andere sector meer economische 
bijdrage zou creëren. Als referentie wordt de volledige primaire sector genomen, deze omvat zowel de landbouw, 
jacht, bosbouw en visserij.  

Op de site van de Balanscentrale kunnen de statistieken per activiteitensector worden geraadpleegd. Hierin zijn 
ondermeer kwartielwaarden en gemiddelden te vinden voor de financiële ratio van de sectoren. Met deze gegevens 
kan dezelfde methode als hierboven, die gebruik maakt van de kwartielwaarden, toegepast worden. Het gebruiken 
van de lineaire regressie methode impliceert dat voor elk bedrijf uit de primaire sector afzonderlijk zijn RTV moet 
berekend worden, wat binnen het tijdskader van VALDUVIS niet mogelijk is. 

 Uit de statistieken vinden we de kwartielwaarden voor de bruto RTV van de primaire sector (Balanscentrale, 2011): 

 Q1: 3,6 % 
 Q2: 10.9 % 
 Q3: 19.7 % 

Hieruit kunnen opnieuw volgens hetzelfde principe als hierboven vier klassen worden afgeleid waarin reders worden 
ingedeeld. De verdeling is als volgt: 

 
Figuur 8: Verdeling bruto RTV in klassen o.b.v. kwartielwaarden (externe vergelijking) 

 

Uit de grafiek blijkt dat 17 reders van onze vloot meer economische waarde creëren per ingezet kapitaal dan 75% van 
de primaire sector, en in totaal doen 32 reders het beter dan de mediaan van de volledige primaire sector. De 
anderen doen het minder goed, met een 16tal reders die bij de laagste 25% horen en dus het minst duurzaam zijn. 
Opnieuw moet opgemerkt worden dat deze gebruikte data niet de volledige vloot beslaat en de actuele situatie 
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verschillend kan zijn van deze die hier wordt weergegeven. 

V. Opmerkingen & suggesties 
 

Data 

Het probleem stelt zich dat sommige rederijen bestaan uit twee schepen, maar hiervoor slechts één gezamenlijke 
jaarrekening moeten neerleggen. In bovenstaande berekeningen werden deze schepen niet opgenomen aangezien 
het hier slechts om een illustratie van de methode gaat. Een suggestie naar de toekomst is het eenvoudigweg 
verdelen van de jaarrekening en dezelfde score toe te kennen, ongeacht de verschillen tussen de schepen. Idealiter 
bestaan er natuurlijk twee afzonderlijke jaarrekeningen. 

Een tweede probleem is dat niet elke rederij verplicht is een jaarrekening neer te leggen. De reden hiervoor werd 
hierboven reeds aangehaald. Om dit probleem in te toekomst te vermijden zou het ideaal zijn moest de nodige data 
ook opgevraagd worden binnen het Data Collection Framework van de Europese Commissie. Dit kan zowel door 
afzonderlijk voor elke term binnen de formule een waarde te vragen, waarna de berekening wordt uitgevoerd door 
VALDUVIS, of één waarde voor rentabiliteit totaal vermogen. 

Het kan natuurlijk zijn dat de kleine rederijen, die niet verplicht zijn een jaarrekening op te stellen, geen weet hebben 
van de afzonderlijke winst- en kostenposten binnen hun onderneming. Door dit op te nemen in het Data Collection 
Framework zullen deze reders verplicht worden deze gegevens bij te houden. Dit kan een stimulans zijn tot het 
(nauwkeuriger) bijhouden van een boekhouding, wat de bedrijfsvoering ten goede zal komen.  

Zoals het woord al zegt, worden jaarrekeningen slechts eenmaal per jaar neergelegd bij de Nationale Bank. De 
frequentie waarmee bovenstaande indicator berekend kan worden is dus slechts eenmaal per jaar. Hierdoor zullen 
reders gedurende een volledig jaar steeds dezelfde score krijgen, ongeacht de eventuele inspanningen die men 
levert. Idealiter worden deze natuurlijk direct gereflecteerd in de score. Om dit te verwezenlijken moet op een 
frequentere basis data aangeleverd worden. In de situatie waar dit slechts voor enkele winst- en kostenposten 
mogelijk is, kunnen de andere posten evenredig verdeeld worden over de gewenste tijdsbasis.  

Benchmarking 

Hierboven wordt de sector zowel intern als met externe sectoren vergeleken. Hier werd ervoor gekozen om de 
benchmark op te stellen op basis van de primaire sector, maar uiteraard zijn hier ook nog andere opties. Zo kan 
gekeken worden naar de volledige Belgische economie. Zo kan nagegaan worden hoe groot de economische 
bijdrage is van het financieel kapitaal tegenover kapitaal geïnvesteerd in andere sectoren. Een tweede interessante 
optie is schepen meenemen in de benchmark die varen onder een andere vlag maar in dezelfde visgebieden. Op 
deze manier kunnen Belgische reders zich positioneren in een internationale context en vergeleken worden met 
schepen die dezelfde vis aanvoeren.  

In deze fact sheet wordt lineaire regressie toegepast, maar er bestaan nog andere methoden om een score toe te 
kennen aan de waarden tussen twee referentiegroepen. Afhankelijk van de vorm van de curve tussen de twee 
groepen zal de score verschillen. Zo kan een sigmoïdefunctie (figuur 9) worden toegepast, waarbij de onderste en 
bovenste scores wat worden afgevlakt.  

 

Figuur 9: Vb. van sigmoïdecurve (Wikipedia) 
 

Aangezien de verdeling van de bruto RTV waarden op het eerste zicht op een normaalverdeling lijkt, kan ook een 
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cumulatieve distributiefunctie (figuur 10) worden toegepast. Opnieuw zal dit tot gevolg hebben dat de onderste en 
bovenste scores afgevlakt zullen worden. Een andere optie is het fitten van een curve aan de data met het 
programma @risk. 

 

 

Figuur 10: Vb'n van cumulatieve distributiefuncties van de normaalverdeling (Wikipedia) 
 

Tot slot kan ook nog geargumenteerd worden over de indeling van de klassen. Bij de eerste indeling worden vier 
klassen gebruikt, gebaseerd op de vaak toegepaste kwartielmethode. De tweede indeling gebeurt op basis van 10 
klassen, maar dit aantal staat ter discussie. Een groter of kleiner aantal kan worden gebruikt naar gelang de gewenste 
graad van detail of in afstemming met andere ontwikkelde indicatoren binnen VALDUVIS.   
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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.  

Deze tweede fact sheet Rentabiliteit Totaal Vermogen is een aanvulling 
op de eerste uit februari 2014. Hier worden de opmerkingen van het MSP 
verwerkt. Voor de aanleiding, beschrijving en berekeningswijze van de 
indicator Rentabiliteit Totaal Vermogen wordt verwezen naar de eerste 
fact sheet.  
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I. Multi Stakeholders Proces 
 

Op 16 mei 2014 werd een multistakeholdersproces (MSP) gehouden waarop belangrijke spelers uit de visserijsector 
werden uitgenodigd. Het doel van het MSP was de nieuw ontwikkelde indicator onder de loep te nemen. Hierbij werden 
een aantal discussiepunten besproken: ‘Welke data wordt voor de berekening gebruikt?’, ‘Hoe worden de 

scores/kleuren/klassen bepaald?’, ‘Hoe scoort de Belgische vloot op deze indicator?’,…  

De opmerkingen en suggesties van de aanwezige stakeholders worden door het VALDUVIS-team in beschouwing 
genomen en waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de indicatoren. Hieronder volgen de belangrijkste 
discussiepunten omtrent Rentabiliteit Totaal Vermogen en de verwerking ervan.  

II. Discussiepunten & aanpassingen 
 

A. Keuze voor bruto rentabiliteit 
 

De stakeholders waren het eens om te werken met de bruto rentabiliteit, om zo het effect van afschrijvingen op de 
rentabiliteit te elimineren. Op deze manier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een onderneming die net nieuwe 
investering doet (en dus grotere afschrijvingen kent) tegenover een onderneming met kleine afschrijvingen. 

B. Berekening en benchmarking 
 

Het benchmarken is geen eenvoudige kwestie. Vergelijken tegenover volledige Belgische economie is niet realistisch 
door erg verschillende eigenschappen van visserijsector. Vergelijken tegenover de primaire sector is wel nog oké 
volgens de stakeholders door de gelijkaardige kenmerken.  

Er wordt geopperd te kijken naar de evolutie van de rentabiliteit van een individuele reder. Is de rentabiliteit gedaald of 
gestegen tegenover een aantal jaar geleden? Alhoewel dit zeker interessante informatie kan bieden voor de individuele 
reder, valt dit echter buiten de scope van VALDUVIS. Binnen VALDUVIS worden schepen en/of technieken immers 
tegenover elkaar of tegenover een externe benchmark geplaatst. Het simpelweg dalen of stijgen van de rentabiliteit 
zegt niks over de grootte van deze rentabiliteit.  

Tijdens het MSP werd een aantal keer aangehaald dat de visserijsector sterk afhankelijk is van externe factoren en dus 
ook grote fluctuaties kent. Op vraag van de stakeholders is besloten om met gemiddelden van financiële data te 
rekenen. Op deze manier worden onverwachtse of uitzonderlijke situaties uitgevlakt. De periode waarover het 
gemiddelde berekend wordt is drie jaar. Dit wordt gedaan door: 

- jaarrekeningen voor 2010, 2011 en 2012 op te vragen  
- bruto RTV berekenen voor elk jaar 
- gemiddelde te nemen 
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Het resultaat hiervan is te zien in figuur 1. De waarden zijn gegroepeerd in ranges van 10%. Twee extreme waarden 
zijn uit de figuur gelaten om de visuele interpreteerbaarheid te vereenvoudigen.  

Het nadeel van werken met een gemiddelde score over drie jaar is dat de evolutie in de rentabiliteit minder snel zichtbaar 
is. Wanneer een bepaald schip veranderingen doorvoert met het oog op het verbeteren van de rentabiliteit, zal dit 
minder snel gereflecteerd worden in de waarde en dus ook de behaalde duurzaamheidsscore.  

 

 

Figuur 1: Verdeling bruto RTV en lineaire regressie 
 

De groene lijn in figuur 1 is het resultaat van de lineaire regressie, een vorm van interne benchmarking. Bij deze methode 
worden aan de 10% laagste en hoogste waarden respectievelijk score 0 en 100 toegekend (op deze manier worden 
extreme of uitzonderlijke waarden uitgevlakt). Vervolgens wordt aan de hand van lineaire regressie afzonderlijke scores 
toegekend. (Voor meer informatie, zie eerste fact sheet Rentabiliteit Totaal Vermogen).  

Er kan ook extern benchmarking uitgevoerd worden. De keuze is hier gevallen op een vergelijking met de primaire 
sector. De benchmark van de primaire sector moet nu ook een gemiddelde over drie jaar zijn. Hiervoor werden de 
statistieken per activiteitensector geraadpleegd voor de jaren 2010, 2011 en 2012. De gemiddelde kwartielwaarden 
voor deze drie afgelopen jaren zijn: 

- Q1: 4,2 % 
- Q2: 11,2 % 
- Q3: 20,2 %    

De mediaanwaarde van 11,2% is aangeduid in figuur twee. Deze waarde komt via dezelfde lineaire regressieformule 
overeen met een score van 30. Uit analyse van de data wordt duidelijk dat 65% van de reders zich boven deze waarde 
bevindt.  
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Figuur 2: Externe vergelijking primaire sector 
 

Opmerking:  

Een aantal rederijen bestaan nog maar 2 of 1 jaar en hiervoor kan dus geen gemiddelde over drie jaar berekend worden. 
In deze situatie is de (gemiddelde) waarde over 2 of 1 jaar zijn wel meegenomen in de figuur en bij het berekenen van 
de lineaire regressie. Dit kan bij de individuele scores aangeduid worden door respectievelijk een (*) of twee (**) 
sterretjes. 

 

C. Simulatie 
 

Aan de hand van de gegevens uit de jaarrekeningen afkomstig uit de balanscentrale (Nationale Bank) werden de scores 
berekend. Omdat de gegevens van 2013 nog niet beschikbaar zijn werd verder gewerkt met gegevens uit 2010, 2011 
en 2012. Op die manier kon de indicator voor 61 rederijen berekend worden. De scores liggen hoofdzakelijk tussen -
0,01 en 0,35, aan beide zijden van de grafiek komen echter grote outliers voor. De scores zijn zeer vaartuig gebonden, 
door de beperkte omvang van de data set is het statistisch gezien ook moeilijker om patronen waar te nemen per 
vaartuigkarakteristiek. 
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Onderstaande boxplot geeft een overzicht weer van de scores volgens de ouderdom van het vaartuig. Opvallend is dat 
de twee uiterste leeftijdsklassen ook de laagste scores hebben. Een mogelijke verklaring kan zijn dat nieuwere 
vaartuigen eerst een leerproces ondergaan en een hogere schuldaflossingen hebben waardoor hun cijfers wat lager 
zijn. De lagere scores van de oudste vaartuigen kan verklaard worden door een mogelijke verminderde efficiëntie. 
Vaartuigen in de groep 11 tem 15 hebben de hoogste scores, er kan verondersteld worden dat deze vaartuigen in het 
algemeen over de nieuwste technieken beschikken en na een leerproces op volle efficiëntie varen. 

 

Indien de jaarlijkse scores vergeleken worden zien we een afname van de gemiddelde score (0,25 (2010), 0,17 
(2011) en 0,12 (2012)), ook op vaartuigniveau is deze afname vast te stellen. 43 van de 58 vaartuigen waarvoor de 3 
scores berekend konden worden kenden een afname van hun bruto rentabiliteit totaal vermogen. Dalende visprijzen 
en stijgende brandstofkosten liggen hier waarschijnlijk mee aan de oorzaak.  
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© Karl Van Ginderdeuren 

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

Binnen de economische pijler worden twee thema’s behandeld - 
maatschappelijk economische bijdrage en veerkracht - dewelke 
gescoord worden met een aantal indicators. Visserij-inspanning is 
een indicator van het eerste thema. De indicator gaat na hoeveel 
waarde gecreëerd wordt per ingezette visserij-inspanning. Hieronder 
volgt de reden voor selectie, de berekening en enkele opmerkingen 
en bedenkingen.  
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I. Inleiding 
 

Visserij-inspanning, of fishing effort, is een maat voor de hoeveelheid die gevist wordt. Vanuit Europa wordt deze 
hoeveelheid gelimiteerd om zo de capaciteit van de vloot in evenwicht te brengen met de biologische grenzen van de 
visstocks. Aangezien het inzetten van visserij-inspanning noodzakelijk is voor het uitoefenen van visserijactiviteiten, is 
het belangrijk dit zo efficiënt mogelijk te doen.  

In de literatuur wordt vaak gesproken over catch per unit effort of CPUE (Harley S.J. et al., 2001; Maunder M.N., 
2001; Linløkken A. & Haugen T.O., 2006), waarbij de hoeveelheid vis wordt uitgezet tegenover de visserij-inspanning. 
Er wordt ook gewerkt met de revenu per unit effort of RPUE (Accadia & Spagnolo, 2006), waarbij naar de besomming 
wordt gekeken tegenover de inspanning. Hierbij wordt steeds getracht deze verhouding te maximaliseren door het 
creëren van zoveel mogelijk aangelande vis en/of besomming met zo weinig mogelijk visserij-inspanning.  

In deze fact sheet wordt een variant op de RPUE toegepast. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag: is de vis 

afkomstig van een trip waarbij de visserij-inspanning efficiënt is ingezet? Hieronder volgt de beschrijving en 
berekening van de indicator en de afzonderlijke elementen.  

II. Indicator 
 

Eenvoudig gesteld ziet de indicator er uit als volgt: 

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔

𝑉𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑖𝑗−𝑖𝑛𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔
  (1) 

Deze waarde wordt berekend na elke visreis bij aanlanding van de vangt in de veiling. De besomming van de 
ondernomen visreis wordt uitgedrukt tegenover de ingezette visserij-inspanning tijdens die reis. Hieronder volgt een 
afzonderlijke beschrijving van de teller en de noemer met de bijhorende data-issues. 

A. Besomming 
 

De besomming van een visreis wordt als volgt berekend: 
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∑ ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑖 (𝑘𝑔) ∗  𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑖 (
€

𝑘𝑔
)   (2) 

Het zal echter niet mogelijk zijn de werkelijke besomming van de visreis te berekenen. De indicatorscore moet immers 
verschijnen op de veilingklok vóór de koper afdrukt, dus de prijs die geboden wordt is nog niet geweten. Dit wordt 
opgelost door te werken met het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen periode. 

De prijs uit formule (2) wordt benaderd door met de gemiddelde prijs te werken die werd behaald voor elke vissoort 
over een bepaalde periode. Het voortschrijdend aspect houdt in dat telkens teruggerekend wordt vanaf de dag 
waarop de indicator wordt berekend (zie onderstaand kader). Er is voor gekozen te werken met een periode van drie 
maand. Dit is voldoende lang om grote prijsverschillen door uitzonderlijke situaties uit te vlakken. Tegelijkertijd biedt 
het de mogelijkheid de seizoenale invloed op de prijs te weerspiegelen. 

 

 

 

 

 

Dit houdt in dat een databank moet worden bijgehouden met voor elke reder de prijs die hij voor elke soort de 
afgelopen periode heeft behaald. Voor deze data is een samenwerking met de Vlaamse Visveiling en de veiling van 
Nieuwpoort noodzakelijk. 

B. Visserijinspanning 
 

Zoals hierboven reeds geschreven, is de visserijinspanning een maat voor de hoeveelheid die gevist wordt. De 
Europese Commissie definieert dit als vangstcapaciteit x activiteit.  Beide variabelen kunnen op verschillende 
manieren worden uitgedrukt. 

1. Vangstcapaciteit 
 

De vangstcapaciteit van een schip kan op twee manieren 
uitgedrukt worden. Enerzijds als het vermogen, uitgedrukt in kW, 
en anderzijds als gross tonnage (GT) of bruto tonnage, een maat 
voor de inhoud van een schip. Hoe meer kracht het vaartuig bezit 
(kW) en/of hoe groter de inhoud, hoe meer vis het kan vangen.  

In de Belgische vloot doen zich twee bijzonderheden voor bij het 
toekennen van kW aan een schip: 

Ten eerste kan een onderscheid gemaakt worden tussen werkelijke en fictieve kW’s (zie Figuur 1). De werkelijke kW’s 

zijn zoals het woord zegt het werkelijke motorvermogen van het schip. Fictieve kW’s kunnen bijgekocht worden 

wanneer een ander schip uit de vaart gaat en diens motorvermogen wordt verdeeld over de vloot. De reden hiervoor 
is dat in bepaalde gebieden quota toegekend worden op basis van de totale (werkelijke + fictieve) kW’s.  

Ten tweede kan er ook een vangstrechtfactor worden toegekend na vervanging van een motor tot één met lagere kW 
(minimum -20%). Om nog steeds dezelfde vangstmogelijkheden te behouden, maar met een kleiner vermogen en dus 
kleinere ecologische voetafdruk, wordt het totale vermogen vermenigvuldigd met de factor 1,25.  

2. Activiteit 
 

De activiteit is de tijd die gevist wordt. De Europese Commissie definieert de activiteit als fishing days, het aantal 
dagen dat werkelijk wordt gevist. In het logboek wordt nauwkeurig bijgehouden hoeveel uur er gevist wordt, op basis 
daarvan wordt het aantal visdagen berekend. (Indien er binnen 1 kalenderdag wordt gevist telt deze dag als één 

Voorbeeld voortschrijdend gemiddelde 

Gemiddelde visprijzen voor aanlanding op 24 maart 2014: 

 Berekening over periode van 23/12/2013 tot 23/3/2014 

Gemiddelde visprijzen voor aanlanding op 28 maart 2014: 

 Berekening over periode van 27/12/2013 tot 27/3/2014 

 

Figuur 1: Verschillende types vermogen 
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visdag, onafhankelijk van de duur van de visactiviteit). 

3. Combinatie 
 

Volgens de definitie van de Europese Commissie kan de visserij-inspanning dus berekend worden aan de hand van 
twee formules: 

𝐺𝑇 ∗ 𝑓𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑦𝑠  (3) 

𝑘𝑊 ∗ 𝑓𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑦𝑠 (4) 

Als noemer voor deze indicator zal een combinatie gemaakt worden van formule (3) en (4), dit om twee redenen. Ten 
eerste zijn er aan de licentie van een schip zowel een vast aantal GT als kW (totale) gebonden. Het is dus belangrijk 
beiden zo efficiënt mogelijk in te zetten.  

Ten tweede vormt deze combinatie een evenwicht tussen de actieve en passieve visserij. In het geval van de actieve 
visserij drukt het vermogen van de motor het beste de vangstcapaciteit uit. Zij gebruiken dit vermogen namelijk voor 
kracht en snelheid bij het slepen. Dit is niet het geval bij de passieve visserij, die het vermogen enkel gebruiken om 
ergens naar toe te stomen. De inhoud van het schip geeft hier een betere indicatie van het vangstpotentieel.  

C. Berekening en databeschikbaarheid 
 

De uiteindelijke berekening van de indicator zal bestaan uit twee deelindicatoren. Formule (1) wordt dus gesplitst en 
op basis van bovenstaande formules omgevormd tot: 

∑ ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑖 (𝑘𝑔)∗ 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑠𝑡𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑖 (
€

𝑘𝑔
)

𝐺𝑇∗𝑓𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑦𝑠
  (5) 

 

∑ ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑖 (𝑘𝑔)∗ 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑡𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑠𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑖 (
€

𝑘𝑔
)

𝑘𝑊∗𝑓𝑖𝑠ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑦𝑠
  (6) 

 

Deze deelindicatoren worden afzonderlijk gescoord, waarna ze geaggregeerd worden tot één score (zie III. 
Benchmarking).  

Zoals hierboven reeds beschreven zijn voor de besomming te berekenen de volgende zaken noodzakelijk: de 
hoeveelheid van elke soort in de aanlanding en de gemiddelde prijs voor elke soort behaald in de afgelopen drie 
maanden. Om deze informatie realtime te kunnen bekomen zullen afspraken moeten worden gemaakt met de 
visveiling. 

Voor het berekenen van de noemers uit formule (5) en (6) zijn de volgende zaken noodzakelijk: het aantal visdagen 
van de reis, de bruto tonnage en het vermogen van de motor. Het aantal visdagen is af te leiden uit de 
logboekinformatie. De bruto tonnage is terug te vinden in de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen, uitgegeven 
door de federale overheidsdienst Mobiliteit (2014). Voor het motorvermogen gaan we gebruik maken van het totale 
motorvermogen (zie hierboven). Dit omdat het de totale kW’s zijn die gebonden zijn aan een licentie, en omdat ook op 

deze manier wordt gerapporteerd aan de Europese Commissie. De werkelijke kW’s zijn ook terug te vinden in de 

Officiële lijst der Belgische Vaartuigen, gegevens over fictieve kW’s zijn beschikbaar bij Dienst Zeevisserij.  

III. Benchmarking 
 

De deelindicatoren (5) en (6) worden eerst afzonderlijk gescoord waarna ze geaggregeerd worden tot één score. 
Zoals bij de andere indicatoren kunnen de waarden zowel intern en extern gebenchmarked worden.  
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A. Interne benchmarking 
 

Bij de interne benchmarking worden de waarden tegenover elkaar gepositioneerd en op deze manier een score 
toegekend. De waarden van formule (5) en (6) worden elk gepositioneerd tegenover de behaalde waarden van de 
volledige sector van de afgelopen drie maand. Dit wordt gedaan aan de hand van de lineaire regressiemethode, wat 
resulteert in een score tussen 0 en 1 (zie fact sheet I Rentabiliteit Totaal Vermogen).  

Vervolgens worden de scores gewogen, waarbij aan elke deelindicator een gelijk gewicht van ½ wordt toegekend. De 
combinatie van deze gewogen scores zal opnieuw leiden tot een waarde tussen 0 en 1. Op deze gewogen som wordt 
nogmaals een lineaire regressie toegepast. We kunnen er immers niet van uitgaan dat de minimale en maximale 
waarde respectievelijk 0 en 1 zijn. (Dit zou immers willen zeggen dat een schip voor beide deelindicatoren de 
minimale respectievelijk maximale scores kan behalen). Om een realistische vergelijking te maken wordt deze 
gewogen som vergeleken met alle behaalde waarden uit de sector van de afgelopen drie maand. (Op deze manier 
wordt de waarde vergeleken met het wérkelijke minimum en maximum). Na de lineaire regressie bekomt men 
opnieuw een score tussen 0 en 1, wat de finale score is van deze indicator. In Figuur 2 is een schematische 
voorstelling gegeven.   

 

Figuur 2: Schematische voorstelling benchmarking 

 

 

B. Externe benchmarking 
 

Bij de externe benchmarking worden dezelfde stappen gevolgd, maar de lineaire regressie gebeurt op basis van 
andere waarden. De waarde van elk schip wordt gepositioneerd tegenover de hoogst en laagst behaalde waarde 
binnen Europa. Voor de eenvoud wordt gewerkt met het gemiddelde van elke lidstaat, maar een grotere graad van 
detail is ook mogelijk.  

Deze gemiddelden vallen te berekenen met data die jaarlijks wordt opgevraagd door het STECF (Scientific, Technical 
and Economic Committee for Fisheries) en gerapporteerd worden in het Annual Economic Report (STECF, 2013). De 
meest recente data beschikbaar voor elke lidstaat dateert van 2011. 

Door het uitvoeren van de lineaire regressie heeft ook elke lidstaat een bijhorende score voor formule (5) en (6). Deze 
worden net zoals hierboven gewogen en vervolgens opgeteld. Op basis van deze gewogen sommen wordt dan de 
tweede lineaire regressie opgesteld. Door het positioneren van de gewogen som tegenover de minimale en maximale 
gewogen som binnen Europa bekomt men de finale score.  
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IV. Opmerkingen  
 

In de indicator is er gebruik gemaakt van visdagen  in plaats van zeedagen. Dit is een bewuste keuze voor een aantal 
redenen. Ten eerste is dit de manier waarop de Europese Commissie de visserij-inspanning heeft gedefinieerd en dus 
ook de manier waarop de lidstaten rapporteren. Afwijken van deze keuze zou externe vergelijkingen bemoeilijken. 
Ten tweede impliceert het werken met zeedagen dat stoomdagen ook in rekening worden gebracht. Aangezien er 
tijdens het stomen geen druk wordt uitgeoefend op het visbestand, hoeven deze dagen niet opgenomen te worden in 
deze indicator.   

In de indicator wordt ook gebruik gemaakt van de totale kW’s, waarbij dus ook rekening wordt gehouden met het 
fictieve vermogen van een motor. Hier is opnieuw voor gekozen omdat op deze manier aan de Europese Commissie 
wordt gerapporteerd. Daarnaast zijn het deze fictieve kW’s die bij inefficiënte benutting kunnen herverdeeld worden 
onder de vloot, dus is het interessant om hier ook rekening mee te houden.  

De Europese Commissie erkent dat deze manier van visserij-inspanning definiëren niet langer ideaal is. In een 
mededeling uit 2007 doet men een aantal suggesties om de vangstcapaciteit niet langer te definiëren op basis van 
vaartuigkenmerken, maar te kijken naar vistuigkenmerken (COM 2007, 39). Het gebruik van de vaartuigkenmerken 
vermogen en bruto tonnage gaat terug tot de jaren tachtig en zijn vervat in het GVB. Het bepalen van 
capaciteitsbeperking op vistuigkenmerken (bv.  grootte, diepte en duur staande want) vergt een veel kennis van deze 
vangsttechnieken. Daarnaast verliest men het vermogen om vaartuigen onderling te vergelijken.  

In een verslag van de Commissie aan het Europees parlement en de raad (COM 2013, 85) reikt men zelf een volledig 
nieuwe manier aan om tot een duurzaam evenwicht tussen vangstcapaciteit en –mogelijkheid te komen. Men stelt dat 
het niet langer volstaat om de capaciteitsmaxima in statistische parameters uit te drukken. Het beheer van de vloot 
vereist indicatoren voor de economische levensvatbaarheid en bredere duurzaamheidsindicatoren. De Europese 
Commissie wil op termijn dus ook evolueren naar een geïntegreerd duurzaamheidssysteem, zoals binnen VALDUVIS 
ontwikkeld wordt, om de vloot te evalueren.  
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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.  

Binnen de economische pijler worden twee thema’s behandeld - 
maatschappelijk economische bijdrage en veerkracht - dewelke 
gescoord worden met een aantal indicators. Financiële 
stabiliteit is een composietindicator van het tweede thema. 
Hieronder volgt de reden voor selectie, de berekening en enkele 
opmerkingen en bedenkingen.  

 VALDUVIS 
Fact sheet -  indicator ‘FINANCIELE STABILITEIT’ 

April 2014  
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I. Reden voor selectie 
 

Binnen VALDUVIS wordt nagegaan welke rederijen genoeg veerkracht vertonen om zich aan te passen aan 
nieuwe en veranderende omstandigheden, dit met het oog op een stabiele en ecologisch verantwoorde aanvoer. 
Een analyse van het financieel risico moet daarom meegenomen worden. Immers hoe kleiner het financieel 
risico, hoe stabieler het inkomen en hoe groter de veerkracht van een bedrijf. De manier waarop de financiële 
stabiliteit wordt gescoord is aan de hand van een model dat de kans op succes of faling voorspelt. Hiervoor wordt 
verwezen naar drie modellen ontwikkeld onder leiding van Hubert Ooghe, professor aan de Universiteit Gent en 
Vlerick (Ooghe et al., 2012). 

II. Modellen voor succes en faling  
 

Het voorspellen van succes of faling van een onderneming staat gelijk aan het evalueren van zijn financiële 
stabiliteit. Immers, hoe groter de financiële stabiliteit hoe meer kans op succes. Financiële stabiliteit moet 
natuurlijk wel in zijn context worden geplaatst. Het gaat hier over op een continue wijze voldoende opbrengst 
realiseren om productiefactoren en schuldeisers af te betalen en waar nodig nieuwe investeringen te doen. Er kan 
immers geargumenteerd worden dat groei de financiële stabiliteit verstoort, maar deze benadering is hier niet van 
toepassing.  

Hubert Ooghe heeft samen met enkele collega’s doorheen zijn carrière verschillende modellen ontwikkeld om dit 

succes of faling in te schatten. Hiervoor maakte hij gebruik van verschillende methodes, elk met zijn voor- en 
nadelen. De drie voornaamste worden hieronder besproken en zijn gebaseerd op het boek “Handboek financiële 

analyse van de onderneming” (Ooghe et al., 2012). 

A. Statistische discriminantanalyse 
 

1. Opbouw modellen 
 

Statistische discriminantanalyse is de verzamelnaam voor methodes die nagaan welke financiële ratio’s 
verschillen bij failliete en lopende ondernemingen. Twee methodes hierbinnen zijn de multipele lineaire 
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discriminantanalyse en de multipele logistieke regressie op basis waarvan twee types modellen zijn ontwikkeld. 
De algemene vorm van de modellen ziet eruit als volgt: 

 

Multipele lineaire discriminantanalyse 

𝐷 = 𝑑0 +  𝑑1𝑅1 + 𝑑2𝐷2 + ⋯ + 𝑑𝑚𝑅𝑚  (1)   

 

Multi

pele 

logist

ieke regressie 

𝐿 =  
1

1+ 𝑒  – (𝑏0 + 𝑏1𝑉1 + 𝑏2𝑉2 + …+ 𝑏𝑚𝑉𝑚)
   (2)  

 

De 
onaf
hank

elijke variabelen representeren de financiële ratio’s op basis waarvan de ondernemingen geëvalueerd worden. 
Deze worden berekend op basis van de jaarrekening. De uitkomsten van de functies geven een aanduiding van 
de financiële gezondheid van de onderneming, waarbij de logitscore geïnterpreteerd kan worden als een 
waarschijnlijkheid tot succes of faling.  

De belangrijkste stappen die genomen moeten worden om de modellen operationeel te maken zijn de volgende: 

1. Selectie van de variabelen (of financiële ratio’s) 
2. Schatten van het model aan de hand van steekproeven 
3. Validatie van het model aan de hand van valideringssteekproeven en bepaling foutenpercentages 
4. Benchmarking op basis van foutenpercentages 

De selectie van variabelen is gebeurd aan de hand van een aantal criteria zoals gebruiksvriendelijkheid en 
publiek beschikbare informatie (bv. jaarrekening). Daarnaast hebben ze zich gebaseerd op theoretische modellen 
omtrent succes of faling van ondernemingen. Hierbij ligt de nadruk voornamelijk op deelcomponenten van 
liquiditeit en rentabiliteit, aangevuld met andere variabelen die uit vorige studies belangrijk zijn gebleken.  

De tweede stap is het schatten van het model aan de hand van steekproefpopulaties. Dit houdt het selecteren 
van de meest verklarende variabelen en het schatten van de coëfficiënten in. Hiervoor heeft men twee types 
nodig: jaarrekeningen van gefaalde ondernemingen en van lopende (nog steeds succesvolle) ondernemingen. 
Voor elk van deze ondernemingen worden de financiële ratios berekend en in het model gestopt. Met behulp van 
statistische programma’s worden de modellen dus gefit aan deze data. 

Afhankelijk van welke steekproefpopulatie men hier gebruikt bekomt men verschillende modellen. Zo maken 
Ooghe et al. (2012) zowel bij het lineair als logitmodel onderscheid tussen een voorspellend model 1 jaar voor 
faling en 3 jaar voor faling. Hierbij wordt het model gefit aan jaarrekeningen van ondernemingen die 
respectievelijk 1 jaar of 3 jaar later in faling gaan. Dit resulteert in andere verklarende variabelen (financiële 
ratio’s) en andere waarden voor de coëfficiënten.   

Vervolgens worden de modellen getest aan de hand van een validatiesteekproef. De financiële ratio’s van deze 
ondernemingen worden berekend en in het model gestopt, waarna de uitkomst vergeleken wordt met de 
werkelijke situatie. Er kunnen zich twee fouten voordoen:  

- Type I-fout: een falend bedrijf classificeren als lopend bedrijf 
- Type II-fout: een lopend bedrijf classificeren als falend 

Op basis van deze foutenpercentages (aantal fouten / totaal aantal waarnemingen) kan iets gezegd worden over 
de betrouwbaarheid van de modellen. Ooghe et al. (2012) gebruiken deze foutenpercentages ook om de ideale 

Waarbij: D = discriminantscore tussen  −∞ en  +∞ 
 R1,…, Rm = onafhankelijke variabelen van het discriminantmodel 
 d0 = constante term 
 d1, …, dm = lineaire discriminantcoëfficiënten 

Waarbij: L = logitscore tussen 0 en 1 
 V1 , …, Vm = onafhankelijke variabelen van het logitmodel 
 b0 = constante term 
 b1, …, bm = regressiecoëfficiënten 
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afkapgrens te vinden. Dit is de benchmark waaronder of –boven een onderneming als falend of lopend wordt 
geclassificeerd. De meest gebruikte methode voor het vinden van deze grens is het minimaliseren van het 
ongewogen gemiddelde van de type I-fout en type II-fout. Er kunnen ook twee grenzen worden bepaald op basis 
van de foutenpercentages: een bovengrens waarbij type I-fout wordt geminimaliseerd en een ondergrens waarbij 
type II-fout wordt geminimaliseerd. De ondernemingen worden dan als volgt geclassificeerd: 

- Lopend > bovengrens 
- Bovengrens < onbepaald < ondergrens 
- Falend < ondergrens 

Er is ook een mogelijkheid de ondernemingen tegenover elkaar te vergelijken aan de hand van percentieltabellen. 
Positionering in deze tabel geeft aan hoeveel percent van de falende of lopende ondernemingen een lagere score 
heeft.  

2. Knelpunten 
 

Algemeen krijgt men bij het gebruik van statistische discriminantanalyse te maken met twee grote problemen 
(Ooghe et al., 2012). Ten eerste is er een probleem bij de coëfficiëntenschatting. Dit is een puur statistische 
procedure die er niet altijd in slaagt de werkelijke situatie te vatten. Het model legt relaties tussen verschillende 
variabelen (of financiële relaties) die soms niet stroken met de realiteit. Vaak krijgt men ook te maken met 
“overfitting”, waarbij het model te sterk geoptimaliseerd wordt in functie van een bepaalde steekproef. 
Herschatten van de coëfficiënten op basis van andere datasets kunnen dan aanleiding geven tot andere waarden 
en andere performanties van het model.  

Een tweede probleem doet zicht voor bij de selectie van de variabelen. Bij het opstellen van het model worden 
eerst een heleboel indicatoren geselecteerd die een verklarende rol kunnen spelen. Daarna wordt aan de hand 
van statistische methodes de lijst gereduceerd tot de variabelen met grootste verklarende kracht voor die 
bepaalde steekproef. De uiteindelijke selectie is dus zelden gebaseerd op een algemeen kader of een aanvaarde 
financiële theorie.  

B. Simpele intuïtieve modellen 
 

De nadelen van de statistische discriminantanalyse hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuw type model: 
de ‘simpele-intuïtieve‘ modellen (SIM 05) (Ooghe et al., 2012). Hieronder wordt besproken hoe omgegaan wordt 
met deze problemen.  

1. Opbouw model 
 

Ten eerste gebeurt de selectie van de variabelen niet aan de hand van statistische methodes, maar op basis van 
financiële expertise (rekening houdend met kennis en ervaring van financiële analisten). Ten tweede worden er 
geen coëfficiënten toegekend aan de variabelen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van tekens, waarbij een positief 
(negatief) teken betekent dat de financiële ratio een positief (negatief) effect heeft op de financiële gezondheid 
van een bedrijf.  

Om de ratiowaarden onderling vergelijkbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van een logittransformatie. Dit 
gebeurt met volgende formule die elke ratiowaarde (uitgedrukt in decimalen) omzet in een waarde tussen 0 en 1. 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑅 =  
1

( 1+𝑒−𝑅 )
  (3) 

 

Verv
olgens worden de logitwaarden van de ratio’s gecombineerd tot een rekenkundig gemiddelde. Dit leidt tot een 
totaalscore waarbij aan elke ratio een gelijk gewicht wordt toegekend.  

𝑆 =  
∑ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑅𝑖

𝑛
𝑗=𝑖

𝑛
      (4)    

Met: logit R = logitwaarde van R 
 R = decimale ratiowaarde 
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Ook bij dit model worden de hierboven vermelde stappen doorlopen om het model operationeel te maken. De 
selectie van de variabelen gebeurt dus op basis van financiële expertise in plaats van statistische procedures. Dit 
heeft geleid tot verschillende modellen met elk 8 ratio’s. Deze ratio’s weerspiegelen aspecten van de vier 

basisdimensies van financiële gezondheid (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en toegevoegde waarde). 
Vervolgens worden de modellen geschat en getest op hun performantie aan de hand van steekproeven.  Het 
model met het laagste gemiddelde foutenpercentage bij de optimale afkapgrens wordt weerhouden als beste 
model.  

De score van het model wordt de FiTo® - score genoemd (Financiële Toestand) en hoe hoger de score, hoe 
sterker de financiële toestand van de onderneming. De score kan ook hier vergeleken worden met een onder- en 
bovengrens in functie van de foutpercentages. De onderlinge vergelijking van de ondernemingen met behulp van 
percentielen wordt bij dit model grafisch voorgesteld met het FiTo® - kompas (zie figuur 1). Elke pijl stelt één van 
de acht indicatoren voor en de lengte wordt bepaald door de percentielwaarde van de ratio’s logitwaarde. Hoe 

groter het percentiel, hoe langer de pijl en hoe beter de desbetreffende ratio.  Het percentiel van de totale score 
wordt weergegeven door de positie van de rode cirkel: hoe dichter de rode cirkel bij de buitenste cirkel (dus hoe 
kleiner de blauwe rand), hoe sterker de financiële positie van de onderneming.  

 

Figuur 1: FiTo® - kompas (Ooghe et al., 2012) 

III. Toepassing SIM05-model 

 

A. Rekenvoorbeeld 
 

Dit is het model dat wordt toegepast om de scores voor financiële stabiliteit te berekenen. Hieronder is de lijst te 
zien van de financiële ratio’s die deze score zullen bepalen. De waarden waarmee de ratio’s worden berekend 

zijn terug te vinden in de jaarrekening1, aangeduid door de bijhorende code in kolom 3 tabel 1. 

Tabel 1: Financiële ratio’s van het SIM05-model 

Ratio’s Teken Codes 

1. Bruto toegevoegde waarde / 
personeelskosten 

+ 9900 / 62 

2. Nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor 
belastingen 

+ 
(9901 + 9125) / (20 + 21 + 22/27 + 3 + 40/41 

+ 490/1) 
3. Nettorendabiliteit van het eigen vermogen + 9904 / 10/15 

1 Enkel de jaarrekeningen van de rederijen die varen onder het statuut van BVBA of NV zijn vrij te raadplegen. Van zo’n vijftal 

rederijen varen onder een alternatief statuut en hiervoor is geen jaarrekening beschikbaar. 

Met: S = score tussen 0 en 1 
 logit R = logitwaarde van R tussen 0 en 1 
 R = decimale ratiowaarde 
 n = aantal opgenomen ratio’s 
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na belastingen 

4. Zelffinancieringsgraad + (13 + 14) / 10/49 

5. Graad van financiële onafhankelijkheid + 10/15 / 10/49 

6. KT financiële schuldgraad - 430/8 / 42/48 

7. Dekking van het vreemd vermogen door de 
cashflow 

+ 
(9904 + 656 – 780 + 680 +8079 – 8089 + 

8279 – 8289 + 8475 – 8485 + 631/4 + 635/7 – 
9125) / (16 + 17/49) 

8. Nettokasratio + (50/53 + 54/58 – 43) / (28/58 – 29) 
 

Het teken van de ratio’s in kolom twee van bovenstaande tabel duidt aan welke invloed de ratio zal hebben op de 
score. Een positief teken wil zeggen hoe groter de waarde, hoe beter de financiële stabiliteit. Omgekeerd zal de 
ratio met een negatief teken resulteren in een lagere score bij een hoge waarde van de ratio.  

De waarden van de ratio’s ( R ), uitgedrukt in decimale waarden, worden vervolgens omgezet in een score tussen 
0 en 1 met behulp van de logittransformatie: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑅 =  
1

( 1+𝑒−𝑅 )
  (3) 

Waarbij: 

lim
𝑅 → +∞

𝑒−𝑅 = 0  (5) 

Hoe groter de waarde voor R, hoe kleiner de exponentiële functie en bijgevolg hoe kleiner de noemer van de 
logitfuncitie. Een grote positieve waarde voor de ratio resulteert dus in een grote logitwaarde dicht bij één. Ratio 
zeven heeft echter een negatief teken, waardoor functie (5) eigenlijk de volgende wordt: 

lim
𝑅 → +∞

𝑒𝑅  = +∞  (6) 

Hoe groter de waarde van de ratio, hoe groter de noemer van de logitfunctie zal zijn en hoe dichter bij nul de 
logitwaarde zal liggen. Om de FITO®-score te bekomen wordt vervolgens een ongewogen gemiddelde gemaakt 
van alle logitscores (zie formule (4)). In onderstaande tabel is een rekenvoorbeeld te zien. 

Tabel 2: Rekenvoorbeeld FiTo®-score 

Ratio’s Waarde Logitscore 

1. Bruto toegevoegde waarde / 
personeelskosten 

1,50 0,82 

2. Nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor 
belastingen 

0,02 0,51 

3. Nettorendabiliteit van het eigen vermogen na 
belastingen 

0,03 0,51 

4. Zelffinancieringsgraad 0,63 0,65 
5. Graad van financiële onafhankelijkheid 0,78 0,69 
6.     KT financiële schuldgraad 0,00 0,50 
7. Dekking van het vreemd vermogen door de 

cashflow 
0,53 0,63 

8. Nettokasratio 0,97 0,72 
FiTo® - score  0,63 

 

B. Benchmarking 
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Zoals hierboven reeds beschreven kunnen op basis van type I en II fouten een aantal afkapgrenzen worden 
bepaald. Zo kan men een tweeledige (minimaliseren van ongewogen gemiddelde fout) of drieledige classificatie 
(afzonderlijke minimalisatie van beide types fout) bekomen.  

Binnen VALDUVIS willen we echter niet voorspellen of de onderneming binnen 1 of 3 jaar zal falen of slagen, 
maar wordt de score gebruikt als een indicatie voor financiële stabiliteit. Hoe hoger de score, hoe stabieler de 
financiële toestand. Daarom wordt gebruik gemaakt van een percentielentabel. Hieruit kan op basis van de 
FiTo®-score afgeleid worden hoeveel percent van de ondernemingen een lagere score heeft. Ooghe et al. (2012) 
hebben volgende percentieltabel opgesteld op basis van valideringssteekproeven: 

 

Figuur 2: percentieltabel SIM05-model (Ooghe et al., 2012) 

 

De score wordt eerst vergeleken met de scores die de lopende ondernemingen uit de valideringssteekproef 
behaalden. Indien de onderneming een lage score behaalt (bv. bij de laagste 50%) kan een vergelijking gemaakt 
worden met de score die de falende ondernemingen behaalden. 

In bovenstaand voorbeeld behaalde de rederij een score van 0,63. Daarmee behoort deze onderneming tot het 
percentiel 85-90%, wat wil zeggen dat 85 tot 90% van de lopende ondernemingen een lagere score heeft 
behaald. De onderneming heeft dus een erg grote financiële stabiliteit. Wanneer vergeleken wordt met de falende 
ondernemingen heeft 95 tot 100% een lagere score gehaald. De kans dat de onderneming binnen 1 of 3 jaar in 
faling gaat is dus erg klein. Opnieuw een aanduiding van de goede financiële stabiliteit.  

In figuur 1 is de FiTo-ster te zien, een visuele manier om de percentielwaarde van een onderneming weer te 
geven. Hier wordt de score voor elke financiële ratio apart weergeven door middel van een pijl en de 
percentielwaarde van de FiTo®-score wordt weergeven door het aandeel witte cirkel tegenover de blauwe (zie 
Simpele intuïtieve modellen – opbouw model).  

Als benchmark voor de indicator gaan we gebruik maken van de percentieltabel voor lopende ondernemingen. De 
FiTo® - score wordt gepositioneerd in de eerste tabel van figuur 2. Op deze manier wordt nagegaan hoeveel 
percent van de ondernemingen met een vergelijkbare of lagere waarde na 1 of 3 jaar nog steeds lopend zijn. Hoe 
groter dit percentage, hoe groter de kans dat deze onderneming ook lopend zal zijn de komende jaren. Het 
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percentiel kan dus gezien worden als een indicatie voor financiële stabiliteit. Hoe hoger het percentiel, hoe groter 
de financiële stabiliteit en hoe groter de veerkracht van de onderneming. 

De percentielwaarden kunnen geaggregeerd worden in duurzaamheidsklassen naar gelang de graad van detail 
die gewenst is. Een voorbeeld: 

Tabel 3: Voorbeeld aggregatie percentielen in duurzaamheidsklassen 

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 

Percentiel  
100 – 80 % 

Percentiel  
80 – 60 % 

Percentiel 
60 – 40 % 

Percentiel 
40 – 20% 

Percentiel  
20 – 0% 

 

Het indelen in duurzaamheidsklassen zal natuurlijk ook in afstemming gebeuren met de andere indicatoren, 
waarbij zoveel mogelijk naar uniformiteit wordt gestreefd. 

IV. Opmerkingen en bedenkingen 
 

Het model SIM05 is ontwikkeld op basis van expert judgement en geschat aan de hand van omvangrijke 
steekproeven uit Belgische ondernemingen. Hieruit werd een model bekomen met de kleinste foutenmarge voor 
het inschatten van succes en faling. Aangezien het om steekproeven gaat die de volledige Belgische economie 
beslaan is het model zeker ook representatief voor de visserijsector. Het zou echter ideaal moest het model 
geschat en gevalideerd worden aan de hand van steekproeven enkel afkomstig van rederijen. Het is mogelijk dat 
andere financiële ratio’s een belangrijkere rol spelen en dat de percentielwaarden anders liggen. Het is niet 
mogelijk deze opdracht te voltooien binnen de tijdspanne van het project VALDUVIS, maar niets sluit uit dat later 
dergelijke analyse kan worden uitgevoerd.  

V. Bronnen 
 

Ooghe H., Vander Bauwhede H. en Van Wymeersch C., 2012. Handboek financiële analyse van de 
onderneming. Theorie en toepassing op de jaarrekening volgens Belgian GAAP en IFRS. Intersentia, september 
2012  
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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.  

Deze tweede fact sheet Financiële Stabiliteit is een aanvulling op de eerste 
uit april 2014. Hier worden de opmerkingen van het MSP verwerkt. Voor 
de aanleiding, beschrijving en berekeningswijze van de indicator 
Financiële Stabiliteit wordt verwezen naar de eerste fact sheet.  
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I. Multistakeholdersproces 
 

Op 16 mei 2014 werd een multistakeholdersproces (MSP) gehouden waarop belangrijke spelers uit de visserijsector 
werden uitgenodigd. Het doel van het MSP was de nieuw ontwikkelde indicatoren onder de loep te nemen. Hierbij 
werden een aantal discussiepunten besproken: ‘Welke data wordt voor de berekening gebruikt?’, ‘Hoe worden de 

scores/kleuren/klassen bepaald?’, ‘Hoe scoort de Belgische vloot op deze indicator?’,…  

De opmerkingen en suggesties van de aanwezige stakeholders worden door het VALDUVIS-team in beschouwing 
genomen en waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de indicatoren. Hieronder volgen de belangrijkste 
discussiepunten omtrent Financiële Stabiliteit en de verwerking ervan.  

II. Discussiepunten en aanpassingen 
 

A. Berekening  
 

De financiële stabiliteit wordt berekend aan de hand van het SIM05-mdel (Ooghe et al., 2012), zie eerste fact sheet. 
Ook hier werd door de stakeholders verkozen om met gemiddelde waarden over een bepaalde tijdsduur te werken. Dit 
om de grote mate van onvoorspelbaarheid enigszins in te perken. De berekening van de 8 afzonderlijke ratio’s is 

gebeurd op basis van jaarrekeningen uit 2010, 2011 en 2012, waarvan het rekenkundig gemiddelde werd genomen. 
Deze waarden werden vervolgens gecombineerd tot 1 FiTo-score (zie fact sheet Financiële Stabiliteit). In onderstaande 
figuren is de verdeling van de FiTo-scores te zien voor de Belgische vloot1.   

1 Enkel de jaarrekeningen voor rederijen die onder het statuut van NV of BVBA varen zijn beschikbaar. Een vijftal reders varen onder 
een ander statuut waardoor deze niet opgenomen zijn in de berekening. 
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Figuur 1: Verdeling gemiddelde FiTo-scores 
 

Het nadeel van werken met een gemiddelde score over drie jaar is dat de evolutie in de FiTo-score minder snel zichtbaar 
is. Wanneer een bepaald schip veranderingen doorvoert met het oog op het verbeteren van de financiële stabiliteit, zal 
dit minder snel gereflecteerd worden in de behaalde score.  

B. Benchmarking 
 

In de eerste fact sheet wordt de behaalde FiTo-score gepositioneerd in een percentieltabel om een duurzaamheidscore 
te bekomen. In het komende deel wordt iets dieper ingegaan op de verschillende manieren van benchmarking en de 
implicaties van het rekenen met de gemiddelde score  

Interne benchmarking 

Bij het onderling vergelijken van de schepen worden de FiTo-scores tegenover elkaar gepositioneerd. Elk schip krijgt 
dan een relatieve “duurzaamheidsscore” op basis van zijn positie t.o.v. de hoogste en laagste waarde binnen de vloot 

(zie bv. lineaire regressie in fact sheet Rentabiliteit Totaal Vermogen). 

Externe benchmarking 

In de eerste fact sheet is de externe benchmarking uitgevoerd door de het plaatsen van de bekomen FiTo-score in een 
percentieltabel. Deze percentieltabel bevat alle FiTo-scores behaald door de steekproefpopulaties gebruikt bij de 
ontwikkeling van het model. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen die na 3 jaar nog steeds 
lopend zijn, en ondernemingen die na 1 of 3 gefaald zijn (zie figuur 2). 
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Figuur 2: : percentieltabel SIM05-model (Ooghe et al., 2012) 

 
 

Afhankelijk van in welke tabel de behaalde FiTo-score wordt geplaatst wordt een andere boodschap gegeven. Het 
plaatsen in de lopende tabel duidt aan hoeveel percent van de ondernemingen uit de steekproef, die na 3 jaar (en dus 
ook na 1 jaar) nog lopend waren, een hogere en lagere score heeft behaald. Bevindt men zich bovenaan de tabel, bv. 
met een score van 0.6306, dan duidt dit aan dat 90% percent van de nog lopende ondernemingen een lagere score 
had. Dit wil zeggen dat met een score van 0.6306 de kans op nog lopend zijn binnen 3 jaar erg groot is. Er is dus sprake 
van een grote financiële stabiliteit. Dit is de werkwijze toegepast binnen de eerste fact sheet. Op basis van de 
percentielen kunnen dan eventueel klassen worden opgesteld (zie eerste fact sheet). 

Tijdens het MSP werd een andere optie geïllustreerd: het plaatsen van de score binnen de tabel van ondernemingen 
die na 3 jaar gefaald waren. Bevindt men zich hier bovenaan de tabel, bv. score 0.5676, dan heeft 85% van de 
ondernemingen die na 3 jaar falend een lagere score behaald. Slechts 15% van de gefaalde ondernemingen had een 
score even groot of groter dan 0.5676. De kans op falen met dergelijke score is dus relatief klein. Dit is een interessant 
inzicht, aangezien de voorspelling op falen binnen drie jaar een indicatie is van structureel financiële problemen en dus 
een zwakke financiële stabiliteit. Opnieuw kunnen op basis van de percentielen klassen worden opgesteld (zie 
presentatie MSP III). 

Wanneer er geopteerd wordt om extern te benchmarken wordt best vergeleken met de lopende tabel. Dit omdat vanuit 
het duurzaamheidsprincipe interessanter is te positioneren tegenover ondernemingen die zeker nog lopend zijn in de 
toekomst. Op deze manier kan met grotere zekerheid een uitspraak gedaan worden over de kans op voortbestaan en 
dus ook over de financiële stabiliteit.  

Opmerkingen 

Aangezien de FiTo-scores voor de rederijen berekend worden met gemiddelde waarden over 2010-2012, zouden ze 
idealiter ook vergeleken moeten worden met scores die ook over een gemiddelde van drie jaar zijn berekend. Dit is in 
deze tabel niet het geval, het betreft hier scores berekend op jaarbasis voor de periode tussen 1990-1999.   
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Het feit dat de data van de steekproeven in bepaalde gevallen al meer dan 20 jaar oud is, kan een vertekend beeld 
geven. De keuze voor de financiële ratio’s en de behaalde scores kunnen door de veranderende marktsituatie en 

financiële omgeving misschien niet meer de meest relevante zijn. Daarbij komt ook nog dat dit model ontwikkeld is voor 
de volledige Belgische economie (en dus zeker tot op bepaalde hoogte ook representatief is voor de visserijsector), 
maar het is mogelijk dat andere financiële ratio’s relevanter zijn voor het voorspellen van financiële stabiliteit binnen de 

visserijsector. Het kan dus erg interessant zijn om het model te updaten en specifiek voor de visserijsector te 
ontwikkelen. Zoals in de eerste fact sheet reeds aangegeven is het niet mogelijk dit te realiseren binnen de tijdspanne 
van het project VALDUVIS.   

III. Relevantie van de indicator 
 

Er werd getwijfeld aan het nut van de indicator. In het vorig MSP is echter besloten financiële gezondheid mee te nemen 
aangezien dit een belangrijk aspect is van duurzaamheid. (Duurzaamheid bestaat uit drie pijlers: ecologisch – 
economisch – sociaal). In de eerste plaats is de indicator nuttig als leerinstrument voor de reder, die zich kan vergelijken 
met anderen uit de sector. Ten tweede kan het plaatsen van deze informatie op de klok een discrepantie aantonen 
tussen het leveren van duurzaamheidsinspanningen en de verwachte vergoeding.  

Op basis van een uitgebreide studie is het SIM05-model geselecteerd als tot heden de beste optie om de financiële 
gezondheid van een bedrijf in te schatten. Hierboven is aangegeven hoe het model kan verbeterd worden.  

 

IV. Simulatie 
 

Aan de hand van de gegevens uit de jaarrekeningen (balanscentrale, Nationale Bank) konden FiTo scores berekend 
worden voor de jaren 2010 t.e.m. 2012 (voor 2013 waren nog onvoldoende gegevens beschikbaar). Op basis van deze 
gegevens werd voor elke rederij de gemiddelde score berekend. In totaal konden de scores berekend worden voor 63 
rederijen. Voor 58 rederijen was het mogelijk om de drie scores te berekenen en dus het gemiddelde weer te geven. 

 

Figuur 3: Spreiding FiTo scores 
 

De gemiddelde jaarlijkse score van de vloot daalde van 0,54 in 2010 en 2011 naar 0,51 in 2012. Hoewel statistische 
verbanden moeilijk te vinden zijn door de beperkte omvang van de dataset, valt het op te dat rederijen met een 
vaartuig behorende tot het GVS in het algemeen beter scoren dan vaartuigen uit het KVS (gemiddeld Fito score KVS 
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en GVS respectievelijk 0,503 en 0,550). Uit de boxplot valt ook af te leiden hoe de scores voor beide segmenten 
verdeeld zijn. In beide segmenten valt op dat de onderste helft van de scores een ruimere spreiding heeft dan de 
bovenste helft. Binnen het GVS hebben 8 van de 35 rederijen een score lager dan 0,50, bij rederijen met een vaartuig 
behorende tot het KVS liggen 11 van de 28 berekende scores lager dan 0,50. 

 

Figuur 4: Boxplot FiTo scores (GVS t.o.v. KVS) 

 

EINDE FACT SHEET 
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