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I. AANWEZIGHEIDSLIJST 
 

 ILVO: Wim Allegaert, Hans Polet, Koen Mondelaers, Arne Kinds, Dirk Verhaeghe, Kim Sys 

 VLAM: Luc Huysmans 

 Vis&Gezond: Francis Pil 

 Natuurpunt: Nathalie De Snijder 

 Rederscentrale: Emiel Brouckaert 

 Vlaamse Visveiling: Raf Raskin, Johan Van de Steene 

 Visveiling Nieuwpoort: Ronny Beschuyt 

 Dienst Zeevisserij: Guy Vanhecke 

 

II. BEHANDELING AGENDA 

De vooropgestelde agendapunten werden tijdens de eerste stuurgroep behandeld aan de hand van een PowerPoint-

presentatie. Hieronder worden de verschillende topics besproken met behulp van de dia’s uit deze presentatie en 

waar mogelijk aangevuld met opmerkingen vanuit de stuurgroep.  

 

1. Inleiding: ‘VALDUVIS, van hersenspinsel tot As4-project’ 
 

 

ILVO werd een tijdje geleden door de Vlaamse Visveilingen benaderd met de vraag een systeem uit te denken om 

enerzijds traceerbaarheid te organiseren, en anderzijds, daaraan gekoppeld, dagvers en duurzaam gevangen vis te 

valoriseren.  
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Het was van belang bij het uitschrijven van het projectvoorstel te focussen op een praktijkgericht, werkbaar systeem 

met een brede gedragenheid in de sector als basis. 

ILVO-DIER afdeling Visserij en Aquatische productie koos ervoor samen te werken met  ILVO-L&M. De 

onderzoekseenheid Landbouw & Maatschappij heeft immers een heuse expertise in participatieve processen in de 

onderzoeksgroep. Het uitschrijven van het projectvoorstel heeft uiteindelijk ongeveer een jaar in beslag genomen. 

 

2. Presentatie van het VALDUVIS-team 

 

Het VALDUVIS-team is samengesteld uit volgende personen: 

 Kim Sys: wetenschappelijk attaché – trekker VALDUVIS 

 Arne Kinds: wetenschappelijk attaché – trekker VALDUVIS 

 Dirk Verhaeghe: deskundige  

 Eva Kerselaers: expert participatieve processen 

 Elke Rogge: senior expert participatieve processen 

 Koen Mondelaers: senior projectadviseur 

 Wim Allegaert: databankmanager 

 Saskia Deprez: Administratief bediende 

 Hans Polet: senior projectbegeleider 

 Eddy Buyvoets: technicus 

 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \11



 
Verslag Stuurgroep 1 “VALDUVIS” 

 

4 

 

Binnen het VALDUVIS-projectteam zit een brede waaier aan expertise en het grootste aandeel van het budget werd 

dan ook geplaatst op lonen. De loonkost bedraagt  dan ook 472 000 euro. Daarnaast is er 15 000 euro beschikbaar 

voor werking en 10 000 euro voor promotie. 

Het Europees Visserijfonds stelt het grootste aandeel van het budget ter beschikking via As 4 ‘Duurzame ontwikkeling 

van visserijgebieden’ . Daarnaast co-financiert de Vlaamse Overheid en de Provincie West-Vlaanderen samen       

191 000 euro. De co-financiering van het het ILVO bedraagt 74 000 euro. 

Momenteel ontbreekt er budget om de eventuele kosten van de visveilingen in de toekomst te vergoeden. Er wordt 

actief gezocht naar oplossingen om deze kosten op één of andere manier toch te kunnen inbrengen. Is er echter geen 

alternatief, dan zal het budget voor werking worden ingezet om deze kosten terug te vorderen. 

Discussie Budget 

De Vlaamse Visveiling benadrukt het feit dat het implementeren van het VALDUVIS-systeem de visveiling veel centen 

zal kosten en dat zij dit toch graag zouden vergoed zien. De loonkost binnen VALDUVIS bedraagt een omvangrijk 

bedrag en gaat integraal naar mensen van het ILVO. De Vlaamse Visveiling ziet dan ook graag de werkuren in het 

kader van VALDUVIS uitbetaald. Als voor dit euvel geen oplossing kan worden gevonden zal dit de inbreng vanuit de 

Vlaamse Visveiling bemoeilijken. De Vlaamse Visveiling benadrukt het feit dat de Vlaamse Visveiling een belangrijke 

partner is binnen het VALDUVIS-project en dat het project geen kans van slagen heeft zonder deze medewerking. 

ILVO repliceert dat de loonmassa noodzakelijk is wegens de grote wetenschappelijke uitdagingen rond 

traceerbaarheid, kwaliteit en meting van duurzaamheid voor onze Vlaamse gemengde visserij die coherent moeten 

getackeld worden binnen het Valduvis-project. ILVO wijst er ook op dat zij zelf cofinanciert met 74000€ eigen 

personeelsmiddelen. 

Vis&Gezond voegt hieraan toe dat de traceerbaarheid binnen de verwerkende sector een wettelijke verplichting is en 

een aangelegenheid is die met eigen middelen moet worden bekostigd.  
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De Vlaamse Visveiling benadrukt dat er al heel l wat is gebeurd omtrent de traceerbaarheid in de visserij en dat in 

principe een volledige traceerbaarheid mogelijk is. Het is een kwestie van de meerwaarde voor de visser te 

identificeren om hem mee te krijgen in het systeem. Eventuele kosten die niet gedekt worden door de invoer van een 

nieuw traceerbaarheids- en beoordelingssysteem zullen door de Vlaamse Visveiling worden teruggerekend naar de 

klant. 

De Rederscentrale vraagt ILVO of het mogelijk is te omschrijven wat er precies van de visveilingen wordt verwacht. 

ILVO licht toe dat het in de eerste fase van het project in de eerste plaats gaat over het contacteren van mensen op 

de werkvloer, de deelname aan multistakeholderprocessen en het opvragen van specifieke informatie omtrent de 

werking binnen de veilingen. In de tweede fase van het project wordt de inbreng van de veilingen aanzienlijk groter en 

gaat het effectief om het ingrijpen in de bestaande werking. 

ILVO en Vlaamse Visveiling zitten omtrent deze kwestie samen rond tafel. 

Noot: ILVO en Vlaamse Visveiling zijn na de stuurgroep  tot een akkoord gekomen wat betreft de dekking van de 

eventuele kosten van de Vlaamse Visveiling. ILVO gaat na of er gelijklopend met de tweede fase ‘Ontwerp van het 

VALDUVIS-systeem’ een demonstratieproject kan worden uitgeschreven waarbinnen deze kosten kunnen worden 

ingebracht. In de eerste fase van het project komt een deel van het budget voor werking ter beschikking van de 

Vlaamse Visveiling. 

 

3. Het VALDUVIS-traject: waar staan we en waar willen we naartoe? 

a. Overzicht Stuurgroepleden 
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b. VALDUVIS in 1 zin 

 

De slagzin van VALDUVIS is ‘Het kwantificeren en zichtbaar maken van de duurzaamheid en kwaliteit in de 

Belgische visserij’. Het ‘kwantificeren’ slaat op het meetbaar maken van de kwaliteit en duurzaamheid. Eens deze 

meetbaar is worden de resultaten hiervan zichtbaar gemaakt. In het bijzonder naar de viskopers in de veiling, maar 

idealiter ook binnen de volgende schakels van de keten. 

c. Doelstellingen VALDUVIS 

 

De doelstellingen van het VALDUVIS-project kunnen in grote lijnen worden opgedeeld in twee grote, met elkaar 
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verbonden luiken. Een eerste grote doelstelling is het opzetten van een informatiesysteem. Aan dit informatiesysteem 

wordt een beoordelingssysteem gekoppeld. Het opzetten van dit beoordelingssysteem is de tweede grote doelstelling. 

Het opzetten van het informatiesysteem bestaat eigenlijk uit het organiseren van een effectieve, efficiënte en 

betrouwbare informatiestroom van vaartuig tot viskoper in de visveiling. Er wordt nagegaan hoe allerlei informatie 

omtrent een bepaalde vistrip zoals o.a. de visgrond, de vistechniek, de bijvangst en de viskwaliteit kan worden 

verzameld en  vervolgens bewaard in een centrale databank zonder hierdoor de werklast aan boord of in de veiling al 

te veel te verhogen. Het informatiesysteem kan ons info geven over de duurzaamheid van onze visserijactiviteiten 

(zowel ecologisch als sociaal) en over de kwaliteit ervan. Traceerbaarheid is later in het project ook van belang om te 

garanderen dat de toegekende duurzaamheidsscores (zie scoring) ook effectief correct zijn. Op deze manier worden 

de eerste stappen gezet naar een volledige traceerbaarheid binnen de keten. VALDUVIS focust op de 

traceerbaarheid van vaartuig tot viskoper in de visveiling. Het organiseren van de traceerbaarheid in de volgende 

schakels van de keten valt buiten de scope van het VALDUVIS-project. 

Eens het informatiesysteem is opgezet en met de vis dus een heleboel informatie meereist in verband met de vistrip, 

kan aan deze informatie een scoring worden gekoppeld. De vis wordt gescoord op kwaliteit en duurzaamheid. Deze 

scoring gebeurt aan de hand van verschillende indicatoren die het ILVO zal ontwikkelen op basis van 

wetenschappelijke informatie. Bij het opstellen van de criteria voor duurzame en kwalitatieve vis is het van belang de 

benchmarking tegen bestaande certificeringsinitiatieven zoals bijv. MSC niet uit het oog te verliezen. Op termijn kan 

het VALDUVIS-beoordelingssysteem het pad naar bijv. MSC-certificering vergemakkelijken doordat reders bij het 

aanvragen van MSC-assessment reeds een idee hebben van hoe ze scoren op duurzaamheid. Binnen dit luik wordt 

uiteindelijk ook nagegaan hoe de duurzaamheids- en kwaliteitsscores kunnen worden gevisualiseerd zodat deze snel 

en gemakkelijk te interpreteren zijn door viskopers. Op dit moment wordt het gebruik van een duurzaamheidsster (d.i. 

een radardiagram) overwogen. 

 

d. VALDUVIS als traject voor verduurzaming 
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STAP 1: Opzetten van het informatiesysteem 

Het opzetten van het informatiesysteem is een cruciale eerste stap en doelstelling binnen VALDUVIS. In deze fase 

van het project is het de bedoeling de indicatoren te bepalen die ons kunnen informeren over de kwaliteit en de 

duurzaamheid van de aangelande vis. Er wordt m.a.w. bepaald wat er nu precies moet worden opgemeten en wat 

gecommuniceerd zal worden. De organisatie van  traceerbaarheid is aan dit informatiesysteem gebonden. Wanneer 

aan een bepaalde vissoort in de visveiling in een latere fase een duurzaamheids- en kwaliteitsscore wordt gegeven, 

heeft deze score immers enkel betekenis wanneer deze zich baseert op betrouwbare en volledige informatie.  

Enkele voordelen van een goed functionerend informatiesysteem worden hieronder opgelijst: 

 Traceerbaarheid draagt bij tot het vertrouwen in het product. 

 Aangezien de Belgische visserijsector een relatieve kleine sector is, is het mogelijk de traceerbaarheid voor 

de gehele sector te organiseren. Deze collectieve aanpak zorgt ervoor dat geen enkele rederijen uit de boot 

valt. 

 Een collectieve traceerbaarheid binnen de Belgische visserijsector zou het imago van de Belgische 

visserijsector binnen de EU ten goede kunnen komen. 

 Volledige traceerbaarheid ( d.i. van vaartuig tot consument) is interessant vanuit economisch oogpunt 

aangezien op deze manier bij productiefouten zeer efficiënt de desbetreffende producten uit de markt 

kunnen worden onttrokken. Opmerking: omgekeerde traceerbaarheid werd in deze context verkeerd 

gebruikt. Bij een volledige omgekeerde traceerbaarheid kan de primaire producent d.i. de visser nagaan in 

welke winkelrekken, restaurants, vishandels,… de door hem gevangen vis terecht komt.  

 De toeleveren van volledige en juiste informatie is een extra service naar de klanten toe en draagt bij tot een 

efficiënter productbeheer. 

STAP 2: Opzetten van een aggregatiesysteem beoordelingssysteem 

Een volgende en belangrijke stap binnen VALDUVIS is het scoren van de verzamelde gegevens binnen het 

informatiesysteem. De indicatoren die binnen het informatiesysteem worden bepaald worden gecombineerd tot een 

totaalscore. Een manier om deze score te visualiseren zodat deze gemakkelijk en snel te interpreteren is, is op dit 

moment het gebruik van een duurzaamheidsster (d.i. een radardiagram). 

Binnen deze fase is het vooral van belang te bepalen hoe sterk een bepaalde indicator doorweegt en welke scores 

worden toegekend aan verschillende indicatorwaarden. 

Enkele voordelen van het gebruik van een betrouwbaar beoordelingssysteem worden hieronder opgelijst: 

 De vis wordt gescoord op duurzaamheid en kwaliteit volgens criteria en indicatoren die wetenschappelijk 

gefundeerd zijn en daarenboven getoetst aan internationaal erkende methodes. 

 Bij de duurzaamheidsscore wordt de visserijtechniek gedetailleerd behandeld. Hierdoor worden 

aanpassingen aan de visserijtechniek die voordien niet werden gevaloriseerd zoals bijv. rolsloffen op de 

boomkor zichtbaar gemaakt. Op deze manier worden niet alle visserijtechnieken op eenzelfde, starre manier 

benaderd maar is er een diversificatie mogelijk. 

 Het kwantificeren van duurzaamheid op een wetenschappelijk gefundeerde manier met een benchmarking 

tegen bestaande certificeringsinitiatieven zoals bijv. MSC zou in de toekomst het pad naar bijv. MSC-

certificering kunnen vergemakkelijken. 

 Door het secuur bijhouden van de data rond de duurzaamheidsprestaties van de Belgische visserij in een 
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database kan de evolutie van deze duurzaamheid meetbaar worden gemaakt in de tijd. 

 

e. Rol van de stuurgroepleden 

 

Het is van belang als we het hebben over het VALDUVIS-traject om de rol van de stuurgroepleden te benadrukken nl. 

de sturing. Dit gebeurt onder de vorm van een actieve ondersteuning. Communicatie is een sleutelwoord doorheen 

het gehele proces. Dit is communicatie van de stuurgroepleden binnen hun eigen organisatie en de sector, maar ook 

naar het VALDUVIS-team toe. 

Een paar rollen van de stuurgroep worden verder toegelicht: 

 Ruchtbaarheid geven aan het VALDUVIS-idee op een volledige en correcte manier zodat een positieve 

boodschap binnen de sector wordt verspreid waarbij de meerwaarde van het systeem wordt benadrukt. 

 Gedragenheid creëren bij de sector voor het VALDUVIS-idee 

 De bereidwillige medewerking in de participatieve processen, stuurgroepen en andere bijeenkomsten is van 

cruciaal belang gezien de belangrijke rol van de stuurgroep binnen het project. 

 Het is van belang dat de stuurgroepleden voldoende op voorhand bepaalde opportuniteiten en uitdagingen 

detecteren en deze communiceren naar het VALDUVIS-team. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het proces of de 

implementatie kan worden versneld door een bepaalde gebeurtenis of kans. Of anderzijds, dat het proces 

kan worden vertraagd of tegengewerkt. Een snelle handeling en communicatie zijn cruciaal om deze factoren 

te identificeren. 

 

4. Actieplan 

a. Lange termijn 
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VALDUVIS is officieel van start gegaan in juli 2012 en beslaat een duur van 27 maand, d.i. tot oktober 2014. Op dit 

moment bevinden we ons waar de rode pijl zich situeert, nl. oktober 2012. 

Het project kan in grote lijnen opgedeeld worden in 3 grote fases. 

In een eerste fase wordt de huidige toestand geëvalueerd. De sector wordt grondig bestudeerd en de visserijketen 

wordt secuur beschreven. De uitdagingen waar de sector op dit moment mee te kampen krijgt worden gedefinieerd. 

Initiatieven rond verduurzaming binnen de visserijsector in binnen- en buitenland worden bestudeerd. Uiteindelijk 

wordt een spectrum van transitiepaden opgesteld en voorgelegd aan een representatieve groep stakeholders. Op het 

einde van de eerste fase is men tot een consensus gekomen binnen de sector over hoe het VALDUVIS-systeem er 

zou moeten uitzien. 

In een tweede fase wordt dit het VALDUVIS-systeem uitgewerkt. Hierbinnen wordt het informatie- en 

beoordelingssysteem georganiseerd en grondig omschreven. 

In een derde fase wordt het ontworpen systeem daadwerkelijk geïmplementeerd in de sector. 

 

b. Korte termijn 
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Een grondige literatuurstudie en diepte-interviews zijn een constante in de eerste fase van het project. Dit om een 

zicht te krijgen van de factoren die spelen binnen de sector op dit moment. Het is de bedoeling door een 

literatuurstudie initiatieven op te sporen in binnen – en buitenland die een mogelijkheid kunnen bieden op uitdagingen 

in de visserijsector. Bij de diepte-interviews worden individuen geïnterviewd om een beter beeld te krijgen van hun 

mening omtrent duurzaamheid in de visserijsector. 

In december 2012 staat een eerste multistakeholderproces gepland. De bevindingen binnen dit 

multistakeholderproces zullen in een eerste visserscafé in najaar 2013 worden besproken. 

 

5. Gedachtewisseling 

a. Korte implementatie 

De Vlaamse Visveiling haalt aan dat de implementatiefase op zich erg kort is.  

ILVO benadrukt dat het ontwerp en de implementatie van het systeem uiteindelijk twee fases binnen het project zijn 

die met elkaar versmolten zijn en elkaar gedeeltelijk overlappen. 

b. Medewerking visveiling 

De Nieuwpoortse visveiling vraagt zich af wat er nu effectief van de visveilingen binnen VALDUVIS wordt verwacht. 

ILVO benadrukt dat in het begin van het project vooral de medewerking binnen de participatieve processen en het 

verschaffen van de nodige informatie omtrent de werking van de visveiling van belang is. In een later stadium is de 

precieze werklast van de visveiling nog onduidelijk. 

c. Duurzaamheid EN kwaliteit 
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VLAM vraagt zich af in hoeverre duurzaamheid en kwaliteit samen zullen worden behandeld. 

ILVO licht toe dat in eenzelfde ster zowel duurzaamheid als kwaliteit aan bod zullen komen. De gezamenlijke aanpak 

zal echter nog in de multistakeholderprocessen behandeld worden. Moest het zo zijn dat de belanghebbenden een 

gemeenschappelijke aanpak niet zien zitten, zal dit worden aangepast. 

d. Tot aan de consument? 

VLAM vraagt zich af in hoeverre de consument op de hoogte zal zijn van dit project. 

ILVO licht toe dat de communicatie van kwaliteit- en duurzaamheidsprestaties van de Belgische visserij naar de 

consument toe niet binnen de scope van VALDUVIS valt. Dit kan eventueel, wanneer er voldoende gedragenheid 

blijkt vanuit de MSP’s, wel worden behandeld in een vervolgtraject. 

 

 

EINDE VERSLAG 
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I. AANWEZIGEN 
 

 ILVO: Wim Allegaert, Hans Polet, Koen Mondelaers, Kim Sys, Arne Kinds 

 VLAM: Luk Huysmans 

 Natuurpunt: Nathalie De Snijder 

 EVF: Stephanie Maes 

 Rederscentrale: Emiel Brouckaert 

 Vlaamse Visveiling: Sven Van Acker 

 Visveiling Nieuwpoort: Kris Vandecasteele 

 Dienst Zeevisserij: Guy Vanhecke 

Verontschuldigd: Francis Pil (Vis&Gezond), Marc Welvaert (Dienst Zeevisserij) 

 

II. AGENDA 
 

De vooropgestelde agendapunten werden tijdens deze tweede stuurgroep behandeld aan de hand van een 

PowerPoint-presentatie. In wat volgt worden de verschillende topics besproken aan de hand van enkele slides uit de 

presentatie, inclusief opmerkingen en kanttekeningen van de aanwezige stuurgroepleden (telkens onder ‘Discussie’ 

na elk agendapunt). 

 

1. Welkom 
 

Verwelkoming van de stuurgroepleden en overlopen van de agendapunten. 

 
Discussie 
 

 Emiel Brouckaert wijst ons op het ontbreken van een bespreking van het verslag van de vorige 

stuurgroepvergadering. We nemen dit mee voor de volgende SG. 

 Bij enkele stuurgroepleden heerst verwarring over de scope van VALDUVIS; het uitgebreide 

traceerbaarheidsdossier waaraan wij hebben gewerkt maakt op zich geen deel uit van VALDUVIS. 

Wij zijn echter wel mee op de kar gesprongen toen er van alles begon te bewegen rond 

traceerbaarheid, omdat dit de correctheid en betrouwbaarheid van de data nodig voor VALDUVIS 

zou bevorderen. 

 

2. Voortgang van het project en overzicht van de uitgevoerde deeltaken 
 

Tijdens de stuurgroepvergadering werden deze agendapunten apart behandeld. Voor dit verslag leek het ons 

echter aangewezen om deze punten samen te bespreken. 

Aan de hand van een schema bespreekt Arne het VALDUVIS-traject (Fig. 1). Voor deze voorstelling van het 

traject in distinctieve fases en stappen werd beroep gedaan op de wetenschappelijke methode die ook voor 

de MOTIFS-ster werd gevolgd (cfr. de duurzaamheidsster voor melkveebedrijven ontwikkeld door o.a. ILVO). 

Daar waar de auteurs, Meul et al. 2008, aangaven dat de methode ontoereikend was, werd deze aangevuld 

met elementen uit andere methoden (Bohunovsky et al. 2008; Boyd and Charles 2006). 
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De eerste fase is een voorbereidende fase en omvat essentieel vooronderzoek naar een gedragen 

toekomstvisie en de strategie die moet gevolgd worden om bij te dragen tot deze visie.  

Concrete stappen die in deze voorbereidende fase zijn afgerond: 

 Een gedragen toekomstvisie voor de visserij is in grote lijnen vastgelegd in het maatschappelijk 

convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector (2011). Deze werd 

gefinetuned aan de hand van interviews met de VALDUVIS-stakeholders. Verder werd ook een 

seminariepaper geschreven over de rol van stakeholderparticipatie bij de ontwikkeling van een 

duurzaamheidsstandaard. 

 Het bepalen van de strategie aan de hand van interviews, literatuurstudie, stakeholdermeetings, 

bezoeken aan visveilingen en andere instanties. Ook het uitwerken van een dossier rond 

traceerbaarheid heeft sterk bijgedragen tot de VALDUVIS-strategie. Het bepalen van de strategie 

bleek (blijkt) zeer onderhevig aan externe factoren. Hiermee verwijzen we concreet naar het MSC-

traject dat werd opgestart na de start van VALDUVIS en de vertragingen die het project heeft 

opgelopen m.b.t. dossier traceerbaarheid (oorspronkelijk geen onderdeel van VALDUVIS) en het 

koppelen van databases (bepaalde webinterfaces- en applicaties zullen pas operationeel zijn in de 

loop van 2014). Deze externe factoren verplichten ons om VALDUVIS continu te evalueren en te 

herpositioneren waar nodig (zie verder).  

 

Momenteel zijn we aanbeland in de tweede fase van het project, de ontwikkeling van het eigenlijke 

indicatorensysteem. De derde fase bestaat uit een eindfase van VALDUVIS (juli 2014 – oktober 2014) 

waarin voorbereidingen worden getroffen voor een vervolgtraject (automatisering, certificering, gebruik 

VALDUVIS als beleidsinstrument, indicatoren verder op punt stellen, VALDUVIS introduceren in andere 

visveilingen, etc.). In de praktijk zal stakeholderparticipatie moeten uitwijzen welke van deze vervolgtrajecten 

prioriteit heeft. 

 

Voor een overzicht van de uitgevoerde deeltaken verwijzen we u naar de presentatie. 

 

Discussie 
 

 Emiel Brouckaert en Stephanie Maes vinden Engelstalige papers en posters niet geldig voor 

EVF/As4-rapportering. Deze opmerking wordt meegenomen. 

 Communicatie moet in het algemeen laagdrempeliger (Stephanie Maes, Emiel Brouckaert). Vermijd 

het gebruik van jargon en Engelse termen, ook in SG-presentaties. 

 Stephanie Maes dringt aan op het vermelden van het As4-logo op de tussentijdse output. 

 Bij het overlopen van de deeltaken die (nog) niet zijn uitgevoerd, kwamen er een aantal 

opmerkingen: 

o Kris Vandecasteele, Luk Huysmans: betalingsbereidheid is belangrijk om mee te nemen, 

zowel bij de reder (Kris VDC) als bij de consument (Luk H). Luk Huysmans is erg 

geïnteresseerd in marktstudies en vergelijkende studies over betalingsbereidheid. 
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3. Kadering van VALDUVIS binnen EU-beleid 
 

Gezien de recente verwikkelingen (cfr. start van MSC-preassessment voor de volledige Belgische vloot) 

achtten wij het nodig om de rol van VALDUVIS (opnieuw) uit te klaren en af te stemmen met de 

stuurgroepleden. In de eerste plaats vinden wij het essentieel dat VALDUVIS bijdraagt tot de gedragen 

toekomstvisie en dus ook relevant is binnen het EU-beleid en de Belgische implementatie daarvan.  

Arne gaf een overzicht van hoe de Ecosystem Approach to Fisheries (EAF) in toenemende mate belangrijk 

wordt op verschillende beleidsniveau’s. Verder besprak hij een paper van Simon Jennings en Jack Rice (Fig. 

2) waarin advies wordt gegegeven voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) om 

een EAF te implementeren (de auteurs spreken van een specifieke rol voor het GVB in het bereiken van 

Goede Milieutoestand in de Marine Strategy Framework Directive). Voor inhoudelijke zaken van dit deel van 

de presentatie verwijzen we naar de presentatie in bijlage. In essentie is het de bedoeling om de VALDUVIS-

indicatoren te crosschecken tegenover EAF-indicatoren en na te gaan of onze indicatoren iets aan de EAF-

doelstellingen kunnen bijdragen (Fig. 3). 

 

Discussie 
 

 Nathalie De Snijder vraagt of we op korte termijn reeds input kunnen geven voor het beleid 

(concreet gaat het over de ‘duurzaamheidstoets’ die L&V wil hanteren bij het evalueren van nieuwe 

projecten). Ze verwijst naar het Operationeel Programma. In de zomer komt er een workshop 

waarin het O.P. wordt gebundeld en er duidelijkheid wordt geschept naar de overheid toe. Dit gaat 

door op 16 juli. Er wordt afgesproken dat Hans Polet een afspraak met Johan Heyman belegt. 
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Figuur 1: Het VALDUVIS-traject. Drie fases kunnen worden onderscheiden: (1) een voorbereidende fase, (2) de kern van het VALDUVIS-project (i.e. het ontwikkelen van 
een set indicatoren om duurzaamheid te bepalen), (3) de eindfase van VALDUVIS en het vervolgtraject dat nodig is om de scores op de klok te krijgen (én te houden). 
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Figuur 2: Paper van Jennings and Rice (2011) over de graduele implementatie van een EAF in EU-beleid en de rol 
die het hervormd GVB hierin kan vervullen. 

 
 

 

Figuur 3: Indicatoren van VALDUVIS dragen idealiter bij tot een Ecosystem Approach to Fisheries zoals 
gedefinieerd in MSFD en GVB. 
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4. Positie VALDUVIS t.o.v. MSC 
 

Wij kregen de laatste maanden uit verschillende hoeken (waaronder MSC zelf) de vraag hoe VALDUVIS zich 

positioneert t.o.v. MSC en wat de meerwaarde van VALDUVIS zou zijn voor de Belgische visserij, nu dat 

MSC-certificering  toch een mogelijkheid blijkt. De insteek voor het VALDUVIS-project was immers dat MSC-

certificering een te dure optie was voor de Belgische vloot. VALDUVIS zou dus net als MSC een 

wetenschappelijk correcte beoordelingsmethode voor duurzaamheid bieden, maar met lagere kost voor de 

reders. Daarenboven zou VALDUVIS ook sociale en economische duurzaamheid (rentabiliteit) in rekening 

brengen. VALDUVIS werd bij het uitschrijven van het project gezien als een intermediair systeem om tot 

MSC te komen (via een zgn. zachte transitie) (Fig. 4). 

 
Figuur 4: extract uit het VALDUVIS-projectvoorstel. 

 

Nu er voor de Belgische visserij een MSC-traject werd gestart, leek het ons noodzakelijk om de positie van 

VALDUVIS te gaan herevalueren. We maakten een kleine denkoefening waarbij we 3 scenario’s mogelijk 

zien voor MSC en VALDUVIS (Fig. 5). We besluiten dat VALDUVIS en MSC naast elkaar kunnen bestaan en 

dat VALDUVIS supplementair is aan MSC op verschillende vlakken: (1) VALDUVIS biedt, in tegenstelling tot 

MSC, ook informatie over sociale en economische duurzaamheid; (2) VALDUVIS tracht vangstmethode in 

meer detail te benaderen dan MSC (cfr. valorisatie van kleine aanpassingen aan het vistuig); (3) de 

VALDUVIS-ster kan naast communicatieinstrument dienen als zelfevaluatieinstrument voor reders en 

vissers. 

Ecologische duurzaamheid zal binnen VALDUVIS gebenchmarked worden tegenover MSC. Dit wil zeggen 

dat het framework van MSC zal gevolgd worden (PCI: Principes – Criteria – Indicatoren) en dat de 

referentiewaarden overeenkomen met die van MSC zodat aan de hand van de VALDUVIS-score kan worden 

bepaald waar de vis zich bevindt ten opzichte van de MSC-standaard. 
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Figuur 5: 3 mogelijke scenario’s voor MSC-certificering en de rol van VALDUVIS in elk van deze scenario’s. 
 

Discussie 

 Emiel Brouckaert vraagt zich af wat het voordeel is van VALDUVIS t.o.v. MSC, waarom VALDUVIS 

in zoveel detail die duurzaamheid wil gaan bepalen. Is dat wel nodig (Emiel Brouckaert verwijst naar 

de hoge graad van detail waarmee VALDUVIS duurzaamheid zal trachten te bepalen). Hans Polet 

legt uit dat in de MSC-methode inherent geen rekening wordt gehouden met het verschil in impact 
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ten gevolge van kleine aanpassingen aan een vistuig, iets wat volgens de visie van ILVO zeer 

belangrijk is. Koen Mondelaers zegt dat het grote voordeel van VALDUVIS t.o.v. MSC de lage 

instapkost is en de continue monitoring van eigen score (in tijd en ruimte – vis wordt per vistrip 

gescoord!). Emiel Brouckaert zegt dat er een evenwicht moet gezocht worden tussen het niveau 

van detail en de werkbaarheid van de ster. Ook Kris Vandecasteele waarschuwt voor te 

detaillistisch werken. Wij stemmen hier mee in. 

 Emiel Brouckaert benadrukt dat de RC reeds veel inspanningen heeft geleverd rond duurzaamheid 

en dat de spreiding van de Belgische vissers over zoveel visgebieden deel uitmaakt van een 

duurzame strategie. Hij vindt dat dit moet worden meegenomen bij de ontwikkeling van indicatoren 

(i.e. hoe kan je spreiding in rekening brengen?). Wij nemen die opmerking mee. Arne zegt dat dit 

onder ‘Principe 3: Management’ valt (cfr. MSC-framework dat we voor ecologische duurzaamheid 

zullen volgen). 

 Kris Vandecasteele vindt dat de link met MSC te veel in de verf staat. Is dit wel de focus van het 

project? Wij leggen uit dat we dit onderdeel zo uitgebreid hebben behandeld omdat het MSC-traject 

nu een feit is en dat we VALDUVIS goed moeten positioneren t.o.v. MSC. 

 Kris Vandecasteele vreest dat VALDUVIS een wildgroei aan labels niet zal kunnen voorkomen. 

VALDUVIS wil dan ook niet het zoveelste initiatief zijn, maar probeert zich zoveel mogelijk met de 

bestaande initiaieven te harmoniseren. 

 Emiel Brouckaert vraagt of hij in de volgende vergadering met de MSC-preassessors mag 

bespreken wat VALDUVIS kan betekenen voor MSC. Dit is goed, maar Arne wijst erop dat de 

automatisering vermoedelijk niet zal afgerond zijn voor het einde van het project wegens de 

afhankelijkheid van bepaalde webapplicaties en –interfaces die nog niet ontwikkeld zijn. 

 Hans Polet vraagt aan Emiel Brouckaert of het VALDUVIS-team toegang zal hebben tot het 

originele preassessment. Emiel zegt dat de Rederscentrale het document eerst zal evalueren en dat 

het dan zal worden doorgegeven aan VALDUVIS om in te kijken. 

 

5. Ontwikkeling duurzaamheidsindicatoren 
 

Aan de hand van het VALDUVIS-stappenplan bespreekt Kim hoe de indicatoren zullen worden geselecteerd, 

gewogen en gerangschikt. Het streefdoel is om tegen januari 2014 een set indicatoren te hebben waarvoor 

data beschikbaar zijn. Deze set zou dan in het voorjaar van 2014 operationeel worden in een pilootproject 

met een aantal vaartuigen waarvoor de ster kan worden opgesteld. 

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar Fig. 1 en de presentatie. Kim geeft ineens een planning voor 

de komende maanden van het project. 

Discussie 

 Kris Vandecasteele heeft een opmerking over de weergave van de ster in de presentatie. Hij vindt 

dat bij opsplitsing van de ster de 3 pijlers even groot moeten worden voorgesteld. Verder 

waarschuwt hij voor de berperkte infrastrusctuur in Nieuwpoort in vgl. met Oostende en Zeebrugge 

wat betreft het afdrukken van de DZH-ster en het op de kisten aanbrengen of leggen. 

 Discussie over het al dan niet een oordeel vellen over wat duurzaam is. Hierover bestaat ook 

binnen het VALDUVIS-team nog discussie (i.e. bepalen wij referentiewaarden voor duurzaamheid of 

informeren we alleen?). Luk Huysmans argumenteert dat je referentiewaarden moet hanteren 

omdat anders een retailer zich zonder meer op de VALDUVIS-ster kan beroepen, ongeacht de 
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score die de vis heeft meegekregen. Dit wordt onderwerp van discussie in een 

multistakeholderproces. 

 Emiel Brouckaert vraagt of hij stakeholderparticipatie bij de selectie, benchmarking en weging van 

de indicatoren mag zien als een ‘buy-in’ waarbij stakeholders al dan niet hun goedkeuring geven 

over de keuzes van het VALDUVIS-team, in samenspraak met interne en externe experten. Zo zien 

wij dit ook. 

 

6. Databankstructuur 
 

Wim Allegaert geeft uitleg over de VALDUVIS-databanken en de link met bestaande webapplicaties en –

interfaces. Fig. 6 geeft een overzicht.   

 
Figuur 6: Overzicht van databanken die nodig zijn voor VALDUVIS 
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7. Budget 
 

Hans Polet licht de financiering toe. 

 

 
Figuur 7: Budget VALDUVIS 
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8. Conclusie 

We besluiten de stuurgroepvergadering met een take-home message m.b.t. de externe factoren die invloed 

uitoefenen op de uitkomst van VALDUVIS (Fig. 7). 

 

 
III. AFSPRAKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDE VERSLAG 

Bij het besluiten van de tweede VALDUVIS-stuurgroepvergadering 
wordt afgesproken dat: 

 De EAAE-paper wordt vertaald naar het Nederlands (korte samenvatting); 

 Er beter zal gecommuniceerd worden met de stakeholders en de plaatselijke groep en output 

zal toegankelijker worden gemaakt voor een breder publiek; 

 Niet alleen reders maar ook vissers, en bij uitbreiding schippers, bij de Visserscafé’s zullen 

worden betrokken; 

 Op de volgende stuurgroepvergadering zal een tussentijds rapport kunnen worden 

voorgelegd; 

 Bijlagen bij dit verslag worden tijdelijk online geplaatst zodat iedereen deze kan downloaden. 

Een link naar de downloadpagina werd meegedeeld in de begeleidende e-mail. 
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I. AANWEZIGEN 
 
ILVO: Laura Schotte, Kim Sys, Arne Kinds, Koen Mondelaers, Els Vanderperren 

EVF: Stephanie Maes 

De Rederscentrale: Emiel Brouckaert 

VLV: Sven Van Acker 

Visveiling Nieuwpoort: Kris Vandecasteele 

ALVB: Johan Heyman, Marc Welvaert, Jean-François Verhegghen, Guy Vanhecke  

Natuurpunt: Nathalie De Snijder 

 

Verontschuldigd: Francis Pil (Vis&Gezond), Hans Polet (ILVO), Luk Huysmans (VLAM) 

 

II. AGENDA 
 

De agendapunten worden overlopen aan de hand van een PowerPoint-presentatie. In wat volgt worden de 

belangrijkste punten besproken aan de hand van enkele slides uit de presentatie, inclusief opmerkingen en 

kanttekeningen van de aanwezige stuurgroepleden (telkens onder ‘Discussie’ na elk agendapunt). Opmerking: waar 

in onderstaande tekst ‘wij’ wordt gebruikt, verwijst dit naar het standpunt van het VALDUVIS-team. De integrale 

presentatie vind je terug op de VALDUVIS-samepage. 

 

1. Welkom en inleiding 
 

Verwelkoming van de stuurgroepleden en overlopen van de agendapunten. Koen Mondelaers stelt kort nog 

even het VALDUVIS-concept en de doelstellingen voor. Verder situeert Koen waar we nu met VALDUVIS 

gestrand zijn en wat er de komende maanden nog op de planning staat. 
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Discussie 
 

 Johan Heyman benadrukt dat we tegen eind 2014 een idee hebben van hoe we dit systeem zullen 

communiceren en naar buiten brengen. Koen beaamt dit en wijst ook op het belang van het in stand 

houden van het systeem (nood aan regelmatige updates), het uitwerken van een lastenboek, 

accreditatie van het lastenboek. 

 Johan Heyman vindt het positief dat VALDUVIS geen ja-of-nee-verhaal is. De duurzaamheidsscore 

is op elk moment anders, afhankelijk van strategische keuzes van de visser. Dit systeem is op elk 

moment meer up to date dan bijvoorbeeld MSC. 

 Stephanie Maes wil weten wanneer de Plaatselijke Groep iets concreets van VALDUVIS zal te zien 

krijgen en vraagt of de projectie op de klok nog binnen het project wordt opgenomen. Koen legt uit 

dat er enkele praktische zaken zijn die dit proces hebben vertraagd. Hij doelt op de automatisering 

van datastromen (vaartuig-veiling en veiling-VALDUVIS; zie verder) die niet tijdig klaar zal zijn. Er 

zijn echter reeds concrete plannen om dit op te nemen in het Project Traceerbaarheid van de VLV 

(zie verder). 

  

2. Goedkeuring verslag SG II 
 

Er wordt aan de stuurgroepleden gevraagd of ze nog opmerkingen hebben bij het verslag van de tweede 

stuurgroepvergadering. Marc Welvaert wijst ons op een fout in de data voor de indicator visbestand. Kim zal 

dit herbekijken. 

Verder zijn er geen opmerkingen bij het verslag. We beschouwen het verslag als goedgekeurd. 

 

3. Voorstelling ‘Sustainable Seafood Database’ 

De ‘Sustainable Seafood Database’ is een databank die we hebben ontwikkeld om overzicht te bewaren van 

alle duurzaamheidsinitiatieven die er bestaan. De databank bevat systemen van over de hele wereld, met 

informatie over de gebruikte indicatoren, benchmarking, weergave naar de eindgebruiker, of het gaat om een 

privé- of overheidsinitiatief, of er met derde partij-certificatie wordt gewerkt, etc. Deze databank laat ons toe 

de indicatoren te selecteren die het meest geschikt zijn voor VALDUVIS. Bij uitbreiding is deze database een 

zeer handig instrument dat binnen het ILVO en in communicatie met andere onderzoeksinstituten kan 

worden gebruikt. Vandaar ook dat de databank in het Engels werd opgesteld. Voorlopig zijn enkel 

ecologische indicatoren in de databank opgenomen. 

Discussie 
 

 Emiel Brouckaert vraagt of er een gap analysis is gebeurd van de verschillende systemen. Hij wijst 

erop dat de VISwijzer niet is afgestemd op de Belgische visserij (hij verwijst naar verschillen in de 

optuiging van het vistuig tussen B en NL). Wij bevestigen dat hiermee rekening wordt gehouden 

tijdens het vooronderzoek en de ontwikkeling van de indicatoren. 

 Stephanie Maes vraagt of een ontdubbeling in het Nederlands nodig is. Een ontdubbeling is 

mogelijk voor de indicatoren en systemen die relevantie hebben voor de Belgische visserij. 

Aangezien hier momenteel geen vraag naar is, is dit geen prioriteit voor VALDUVIS. 

 

 

 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \39



 
Verslag Stuurgroep 3 “VALDUVIS” 

 

4 

4. Evaluatie MSP II ‘Thema’s voor duurzame visserij’ 
 

Laura geeft een korte opfrissing van de werkwijze en de resultaten van MSP II.  
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5. Omgaan met vertrouwelijke data – data policy 
 
VALDUVIS verzekert zorgzaam te zullen omspringen met de visserijdata (zowel ecologisch, sociaal als economisch) 

die ons worden aangereikt. Daarom hebben wij de eerste stappen gezet voor een data policy. Concreet houdt dit in 

dat er een aantal afspraken zullen worden gemaakt omtrent het gebruik van data en het weergeven ervan. In een 

latere fase van het project zal aggregatie van de scores aan bod komen (juli-augustus 2014). Hierna zal het belangrijk 

zijn om deze afspraken te maken. 

 

Discussie 
 

 Kris Vandecasteele en Emiel Brouckaert vinden dat er zowel indicatoren op vaartuigniveau als op 

sectorniveau moeten zijn. Ze vinden dat in het kader van verschillende Europese (o.a. GVB) en 

nationale strategieën het belangrijker is om de toestand van de sector in zijn geheel te evalueren 

dan vaartuig onderling te vergelijken. Dit is echter niet de insteek van VALDUVIS. VALDUVIS speelt 

in op de vraag van (een deel van) de markt voor meer transparantie over duurzaamheid. Wij 

verwachten dat, als de markt reageert, dit met verschillende snelheden zal gebeuren. Een deel van 

de markt zal zich richten op ecologische duurzaamheid, een ander op sociale en economische 

duurzaamheid, nog een ander deel zal er helemaal geen rekening mee houden. Reders hebben 

bijgevolg ook de kans om met deze omwentelingen in de markt mee te gaan en zich er een positie 

in te verwerven. Een duurzaamheidsevaluatie van de Belgische visserij in zijn geheel valt dus buiten 

de scope van VALDUVIS. We onderkennen echter dat zo’n evaluatie belangrijk is en zijn vanuit 

VALDUVIS bereid om hier mee over na te denken. 

 Johan Heyman vindt dat de sector eerst op vaartuigniveau moet geëvalueerd worden, en dan pas 

op sectorniveau. De scores op vaartuigniveau zullen als input dienen voor de evaluatie op 

sectorniveau. Het kabinet heeft 14 dagen geleden beslist om de scores op vaartuigniveau te 

bepalen. Verder benadrukt Johan het belang van een duurzaamheidstraject, waarbij de rol van 

enkele voortrekkers cruciaal is (hij verwijst hierbij naar de landbouw). VALDUVIS is volgens Johan 
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een stap in die richting. 

 Nathalie De Snijder stelt ook voor om zowel indicatoren op sectorniveau als op vaartuigniveau te 

maken. Indicatoren op sectorniveau kunnen volgens Nathalie belangrijk zijn om Belgische vis 

positioneren t.o.v. importvis. Wij zien hier ook het nut van in, maar dit is volgens ons momenteel niet 

mogelijk. Enerzijds omdat VALDUVIS hiervoor internationaal moet gebenchmarked worden, 

anderzijds omdat dit ook de beoordeling van processen (zie aquacultuurvis) inhoudt. 

 Stephanie Maes vindt het belangrijk dat er over het systeem tijdig met de reders gecommuniceerd 

wordt. Reders moeten weten wat de score voor hen betekent, wat de implicaties zijn op de markt en 

hoe ze daarop kunnen reageren. Stephanie vraagt of we iets kunnen laten wegvallen uit het 

originele projectvoorstel om meer te kunnen inzetten op communicatie. We kunnen dit niet doen 

aangezien de tijd voor de ontwikkeling van de indicatoren nu reeds beperkt is. In maart vindt er een 

cursus boekhouding plaats voor de reders in het kader van een ander As-4 project. Stephanie stelt 

voor om daar iets van VALDUVIS te presenteren. Ze houdt ons op de hoogte van datum. 

 De Stuurgroep komt overeen om VALDUVIS tegen het eind van het project uit te werken voor een 

set ‘historische’ data (jaar 2012 en/of 2013). Emiel Brouckaert benadrukt ook dat het belangrijk is 

dat de rederijen achter de procedure staan. Daarom moeten rederijen actief betrokken worden bij 

de testfase (Koen Mondelaers). 

 

6. Voorstelling uitgewerkte indicatoren 
 

Kim geeft een korte opfrissing van de indicatoren Visbestand en Visserijdruk die werden voorgesteld op het tweede 

MSP. Op de slides zijn de scores voorgesteld voor enkele stocks. Dit wordt later nog uitgebreid. De scores worden 

jaarlijks geüpdatet, op basis van ICES-adviezen. Daarna stelt Kim twee nieuwe indicatoren voor: Seizoen en 

Kwetsbaarheid. Deze indicatoren worden nog afgetoetst met de stakeholders in een volgend MSP. 
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Discussie 
 

 Stephanie Maes stelt zich vragen bij het nut van een indicator seizoen als er met regionale verschillen geen 

rekening wordt gehouden (VALDUVIS is hierin beperkt door het gebrek aan degelijke wetenschappelijk 

kennis hierover). Stephanie vraagt of het percentage kuit als indicator kan worden genomen. Deze discussie 

zal verder worden uitgediept wanneer de indicator wordt voorgesteld aan de stakeholders in een volgend 

MSP. Koen zegt suggesties voor verbetering te zullen meenemen in de discussie-sectie van elke indicator-

factsheet. 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \43



 
Verslag Stuurgroep 3 “VALDUVIS” 

 

8 

 

7. Voorstelling indicatoren in progress 

Kim stelt de ecologische indicatoren voor waar momenteel aan gewerkt wordt (ETP-species/discards/selectiviteit en 

Bodemimpact). Laura doet hetzelfde voor de economische en sociale indicatoren. 

We werken met een set visserijtechnieken die gebaseerd is op expert knowledge binnen het ILVO. Graag hadden we 

dit nog afgestemd met de reders. 
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Discussie 
 

 Emiel Brouckaert wijst erop dat de optuiging van de boomkor regionaal verschilt. Emiel vindt dat alle 

relevante informatie m.b.t. karakteristieken en optuiging van het vistuig moet worden doorgegeven aan 

VALDUVIS. Emiel heeft het hier specifiek over het gewicht van het vistuig en vindt dat hiermee rekening 

moet worden gehouden bij het bepalen van de milieu-impact. 

 Nathalie De Snijder vraagt of het niet beter is om het thema ‘Sociale beste praktijken’ op te splitsen. Wij 

denken van niet, aangezien dit een verzameling is van acties van de reder die zijn score positief 

beïnvloeden. Deze zaken zijn moeilijk apart te behandelen. 
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8. Traceerbaarheid 
 

De VLV heeft recent financiering voor een project rond traceerbaarheid binnengehaald. Dit project wordt geïntegreerd 

met het project ‘Ergonomie’, dat als doelstelling heeft met kleinere kisten aan boord te beginnen werken. Onder 

invloed van het Dienst Zeevisserij werd met de betrokken partijen overeengekomen dat de vereisten van VALDUVIS 

in deze projecten worden meegenomen. 

Momenteel zijn er 3 informatiestromen (elektronisch logboek, papieren etiketten op de kisten, informatie op de 

factuur) die niet gelinkt zijn met elkaar. Wij stellen voor om van deze stromen één stroom te maken en te 

automatiseren d.m.v. RFID-tags. Meer uitleg vind je in de powerpointpresentatie van SG III en de Prezi-presentatie 

over traceerbaarheid. De vereisten om VALDUVIS operationeel te maken worden in onderstaande slide op een rijtje 

gezet. Het project ‘Traceerbaarheid’ staat in voor de kosten om volgende items zo snel mogelijk operationeel te 

maken. 

 

 

 

Discussie 
 

 Sven Van Acker zegt dat er momenteel een kostenraming wordt gemaakt voor het pilootproject, dat zal 

starten met 1 boomkorvaartuig. Vis van verschillende dagen zal in de mate van het mogelijke (logistiek) 

gescheiden worden gehouden. Concreet zal het gaat om vis van de laatste dagen. 
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9. Overige output 

 

10. Virtuele rondleiding Samepage 
 

Laura stelt SamePage voor, het online platform waarlangs we output ter beschikking stellen. Dit ter vervanging van 

Dropbox. We doen een warme oproep aan iedereen om zich in te schrijven. 

 

11. Financieel luik 

Els geeft een overzicht van de financiën. 
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Discussie 
 

 Stephanie Maes zegt dat een deel van het werk van VALDUVIS al werd gedaan door andere As-4-projecten 

(o.a. fiche met vistechnieken). Stephanie had dit liever omgekeerd gezien, dat ILVO een voortrekkersrol had 

gespeeld in het opstellen van zo’n documenten. In de toekomst moet hier beter op gelet worden. Verder 

vraagt Stephanie om zoveel mogelijk onder het North Sea Fish-project in te brengen, maar deze projecten 

goed gescheiden te houden. Stephanie vraagt waarom Nicolas Pyck 100% wordt betaald voor zoveel 

maanden. Els legt uit dat het werk van het IT-team is niet zal afgerond zijn na deze maanden. Het loon van 

Nicolas wordt in 2014 via andere budgetten gefinancierd (via de sectie Biologie). 

 

12. Planning 
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Kim stelt de planning tot het einde van het project voor. 

 

 

Discussie 
 

- De DZH-ster komt nog niet op de klok op het einde van het project. Hiervoor moet eerst de 

geautomatiseerde gegevensstroom op punt staan. Hiervoor houden we ons aan de deadlines van het 

traceerbaarheidsproject. 

- Op het einde van het VALDUVIS-project zal een systeem voor de berekening van duurzaamheid worden 

afgeleverd en worden berekend aan de hand van ‘historische’ gegevens. Vanaf dat moment worden de 

reders ook nauwer betrokken. 

 

13. Varia 
 
Er zijn geen variapunten. 
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 De Stuurgroep komt overeen om VALDUVIS tegen het eind van het project uit te werken voor 

een set ‘historische’ data. 

 De SG heeft begrip voor de argumenten van het VALDUVIS-team om niet overhaast over te 

gaan tot projectie van scores op de klok. De deadline wordt bijgevolg uitgesteld tot de 

datastroom geautomatiseerd is en kan worden aangewend door de VALDUVIS-databank 

(project Traceerbaarheid).  

 De Rederscentrale stelt het preassessment van MSC ter beschikking van VALDUVIS wanneer 

het klaar is. 

 De excel-file met visserijtechnieken die VALDUVIS gebruikt moet worden afgetoetst bij de 

reders. Hoe dit concreet moet gebeuren zal ILVO met de Rederscentrale bespreken. 

 De SG gaat akkoord met het gebruik van data op vaartuigniveau voor de berekening van 

VALDUVIS-scores mits inachtneming van enkele voorschriften m.b.t. vertrouwelijkheid van 

data. ILVO verbindt zich ertoe om hiervoor een aanzet te geven. 

 
III. AFSPRAKEN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EINDE VERSLAG 
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De Rederscentrale: Emiel Brouckaert 

VLV: Marie-Jeanne Becaus, Johan van de Steene, Sven Van Acker 

De Troyer: Stefan Van Sande (op uitnodiging van de Vlaamse Visveiling) 

ALVB: Marc Welvaert, Tom Geerinckx 

Kabinet Landbouw en Visserij: Annie Cool 

Natuurpunt: Krien Hansen 

WWF: Franck Hollander 

 

Verontschuldigd: Francis Pil (Vis&Gezond), Luk Huysmans (VLAM), Kris Vandecasteele (Visveiling Nieuwpoort) 

II. AGENDA 
 

In wat volgt wordt een chronologisch verloop van de stuurgroepvergadering gegeven. Daarbij geven wij zo goed mogelijk 

weer wat er door wie werd gezegd, rond welke punten discussie ontstond en waar consensus werd bereikt. 

 

1. Welkom en inleiding 
 

Joris Relaes, Directeur-Generaal van het ILVO, verwelkomt de stuurgroepleden en doet een inleidend woordje over 

het project. 

 

2. Goedkeuring verslag SG III 
 

Geen opmerkingen. 

 

3. Presentatie van de eindresultaten en discussie 
 

Kim en Arne stellen de eindresultaten van VALDUVIS voor aan de hand van een powerpoint-presentatie. Hierin 

volgden ze de structuur van het eindrapport, dat ter inzage de tafel rondging. Het eindrapport bestaat uit drie 

delen: het eigenlijke eindrapport, een appendix (alle verzamelde werk van de voorbije 2,5 jaar) en een bundeling 

van de ‘fact sheets’ (uitwerking van de indicatoren) (Figuur 1). Op het einde van de stuurgroepvergadering deelden 

ze ook de Nederlandstalige folder uit (er is ook een Engelstalige versie beschikbaar). 

 

Na de presentatie vond een discussie plaats over de prioriteiten voor het vervolgtraject van VALDUVIS. Hieronder 

volgt een overzicht van deze discussie. De presentatie kan je terugvinden op de VALDUVIS-Samepage.  
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Figuur 1: de drie delen van het VALDUVIS-eindrapport. 
 

 Frans Coussement vindt VALDUVIS een ‘fantastisch systeem’: het verhoogt het draagvlak voor de Belgische visserij en de 

visser kan er zelf beter van worden. Frans benadrukt zijn hoop om met deze inspanningen zo snel mogelijk naar buiten 

te treden, met name door de scores op de veilklok af te beelden zodat kopers over duurzaamheidsinformatie 

beschikken. Reders die minder goed scoren moeten worden gestimuleerd om te verbeteren. Frans ziet dit echter niet 

noodzakelijk gekoppeld aan een label. 

 

 Stefan Van Sande: duurzaamheidsevaluatie op de klok is zinvol, maar kwaliteit blijft belangrijkste criterium voor de 

kopers. Stefan waarschuwt dat prijs niet los te koppelen is van kwaliteit en dat systemen zoals VALDUVIS en MSC daarom 

geen meerprijs kunnen garanderen. Volgens Stefan staat de handel open voor duurzaamheid op voorwaarde dat de 

reders er zich goed bij voelen. Projecten als North Sea Chefs effenen mee het pad naar een verhoogd rendement voor 

de vissers. 

 

 Marie-Jeanne Becaus beaamt dat kwaliteit het belangrijkste criterium is en zegt teleurgesteld te zijn in het feit dat op 

MSP IV beslist werd om geen label te creëren. Volgens Marie-Jeanne heeft MSC schade berokkend aan de Belgische visserij: 

viswinkels zijn verder afgenomen en MSC komt vooral de supermarkten ten goede. Een VALDUVIS-label zou dit kunnen 

rechttrekken. Bovendien vindt Marie-Jeanne ook dat VALDUVIS zo snel mogelijk internationaal moet gaan samenwerken 

met wetenschappelijke instellingen. De wetenschappelijke correctheid van VALDUVIS moet gegarandeerd worden. Ten 

slotte roept Marie-Jeanne op voor de steun van de overheid en de sector om VALDUVIS verder uit te bouwen. 

 

 Ook Bart Naeyaert vindt het belangrijk dat er een label komt, maar benadrukt dat er eerst een breed draagvlak moet 

komen alvorens aan certificering te beginnen. We moeten dus de ontwikkeling van het proces respecteren; draagvlak 

bij de consument is belangrijk, maar betrokkenheid van de reders is de sleutel tot welslagen. Discussies met vissers over 

de scores en de methodologie zijn dus essentieel. 
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 Frans Coussement vindt, los van de discussie over het al dan niet oprichten van een label, dat het vooral belangrijk is 

om de informatie per trip mee te geven. Labels werken altijd met lastenboeken. Het is niet haalbaar om alle 

tripinformatie in een lastenboek te vertalen, maar het communiceren van deze gegevens voor elke vistrip valt na te 

streven. Johan van de Steene treedt hem bij. 

 

 Franck Hollander: VALDUVIS volgt een ander traject dan MSC, en is zeer waardevol omdat het op vistripniveau werkt. 

Voor Franck liever geen label omdat er al veel labels zijn en omdat VALDUVIS in huidige vorm complex is en dus moeilijk 

te bevatten door de consument. VALDUVIS moet echt gebruikt worden om de vissers zelf te stimuleren, een nieuw label 

zou mogelijks dezelfde problemen veroorzaken als MSC. Arne en Kim stellen dat er geen conflict hoeft te zijn tussen 

VALDUVIS en bestaande systemen, en dat samenwerking mogelijk is. Bijvoorbeeld, door informatie aan te leveren aan 

MSC-assessors kan de assessmentkost gedrukt worden. Stefan Van Sande pikt hierop in: “De NL garnaalvissers zijn 

geïnteresseerd in VALDUVIS omdat ze geen MSC-label kunnen krijgen. Volgens Stefan zou VALDUVIS moeten geïntegreerd 

worden in MSC. De bekendheid van MSC kan gebruikt worden om VALDUVIS snel te implementeren. Stefan pleit voor 

een nationale aanpak, niet voor een internationale. 

 

 Marc Welvaert feliciteert het VALDUVIS-team voor het mooie instrument dat werd afgeleverd en wijst ons erop dat de 

Z 75, het vaartuig dat afgebeeld staat op de cover van het eindrapport, niet meer vaart. Marc vindt de output van de 

VALDUVIS-tool zoals voorgesteld door de onderzoekers complex en versnipperd, en ziet liever geen individuele 

duurzaamheidssterren opduiken. Hij benadrukt nogmaals in groep vooruit te willen, te verduurzamen. Wie niet mee 

kan, moet verbeteren. Elk jaar moeten we de lat een beetje hoger leggen. En als we er toch mee naar buiten komen, 

moet het simpel en begrijpbaar zijn. Frans Coussement zegt dat de kracht van VALDUVIS net ligt in het detail van de 

methode, waarbij vissers de kans krijgen om parameter per parameter te verbeteren. 

  

 Emiel Brouckaert: Binnen twee weken worden de resultaten van het Convenant Duurzame Visserij gepubliceerd. Binnen 

die context kan VALDUVIS worden ingeschakeld om het imago van de sector te verbeteren1. Met het systeem kunnen we 

garanderen dat vis binnen bepaalde grenzen duurzaam gevangen wordt (bijvoorbeeld werken met een ondergrens, een 

minimum). Wie niet voldoet kan dan een signaal krijgen dat hij moet verbeteren. De RC ziet VALDUVIS als een tool om 

te monitoren, te evalueren en te verbeteren zodat inspanningen erkend worden. Volgens Emiel zijn de MSC-principes 

duidelijk niet werkbaar voor de Vlaamse Visserij, maar uit de evaluatie (cfr. pre-assessment) kunnen we wel leren. Emiel 

vindt het opnemen van sociale en economische aspecten in VALDUVIS een meerwaarde t.o.v. MSC. Emiel is voorstander 

van het verder betrekken van meer reders en zal hier zelf een belangrijke rol in spelen. Emiel is evenwel niet overtuigd 

van het communiceren van individuele scores per vistrip naar de kopers toe. Emiel pleit voor een gedetailleerde evaluatie 

van de duurzaamheid, maar aangepaste manieren om dat te communiceren (vb. in eerste fase geen verplichte weergave 

op de veilklok). 

 

 Krien Hansen spreekt over een mijlpaal. Krien vindt dat een label op korte termijn geen streefdoel is; VALDUVIS is een 

proces, we moeten niet lopen voor we kunnen stappen. Een label is evenwel niet uitgesloten. Krien hamert op het 

overtuigen van alle reders van de voordelen van VALDUVIS en ervoor te zorgen dat voor alle reders een 

duurzaamheidsster kan berekend worden. 

 

1 Concreet zou VALDUVIS invulling kunnen geven aan het monitoringsaspect dat in het Convenant staat beschreven. 
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 Tom Geerinckx is van mening dat het pilootproject op natuurlijke wijze moet uitdeinen, in vertrouwelijk overleg tussen 

vissers en onderzoekers. MSC moet kunnen zien dat VALDUVIS zich kan bewijzen in de praktijk en dat het een écht 

leerinstrument is voor vissers, alvorens er verdere stappen kunnen ondernomen worden. Tom vindt overigens dat we 

zaken die in MSP IV zijn overeengekomen niet opnieuw ter discussie moeten brengen (cfr. label of geen label). 

 

 Annie Cool: ‘we hebben nood aan een wetenschappelijke methode om aan te tonen dat de Belgische visserij duurzaam 

is.’ Franck reageert hierop: het systeem moet eerst draaien en data genereren. We kunnen nog niet zeggen dat de 

Belgische visserij duurzaam is. 

 

 Stefan Van Sande: reders moeten door de overheid beloond worden voor hun medewerking aan het project en hun 

bereidwilligheid om hun scores te laten berekenen. Hopen op een meerprijs is een onvoldoende garantie (zal er niet op 

grote schaal komen als er geen koppeling is met kwaliteit). MSC-producenten krijgen enkel een meerprijs omdat het 

aanbod beperkt is. 

 

 Joris Relaes: optie om investeringssteun te koppelen aan voorwaarde voor monitoring in VALDUVIS? Frans pikt hierop 

in: vorig jaar werd reeds een duurzaamheidstoets ontwikkeld om dit te doen2, VALDUVIS kan hier in de toekomst aan 

bijdragen. Verder denkt Frans dat de beste manier om reders te stimuleren via de markt is. Joris is voorstander van een 

vrijwillige deelname door reders in een eerste fase, met daarna de mogelijkheid om ermee naar buiten te treden en 

zichtbaarheid in de handel te verwerven. Indien dit voordelig blijkt zal dat ook andere reders overtuigen om hierin mee 

te stappen. Schommelingen in de score zijn geen probleem; scores zijn informatief en bevorderen een streven naar een 

betere score. Joris verwijst naar een project uit de sierteelt, waarbij kopers worden geïnformeerd over de duurzaamheid 

van het kweekproces. Hoewel de kweek onderhevig is aan schommelingen, is het instrument louter informatief en is het 

eerder een B2B-tool dat het engagement toont van de telers naar de handel toe. De eigenlijke score is dus 

ondergeschikt aan de deelname aan het systeem. 

 

 Emiel is het daarmee eens en drukt nogmaals uit dat hij VALDUVIS ziet als een tool voor erkenning, niet als een label. 

Emiel stelt voor om grenzen van duurzaamheid te definiëren waarbinnen vissers kunnen verkopen op de klok. Wie 

buiten deze grenzen valt, moet worden opgevolgd en krijgt begeleiding om binnen een afgesproken termijn aan de 

voorwaarden voor duurzaamheid te voldoen. Dit wordt een uitdaging. Arne beaamt dit en zegt dat dit deel uitmaakt 

van de benchmarkingsprocedure die in VALDUVIS II zal gebeuren (in overleg met de sector). Krien benadrukt dat deze 

minimumgrenzen moeten bepaald worden op basis van de gegevens van de hele vloot. 

 

 Tom Geerinckx: daarom is het essentieel dat nu de meeste energie gaat naar het opbouwen van vertrouwen bij de 

reders, dan pas kan het systeem verder uitgebouwd worden. 

 

 Marie-Jeanne Becaus: voorlopig niet naar buiten komen met de scores, enkel interne rapportering. In de tussentijd 

moet de sector voldoende aandacht besteden aan marketing en werken aan de verwarring bij de consument. 

 

 Met het oog op het gebruik van VALDUVIS op lange termijn, benadrukt Bart Naeyaert het belang van het opzetten van 

controle- en auditinstanties. 

 

2 In 2013 werd aan VALDUVIS gevraagd aan deze DZH-toets mee uit te werken, op basis van de VALDUVIS-indicatoren. Op dat moment 
stonden wij echter nog niet ver genoeg in de ontwikkeling van het instrument.  
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4. Bespreking van het persbericht 
 

ILVO wil via een persbericht het engagement van de stakeholders overbrengen om zo het draagvlak binnen de sector, maar 

ook het maatschappelijk draagvlak, te vergroten. Van enkele SG-leden ontvingen Greet en Sofie reeds opmerkinen en quotes 

voor in het persbericht. Er wordt afgesproken dat Annie Cool, Emiel Brouckaert en Bart Naeyaert nog een statement van hun 

engagement voor het project doorsturen. Ook andere SG-leden worden gestimuleerd dit te doen. 

5. Varia 
 

Geen variapunten. 

6. Afsluiting door Hans Polet 
 

Hans bedankt alle SG-leden voor hun inzet gedurende de voorbije 2,5 jaar en de discussie van vandaag, die volgens hem erg 

boeiend was. De nauwe samenwerking tussen onderzoek en de sector heeft zijn vruchten afgeworpen. Om een systeem als 

VALDUVIS tot een succes te maken, is vertrouwen een must. Maar ook de ambitie werd aangewakkerd: dat we willen bijdragen 

aan het creëren van een Europese standaard voor duurzaamheid is geen loze belofte, de gesprekken met 

onderzoeksinstituten in het buitenland zijn daar getuige van. De sterktes van VALDUVIS zijn de goede wetenschappelijke 

kennis van de Belgische visserij en het gebruik van bestaande datastromen om duurzaamheid te bepalen. Duurzaamheid is 

een ernstige zaak en moet ook zo behandeld worden. Het is geen façade. Een duurzame visserij is in het belang van de 

Samenvattend 

Belangrijkste thema’s doorheen de discussie: (1) label of geen label, (2) graad van detail, (3) prioriteiten op korte 

termijn. 

Het algemene gevoel was dat een label geen prioriteit is, maar dat wel vooruit moet worden gedacht; op het moment 

dat VALDUVIS bij de reders voldoende draagvlak heeft, kunnen we opnieuw praten over hoe we verdere stappen nemen 

om VALDUVIS zichtbaarheid te geven. De handel en de verwerking worden in het VALDUVIS II-project actief betrokken 

om deze aanloop voor te bereiden. 

Over de graad van detail zijn de meeste SG-leden het ook eens: informatie op het niveau van vistrip is nodig om goede 

DZH-beoordelingen te doen, maar communicatie naar handel en consument toe mag eenvoudiger. 

De SG-leden zijn het erover eens dat dé prioriteit van VALDUVIS op dit moment het betrekken van meer reders is. De 

onderzoekers van VALDUVIS zullen dan ook inzetten op een berekening van een duurzaamheidsster voor 2014 voor 

alle vaartuigen in de Belgische vloot. De Rederscentrale zal een belangrijke rol spelen bij het enthousiasmeren van hun 

leden. 

Het is voor iedereen duidelijk dat VALDUVIS een proces van verduurzaming in gang heeft gezet en dat het creëren 

van een breed draagvlak en een goede relatie tussen onderzoekers en vissers essentieel zijn om van VALDUVIS een 

succesverhaal te maken en als voorbeeld te dienen voor andere Europese visserijen. 
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sector zelf. ILVO moet dan ook blijven waken over de kwaliteit van het systeem en mag niet te veel betrokken partij worden 

door zelf een label te gaan ontwikkelen. ILVO kan hierin een eerder faciliterende rol spelen. Hans besluit door te zeggen dat 

we een goed product hebben dat we naar buiten mogen brengen. 

III. AFSPRAKEN 
 

 De stuurgroepleden krijgen na het ontvangen van het verslag nog een week de tijd om suggesties te doen voor het 

eindrapport. De deadline voor het ontvangen van opmerkingen wordt gezet op vrijdag 6 februari 2015. 

 

 

EINDE VERSLAG 
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I. AANWEZIGHEIDSLIJST 
 

 ILVO: Koen Mondelaers, Els Vanderperren, Arne Kinds, Kim Sys 

 ILVO-Procesbegeleiding: Elke Rogge, Eva Kerselaers 

 Vis & Gezond: Francis Pil 

 Natuurpunt (NP): Nathalie De Snijder 

 Rederscentrale (RC): Emiel Brouckaert, Marc Vieren, Kurt Deman (Z 55), Geert Luycks (Z 548), Albert 

Steyaert (O 101)   

 Vlaamse Visveiling (VLV): Sven Van Acker, Stijn Vanoverbeke 

 Visveiling Nieuwpoort: Kris Vandecasteele 

 Dienst Zeevisserij (DZV): Marc Welvaert, Jean-François Verhegghen 
 

 

II. SAMENVATTING 

Het doel van dit MSP (Multistakeholderproces) was samen na te denken over een haalbaar traceersysteem voor de 

succesvolle ontwikkeling van het VALDUVIS-informatiesysteem. Hiertoe werd een door het ILVO uitgewerkt 

traceersysteem voorgesteld aan de aanwezige stakeholders (zie bijlage). Tijdens de discussiesessie werd de 

haalbaarheid van dit voorstel afgetoetst bij de deelnemers. Op basis van de opmerkingen die tijdens de discussie 

naar boven kwamen, werd een nieuw voorstel geformuleerd.  

Na afloop van het MSP was het duidelijk dat het door ILVO voorgestelde traceersysteem op korte termijn moeilijk te 

implementeren is. Dit overwegend door praktische implicaties die het systeem met zich zou meebrengen, zowel op 

het vaartuig als in de veiling. Het nieuwe voorstel vindt meer aansluiting bij de stakeholders en is een werkbaar 

alternatief voor VALDUVIS. Stapsgewijs moet dit systeem dan verbeterd worden. 

Volgend alternatief traceersysteem in het kader van VALDUVIS werd goedgekeurd.  

De data nodig voor de berekening van duurzaamheidsindicatoren komen uit het elektronisch logboek (en 

reizen dus niet mee in een RFID-tag op de viskist zoals aanvankelijk door ILVO werd voorgesteld). De enige 

extra informatie die nodig is, is een gedetailleerde beschrijving van de vangsttechniek. De 

duurzaamheidsindicatoren worden vervolgens (automatisch) berekend. De kisten die uit de veiling naar de 

verwerking en handel gaan zijn voorzien van een RFID-tag. Hierop staat de informatie m.b.t. duurzaamheid 

van de aangekochte vis. Deze tags houden voor de veiling een extra voordeel in: traceerbaarheid van de kist 

zelf. Voor de stedelijke vismijn van Nieuwpoort zal een aangepast traject worden ontwikkeld.  

Merk op dat in het alternatief traceersysteem vangstgebieden niet worden gescheiden. Dit wil zeggen dat bij 

gemengde visreizen (d.i. een visreis waarbij vis uit verschillende ICES-divisies wordt aangeland) niet kan 

onderscheiden worden uit welk gebied de vis precies afkomstig is. Dit verlies aan nauwkeurigheid heeft een effect op 

de juistheid van de duurzaamheidsscore. 

Daarnaast worden op dit moment de logboekgegevens handmatig ingegeven. Van de aanwezige reders kwam de 

vraag om de invoer van het vangstgebied te automatiseren door een GPS aan het logboek te koppelen. VALDUVIS 

onderzoekt of dit mogelijk is. Dit voorstel impliceert een overdracht van logboekdata op de RFID-tag van de 

viskisten van de Vlaamse Visveiling. Het MSP heeft geen duidelijkheid kunnen scheppen over wie hiervoor 

verantwoordelijk zal zijn. Een bezorgdheid van de reders is dat zij hiervoor een meerprijs zullen moeten 

betalen. 
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III. UITGEBREID VERSLAG 

Het MSP wordt ingeleid door Koen Mondelaers. Daarna kaderen Kim en Arne het MSP binnen het VALDUVIS-traject 

en presenteren het door ILVO voorgestelde traceersysteem  (zie bijlage). Elke Rogge modereert de discussie die 

hierop volgt. Op het einde van het MSP worden de bevindingen door Eva Kerselaers samengevat gepresenteerd. 

De discussie wordt hieronder kernachtig en gestructureerd per thema besproken. Niet alles wat aan bod kwam, is in 

dit verslag opgenomen. Tussen haakjes wordt telkens aangegeven door welke actor het desbetreffende argument 

werd aangehaald. 

DEEL 1: HAALBAARHEID VOORSTELLEN AAN BOORD 

1) VOORSTEL: RFID-reader bevestigd aan de digitale weegschaal scant de RFID-tag op de viskist wanneer 

deze wordt afgewogen. 

 

 Kritiek en tegenargumenten 

 Een aantal vaartuigen heeft geen (digitale) weegschaal aan boord. (RC) 

o Dit zou geen struikelblok mogen zijn; ongeveer 85% van de reders heeft een Marelec 

digitale weegschaal aan boord. Het voorgestelde systeem is er voor het merendeel van de 

reders. Voor reders zonder weegschaal aan boord kan er een alternatief systeem worden 

uitgedacht. (ILVO) 

 Vis wordt in mandjes op dek afgewogen en komt pas in het visruim in viskisten terecht. Het voorstel 

voorziet weging van de vis in de viskisten, maar zo gebeurt dat niet aan boord. (RC) 

 RFID-tags en -readers zijn niet bestand tegen de omstandigheden aan boord. (RC) 

o Voorstel om te werken met zelfklevende labels (printer aan boord) cfr. de Catch Locator 

van VCU (Urk). (RC) 

o Zowel de bevestiging als de bruikbaarheid van de tags onder de condities aan boord zijn 

uitgebreid getest en staan nu op punt. (ILVO) 

 

► CONCLUSIE:  De kisten in het circuit vaartuig-veiling worden niet met RFID-tags uitgerust. Er komt ook 

geen RFID-reader aan boord van het vaartuig. De data worden m.a.w. handmatig in het elektronisch 

logboek ingegeven zoals dat nu reeds het geval is. 

2) VOORSTEL: GPS-koppeling met het elektronisch logboek om datacollectie te automatiseren (m.b.t. 

vangstlocatie) 

 

 Kritiek en tegenargumenten 

 Aanwezige reders zijn vragende partij voor GPS-koppeling met het elektronisch logboek. (RC) 

 VALDUVIS kan geen gebruik maken van VMS-data om DZH-scores te bereken. (DZV) 

 Applicatie om GPS te koppelen aan het elektronisch logboek is ter beschikking. (DZV) 

► CONCLUSIE: In een eerste fase van het project wordt gewerkt met de vangstlocatie die in het 

elektronisch logboek wordt weergegeven. Deze wordt manueel ingegeven. In de toekomst wordt gekeken 

naar een systeem om dit automatisch te laten gebeuren door een GPS te koppelen aan het elektronisch 

logboek. 
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3) VOORSTEL: VALDUVIS maakt gebruik van gegevens uit het elektronisch logboek om DZH-scores te 

berekenen 

 

 Kritiek en tegenargumenten 

 

 Aanwezige reders hebben geen bezwaren bij het vrijgeven van de logboekdata aan de 

onderzoekers van ILVO. (RC) 

 Natuurpunt pleit voor een controlemechanisme dat de juistheid van de informatie garandeert (vooral 

m.b.t. de gebruikte vistechniek). (NP) 

 De software van het elektronisch logboek is universeel en wordt in heel Europa gebruikt. Er is wel 

een mogelijkheid om extra velden toe te voegen. (DZV) 

 De enige extra informatie die nodig is t.o.v. wat nu reeds beschikbaar is in het logboek, is een 

uitgebreide beschrijving van de vangsttechniek (ILVO) 

o Reders zijn bereid om inspanningen te doen om deze informatie ter beschikking 

te stellen. (RC) 

► CONCLUSIE: De logboekdata en extra informatie omtrent de vangsttechniek zullen worden gebruikt 

om de DZH-score binnen VALDUVIS te berekenen. 

 

4) VOORSTEL: Vis uit verschillende vangstgebieden gescheiden houden 

 

 Kritiek en tegenargumenten 

 

 Volgens DZV zal een combinatie van gebieden toegelaten worden in de uitvoeringsverordening nr. 

404/2011. (DZV) 

o Op dit moment is nog steeds niet duidelijk wat de EU uiteindelijk wel en niet zal 

toelaten. (ILVO) 

 Het sorteren van de vis per vangstgebied brengt voor de veiling heel wat extra werk met zich mee. 

(VLV) 

►  CONCLUSIE: Er is overeengekomen om in een eerste fase van het project een overlap in 

vangstgebieden te tolereren. Volgens cijfers van de Dienst Zeevisserij wordt slechts in 20% van de 

visreizen, vis uit verschillende gebieden aangeland. Daardoor hoeft ook de vis aan boord niet per 

vangstgebied apart gehouden te worden en bijgevolg in de veiling niet per vangstgebied te worden 

getraceerd. Dit verlies aan nauwkeurigheid heeft wel een effect op de berekening van de 

duurzaamheidsscore. De meest nauwkeurige duurzaamheidsscore kan nog steeds berekend worden met 

het systeem dat initieel door VALDUVIS werd voorgesteld. 
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DEEL 2: HAALBAARHEID VOORSTELLEN IN DE VEILING 

Aangezien in het eerste deel van de discussie werd overeengekomen dat de vis niet per vangstgebied moet 

gesorteerd worden, werden in het tweede deel de voorstellen voor apart sorteren niet behandeld. Wel kwam de 

werklast in de veiling aan bod. Opmerkingen hieromtrent: 

 Bezorgdheid Reders: De reder zal altijd de extra kosten van zo’n systeem moeten betalen (de 

veiling zal volgens hen de kosten doorrekenen). De Vlaamse Visveiling heeft hier niets tegenin 

gebracht. (RC) 

 In het voorstel werd uitgegaan van het feit dat de EU traceerbaarheid oplegt vanaf het vaartuig. 

Volgens DZV zal de EU dit niet zo ver drijven, en zal het traceren enkel beginnen vanaf de veiling. 

De uitdaging zit hem dan vooral in het traceren van de vis in de verdere schakels van de keten. 

(DZV) 

o VALDUVIS gaat verder en vraagt traceerbaarheid vanaf de vangst omdat op deze manier 

alle data meereizen met de vis in de keten. Dit brengt heel wat voordelen met zich mee. Zo 

kan een vis perfect tot op de vangstlocatie worden getraceerd en anderzijds kan een 

uiterst nauwkeurige duurzaamheidsscore worden berekend. (ILVO) 

 De veiling ziet de traceerbaarheid bij het verkoop van de kisten als een uitdaging. Er zal nl. moeten 

worden bijgehouden welke kisten naar welke koper gaan. Nu wordt de vis per lot verkocht en niet 

per aparte kist. (VLV) 

► CONCLUSIE: De kisten in het circuit veiling-eerste aankoop zullen met RFID-tags worden uitgerust. Data 

uit het elektronisch logboek moet op de RFID-tags worden ingelezen. De automatisering van deze inlezing 

aan boord werd niet als haalbaar beschouwd. Daardoor zal aan land een koppeling moeten worden gemaakt 

tussen het elektronisch logboek en de RFID-tags van de viskisten van de desbetreffende visreis. Tijdens het 

MSP is niet nader bepaald wie hiervoor zal instaan. Een bezorgdheid van de reders is dat zij de kost van de 

aanpassingen zullen moeten dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \65



 
Verslag MSP I “Traceerbaarheid binnen VALDUVIS” 

 

6 

DEEL 3: STOF TOT NADENKEN 

 Wie zal uiteindelijk instaan voor de data-overdacht van het logboeksysteem naar het VALDUVIS-systeem? 

 Wat gebeurt er met vaartuigen die in het buitenland markten/aanlanden? Kan het VALDUVIS-systeem 

compatibel worden gemaakt met andere systemen in het buitenland? 

 Is er een mogelijkheid om in de veiling loten te maken o.b.v. de duurzaamheidsscore? 

 Hoe moet de traceerbaarheid worden georganiseerd in de overige schakels van de keten? 

 De retail kan hoogst waarschijnlijk overweg met een degelijk traceersysteem maar hoe zal de kleinhandel 

hierop reageren? 

 

 

DEEL 4: VERVOLGTRAJECT 

VALDUVIS werkt op dit ogenblik verder met het in het MSP voorgesteld alternatief traceersysteem. Het 

vereenvoudigde systeem zorgt ervoor dat VALDUVIS op de eerste plaats haar scores kan berekenen. Doch moet 

vermeld worden dat door deze vereenvoudiging, het traceersysteem aan nauwkeurigheid moet inboeten, wat 

uiteindelijk een effect zal hebben op de duurzaamheidsscore. 

VALDUVIS streeft naar een stapsgewijze verbetering van dit traceersysteem. Hiervoor wordt gekeken naar 

voorbeelden in het buitenland, vnl. in Denemarken. Ook wordt nagegaan of het mogelijk is om het VALDUVIS-

systeem compatibel te maken met andere traceersystemen in het buitenland. 

Een eerste verbetering zou het koppelen zijn van een GPS aan het logboeksysteem. VALDUVIS overlegt hierover 

verder met DZV en de softwareontwikkelaar van het elektronisch logboek om hier verder op te broeden. 

 

EINDE VERSLAG 
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BIJLAGE: Powerpoint MSP I “Traceerbaarheid binnen VALDUVIS” 
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 VALDUVIS 
Uitnodiging MSP II “Indicatoren voor een duurzame visserij” 

29 oktober 2013 – 13h30 tot 16h30 - ILVO Oostende 

Beste, 

 

Graag hadden wij u uitgenodigd op het volgende multistakeholderproces (MSP)  

binnen het VALDUVIS-project. VALDUVIS is een onderzoeksproject dat werkt aan 

een systeem om de duurzaamheid van de Belgische vloot te meten. Een MSP 

heeft als doelstelling om expertise uit het praktijkveld te verzamelen en om  

voorlopige  onderzoeksresultaten af te toetsen via feedback van de verschillende 

stakeholders. 

Dit MSP focust op de thema’s die van belang zijn om de duurzaamheid van de 

Belgische vloot op een genuanceerde manier op te meten.  

Daarnaast zullen we reeds twee uitgewerkte indicatoren aan jullie voorstellen. De 

indicator ‘Visbestand’, die een duurzaamheidsscore wil plakken op de toestand 

van de visbestanden die voor de Belgische visserij van belang zijn, en de indicator 

‘Visserijdruk’, die de impact op de weerhouden soorten wil bepalen. De 

ontwikkeling, invulling en scoring van deze indicatoren kan tijdens het MSP door 

jullie geëvalueerd worden. 

Gelieve te bevestigen of u aanwezig kan zijn vóór 23 oktober. 

Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen op 29 oktober. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het VALDUVIS-team 

 

 

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 Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Arne Kinds 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
Emely Hanseeuw 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij  
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
emely.hanseeuw@ilvo.vlaanderen.be 
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I. AANWEZIGEN 

 

 ILVO: Koen Mondelaers, Hans Polet, Arne Kinds, Kim Sys, Laura Schotte, Willy Vanhee, Kelle Moreau. 

 ILVO-procesbegeleiding: Elke Rogge, Eva Kerselaers 

 Natuurpunt (NP): Nathalie De Snijder 

 Wereld Natuur Fonds (WWF): Franck Hollander 

 Pintafish: Wim Versteden 

 Delhaize: Guy Denon 

 Rederscentrale (RC): Emiel Brouckaert 

 Reder Z576: Benoit Beernaert 

 Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Nancy Fockedey (vertegenwoordigt EVF As-4 ipv Stephanie Maes) 

 Vlaamse Visveiling (VLV): Sven Van Acker, Johan van de Steene 

 Visveiling Nieuwpoort: Kris Vandecasteele 

 Dienst Zeevisserij (DZV): Marc Welvaert 

 Landbouw- en Visserijbeleid (LV): Johan Heyman 

 Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV): Dirk Van Guyze 

Enkele stakeholders verontschuldigden zich: Francis Pil (Vis en Gezond), Danny Pieters (Reder), Philippe Toussaint 

(Colruyt), Luk Huysmans (VLAM). 

II. DOEL VAN HET MSP 

Het MSP behandelde de thema’s en indicatoren die in VALDUVIS moeten worden opgenomen.  

In een eerste blok van dit MSP wordt afgetoetst welke thema’s de stakeholders belangrijk vinden om mee te nemen in 

de VALDUVIS- beoordeling van de duurzaamheid van vis die aangeland wordt door de Belgische vloot. Het is de 

bedoeling om op het eind van het MSP overeen te komen over een set thema’s.  

In het tweede blok  werden ook de eerste twee indicatoren voorgesteld die al uitgewerkt werden door het VALDUVIS-

team. Indicatoren zijn de concrete instrumenten aan de hand waarvan thema’s gemeten worden. Op analoge manier 

zullen indicatoren worden uitgewerkt voor de andere thema’s. 

Oorspronkelijk was er een derde blok voorzien waarin de prioriteiten voor VALDUVIS werden nagegaan. Hiervoor was 

echter te weinig tijd. 

 

III. SAMENVATTING 

In het tweede multistakeholderproces (MSP) van het VALDUVIS-project werden de duurzaamheidsthema’s voor 

VALDUVIS onder de loep genomen. Overeenkomen over deze thema’s is belangrijk aangezien ze het kader bepalen 

voor de indicatoren (die de duurzaamheid moeten meten). Verder werden ook de eerste twee indicatoren van 

VALDUVIS voorgesteld en besproken. 

In een korte brainstormsessie schreven de aanwezigen de duurzaamheidsthema’s op die VALDUVIS volgens hen 

moet meenemen. Vervolgens werden de thema’s plenair besproken en op een assenkruis geplaatst 

(ecologische/economische/sociale duurzaamheid). Hierna stelden Kim Sys en Laura Schotte het werk voor dat ILVO 

al rond de duurzaamheidsthema’s heeft verricht. Vervolgens werden de thema’s uit de brainstormsessie naast die van 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \84



 
Verslag MSP II “Thema’s en indicatoren” 

 

3 

de onderzoekers gelegd om gelijkenissen en eventuele hiaten op te sporen. Hoewel er sterke gelijkenissen waren 

tussen beide schema’s, werden er tijdens het MSP ook een aantal nieuwe thema’s naar voren geschoven. 

In een tweede blok stelden we twee indicatoren voor ecologische duurzaamheid voor: visbestand (presentatie door 

Willy Vanhee) en visserijdruk (presentatie door Arne Kinds). 

IV. VERSLAG 

INLEIDING 

Het MSP wordt ingeleid door Hans Polet. Hans heet de genodigden welkom en kadert het VALDUVIS-project. 

VALDUVIS is er gekomen op vraag van de sector naar aanleiding van een toenemende vraag naar duurzaam 

gevangen vis. De ‘wildgroei’ aan systemen en labels, elk met hun eigen methode, is niet bevorderlijk voor een 

eenduidige boodschap over duurzaamheid. VALDUVIS biedt de sector een kans om proactief met duurzaamheid om 

te gaan. VALDUVIS wordt een informatiesysteem (geen label) op maat van de Belgische visserij, dat later echter kan 

gebruikt worden om labels of certificeringssytemen te ‘voeden’. Daarom wil VALDUVIS zich ook benchmarken 

tegenover gevestigde systemen zoals MSC. De ontwikkeling van VALDUVIS gebeurt in dit EVF As4-project, voor het 

operationeel maken en houden van VALDUVIS wordt gekeken naar een vervolgtraject. 

Vervolgens Kim legt het verloop van het MSP uit (Fig.1). Daarna neemt Elke Rogge de leiding van het 

stakeholderproces in handen. 

 
Figuur 1: Agenda MSP II 
 

In wat volgt, wordt de discussie kernachtig en gestructureerd besproken. 
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BLOK 1: DUURZAAMHEIDSTHEMA’S 

Thema’s voorgesteld door de VALDUVIS-stakeholders 

Elke deelt post-its uit en vraagt de deelnemers om per post-it één thema op te schrijven dat zij belangrijk vinden om 

mee te nemen in VALDUVIS. De deelnemers mogen zo veel post-its schrijven als ze willen. De post-its worden 

daarna vooraan op een assenkruis geplaatst en de discussie gaat van start. Hieronder volgt een overzicht van de 

thema’s die werden aangehaald door de stakeholders. 

Sommige thema’s zijn samen weergegeven als uit plenair overleg bleek dat ze verwant zijn en/of samen moeten 

worden behandeld. Tussen haakjes wordt vermeld of het thema bij economisch, ecologisch of sociaal geplaatst werd. 

Voor een aantal thema’s blijkt dit niet eenduidig te bepalen. De indeling ecologisch/economisch/sociaal is in dit 

stadium echter vooral belangrijk om te zorgen dat alle drie de aspecten van duurzaamheid in beschouwing genomen 

worden. Onder welk aspect een thema geplaatst wordt is minder belangrijk. 

 Visbestand/stockbeheer (ecologisch). De meeste aanwezigen hebben dit als thema opgeschreven. 

Andere post-its die naar dit thema verwijzen: MSY, gezonde stocks, gezond visbestand, paaiseizoen. 

 

 Ecosysteem (ecologisch). Gezond ecosysteem. Andere post-its die naar dit thema verwijzen: impact op 

Natura 2000-gebieden, gezonde zee, naar lagere milieu-impact. 

 

 Vangstdatum, vangsttechniek en vangstgebied (ecologisch, (economisch
1
)). Er is discussie of dit 

duurzaamheidsthema’s zijn, dan wel de informatie die moet verzameld worden om duurzaamheid te kunnen 

berekenen. De groep is het in elk geval eens over het belang van deze aspecten. Dit valt allemaal onder het 

thema ‘milieu-impact’. Andere post-its die naar deze thema’s verwijzen: bijvangst, selectiviteit, valorisatie van 

bijvangst, overleving van bijvangst, effect op habitat. 

 

 Veiligheid (sociaal). Het gaat om veiligheid aan boord (vb. de aanwezigheid van het Man Over Boord-

systeem, MOB). Pleidooi voor moderne vaartuigen. 

 

 Leefbaarheid (economisch en sociaal). Post-its: leefbaarheid visser, leefbare onderneming,  De groep 

vindt dit een (te) ruim begrip en dus moeilijk werkbaar. 

 

 Rentabiliteit (economisch). Er wordt gezegd hierbij rekening te houden met de balans. Hierop werd 

gerepliceerd dat verschillen in rentabiliteit ten gevolge van een verschillend investeringsbeleid kunnen 

uitgevlakt worden door het juiste waarderingsinstrument te gebruiken. Post-its: economisch rendabel, 

rendabele visserij, leefbare onderneming. 

 

 Het ecologisch bewustzijn van de consument (sociaal, economisch). Ook hier is er discussie over 

waaronder dit valt. 

 

 Evenwicht en sociale stabiliteit (sociaal, (ecologisch)). Kelle Moreau vindt dat we bij de 

duurzaamheidsbeoordeling moeten uitgaan van de relatieve stabiliteit in de quotaverdeling die grotendeels 

                                                           
1 De groep is het erover eens dat deze zaken invloed hebben op de economische performantie van een visserij/rederij. 
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historisch is vastgelegd. Verder benadrukt Kelle het belang van een sociaal stabiel weefsel in de visserij en 

een optimale vloot, die efficiënt gebruik maakt van de visvoorraden en de toegewezen quota. Willy pikt 

hierop in en waarschuwt dat bij de implementatie van ITQs (individual transferable quota) de kleinschalige 

structuur moet worden behouden (toezien op monopolievorming).  

 

 Traceerbaarheid (economisch, ecologisch, sociaal). Traceerbaarheid is een garantie voor de 

betrouwbaarheid van informatie doorheen de keten. De juistheid van informatie is essentieel om de 

ecologische duurzaamheid te bepalen, maar heeft ook implicaties voor de vermarkting van het product 

(economisch) en de manier waarop de visser zich positioneert ten opzichte van andere vissers en in de 

maatschappij. Pintafish benadrukt ook het belang van omgekeerde traceerbaarheid: als de visser weet wie 

zijn product koopt (en waarom), kan hij zijn vermarktingsstrategie hierop instellen (‘lokale vis op lokale 

markt’). 

 

 Verloning en winstgevend bedrijf (economisch). Deze thema’s horen samen volgens De Rederscentrale: 

een visserijbedrijf moet winstgevend zijn en de bemanning moet een goede verloning krijgen. De 

Rederscentrale vindt ook dat, als een bedrijf winstgevend is, er geld opzij moet gehouden worden voor 

innovatie. Andere post-its die naar dit thema verwijzen: ruimte voor vernieuwing, tewerkstelling in 

kleinschalige visserij.  

 

 Efficiënt vissen (ecologisch en economisch). Evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden. 

Andere post-its die naar dit thema verwijzen: vangst komt overeen met aantal visdagen. 

 

 Tevredenheid van de bemanning (sociaal, economisch). Post-its: goede verloning, tevredenheid 

bemanning, veiligheid. 

 

 Verhogen van selectiviteit en overleving (ecologisch, (economisch)). Natuurpunt zegt ook zeker 

beschermde diersoorten in rekening te brengen. Nancy Fockedey benadrukt het belang van valorisatie van 

bijvangst (retained species). Andere post-its die naar dit thema verwijzen: bijvangst, selectiviteit, valorisatie 

van bijvangst, overleving van bijvangst, effect op habitat. 

 

 Compliance (sociaal, (ecologisch)). Meerdere thema’s werden na overleg hieronder geplaatst: naleven 

van de quota en andere regelgeving, bijdrage aan onderzoek, bijdrage aan management, bijdrage aan 

datacollectie. Dienst Zeevisserij benadrukt dat vissers als groep vooruit moeten gaan. DZV wordt hierin 

bijgestaan door andere staleholders, waaronder de Nieuwpoortse Visveiling. 

 

 Pollutie en CO2-uitstoot (ecologisch). Pleidooi voor moderne vaartuigen. Natuurpunt vindt dat kustvissers 

moeten beloond worden voor het vissen ‘voor de deur’. Willy vindt dat je dit ten opzichte van vissers die 

verder gaan vissen, vb. Keltische Zee, niet kan maken. Andere post-its die naar dit thema verwijzen: weinig 

natuurlijke hulpbronnen per kg vis, gebruik van netwerk en antifouling. 

 

 Consument (ecologisch, economisch, sociaal). Aanvankelijk waren er vier afzonderlijke thema’s: 

dierenwelzijn, kwaliteit, hygiëne en labeling. Uit de groep komt een voorstel voor een overkoepelend thema 

‘consument’. Volgens Delhaize hecht de consument zeer veel belang aan dierenwelzijn. Ook kwaliteit is 

uiteraard zeer belangrijk en hangt af van verschillende parameters doorheen de productieketen (vb. de 
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snelheid waarmee vis wordt gekuist en verwerkt). Andere post-its die naar dit thema verwijzen: welzijn van 

vis en slachttechniek, gezondheidsnormen, kwaliteit. 

 

 

 De spreiding van de visserijactiviteit in tijd en ruimte (ecologisch). Dit is visserij-intensiteit. 

Elke vat de discussie samen en groepeert, onder goedkeuring van de groep, enkele duurzaamheidsthema’s. Het 

resultaat wordt weergegeven in Figuur 2 (de gele post-its geven de thema’s weer). Let wel: enkele gele post-its zijn 

later tijdens de discussie verplaatst naar een nieuw blad (komt verder aan bod, zie Figuur 4). 

Thema’s: voorstel VALDUVIS-team 

Kim en Laura presenteren het voorstel dat ILVO heeft uitgewerkt rond de duurzaamheidsthema’s op basis van 

internationale literatuur en bestaande duurzaamheidssytemen. Voor een uitgebreid overzicht, zie de presentatie in 

bijlage. Figuur 3 toont een beknopte weergave. 

 
Figuur 2: het resultaat van de brainstormsessie. 
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Figuur 3: Thema’s zoals voorgesteld door het VALDUVIS-team 
 

Vergelijking van de schema’s en het identificeren van raakpunten 

Het valt meteen op dat er veel raakpunten zijn tussen beide schema’s. In veel gevallen zijn de thema’s gewoon 

anders verwoord of kunnen verschillende thema’s worden ondergebracht in één overkoepelend thema. Daarom 

werden de schema’s plenair vergeleken en samengevoegd. Vervolgens werden beide schema’s met elkaar 

vergeleken. Het VALDUVIS-schema werd genomen als uitvalsbasis waaraan thema’s werden toegevoegd die tijdens 

het stakeholderproces naar boven waren gekomen (Figuur 4). In deze fase kwam ook het ILVO-voorstel ter discussie. 

Tijdens deze discussie kwamen ook nieuwe thema’s naar boven. 

1. Thema’s uit de brainstormsessie (geel) die overeenkomen met de VALDUVIS-thema’s (blauw) worden bij de 

VALDUVIS-indicatoren op het assenkruis geplaatst (Figuur 4). 

 

2. Thema’s in het ILVO-voorstel die tijdens de brainstorm niet of weinig aan bod kwamen: 

 

 Werkdruk en werkzekerheid. 

o Volgens De Rederscentrale valt dit onder de koepel ‘sociale weerbaarheid’. Hij vindt dat ook dat 

zaken met betrekking tot het statuut ‘visser’ moeten worden opgenomen (vakbonden, 

werkloosheidsuitkeringen, opvang bij arbeidsongeval, etc.). 

o Elke vraagt aan de groep of deze thema’s niet aan bod zijn gekomen omdat ze niet van belang zijn, 

of doordat ze over het hoofd werden gezien. De groep wil dat deze thema’s ook worden 

opgenomen. 
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 Trofische impact van de visserij op heel het ecosysteem, niet enkel het benthische. 

o Natuurpunt benadrukt dat de impact van visserij op het volledige ecosysteem moet worden 

opgenomen. 

 

3. Thema’s die ILVO voorstelt die volgens de aanwezigen niet in VALDUVIS moeten worden opgenomen. 

Hierop volgde telkens een korte discussie waarin werd nagegaan of we deze thema’s in een andere vorm 

konden opnemen. 

 

 Bijdrage aan het kustleven. 

o De Vlaamse Visveiling vindt dit niet belangrijk. Een aantal anderen springen hem bij. De groep wil 

dat deze thema’s ook worden opgenomen. De Nieuwpoortse Visveiling vindt dat van vissers niet 

mag worden verwacht dat zij veel meer doen dan vissen. 

o Er komt tegenreactie van EVF AS-4, ILVO, L&V en Natuurpunt: de lokale identiteit en inbedding in 

sociale netwerken binnen en buiten de visserij zijn belangrijk. Volgens Delhaize beïnvloeden deze 

zaken consumentengedrag echter niet. 

o Uiteindelijk wordt er afgesproken om het thema in deze vorm te laten vallen. Bepaalde ‘Best 

Practices’ kunnen misschien wel op een andere manier gevaloriseerd worden. Het VALDUVIS-team 

werkt een voorstel uit. 

 

 Imago. 

o Dienst Zeevisserij vindt dat bepaalde initiatieven, zoals bijvoorbeeld het vaartuig openstellen voor 

het publiek, moeten worden opgenomen in VALDUVIS. 

o De Rederscentrale vindt dat dit thema kan, maar eigenlijk onder compliance thuishoort. Er zijn al 

zoveel wetten en regels. Als je eraan voldoet, moet dit gevaloriseerd worden.  

o De groep kwam overeen dat er een ander woord dan ‘imago’ moet worden gebruikt. Dit zou ook 

kunnen worden opgenomen onder ‘Best Practices’. 

 

 Bijdrage aan management en onderzoek. 

o Zie bovenstaande opmerking van de Nieuwpoortse Visveiling. 

o Reder Benoit Beernaert vindt sociale duurzaamheid op de manier waarop het uit de 

brainstormsessie is gekomen geen onderdeel van VALDUVIS. Hij vindt bijvoorbeeld dat ‘deelname 

aan vergaderingen’ (m.b.t. beleid) niet zou mogen meetellen in de score. De groep is het erover 

eens dat veel sociale en economische thema’s niet per rederij kunnen worden berekend, maar 

eerder per vlootsegment, métier of op sectorniveau. Dienst Zeevisserij drukt nogmaals zijn 

bezorgdheid uit dat de Belgische reders als groep vooruit moeten. DZV oppert om de VALDUVIS-

ster voor een hele groep jaarlijks te berekenen en dan een evaluatie te maken van hoe men vooruit 

is gegaan. 

o Het VALDUVIS-team werkt een voorstel uit. 

 

 Hygiëne en kwaliteit. 

o Discussie: valt dit onder sociale (maatschappelijke) of economische duurzaamheid? 

o Arne Kinds argumenteert waarom het ILVO dit niet als afzonderlijk thema heeft opgenomen: 

inzetten op kwaliteit en hygiëne wordt enerzijds gereflecteerd in de economische thema’s, 

anderzijds kan het onderdeel zijn van een luik ‘Best Practices’ (zie boven). Kwaliteit wordt ook 

opgenomen in VALDUVIS, maar staat eigenlijk los van duurzaamheid en wordt dan ook afzonderlijk 
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gecommuniceerd (in de vorm van de KIM-score). 

 

 Dierenwelzijn. 

o Ook dierenwelzijn is moeilijk in te delen in één van de 3 pijlers voor duurzaamheid. Volgens het 

ILVO valt dit eerder onder sociale (beter: maatschappelijke) duurzaamheid aangezien het een 

manier is voor de reder om zich maatschappelijk te profileren. ILVO doet een voorstel om dit op te 

nemen in VALDUVIS. 

 

4. Er waren niet echt thema’s waarmee het VALDUVIS-voorstel geen rekening heeft gehouden. Sommige 

thema’s uit de brainstormsessie bleken immers reeds vervat in de VALDUVIS-thema’s. Voor enkele thema’s 

doet het VALDUVIS-team een suggestie om ze te integreren in het oorspronkelijke voorstel (zie verder). 

 
Figuur 4: samenbrengen van de twee schema’s – resultaat. Blauw: het schema zoals voorgesteld door het VALDUVIS-team. Geel: 
aanvulling vanuit de brainstormsessie. 
 

Conclusies en afspraken 

Figuur 4 toont de thema’s zoals voorgesteld door ILVO (blauw), met daarop extra thema’s die tijdens het MSP aan 

bod waren gekomen (geel). De door het ILVO voorgestelde thema’s werden kritisch beoordeeld, maar slechts één 

thema (‘deelname aan het kustleven’) werd op vraag van de stakeholders verwijderd. 

Hieronder volgt een kort overzicht van de suggesties voor nieuwe thema’s. Daarbij wordt ook meteen de visie van het 

VALDUVIS-team gegeven over hoe we dit kunnen integreren. Het VALDUVIS-team zal naast dit verslag een voorstel 
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doen (hieronder naar verwezen als ‘verslag II’) om de aan bod gekomen thema’s te integreren. 

Voorstel nieuwe thema’s Betekenis Visie VALDUVIS 

Gebied (Natura 2000) 

Rekening houden met kwetsbare 

gebieden bij het beoordelen van 

visserijimpact 

Dit is onderdeel van het thema 

‘bodemimpact’ en wordt dus niet als 

afzonderlijk thema opgenomen. 

Visserij-intensiteit 

Dit heeft betrekking op de 

verspreiding van de Belgische vloot 

over diverse visgronden en het 

verschil in intensiteit waarmee 

visgronden worden bevist 

Visserij-intensiteit is in de praktijk 

moeilijk op te nemen in VALDUVIS 

om diverse redenen (zie verslag II).  

Voedselweb/ecosysteem 

Impact van visserij op alle 

componenten van het ecosysteem 

(benthisch en pelagisch) 

Terechte opmerking. Dit zal in de 

mate van het mogelijke (cfr. 

databeschikbaarheid) worden 

opgenomen binnen verschillende 

ecologische thema’s (zie verslag II). 

Pollutie/afvalbeheer 
Verantwoord omspringen met 

materialen en afval 

Dit werd reeds opgenomen onder 

‘milieuverantwoord vissen’ 

Dierenwelzijn 
Ethiek aan boord m.b.t. vangst- en 

slachtmethode 

Dierenwelzijn is moeilijk te plaatsen 

binnen een van de 3 pijlers voor 

DZH, en kan misschien het best 

gezien worden als een onderdeel 

van maatschappelijke duurzaamheid. 

Kan worden ondergebracht in een 

luik ‘Best Practices’ (zie verslag II). 

Sociale weerbaarheid 

Hoe is een visser/reder beschermd 

tegen werkloosheid, 

arbeidsongevallen, etc.? 

We bekijken hoe we dit als thema 

kunnen inbedden. Een optie is om te 

werken met een checklist van zaken 

waaraan voldaan moet worden (zie 

verslag II). 

Compliance 
Voldoen aan de regels, vb. 

quotabepalingen 

Zie verslag II. 

Bereidheid om mee te werken aan 

beheer en onderzoek 

Actief bijdragen aan beleid en 

onderzoek wordt gevaloriseerd in de 

DZH-score 

Kan onderdeel zijn van een luik ‘Best 

Practices’ (zie verslag II). 

Kwaliteit 
De kwaliteit van de vis op het 

moment van verkoop 

Een kwaliteitsvol product afleveren is 

onderdeel van de bedrijfsvoering van 

de rederij en draagt bij tot het imago 

van de visser (zie verslag II). 

Hygiëne 

De omstandigheden aan boord 

waarin de vis bewaard wordt, 

behandeld wordt, etc. 

Hygiëne aan boord is ook niet zozeer 

een thema op zich, maar eerder een 

randvoorwaarde voor een goede 

score voor andere thema’s ((zie 

verslag II). 
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BLOK 2: VOORSTELLING 2 INDICATOREN 

Samenvatting 

In een tweede deel van het MSP werden de eerste indicatoren voor VALDUVIS voorgesteld. Willy Vanhee stelde de 

indicator ‘visbestand’ voor, ontwikkeld door hemzelf en Sofie Nimmegeers van Sectie Biologie. Vervolgens stelde 

Arne Kinds de indicator voor die hij ontwikkelde voor ‘visserijdruk’. Na de voorstelling van de indicatoren werden 

hierover vragen gesteld. Voor beide indicatoren leken er geen echte bezwaren te zijn m.b.t. de voorgestelde 

berekeningsmethode. 

Het VALDUVIS-team zal deze indicatoren de komende weken verder uitwerken en op papier zetten, zodat de 

discussie gestructureerd kan worden verdergezet. In afwachting verwijzen we voor meer informatie naar de 

presentatie in bijlage. De opmerkingen die er na de discussie kwamen en nog kunnen binnenkomen worden 

gebundeld in de VALDUVIS-fiches die voor elke indicator worden opgemaakt. 

Ook voor de andere duurzaamheidsthema’s zullen indicatoren ontwikkeld worden die moeten mogelijk maken om de 

duurzaamheid te meten. 
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1 INLEIDING 
 

Dit tweede verslag van het MSP II ‘Thema’s en indicatoren’ wil een overzicht geven van de duurzaamheidsthema’s 

die uiteindelijk, na consultatie van de stakeholders, binnen het VALDUVIS-project zullen behandeld worden. Binnen 
deze thema’s worden indicatoren ontwikkeld die toelaten een uitspraak te doen over de prestatie van de vloot voor 
deze thema’s. 

Voor een uitgebreid verslag van het verloop van het MSP II verwijs ik door naar ‘MPS II “Thema’s en indicatoren” – 
Verslag 1’. 

 

2 OVERZICHT VAN DE THEMA’S 
 

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de thema’s die initieel in het VALDUVIS-voorstel stonden en werden 
weerhouden of verworpen, en welke thema’s nieuw werden aangemaakt, wordt gewerkt met een kleurcode. 

Onderstaande tabel (Tabel 1) geeft een overzicht van de VALDUVIS-thema’s per pijler (ecologisch, economisch, 
sociaal) met hun betekenis en de gepaste kleurcode.  

Volgende kleurcode wordt toegepast: 

 
Thema’s die tijdens het brainstormmoment niet door de stakeholders werden aangehaald, maar na 
presentatie van het VALDUVIS-voorstel wel worden opgenomen in het VALDUVIS-concept. 

 Thema’s die tijdens het brainstormmoment door de stakeholders werden aangehaald, ook binnen het 

VALDUVIS-voorstel aan bod komen en dus opgenomen worden in het VALDUVIS-concept. 

 
Thema’s die tijdens het brainstormmoment door de stakeholders werden aangehaald, maar initieel niet aan 

bod kwamen in het VALDUVIS-voorstel. Deze thema’s worden als nieuw thema opgenomen in het 
VALDUVIS-concept. 

 
Thema’s die tijdens het brainstormmoment niet door de stakeholders werden aangehaald, maar initieel wel 
aan bod kwamen in het VALDUVIS-voorstel. Deze thema’s worden niet opgenomen in het VALDUVIS-
concept. 

 
Thema’s die tijdens het brainstormmoment door de stakeholders werden aangehaald, ook binnen het 
VALDUVIS-voorstel aan bod komen, maar opgenomen worden onder een andere naam of geaggregeerd 
worden tot een nieuw thema.   

 

 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \96



 
MSP II “Thema’s en indicatoren” – Verslag 2 

 

3 

Tabel 1: Overzicht van de VALDUVIS-thema’s per pijler met hun betekenis en de gepaste kleurcode. 
 

PIJLER THEMA BETEKENIS 

E
C

O
L

O
G

IE
 

STOCKSTATUS 
Dit thema behandelt de toestand van het visbestand (van de vissoort in beoordeling) waarop gevist wordt. Op basis van de visserijsterfte, de 
biomassa en de rekrutering van een visbestand wordt een uitspraak gedaan over de toestand. 

KWESTBAARHEID 
Sommige vissoorten zijn gevoeliger voor overbevissing dan andere door levenskarakteristieken die inherent verbonden zijn aan hun soort: 
aantal eitjes/jaar, leeftijd waarop maturiteit wordt bereikt, enz. Deze kenmerken maken bepaalde soorten extra kwetsbaar voor overbevissing. 

SEIZOEN 
Tijdens de paaiperiode wordt het nageslacht verzekerd. Dit thema houdt rekening met het al dan niet doelgericht vissen in een periode van 
het jaar waarop (de vrouwtjes van) een soort extra kwetsbaar is (zijn). 

WEERHOUDEN SOORTEN Naast de doelsoorten komen er andere soorten in de netten terecht die van commercieel belang kunnen zijn. Dit thema behandelt de staat 
van het visbestand van deze commerciële bijvangst. 

ETP-SOORTEN 
ETP-soorten zijn ‘endangered, threatened and protected species’ of bedreigde en beschermde soorten. Dit thema wil extra aandacht 
vestigen op het al dan niet voorkomen van deze soorten in de visserijactiviteit in beoordeling. 

DISCARDS 
Naast de commerciële soorten (doelsoorten en weerhouden soorten) komt er marien leven in de netten terecht dat geen meerwaarde heeft 
voor de visser omdat deze niet mogen aangeland worden (bijv. bedreigde soorten zoals de golfrog, ondermaatse vis) of niet gewenst zijn 
(bijv. niet-commerciële soorten zoals zeesterren). Dit thema behandelt de samenstelling en de overleving van de discards. 

SELECTIVITEIT 
Dit thema behandelt de selectiviteit van de visserijactiviteit in beoordeling. Enkel commerciële soorten en zo weinig mogelijk niet-
commerciële soorten en/of ETP-species is gewenst. 

BODEMIMPACT De impact van het vistuig op het benthis ecosysteem wordt in dit thema behandeld. 

CO2-VOETAFDRUK 
De CO2-voetafdruk wordt benaderd door te kijken naar het brandstofverbruik. Dit is afhankelijk van het vangstgebied, de visserijtechniek en 
het type motor. 

MILIEUVERANTWOORD VISSEN 
Dit thema wil inspanningen behandelen die niet afzonderlijk op te delen zijn in aparte thema’s. Het gaat bijv. over het afvalbeheer aan boord, 
vissen met alternatief nettenmateriaal, enz. 

IMPACT VOEDSELWEB De impact van de visserijactiviteit in de bredere zin wordt hieronder verstaan. Visserij kan immers ook indirecte effecten veroorzaken. Zo kan 
het vissen op een hoger trofisch niveau cascade-effecten met zich meebrengen. 
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E
C

O
N

O
M

IE
 

EFFICIËNTIE 
Er wordt nagegaan hoe efficiënt een vlootsegment zijn productiefactoren inzet bij het uitoefenen van visserijactiviteiten. Hierbij wordt 
getracht een maximale output te realiseren met een minimum aan input.  

RENTABILITEIT Zie “Financiële gezondheid”. 

FINANCIELE GEZONDHEID 
Financiële gezondheid houdt in dat er voldoende opbrengst wordt gerealiseerd om de ingezette productiefactoren te vergoeden. Hierbij 
wordt ondermeer gekeken naar rentabiliteit.   

VEERKRACHT 
Met veerkracht wordt bedoeld hoe goed een vlootsegment kan omgaan met externe invloeden en hoe goed men zich kan aanpassen aan 
nieuwe situaties. Onderwerpen zoals risico en innovatie komen hier aan bod. 

S
O

C
IA

A
L

 

VEILIGHEID Zie “Werkomstandigheden”. 

VERLONING Zie “Werkomstandigheden”. 

WERKZEKERHEID  Zie “Werkomstandigheden”. 

WERKDRUK  Zie “Werkomstandigheden”. 

IMAGO  Zie “Best Practices”. 

DEELNAME KUSTLEVEN 
Door deelname aan het kustleven draagt de visserijsector bij tot het creëren van een kustidentiteit en versterkt ze haar positie binnen de 
maatschappij. Hierdoor draagt ze bij tot een duurzame ontwikkeling van haar omgeving met zichzelf als belangrijke speler.  

WERKOMSTANDIGHEDEN 
De werkomstandigheden van een visser moeten zodanig zijn dat hij op een veilige manier kan werken, voldoende werkzekerheid geniet en 
de werkdruk binnen aanvaardbare grenzen blijft.  Ook wordt nagegaan of bemanning een eerlijk & voldoende hoog loon krijgt voor de 
geleverde inspanningen 

SOCIALE BESCHERMING Geniet de visser van voldoende sociale bescherming? Hierbij wordt vooral gekeken naar het sociaal statuut van de zeevisser.  

SOCIALE BESTE PRAKTIJKEN 
Dit thema gaat na hoe goed een reder voldoet aan bepaalde regels (compliance) en of hij extra inspanningen levert bijdragen tot duurzame 
sociale ontwikkeling. Thema’s zoals imago en bijdrage aan onderzoek en/of beheer komen hier aan bod.  
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3 DE ECOLOGISCHE THEMA’S 

3.1 Stockstatus 
Dit thema behandelt de staat van het visbestand (van de vissoort in beoordeling) waarop gevist wordt. Op basis van 
de visserijsterfte, de biomassa en de recrutering van een visbestand wordt een uitspraak gedaan over de toestand. 

‘Gezond visbestand’, ‘toestand van het visbestand’, ‘zonder vis geen visser’, ‘stocks, gezonde zee gezonde stocks’, 
‘visbestand maximaal duurzame opbrengst (MSY)’. ‘Stockstatus’ als thema werd door de stakeholders tijdens het 
MSP verschillende keren aangehaald. Het is dan ook vanzelfsprekend dat dit thema, voorgesteld door VALDUVIS, 
ook behouden blijft. 

► VALDUVIS-thema weerhouden 

 

3.2 Kwetsbaarheid 
Sommige vissoorten zijn gevoeliger voor overbevissing dan andere door levenskarakteristieken die inherent 
verbonden zijn aan hun soort: aantal eitjes/jaar, leeftijd waarop maturiteit wordt bereikt, enz. Deze kenmerken maken 
bepaalde soorten extra kwetsbaar voor overbevissing. 

Kwetsbaarheid is een thema dat door de stakeholders zelf niet aan bod is gekomen. Nadat VALDUVIS voorstelde 
waarom dit thema moet opgenomen worden, gingen de stakeholders akkoord om dit mee te nemen. 

► VALDUVIS-thema weerhouden 

 

3.3 Seizoen 
Tijdens de paaiperiode wordt het nageslacht verzekerd. Dit thema houdt rekening met het al dan niet doelgericht 
vissen in een periode van het jaar waarop (de vrouwtjes van) een soort extra kwetsbaar is (zijn). 

‘Seizoenen’ en ‘paaiseizoen’ werden door de stakeholders aangehaald. Ook VALDUVIS stelt voor deze thematiek op 
te nemen in de DZH-berekening. 

►VALDUVIS-thema weerhouden 

 

3.4 Weerhouden soorten 
Naast de doelsoorten komen er andere soorten in de netten terecht die van commercieel belang kunnen zijn. Dit 
thema behandelt de staat van het visbestand van deze commerciële bijvangst. 

Dit thema sluit nauw aan bij het thema ‘stockstatus’ omdat er ook een uitspraak wordt gedaan over de status van het 
visbestand, maar ditmaal niet over de doelsoort, wel over de commerciële bijvangst. Stakeholders (zoals hierboven 
vermeld) vinden ‘stockstatus’ een belangrijk thema en zijn ermee akkoord dat dit ook doorgetrokken wordt naar de 
weerhouden soorten. 

►VALDUVIS-thema weerhouden 

 

3.5 ETP-soorten 
ETP-soorten zijn ‘endagered, threatened and protected species’ of bedreigde en beschermde soorten en dit thema 
wil extra aandacht vestigen op het al dan niet voorkomen van deze soorten in de visserijactiviteit in beoordeling. 

Het thema ‘ETP-soorten’ is expliciet aan bod gekomen bij het aanhalen van de post-it ‘impact op beschermde 
soorten’. Of een vissoort al dan niet bedreigd is of beschermd moet worden hangt nauw samen met de status van die 
stock. Aangezien ‘stockstatus’ unaniem werd aangehaald als belangrijk thema, stemden ook de stakeholders in bij het 
opnemen van dit thema. 

►VALDUVIS-thema weerhouden 
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3.6 Discards 
Naast de commerciële soorten (doelsoorten en weerhouden soorten) komt er marien leven in de netten terecht die 
geen meerwaarde hebben voor de visser omdat deze niet mogen aangeland worden (bijv. bedreigde soorten zoals de 
golfrog, ondermaatse vis) of niet gewenst zijn (bijv. niet-commerciële soorten zoals zeesterren). Dit thema behandelt 
de samenstelling en de overleving van de discards. 

‘Bijvangst’ werd meermaals aangehaald. Ook ‘overlevingskansen teruggooi verhogen’ kwam aan bod. 

►VALDUVIS-thema weerhouden 

 

3.7 Selectiviteit 
Dit thema behandelt de selectiviteit van de visserijactiviteit in beoordeling. Enkel commerciële soorten en zo weinig 
mogelijk niet-commerciële soorten en/of ETP-species is gewenst. 

‘Selectiviteit’ als thema kwam letterlijk verschillende malen aan bod op de post-its. De selectiviteit is afhankelijk van 
het vistuig en het vangstgebied. Deze twee parameters werden door de stakeholders meermaals aangehaald. Vistuig 
en vangstgebied hebben echter niet enkel impact op de selectiviteit maar ook op bijv. het brandstofverbruik en de 
bodemimpact. Daarom werden deze niet als apart thema opgenomen maar als parameters die de uitkomst van de 
thema’s kunnen beïnvloeden. Ook milieu-impact werd als thema vaak aangehaald. Milieu-impact bestaat echter uit 
verschillende facetten: impact op bedreigde soorten, impact op de bodem, impact op het voedselweb, impact op de 
waterkwaliteit,…Milieu-impact werd dan ook als thema uitgesmeerd over verschillende thema’s binnen het 
VALDUVIS-concept. 

►VALDUVIS-thema weerhouden 

 

3.8 Bodemimpact 
De impact van het vistuig op het benthis ecosysteem wordt in dit thema behandelt. 

‘Bodemberoering’, ‘Bodem’, ‘Niet-destructieve visserijmethoden’, ‘Habitateffect’. Het thema ’Bodemimpact’ kwam 
letterlijk aan bod. Indirect kwam bodemimpact ook aan bod door het meermaals vermelden van de meer algemene 
thematiek ‘milieu-impact’ en ‘vistuig’. 

►VALDUVIS-thema weerhouden 

 

3.9 CO2-voetafdruk 
De CO2-voetafdruk wordt benaderd door te kijken naar het brandstofverbruik. Dit is afhankelijk van het 
vangstgebied, de visserijtechniek en het type motor. 

‘Energieverbruik’, ‘Uitstoot van CO2’, ‘Weinig natuurlijke hulpbronnen/ kg vis’. 

►VALDUVIS-thema weerhouden 

 

3.10 Milieu-verantwoord vissen 
Dit thema wil inspanningen behandelen die niet afzonderlijk op te delen zijn in aparte thema’s. Het gaat bijv. over het 

afvalbeheer aan boord, vissen met alternatief nettenmateriaal (bijv. dyneema-netwerk), enz. 

Dit thema werd door één stakeholder aangehaald: ‘weinig pollutief (plastics, anti fouling)’. Na bespreking met de 
groep werd dit thema in VALDUVIS opgenomen. 

►VALDUVIS-thema weerhouden 
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3.11 Impact voedselweb 
De impact van de visserijactiviteit in de bredere zin wordt hieronder verstaan. Visserij kan immers ook indirecte 
effecten veroorzaken. Zo kan het vissen op een hoger trofisch niveau cascade-effecten met zich meebrengen. 

Het voedselweb en het ecosysteem meer algemeen werden door stakeholders aangehaald. Ecosysteem kwam al in 
eerdere thema’s aan bod (ETP-species, bodemimpact, CO2-voetafdruk). Het voedselweb op zich, waar gekeken 
wordt naar de indirecte effecten van de visserij, zoals bijvoorbeeld cascade-effecten wordt als een nieuwe thema 
opgenomen in VALDUVIS. 

►VALDUVIS-thema nieuw 

 

4 DE ECONOMISCHE THEMA’S 

4.1 Efficiëntie 
 

 

 

“Efficiënt vissen”. Thema werd zowel ecologisch als economisch benaderd. Er wordt benadrukt dat vangstcapaciteit 
en vangstmogelijkheid op elkaar moeten afgestemd worden om ze efficiënt mogelijk te werken. 

 ►VALDUVIS-thema weerhouden 

 

4.2 Financiële gezondheid 
 

 

 “Economisch rendabel”, “rendabele visserij” , “winstgevend bedrijf” en  “leefbare omgeving”. Leefbare omgeving 
wordt te ruim begrip bevonden, rendabiliteit te nauw. Rendabiliteit stuit op weerstand omdat deze sterk kan verschillen 
naar gelang investeringsbeleid. In de indicatorontwikkeling kan hier echter rekening mee gehouden worden. 
VALDUVIS stelt voor het thema om te vormen tot “Financiële gezondheid”, waarbij rentabiliteit binnen een ruimer 
kader wordt geplaatst.  

►VALDUVIS-thema nieuw 

 

4.3 Veerkracht 
 

 

“Ruimte voor vernieuwing”, “aanpasbaarheid”; “innovatie/slagkracht”. Dit thema kwam een aantal keer aan bod en 
speelt volgens de stakeholders een belangrijke rol voor het voortbestaan van de sector. De onzekere marktomgeving 
en het strengere milieubeleid vereisen steeds meer flexibiliteit van de reder.  

►VALDUVIS-thema weerhouden 

  

Er wordt nagegaan hoe efficiënt een vlootsegment zijn productiefactoren inzet bij het uitoefenen van 
visserijactiviteiten. Hierbij wordt getracht een maximale output te realiseren met een minimum aan input. 

Met veerkracht wordt bedoeld hoe goed een vlootsegment kan omgaan met externe invloeden en hoe goed men 
zich kan aanpassen aan nieuwe situaties. Onderwerpen zoals risico en innovatie komen hier aan bod. 

Financiële gezondheid houdt in dat er voldoende opbrengst wordt gerealiseerd om de ingezette 
productiefactoren te vergoeden. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar rentabiliteit.   

Financiële gezondheid houdt in dat er voldoende opbrengst wordt gerealiseerd om de ingezette 
productiefactoren te vergoeden. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar rentabiliteit.   

 

Financiële gezondheid houdt in dat er voldoende opbrengst wordt gerealiseerd om de ingezette 
productiefactoren te vergoeden. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar rentabiliteit.   
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5 DE SOCIALE THEMA’S 

5.1 Verloning 
 

 

“Verloning”, “tevredenheid bemanning”. Het thema werd meerdere malen aangehaald, meestal in relatie tot de 
winstgevendheid van het bedrijf. 

►VALDUVIS-thema weerhouden. 

 

5.2 Werkomstandigheden 
 

 

 

“Veiligheid” werd beschouwd als belangrijk punt door de stakeholders. “Werkzekerheid” en “werkdruk” werden niet 
vermeld tijdens de brainstormsessie, maar er werd unaniem besloten deze wel op te nemen. De drie oorspronkelijk 
afzonderlijke thema’s worden gegroepeerd onder werkomstandigheden om een overzichtelijke opdeling te behouden. 

►VALDUVIS-thema nieuw 

 

5.3 Sociale bescherming 
 

 

“Sociale weerbaarheid” en “sociaal stabiel weefsel”. Deze thema’s kwamen verscheidene malen aan bod en bleken 
overkoepelende termen te zijn voor verscheidene sociale aspecten. VALDUVIS beschouwt sociale weerbaarheid als 
een benadering van sociale duurzaamheid en kiest ervoor de oorspronkelijke terminologie te behouden. De aspecten 
die door de stakeholders genoemd werden bij “weerbaarheid” komen aan bod in één van de vier sociale thema’s hier 
voorgesteld. Een belangrijk aspect van deze weerbaarheid is de sociale bescherming van werknemers, waarbij het 
sociaal statuut een belangrijke rol speelt. Dit thema werd oorspronkelijk niet voorgesteld door VALDUVIS en wordt 
dus nieuw opgenomen. 

►VALDUVIS-thema nieuw 

 

5.4 Sociale beste praktijken 
 

 

 

“Compliance”, “bijdrage onderzoek”, “bijdrage datacollectie”, “imago” en “dierenwelzijn”.  Al deze thema’s werden 
aangehaald tijdens de brainstormsessie, maar er ontstond enige discussie waartoe deze thema’s behoren. 
VALDUVIS doet een voorstel deze te groeperen onder het thema “sociale beste praktijken”. Hierbij wordt een reder 
die voldoet aan de regels positief beoordeeld, maar door het leveren van extra inspanningen op bovengenoemde 
vlakken kan de score worden verbeterd. 

 ►VALDUVIS-thema nieuw 

  

Hier wordt nagegaan of bemanning een eerlijk & voldoende hoog loon krijgt voor de geleverde inspanningen. 

De werkomstandigheden van een visser moeten zodanig zijn dat hij op een veilige manier kan werken, voldoende 
werkzekerheid geniet en de werkdruk binnen aanvaardbare grenzen blijft.  Ook wordt nagegaan of bemanning 
een eerlijk & voldoende hoog loon krijgt voor de geleverde inspanningen. 

Geniet de visser van voldoende sociale bescherming? Hierbij wordt vooral gekeken naar het sociaal statuut van de 
zeevisser. 

Dit thema gaat na hoe goed een reder voldoet aan bepaalde regels (compliance) en of hij extra inspanningen levert 
bijdragen tot sociale duurzame ontwikkeling. Thema’s zoals imago, dierenwelzijn en bijdrage aan onderzoek en/of 
beheer komen hier aan bod. 
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6 OPMERKINGEN 
 

Gebied als thema 

‘Vangstgebied’ is een aspect dat als thema meermaals werd aangehaald. Gebied moet echter worden gezien als een 
parameter die andere thema’s beïnvloed, zoals discards of bodemimpact. Vanuit de groep werd ook voorgesteld om 
het al dan niet vissen in Natura2000-gebieden te beoordelen. Dit komt ook voor in het thema ‘bodemimpact’. De 
indicator die voor ‘Bodemimpact’ zal ontwikkeld worden zal immers rekening houden met de kwetsbaarheid van de 
bodem voor de impact van de visserij. 

Visserij-intensiteit 

De Belgische vloot is staat in om in verschillende gebieden te gaan vissen en kan dus bewust de visintensiteit in een 
bepaald gebied beïnvloeden. De visserij-intensiteit in een bepaald gebied realtime gaan opmeten is echter momenteel 
niet haalbaar. Het is dan ook moeilijk binnen VALDUVIS een inschatting te maken hoe meer duurzaam een bepaalde 
visser vist door bewust een andere visgrond te gaan opzoeken. Indirect wordt dit thema meegenomen binnen het 
thema sociale beste praktijken – compliance.  

Deelname kustleven 

“Deelname aan kustleven” werd niet aangehaald door de stakeholders en bleek tijdens de latere discussie ook niet 
belangrijk genoeg bevonden om dit thema op te nemen. Ook de moeilijke meetbaarheid ervan blijkt een struikelblok te 
zijn om dit thema in het project te behandelen. 
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 VALDUVIS 
Uitnodiging MSP III “Indicatoren voor een duurzame visserij” 

16 mei 2014 – 13h30 tot 17h00 - ILVO Oostende 

Beste, 

Graag hadden wij u uitgenodigd op het volgende multistakeholderproces (MSP*)  binnen het VALDUVIS-

project op 16 mei 2014 van 13h30 tot 17h op ILVO-visserij. VALDUVIS is een onderzoeksproject dat 

werkt aan een systeem om de duurzaamheid van de Belgische vloot te meten. 

Dit MSP focust op de indicatoren die van belang zijn om de duurzaamheid van de Belgische vloot op 

een genuanceerde manier op te meten. Het is de bedoeling om tijdens dit MSP de nieuw ontwikkelde 

indicatoren onder de loep te nemen: ‘Welke data wordt voor de berekening gebruikt?’, ‘Hoe worden de 

scores/kleuren/klassen bepaald?’, ‘Hoe scoort de Belgische vloot op deze indicator?’,… Concreet zullen 

volgende indicatoren aan bod komen: 

 Bodemimpact  Rentabiliteit totaal vermogen 

 Discards  Financiële stabiliteit 

 Seizoen  Verloning 

 Kwetsbaarheid  Veiligheid 

 Milieuverantwoord vissen  

 

U mag van ons op 6 mei een introductiefiche  van de indicatoren verwachten zodat u zich zeker 

voldoende inhoudelijk kan voorbereiden. 

Gelieve te bevestigen of u aanwezig kan zijn vóór 9 mei. 

Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen op 16 mei. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het VALDUVIS-team 

* Een MSP heeft als doelstelling om expertise uit het praktijkveld te verzamelen en om  voorlopige  

onderzoeksresultaten af te toetsen via feedback van de verschillende stakeholders.  

 

 

 

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 
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 VALDUVIS 
Verslag MSP III “Indicatoren voor een duurzame visserij” 
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I. AANWEZIGEN 

 

 ILVO: Koen Mondelaers, Hans Polet, Arne Kinds, Kim Sys, Laura Schotte 

 ILVO-procesbegeleiding: Elke Rogge, Eva Kerselaers 

 Natuurpunt (NP): Krien Hansen 

 Wereld Natuur Fonds (WWF): Franck Hollander 

 Pintafish: Wim Versteden 

 Delhaize: Julien Mahieu 

 Rederscentrale (RC): Emiel Brouckaert 

 Reder-schipper Z431: Danny Bout 

 Reder-schipper N.79: Leo Krijger 

 EVF As4: Stephanie Maes 

 Vlaamse Visveiling (VLV): Sven Van Acker 

 Dienst Zeevisserij (DZV): Marc Welvaert 

 Landbouw- en Visserijbeleid (LV): Johan Heyman 

 Visgro: Maarten du Bois 

 VLAM: Luk Huysmans 

Enkele stakeholders verontschuldigden zich: Nancy Fockedey (VLIZ), Francis Pil (Vis en Gezond), Dirk Van Guyze 

(SALV), Kris Vandecasteele (visveiling Nieuwpoort).  

II. DOEL VAN HET MSP 

Het doel van dit 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. 

 

III. SAMENVATTING 

Het MSP werd gestart met een korte inleiding door Hans Polet. Sinds de crisis van 2008 werden door de visserijsector 

al verscheidene maatregelen genomen omtrent verduurzaming, maar vaak zien vissers deze inspanningen niet 

voldoende gevaloriseerd. Dit was de aanleiding tot het opzetten van VALDUVIS,  waarbij ook verder gekeken wordt 

dan enkel het ecologische aspect door de leefbaarheid aan boord en van de gemeenschap mee in rekening te nemen. 

VALDUVIS heeft al een hele weg doorlopen tot een bruikbaar indicatorensysteem. De concrete toepassing ervan zal 

sterk afhankelijk zijn van de mening van de betrokken stakeholders (zie ook “Afsluiting MSP”). 

Het MSP heeft geleid tot een constructieve samenwerking, waarbinnen een antwoord werd gezocht op een aantal 

belangrijke vragen. Over het algemeen werd het werk rond de indicatoren goed onthaald. De stakeholders hebben 

relevante suggesties aangereikt om de indicatoren te optimaliseren en aandachtspunten blootgelegd naar verder 

onderzoek toe.    
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IV. OPMERKINGEN PER INDICATOR 

PLENAIRE BESPREKING 

De eerste stap van het MSP was een korte plenaire bespreking van drie indicatoren, telkens gevolgd door een discussie 

van 30 minuten. Deze drie indicatoren werden door het VALDUVIS-team geselecteerd als diegene waarrond de meeste 

discussie werd verwacht.  

Hieronder volgt per aangehaald discussiethema een korte samenvatting. De slides van het MSP zijn terug te vinden op 

de Samepage of kunnen opgevraagd worden door de stakeholders die geen toegang hebben tot deze Samepage. Waar 

nodig wordt bij onderstaande discussie de bijhorende slide getoond.   

1. INDICATOR FINANCIËLE STABILITEIT 
 

Nut 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 de beste optie en aangezien de tijd van het 

VALDUVIS-project beperkt is, is het niet mogelijk nog een volledig nieuwe indicator te ontwikkelen. 

Berekening: 

De visserijsector wordt gekenmerkt door een grote mate van onvoorspelbaarheid; dus moeilijk om op basis van 

gegevens van één jaar voorspellingen te doen. Er wordt geopperd om te werken met gemiddelden over een bepaalde 

tijdsduur. Dit is een waardevolle insteek en er zal nagegaan worden hoe dit kan opgenomen worden bij de berekening 

van de indicator.  

Data: 

Er is afgesproken dat er moet nagegaan worden hoe de data-verzameling, uitgevoerd door Dienst Zeevisserij in kader 

van DCF, kan afgestemd worden aan de data-behoefte van het VALDUVIS-project.  

Algemene opmerking: Er werd een kleine wijziging aangebracht in de fact sheet van financiële stabiliteit. De huidige 

fact sheet die op de Samepage staat wordt zo snel mogelijk vervangen door de recentere versie.  

2. INDICATOR BODEMIMPACT 
 

Habitattypes: 

Krien hamert erop dat er met de verschillende habitattypes (factor sediment) wordt rekening gehouden bij het 

beoordelen van bodemimpact. Wij delen deze mening, maar zien dit in deze fase (met de huidige wetenschappelijke 

kennis) nog niet mogelijk. Op het einde van het Benthis-project worden 1x1 km-habitatkaarten ontwikkeld voor een ruim 

gebied, waaronder de Noordzee. Op basis daarvan zullen wij proberen onze indicator op termijn aan te passen. 
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Bepalen benchmark: 

Emiel heeft kritiek op de manier waarop de kleuren werden bepaald (zie figuur 1) . Dit zijn relatieve benchmarks voor 

de Belgische visserij. Arne bevestigt dat de toepassing van een kleurencode een eigen interpretatie is en benadrukt dat 

de onderwaarden (score 0; geen bodemimpact) bepaald zijn voor technieken zonder bodemimpact en dus 

onveranderlijk zijn (vb. handlijnvisserij). Over de bovengrenzen kan inderdaad gediscussieerd worden: als je vis 

wereldwijd wil beoordelen moet je met wereldwijde benchmarks werken. ILVO heeft de ambitie om VALDUVIS gradueel 

op te schalen om met deze terechte opmerking rekening te houden. Opmerking: dredge scoort nu een categorie slechter 

dan de techniek die volgens de formules de grootste bodemimpact heeft, dit was echter niet duidelijk in de grafiek die 

tijdens het MSP werd getoond. 

Perceptie: 

Johan zegt dat er een spanningsveld is tussen de perceptie en de realiteit (sleepnetvisserij is not done in de ogen van 

de publieke opinie): belang van nuance aanbrengen. 

Data:  

Marc vreest dat de gebruikte bodempenetratiegegevens te oud zijn en dat er een evolutie zou moeten aangeduid 

worden. Hans spreekt dit tegen: de berekeningen zijn grotendeels ongewijzigd gebleven (gemiddelden over ongeveer 

20 jaar). 

Algemene opmerking: de benchmarks in de fiche die werd verspreid, moeten worden aangepast (de kleuren zijn 

veranderd, zie slides MSP). 

 

Figuur 1: Slide benchmarking bodemimpact. 
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3. INDICATOR DISCARDS 

 

Overleving: 

Een belangrijke opmerking bij deze indicator is dat er moet gekeken worden om ‘overleving’ in rekening te brengen. Het 

negatieve imago van discards is een kwestie van perceptie. Immers, als teruggegooide soorten goed overleven, dan is 

het zelfs beter om te discarden (Marc Welvaert). 

Kim verduidelijkt dat hiervoor voor elke soort in de aanlanding een inschatting moet gemaakt worden van de overleving. 

Op dit moment is er weinig data voorhanden. 

Koen legt uit dat als een visser inspanningen doet om de overleving aan boord te verhogen, dit alvast in de indicator 

milieuverantwoord vissen opgenomen kan worden. 

Complexiteit van de indicator: 

Emiel stelt zich de vraag waarom de indicator er zo complex moet uitzien en of er wel gebruikt wordt gemaakt van de 

reeds bestaande data die door STECF/ICES worden verzameld. Ook hjer worden al kleuren toegekend, zonder een 

basis te hebben. 

Kim verduidelijkt dat de indicator juist gebaseerd werd op het werk dat reeds door STECF/ICES werd verricht. De data 

worden ook rechtsreeks geput uit de STECF-databank voor discard ratio’s. Wat de kleuren betreft, dat is nog 

aanpasbaar. 

 

GROEPSBESPREKING 

In het tweede deel zijn de zes overige indicatoren kort behandeld in kleinere groepjes. Er werd getracht de groepjes zo 

divers mogelijk samen te stellen om voldoende verschillende input te bekomen. Een aantal van deze indicatoren zijn 

nog volop in de ontwikkelingsfase. Via dit MSP krijgen de stakeholders reeds de kans om hun mening te geven over de 

richting die we met de indicatoren uitgaan. Eens de indicatoren zijn afgewerkt krijgen de stakeholders opnieuw de kans 

om feedback te geven.  

4. INDICATOR ‘RENTABILITEIT TOTAAL VERMOGEN’ 
 

Deelnemers: Stephanie Maes, Wim Versteden, Luk Huysmans en Leo Krijger (Koen Mondelaers en Laura Schotte) 

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. 

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. Als beste optie 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? 

Deze opmerking zal worden opgenomen in de fact sheet. 
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Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot de indicator ‘rentabiliteit totaal vermogen’, gelieve contact op 

te nemen met Laura (laura.schotte@ilvo.vlaanderen.be). 

5. INDICATOR ‘SEIZOEN’ 
 

Deelnemers: Stephanie Maes, Wim Versteden, Luk Huysmans en Leo Krijger (Koen Mondelaers en Laura Schotte) 

De stakeholders zijn het eens dat er een datatekort is om correct voorspellingen te doen omtrent seizoen (gebied, 

periode, distributie, …). Er wordt geopperd om de indicator in de finale score niet te zwaar te laten meewegen.  

Er wordt gesuggereerd te werken zoals “Goodfish”: een dynamische kalender ontwikkelen waarbij regelmatig 

overlegd wordt tussen wetenschappers, vissers, etc. en kalender aanpassen op basis van actuele informatie. Kan 

eventueel gekoppeld worden aan data-inzameling? 

Daarnaast vinden de stakeholders het ook belangrijk dat de toestand van het visbestand mee wordt opgenomen. Het 

is minder erg te vissen binnen paaiseizoen op bestanden die het erg goed doen. Met deze aspecten zal rekening worden 

gehouden in het volgende MSP, waar de gewichten van de individuele indicatoren worden bepaald.  

Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot de indicator ‘rentabiliteit totaal vermogen’, gelieve contact op 

te nemen met Kim (kim.sys@ilvo.vlaanderen.be). 

6. INDICATOR ‘EXTRA INSPANNINGEN VOOR EEN DUURZAME VISSERIJ’ 
 

Deelnemers: Danny Bout, Krien Hansen, Sven Van Acker en Johan Heyman  (Eva Kerselaers en Arne Kinds). 

De dag voor het MSP hebben we besloten om de naam van de indicator te veranderen. De naam ‘milieuverantwoord 

vissen’ is misleidend aangezien het hier gaat om inspanningen die een reder kan doen om de milieu impact van zijn 

visserijactiviteit te verminderen, ongeacht de techniek waarmee hij vist (!). We stelden voor elke visserijtechniek een 

checklist op met criteria die bijdragen tot een verduurzaming van de visserijactiviteit. We noemden de indicator 

uiteindelijk ‘extra inspanningen voor een duurzame visserij’. 

De ontwikkeling van de indicator werd onlangs aangevat en tijdens dit MSP willen we aftoetsen of de door ons opgelijste 

criteria de lading dekken. De discussie werd zo open mogelijk gevoerd, de onderzoekers stuurden hier en daar wat bij. 

De belangrijkste discussiepunten zijn: (i) nagaan van de relevantie van de gekozen criteria (figuur 2), (ii) peilen naar 

andere criteria, (iii) peilen naar databeschikbaarheid. 
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Figuur 2: Gekozen criteria (vb. boomkor). 
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Figuur 3: Klassering maatregelen in drie types. 
 

Alternatieve spekking is geklasseerd als type II-indicator-maatregel (figuur 3). Klopt het dat kosten hiervoor niet al te 

hoog zijn? Danny Bout zegt dat spekking vooral in de winter het net goed moet beschermen als er op stenige bodem 

gevist wordt. Spekking moet vooral slijtvast zijn (voldoen ecologische alternatieven hieraan?). Het gebruik van spekking 

is seizoensgebonden, maar dat neemt niet weg dat inspanningen om met milieuvriendelijk materiaal te vissen een 

‘beste praktijk’ is die bijdraagt tot een milieuverantwoorde visserij. 

Controle hierop is ook een heikel punt. Er wordt door iemand voorgesteld om dit via de inkoopfacturen te doen. Hierop 

wordt door de anderen sceptisch gereageerd. 

Andere maatregelen die worden voorgesteld door de groep: vierkante mazenkuil, ontsnappingspanelen benthos en 

rondvis. Deze worden meegenomen in de indicator. 

Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot de indicator ‘extra inspanningen voor een duurzame visserij’, 

gelieve contact op te nemen met Arne (arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be). 

7. INDICATOR VEILIGHEID 
 

Deelnemers: Danny Bout, Krien Hansen, Sven Van Acker en Johan Heyman (Eva Kerselaers en Arne Kinds). 

Veiligheid aan boord werd als zeer belangrijk thema gekozen in het tweede MSP. De ontwikkeling van de indicator werd 

onlangs aangevat en in tijdens dit MSP willen we aftoetsen of de door ons opgelijste criteria de lading dekken. De 

discussie werd zo open mogelijk gevoerd, de onderzoekers stuurden hier en daar wat bij. 

Opnieuw zijn de belangrijkste discussie punten het (i) nagaan van de relevantie van de gekozen criteria, (ii) peilen naar 

andere criteria, (iii) peilen naar databeschikbaarheid. 

Beoordeling van de veiligheid aan boord aan de hand van 3 aspecten: 

 Het aantal werk gerelateerde ongevallen en ziektes 

 Het voldoen aan de wetgeving 

 Het leveren van extra inspanningen  

De deelnemers waren het er unaniem over eens dat ‘voldoen aan wetgeving’ hier niet thuishoort omdat vaartuigen 

die niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften simpelweg niet kunnen vissen (een reder raakt zijn verzekering kwijt1). 

Er komen dan ook weinig overtredingen voor. Controle gebeurt jaarlijks door de Scheepvaartinspectie. 

Het aantal werk gerelateerde ongevallen en ziektes kan worden opgevraagd bij de arbeidsongevallenverzekering 

en/of bij aalmoezenier Dirk Demaeght. Deze informatie wordt volgens de deelnemers niet elektronisch bijgehouden 

door de reders (e-catch). Dit wordt (werd) volgens Danny Bout wel gedaan in het papieren logboek. 

1 Dit gebeurt ook wanneer een vaartuig onderbemand gaat vissen. 
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De deelnemers vinden niet dat er specifieke maatregelen per visserijtechniek moeten worden opgelijst. Ons lijkt dit 

echter wel belangrijk omdat de veiligheid aan boord nauw samenhangt met de aard van de techniek. Er wordt nagegaan 

of de opdeling relevant is bij de verdere uitwerking van de indicator. 

Hieronder is de voorlopige checklist voor elk van de drie aspecten (aantal werk gerelateerde ongevallen en ziektes, 

voldoen aan wetgeving, extra inspanningen) met in het rood de commentaren van de deelnemers. Een vaak aangehaald 

punt was dat de controle van veel van deze zaken echt moeilijk is. 

 
VOORWAARDE 

 
JA 

 
NEEN 

 
aantal werkongevallen 

aantal werknemers
≤  gemiddelde sector 

De meeste deelnemers gaan hier mee akkoord. Sven vindt dat dit niet mag worden 
meegenomen als indicatie maar dat daarentegen de werkelijke veiligheidssituatie 

(aanpassingen, preventie, etc.) aan boord moet worden beoordeeld. 
 

 
1 

 
0 

 

 
VOORWAARDE 

 
JA 

 
NEEN 

 
𝑉𝑜𝑙𝑑𝑜𝑒𝑛 𝑎𝑎𝑛 𝑤𝑒𝑡𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑔 

Hoort hier volgens de deelnemers niet thuis. 
 

 
1 

 
0 

 

 
VOORWAARDE 

 
JA 

 
NEEN 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑙𝑜𝑜𝑝𝑏𝑟𝑢𝑔 (𝑔𝑎𝑛𝑔𝑤𝑎𝑦) 

Volgens Danny Bout is dit onmisbaar als je in Oostende aanlandt, omdat er geen 
trapjes zijn. 

 

 
1 

 
0 

 
𝐴𝑎𝑛𝑤𝑒𝑧𝑖𝑔ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑎𝑙𝑑𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑝 

 
1 
 

 
0 

 
𝐺𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑀𝑎𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑜𝑟𝑑 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑒𝑚 

Vaak aanwezig, maar wordt niet altijd gebruikt. Hoe controleer je dit? 
 

 
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 

Vaak aanwezig, maar wordt niet altijd gebruikt. Hoe controleer je dit? 
 

 
1 

 
0 
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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 

 

Andere suggesties:  

- Johan vraagt zich af of VALDUVIS rekening kan houden met het strafpuntensysteem dat door de controle-

instanties wordt toegepast bij het bepalen van de duurzaamheidsscores. Dit is een moeilijke discussie. De 

scores moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn, maar het lijkt ons niet goed om een reder twee keer te 

penaliseren. VALDUVIS moet een positief verhaal zijn voor de reders om in mee te stappen. Een goed toezicht 

op de correctheid van de gegevens die gebruikt worden om de scores te berekenen is natuurlijk essentieel. 

Wij pleiten daarom voor een goede samenwerking met de controle-instanties om de betrouwbaarheid van de 

VALDUVIS-scores te verzekeren. 

 

- Opleiding Previs als criterium. Contactpersoon: Ronny Lagast. 

 

- Arbeidsomstandigheden aan boord: ontspanningsmogelijkheden, geluidsisolatie in de slaapruimte, etc. 

Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot de indicator ‘veiligheid aan boord’, gelieve contact op te 

nemen met Laura (laura.schotte@ilvo.vlaanderen.be). 

 

8. INDICATOR VERLONING 
 

Deelnemers:  Franck Hollander, Maarten du Bois, Marc Welvaert en Emiel Brouckaert (Kim Sys, Elke Rogge en Hans 

Polet) 

Binnen de discussiegroep wordt de vraag gesteld of een VTE met 288 vaartdagen wel realistisch is. Nochtans zijn dit 

de cijfers die VALDUVIS van het sociaal secretariaat heeft verkregen. 

Daarnaast zou er volgens Emiel ook rekening moeten gehouden worden met de werkloosheiduitkeringen. De 

werkloosheid kan immers oplopen tot soms 200 dagen per jaar. Een moeilijkheid hierbij is dat deze werkloosheid niet 

is meegenomen in de EU-berekeningen waardoor vergelijking met EU-data nog moeilijker wordt. Daarnaast zal dan 

ook een andere noemer dan VTE moeten gebruikt worden, aangezien deze het werkelijk aantal gewerkte uren 

weergeeft en geen rekening houdt met de werkloosheid. 

De vraag blijft rijzen waar we de beste data vandaan halen. Op dit moment heeft het sociaal secretariaat de meest 

accurate gegevens. Het sociaal secretariaat kan en mag deze gegevens echter niet zomaar vrijgeven. Een eerste stap 

naar samenwerking is volgens Emiel een duidelijke presentatie naar het sociaal secretariaat en/of de sociale partners 

in het Zeevissersfonds toe wat de uiteindelijke bedoeling is van VALDUVIS. 
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Aangezien de precieze doelstelling van VALDUVIS nog niet gefinetuned is, is het moeilijk om concrete uitspraken te 

doen over de te gebruiken benchmarks. Voor focusgroepen kan de interne benchmark gebruikt worden. Als VALDUVIS 

evolueert naar een gecertificeerd informatiesysteem, dan zou het interessant zijn om de Belgisch gevangen schol te 

kunnen vergelijken met bijv. een in Vietnam gekweekte pangasius. Daarnaast rijst de vraag of er ook mogelijkheid is 

tot benchmarking per métier. 

Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot de indicator ‘verloning’, gelieve contact op te nemen met Laura 

(laura.schotte@ilvo.vlaanderen.be). 

9. INDICATOR KWETSBAARHEID 
 

Deelnemers:  Franck Hollander, Maarten du Bois, Marc Welvaert en Emiel Brouckaert (Kim Sys, Elke Rogge en Hans 

Polet) 

Er is vanuit de discussiegroep vraag om beter aan te geven hoe de ‘vulnerability score’ berekend wordt. Dit naar 

aanleiding van de schol die een score 71 op 100 krijgt. 

Kim verduidelijkt dat de auteurs van de berekeningsmodule hiervoor gecontacteerd worden. Op dit moment zijn er 

online geen extra gegevens beschikbaar. 

Eens de definitie klaar en duidelijk is kan er verder overlegd worden over de kleurschaal, de benchmark en het relatief 

belang t.o.v. andere indicatoren. 

Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot de indicator ‘kwetsbaarheid’, gelieve contact op te nemen met 

Kim (kim.sys@ilvo.vlaanderen.be). 

 

V. AFSLUITING MSP 

Het MSP werd afgesloten door een kort woord van Hans Polet.  

Een van de belangrijkste vragen waarop een antwoord moet worden geformuleerd: “Wat wordt de scope van 

VALDUVIS?”. Tot op heden werd deze vraag bewust heel open gelaten. Maar nu VALDUVIS in de eindfase is beland, 

wordt het tijd om hierover een beslissing te nemen. Zodra hierover een consensus is bereikt, wordt dit gecommuniceerd 

naar de stakeholders. Een ander belangrijk aandachtspunt is het betrekken van de vissers. Binnen VALDUVIS I zijn 

reeds enkele interviews met reders gepland, de rest volgt in VALDUVIS II, indien dit project wordt goedgekeurd. Een 

buy-in van vissers wordt vooral door Stephanie en Emiel benadrukt. Danny wijst erop dat vissers niet altijd graag worden 

uitgenodigd voor evenementen aan wetenschappelijke instellingen, aangezien de informatie die ze geven later soms 

‘tegen’ hen wordt gebruikt. Met dit sentiment moet zeker rekening worden gehouden bij het benaderen van de vissers.  
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Overkoepelend discussiepunt: HOE BELANGRIJK IS DUURZAAMHEID? 

Danny Bout gelooft niet dat kopers kijken naar duurzaamheid. Maarten is van mening dat het concept 
duurzaamheid goed moet worden uitgelegd aan de consument.  

Delhaize neemt een duidelijk standpunt in: Er is weldegelijk interesse in duurzame vis vanuit de retail. Delhaize 
koopt bij visserijen die inspanningen doen om te verduurzamen.  

Emiel Brouckaert is van mening dat daar waar WWF en andere seafood guides visserijen te algemeen 
beoordelen, VALDUVIS een verschil kan maken. 
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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 
Uitnodiging MSP IV “Het gebruik van de VALDUVIS-tool” 

16 oktober 2014 - 14h tot 17h - ILVO Oostende 

Beste, 

Graag hadden wij u uitgenodigd op het volgende en laatste multistakeholderproces (MSP*)  

binnen het VALDUVIS-project op 16 oktober 2014 van 14h tot 17h op ILVO-visserij. VALDUVIS 

ontwikkelt een tool om de duurzaamheid van de Belgische visserijactiviteit te meten, zowel op 

ecologisch, sociaal als economisch vlak.  

Dit MSP zal focussen op het gebruik van de VALDUVIS-tool: Op welke manier kunnen de 

duurzaamheidsscores voor de Belgische vloot door verschillende stakeholders (vissers, beleid, 

retail, veiling, etc.) gebruikt worden? Tijdens het MSP krijgt u een demonstratie van de  

mogelijkheden, met ruimte voor evaluatie en discussie.  

De opinie van de aanwezigen zal in grote mate bepalend zijn voor de toekomst van deze tool. 

Wij hopen dan ook op een talrijke opkomst. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 10 

oktober. 

Wij kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen op 16 oktober. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het VALDUVIS-team 

 

* Een MSP heeft als doelstelling om expertise uit het praktijkveld te verzamelen en om  voorlopige  

onderzoeksresultaten af te toetsen via feedback van de verschillende stakeholders.  

 

 

 

Socio-economische 

onderzoekscel Visserij 

 

 

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 
 
 
Klaas Sys 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
klaas.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
Katrien Verlé 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
katrien.verle@ilvo.vlaanderen.be 
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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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSTAFEL 

I AANWEZIGEN EN AGENDA 

II DOEL VAN HET MSP 

III OVERZICHT VAN DE OPTIES 

IV SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE 

V EXTRA INFORMATIE 

VI CONCLUSIES 

        

 

  

 

 VALDUVIS 
Verslag MSP IV “De toekomstmogelijkheden van VALDUVIS” 

Donderdag 16 oktober 2014 - 14h00 tot 17h00 - ILVO Oostende 

Socio-economische 

onderzoekscel Visserij 

 

 

 

Els Vanderperren  

 

Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Kim Sys 

 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Arne Kinds 

 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
Klaas Sys 

 

Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
klaas.sys@ilvo.vlaanderen.be 
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I. AANWEZIGEN EN AGENDA 

 

 ILVO: Hans Polet, Els Vanderperren, Arne Kinds, Kim Sys, Elke Rogge (procesbegeleiding), Eva Kerselaers 

(procesbegeleiding) 

 Natuurpunt (NP): Krien Hansen 

 Wereld Natuur Fonds (WWF): Franck Hollander 

 Pintafish: Wim Versteden 

 Delhaize: Anaïs Pauwels 

 Colruyt: Julie Crispiels, Jean-Charles Verhaeghe 

 Multi-fish: Hendrik Vanderlinde 

 Marine Harvest Pieters: Anje Mattheeuws 

 Icelandic Gadus: Marc Geselle 

 Rederscentrale (RC): Emiel Brouckaert 

 SDVO: Benoit Beernaert 

 Redersvrouw Z80 ‘Silverpit’, Katja Pfirrmann 

 EVF As4: Stéphanie Maes 

 Vlaamse Visveiling (VLV): Sven Van Acker, Koen Vanaudenaerde 

 Visveiling Nieuwpoort: Kris Vandecasteele 

 Vlaamse Overheid, Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid (ALVB): Johan Heyman, Tom Geerinckx, Marc 

Welvaert (ALVB-Zeevisserij) 

 Visgro: Maarten du Bois 

 Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM): Luk Huysmans 

 Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV): Dirk Van Guyze 

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Nancy Fockedey 
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II. DOEL VAN HET MSP 

Het doel van dit laatste MSP is om de toekomst van VALDUVIS te bepalen. De ontwikkelingsfase is nu rond, VALDUVIS 

kan volgens de onderzoekers op verschillende manieren worden ingezet. Maar wat vinden de stakeholders van deze 

opties? Uiteindelijk zijn zij het die het systeem zullen gebruiken. 

Wij stellen vier opties voor: VALDUVIS als monitoringsinstrument, als leerinstrument, als infotool en als label. Voor 

elk van deze opties is er een bepaald engagement nodig. Dit engagement verschilt tussen opties en tussen 

stakeholders.  

Het is in dit MSP dus de bedoeling om na te gaan (1) wie er met VALDUVIS verder wil en (2) in welke vorm, en (3) wat 

de stakeholders bereid zijn bij te dragen. 

 

III. OVERZICHT VAN DE OPTIES 

Het MSP ging van start met een korte inleiding door Hans Polet. Hans stelt dat VALDUVIS een begrip geworden is, iets 

waarover wordt gepraat. De tijd is aangebroken om een product af te leveren waarmee de sector aan de slag kan. 

Kim en Arne geven een opfrissing van VALDUVIS en presenteren de 4 opties voor de VALDUVIS-tool. De vier opties 

worden voorgesteld met toenemende complexiteit. 

De eerste optie is monitoring. Duurzaamheidsscores worden gebruikt als input voor onderzoek en beleid. De waarde 

van deze informatie is groot: voor het eerst is er duurzaamheidsinformatie voor de Belgische vloot. Er kunnen 

tijdsreeksen worden bijgehouden om de duurzaamheid van de vloot, vlootsegmenten en vaartuigen op te volgen. In 

Vistraject1 wordt meermaals naar de VALDUVIS-indicatoren verwezen. De indicatoren worden ingezet als instrument 

om de verduurzaming  meetbaar te maken en om streefdoelen vast te leggen.  

VALDUVIS kan ook gebruikt worden als leerinstrument voor reders. De onderzoekers van ILVO geven tekst en uitleg 

bij de duurzaamheidsscores van de reders en reiken manieren aan om de scores te verbeteren. Onderzoekers gaan 

met reders praten aan de kade of op hun vaartuig. De bedoeling is dat onderzoekers en vissers leren van elkaar en zo 

samen bouwen aan de toekomst van de Belgische visserij. 

Een derde optie is een infotool, waarbij VALDUVIS informatie op maat kan aanleveren aan visveilingen, retailers, 

andere informatiesystemen en labels (vb. de VISwijzer, MSC). Belangrijk hierbij is dat er goede afspraken worden 

gemaakt over het gebruik en de communicatie van de informatie. 

Van hieruit kan VALDUVIS ook uitgroeien tot een eigen label. Hierbij komen extra kosten kijken voor controles en 

audits. Dit kan een optie zijn als bedrijven verderop in de productieketen dit vereisen. 

 

1 Met het convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector startte de samenwerking tussen Natuurpunt, de 
Rederscentrale, het ILVO, de Vlaamse Overheid en toenmalig minister-president Kris Peeters ter verduurzaming van de Vlaamse 
visserijsector. Het project Vistraject bouwt verder op die samenwerking en wil de verduurzaming verder vormgeven, concretiseren en 
ondersteunen. 
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IV. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE 

 

De opties werden plenair besproken en de meningen gestructureerd op een tijdlijn en in een matrix. Hieronder volgt 

een beknopte samenvatting van de discussie. 

 

Deel 1: wat vinden de stakeholders van deze 4 opties? 

 

- Johan Heyman vindt dat de optie ‘infotool’ moet worden opgesplitst. Met name de mogelijkheid om 

duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan de kopers in de visveilingen moet een aparte doelstelling zijn. 

Andere stakeholders stemmen hier mee in. 

- Maarten Dubois pleit voor een eenvoudige weergave van DZH-informatie op de veilklok. De 

duurzaamheidsster bevat te veel informatie voor deze doelstelling. Ook om deze reden vindt Luk Huysmans 

dat de informatie gericht moet zijn op handel en verwerking, niet op consumenten. 

- Anje Mattheeuws (Marine Harvest) vraagt of er reeds criteria werden vastgelegd om duurzaamheid te bepalen. 

Arne legt uit dat de indicatoren zijn ontwikkeld maar dat er (nog) geen criteria werden vastgelegd om te bepalen 

wat al dan niet duurzaam is. In de eerste plaats willen we informeren aan de hand van een score van 0 tot 100 

voor elke indicator. Of er criteria moeten komen hangt af van het gebruik van VALDUVIS en het engagement 

van de betrokken partijen. 

- Emiel Brouckaert vindt dat de indicatoren steeds samen moeten worden weergegeven en vindt dat er 

voorwaarden moeten worden gesteld aan het gebruik van de DZH-informatie. 

- Colruyt is bezorgd dat VALDUVIS in strijd zou zijn met de duurzaamheidsbeoordelingen zoals ze nu gebeuren 

(met behulp van de Wild Caught Methodology). Ook vraagt het zich af of het zin heeft om een nieuw label te 

gaan ontwikkelen. Emiel reageert daarop dat Colruyt ook kan overwegen om van VALDUVIS de 

standaardmethodologie te maken voor Belgische vis. Willen vasthouden aan bestaande systemen is volgens 

de Rederscentrale een slecht uitgangspunt; een evaluatie moet uitwijzen of de retail aan de slag wil met 

VALDUVIS en hoe. Er wordt voorgesteld om de proef op de som te nemen en voor een aantal gevallen de 

uitkomst van beide methodes naast elkaar te leggen. 

- Katja Pfirrmann (Z80 ‘Silverpit’) twijfelt aan de kracht van labels, consumenten kijken volgens haar vooral naar 

prijs. 
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- Krien Hansen vindt monitoring de ideale eerste stap, op termijn kunnen de andere stappen uitgewerkt worden. 

Franck Hollander treedt haar bij. “Dit is de eerste echte praktische toepassing.” Een zoveelste label is heeft 

volgens Franck geen zin. 

- Luk Huysmans benadrukt dat een business-to-business-label een heel ander verhaal is dan een business-to-

consumer-label. Daarenboven verschillen kopers onderling in de mate waarin ze de verschillende DZH-

thema’s belangrijk vinden. Hans verduidelijkt dat ook bestaande labels verschillende gewichten dragen, 

naargelang. de zwaartepunten van de organisatie. 

- Hans benadrukt dat ILVO niet de ambitie heeft om een label te ontwikkelen. In het geval er voor een label 

gekozen wordt, wil het ILVO wel toezien op de wetenschappelijke integriteit ervan. 

- Hendrik Vanderlinde (Multi-fish) haalt aan dat er wat beweegt rond een Europees label. Hij vraagt de andere 

aanwezigen of zij hier iets in zien. Er is weinig enthousiasme om dit te verkiezen boven VALDUVIS. Delhaize 

vreest voor vergaande compromissen, zoals met het bio-label. Volgens hen zal een EU-label niet streng 

genoeg zijn. Hendrik vindt het belangrijk dat lastenboeken gestroomlijnd worden: een veelheid aan 

lastenboeken is belastend voor de industrie. 

- Emiel ziet VALDUVIS als volgt: scores worden berekend voor alle vaartuigen, maar worden geheim gehouden. 

Als een vaartuig aan bepaalde criteria voor duurzaamheid voldoet, krijgt het een VALDUVIS-erkenning. Bij 

verslechtering van de situatie wordt die erkenning ontnomen en wordt een traject voorgesteld om terug aan 

de criteria te voldoen. Dit gebeurt allemaal intern. Dit combineert optie 1 en 2: monitoring en leren.  

- De Rederscentrale wil daarbij optreden als aanspreekpunt voor de onderzoekers. 

- Stéphanie Maes vindt het leerinstrument enorm belangrijk, het is een ideaal instrument om reders en 

bemanning te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. “Als je acties vraagt van individuele vissers, dan 

moet er wat tegenover staan”. Stéphanie is van mening dat we best eerst “leren” en daarna pas “monitoren”. 

- Arne beaamt dit en legt nog eens nadruk op het belang van direct contact met de reders, naast een goede 

verstandhouding met De Rederscentrale. 

 

Deel 2: hoe moet VALDUVIS nu worden gebruikt en hoe zullen de stakeholders actief bijdragen? 

 

Net voor de pauze wordt er de aanwezigen gevraagd om hun voorkeuren in een matrix aan te brengen met behulp van 

rode en groene briefjes. Na de pauze zag het bord er als volgt uit: 

 

 
 

We zien een grote eensgezindheid over het gebruik van VALDUVIS voor monitoring, als leerinstrument en als 

infotool. Op enkele groene briefjes na (1 van de 4 aanwezigen van de overheid, een combinatie rood/groen bij de 

NGO’s en een pro bij de visveilingen), zagen de stakeholders het ontwikkelen van een label niet als prioriteit.  

 

De Rederscentrale nuanceert haar keuze voor een combinatie rood/groen bij ‘Infotool’: de RC wil dit enkel als dit voor 

de volledige Belgische vloot is, niet voor individuele vaartuigen (RC wil dat vaartuigen anoniem blijven). De Vlaamse 

Visveiling pleit voor een label, voor een ‘Belgisch product’. Volgens de VLV is dit de manier om de eigen vloot te 

stimuleren en meer te verkopen. Krien plakte een combinatie rood/groen, volgens haar kan een label op termijn een 

voordeel zijn om een meerprijs te bereiken. Nancy Fockedey wijst er op dat een infotool ook die meerwaarde kan 

creëren. 

Overheid NGO's Visveilingen Retail Reders, vissers Visgro VLIZ VLAM SALV SDVO, RC Verwerking, handel ILVO

Monitoring

Leren

Infotool

Label
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Voor het vervolg van het MSP zullen we focussen op de wat groen was op het bord: monitoring, leren en informeren. 

Kim stelt de aspecten voor waarvan wij denken dat ze essentieel zijn om elk van de scenario’s succesvol te 

implementeren. Ze gebruikt hiervoor een overzichtsschema met voorgemaakte kaarten (zie foto). Elke brengt de 

discussie weer op gang door te vragen of we hier zaken vergeten zijn. 

 

a. Monitoring 

 

- Johan duidt op het belang van het aanduiden van een studiedienst die de monitoring op zich neemt. Arne 

beaamt dit. Volgens hem is het belangrijk dat iemand permanent een deel van zijn tijd kan investeren in 

VALDUVIS. In elk van de scenario’s gaat dit trouwens verder dan monitoring: indicatoren moeten regelmatig 

worden geüpdatet. 

- Hans roept de stakeholders op om (waar ze kunnen) bij te dragen aan de automatisering van VALDUVIS en 

de betrouwbaarheid van de datastroom. Johan stelt dat het in principe mogelijk is om de gevraagde 

aanpassingen in de e-catch software aan te brengen. 

 

 
 

b. Leren 

 

- Voor ILVO is engagement van de reders heel belangrijk. De RC kan een vooraanstaande rol spelen door als 

spreekbuis te fungeren tussen reders en onderzoekers. 

- Katja gelooft dat reders geïnteresseerd zijn om hun scores te laten berekenen en hierover te praten, ook al 

levert het hen niet meteen een meerprijs op. Nancy vraagt zich af of vissersvrouwen geen rol kunnen spelen 

in die visserscafé’s in het geval dat hun echtgenoten geen tijd hebben. Stéphanie vertelt over een As4-project 

waarbij veel vissersvrouwen heel nauw betrokken zijn. Volgens Katja zijn vissers ook bereid om van elkaar 

leren. Benoit Beernaert benadrukt het belang van op de kade en op het vaartuig met reders te gaan praten. 

- Stéphanie Maes vraagt zich af of er een manier is om de gesprekken op de kade te documenteren. Volgens 

Benoit wordt er immers enorm veel info uitgewisseld op de kade tussen de vissers. Stéphanie wil op deze 

manier de kloof tussen de wetenschap en de vissers dichten. 
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c. Informeren 

 

- Benoit wil de scores nier per individueel vaartuig openbaar maken. Per vlootsegment of voor de gehele vloot 

wel. 

- Uitgebreide rol weggelegd voor de VLV wat databeheer en communicatie betreft. 

- Anje zegt dat het komen tot een infotool een evolutie van enkele jaren kan zijn; dingen moeten niet overhaast 

gebeuren. 

- Klein misverstand over het gebruik van VALDUVIS voor MSC: het is niet de bedoeling om de VALDUVIS-

methodologie ter beschikking te stellen van MSC, maar om gemakkelijk data aan te leveren zodat de auditors 

minder werk hebben, waardoor de assessmentkosten kunnen verlagen. 

- Marc Welvaert vindt VALDUVIS te gedetailleerd. Kim benadrukt dat deze graad van detail belangrijk is voor 

monitoring en als leerinstrument. Voor de infotool kan worden bekeken hoe we de informatie geaggregeerd 

kunnen weergeven. 

 

Afsluiting door Hans 

 

Er is geen zwart-wit in duurzaamheidsbeoordelingen. Daarom moeten informatiesystemen ook op een genuanceerde 

manier met deze informatie omgaan. VALDUVIS doet dit, door rekening te houden met de 3 pijlers van duurzaamheid 

(ecologisch, economisch, sociaal), in de context van de Belgische vloot. De visserij-activiteit is complex en ook in de 

DZH-beoordeling moet deze complexiteit meegenomen worden. In het verleden gebeurden beoordelingen niet fair, er 

werd geen rekening gehouden met inspanningen om te verduurzamen. De methodologie evolueerde niet mee. 

VALDUVIS wil hierop een antwoord bieden. De beoordeling kan complex zijn, maar de communicatie kan eenvoudig. 

Medewerking is belangrijk in de hele keten, iedereen heeft een eigen rol te spelen. 

 

V. EXTRA INFORMATIE 

Tijdens het MSP werden formulieren uitgedeeld waarop stakeholders enkele details kwijt konden over hun engagement 

voor VALDUVIS in de toekomst. Zie hiervoor de tabel aan het eind van dit document. 

Van Multi-fish kregen we na afloop van het MSP nog een uitgebreide e-mail. Daarin stelt kwaliteitsmanager Hendrik 

Vanderlinde dat Multifish met veel enthousiasme wil bijdragen aan het ontwikkelen van de infotool VALDUVIS. 

 

VI. CONCLUSIES 

 

De stakeholders zijn het erover eens dat er nu voor VALDUVIS verschillende pistes zijn. De volgorde waarin de opties 

werden gepresenteerd werd als realistisch ervaren; deze zelfde volgorde moet worden doorlopen bij het verder 

uitbouwen van VALDUVIS. De optie ‘VALDUVIS als label’ werd niet afgeschreven, maar lijkt voorlopig niet relevant. Op 

korte termijn gaan we aan de slag met monitoring en een leerinstrument, op middellange termijn moeten we stappen 

ondernemen om de infotool zelfstandig te doen draaien (los van subsidies of projectgeld). De aanwezige stakeholders 

zijn zich er van bewust dat dit engagement en financiële steun vereist. Er moet een kerngroep komen die deze zaken 

concreet kan maken. 
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Monitoring Leren Infotool Label

SDVO / Mare Nostrum
Datacollectie, extra 

datacollectie

Alle nodige info 

aanleveren

ALVB

Datacollectie, e-

catch met extra info 

is mogelijk, 

studiedienst

Stimulans PO (RC) om 

deze rol te vervullen 

met bijdrage van ILVO 

als wetenschappelijke 

onderbouw

Traceerbaarheid kan deels 

samengaan met controle, 

gekoppeld met wil van de 

veiling

ALVB DZV

Mogelijk probleem 

met logboekdata: 

introductie loopt 

vertraging op

Geen ster per visreis op klok! 

Beter: gemiddelde op 

jaarbasis

Marine Harvest

Traceerbaarheid + gepaste 

communicatie (per lot EDI, 

etikettering = fysiek, paklijst, 

via internet + downloadbaar)

Z80 Silverpit

Enkel label als de 

visserman er beter van 

wordt

Visgro

Logboekdata: details 

over vistechniek, 

visgrond, etc.

VLIZ

Communicatie van de 

scores (evaluatie => 

beleidsinformatie)

faciliteren organisatie 

visserscafé's 

(logistiek), uitleggen 

methodologie

VLV

Databeheer/dataverzameling 

vangstegegevens (cfr. Project 

Traceerbaarheid onder 

verantwoordelijkheid van de 

CVBA Vereniging Vlaamse 

Visveilingen); publicatie van 

informatie

Natuurpunt

Feedback, 

communicatie, 

sturing beleid

Feedback, evaluatie, 

sturing beleid 

(visserscafé's)

Feedback, communicatie 

scores + uitwerken gepaste 

communicatiestrategie, 

uitdiepen methodologie

Plaatselijke Groep / As4

Provincie: opvolgen 

aanpassingen in e-

catch (evt. brief aan 

DZV); Plaatselijke 

Groep: idem, vb. na 

afloop van het 

project

Projectidee: "mobiel 

kantoor op de kaai" 

(doel: dichten van de 

kloof tussen 

onderzoek en praktijk)

Extra: traceerbaarheid

Als er een label komt, 

kan het mee uitgedragen 

worden met bestaande 

initiatieven, vb. 100% 

West-Vlaams

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \128



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 

Stakeholderanalyse 

 

ARNE KINDS & KIM SYS 

 

Doelstelling 

 

Overzicht van de relevante stakeholders voor VALDUVIS en hun positie ten opzichte 
van elkaar en binnen het project. 

 

Socio-economische 

onderzoekscel Visserij 

 

Koen Mondelaers 

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

 

Els Vanderperren  

Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 

els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be 
 
 

Kim Sys 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Technisch Visserijonderzoek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 
 

Arne Kinds 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Technisch Visserijonderzoek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
 
 

Emely Hanseeuw 

 
Eenheid Dier - Visserij 
    Sectie Technisch Visserijonderzoek 
emely.hanseeuw@ilvo.vlaanderen.be 
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STAKEHOLDERANALYSE BINNEN HET VALDUVIS-PROJECT 

 

 

 
Figuur 1: Poster voor de VLIZ Young Marine Scientists’ Day 2013. 
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Zoals in  

Figuur 1 wordt aangegeven, staat stakeholderparticipatie centraal in het VALDUVIS-project. De meeste 

conventionele onderzoeken starten met een wetenschappelijke fase waaruit een technisch voorstel voorkomt. Hierna 

start dan een politiek proces waarin navolging voor het technisch voorstel wordt gezocht. Door vanaf de start en 

doorheen de volledige levenscyclus van het project beide fasen simultaan te laten verlopen vergroot de interactie 

aanzienlijk, waardoor terzelfdertijd meer wetenschappelijke afstemming mogelijk is en de gedragenheid bij de 

stakeholders vergroot. Er is m.a.w. een continue terugkoppeling tussen wetenschap en praktijk (zie Figuur 2). 

 

Aangezien VALDUVIS de ontwikkeling van een duurzaamheidssysteem beoogt dat op het einde van het project 

operationeel moet zijn in de veiling, is de input en steun van de stakeholders cruciaal voor het slagen van het project. 

Daarom pleit ILVO voor een participatieve aanpak waarbij wetenschap en praktijk nauw samenwerken om uiteindelijk 

tot een gedragen en werkbare oplossing te komen. 

 

 

Figuur 2: Verloop VALDUVIS-project – continue terugkoppeling tussen wetenschap en praktijk. 
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SELECTIE VAN DE STAKEHOLDERS 

De eerste stap van de stakeholderanalyse bestaat eruit die stakeholders te selecteren die bepalend zijn voor de 

uitkomst van het VALDUVIS-project. Deze selectie gebeurde vrij vlot aangezien ILVO Visserij goede contacten heeft 

met de sector en de onderlinge verhoudingen goed kent. Volgende organisaties werden gecontacteerd met de vraag 

of zij wilden betrokken worden bij de ontwikkeling van het VALDUVIS-systeem: 

 

 DE REDERSCENTRALE (RC) 

 DIENST ZEEVISSERIJ (DZV) 

 DE VLAAMSE VISVEILING (VLV) 

 STEDELIJKE VISVEILING NIEUWPOORT 

 HET VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM) 

 NATUURPUNT 

 STICHTING VOOR DUURZAME VISSERIJONTWIKKELING (SDVO) 

 

Alle bovenstaande organisaties reageerden positief op deze vraag. Deze stakeholders werden opgenomen binnen de 

stuurgroep die tijdens het project zal deelnemen aan de multistakeholderpocessen (verder naar verwezen als MSP’s). 

De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) werd niet opgenomen in deze kerngroep aangezien ze niet 

heeft gereageerd op onze uitnodiging. 

 

De vissers en reders worden behandeld als één stakeholdergroep, hetzij een heterogene. Daarmee geven we ze 

een eigen stem, bovenop hun vertegenwoordiging door de Rederscentrale. Onderscheid wordt gemaakt tussen 

vlootsegmenten, métiers, houding tegenover duurzaamheid, etc. In de zgn. ‘visserscafé’s’ zullen de voorstellen vanuit 

het MSP worden getoetst aan de expert opinion van de vissers (Error! Reference source not found.). 

 

Daarnaast gaf de afdeling Landbouw en Maatschappij van het ILVO input over stakeholders verder in de 

waardeketen. 

 

 FEDERATIE VOEDINGSINDUSTRIE (FEVIA) 

 COMEOS (vertegenwoordiging Belgische handel- en diensten) 

 VIS EN GEZOND (vertegenwoordiging Belgische visverwerkende industrie) 

 ONDERZOEKS- EN INFORMATIECENTRUM VAN DE VERBRUIKERSORGANISATIES (OIVO) 

 BELAC (Belgische accreditatieinstelling) 

 

Er is bewust gekozen om de organisatie Vis en Gezond i.p.v. FEVIA te betrekken bij het project gezien de duidelijke 

focus op de visverwerkende industrie.  

Comeos en OIVO zouden graag op de hoogte gehouden worden van het project maar willen verder niet betrokken 

worden bij de uitwerking ervan. Comeos gaf onlangs toch aan interesse te hebben in het traceerbaarheidsvoorstel 

van VALDUVIS. Afstemming met de retail is belangrijk voor de succesvolle implementatie van het systeem. 

BELAC ziet zichzelf niet als belangrijke stakeholder binnen het project aangezien het niet meewerkt aan de 

ontwikkeling van lastenboeken (criteria en indicatoren).  

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de geselecteerde VALDUVIS-stakeholders met bijkomende informatie per 

stakeholdergroep. 
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REDERSCENTRALE 

Directeur: Emiel Brouckaert 
 

 

 

 
De Rederscentrale is de producentenorganisatie voor de reders ter zeevisserij. 
Ze ziet toe op de uitvoering van de taken uit de Gemeenschappelijke Marktordening 
(GMO) zoals vastgelegd in de EU-wetgeving. Deze taken omvatten o.a.: 
- Bijdragen aan de programmering van de productie 
- Concentratie van het aanbod 
- Stabilisering van de prijzen 
- Ondersteuning van duurzame visserij 
 
Ongeveer 90% van de Belgische reders is lid van de Rederscentrale. 

 

DIENST ZEEVISSERIJ 

Diensthoofd: Marc Welvaert 
 

 

 
Dienst Zeevisserij valt onder het Beleidsdomein Landbouw en Visserij en is 
verantwoordelijk voor de vertaling van het Europees Visserijbeleid naar Vlaamse 
wetgeving. Verder beheert de Dienst de centrale databank met visserijgegevens. 

 

DE VLAAMSE VISVEILING 

Directeur: Johan van de Steene 
 

 

 
De Vlaamse Visveiling, een private onderneming, exploiteert twee veilingen 
gelokaliseerd in de 2 belangrijkste Belgische vissershavens: Zeebrugge en Oostende.  
 
De missie van de Vlaamse visveiling is het samenbrengen van de vraag naar en het 
aanbod van verse wilde vis met als doel de beste prijs te bekomen voor producenten en 
kopers.  
 

 

DE STEDELIJKE 

NIEUWPOORTSE VISVEILING  

Directeur: Ronny Beschuyt 
Schepen van Visserij: Kris 
Vandecasteele 
 

 

 
De Stedelijke Visveiling Nieuwpoort verschilt van de Vlaamse Visveiling in die zin dat er 
voornamelijk kustvissers hun vis aanlanden en vermarkten. Het beheer van de visveiling 
is een stedelijke aangelegenheid. 

 

VLAM 

Productmanager visserij & 
aquacultuur: Luc Huysmans 
 

 

 
Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) is een privaatrechtelijke 
organisatie die de afzet van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten 
bevordert in binnen- en buitenland. Opdrachtgever is de Vlaamse overheid en er is een 
nauwe band met het bedrijfsleven. 

 

NATUURPUNT 

Visserijbeleid: Nathalie de Snijder 
 

 

 
Natuurpunt is een NGO voor natuurbeheer. Natuurpunt is o.a. verantwoordelijk voor de 
uitwerking van het project Vistraject. Het project vertrekt vanuit de doelstellingen van het 
maatschappelijk convenant dat op 30 augustus 2011 werd ondertekend door de minister 
bevoegd voor visserij, het departement Landbouw en Visserij, ILVO, de Rederscentrale 
en Natuurpunt.  
Hiermee is een breed gedragen intentie onderschreven om te komen tot een tweevoudig 
doel: enerzijds het bevorderen van een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde 
visserij en anderzijds de wil om de weg naar een steeds duurzamere visserij verder te 
ontwikkelen via medewerking aan gepaste initiatieven. 
 

 

VIS EN GEZOND 

Sevretariaat: Francis Pil 

 

 

 
De Belgische groepering van de visindustrie “VIS & GEZOND” staat in voor de 

vertegenwoordiging van haar leden bij officiële instanties, en voor de verdediging en de 
bevordering, in de meest uitgebreide zin, van de algemene professionele en 
corporatieve belangen van haar leden. 
 
De leden van de groepering “Vis & Gezond” zijn Belgische bedrijven actief in de 
bewerking, verwerking en verkoop van vis en visproducten. Hun werkgebied situeert zich 
zowel op de Belgische als op de ruimere Europese en internationale markten. 
 

 

Tabel 1: Overzicht van de geselecteerde VALDUVIS-stakeholders. 
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STAKEHOLDERDIAGRAM 
 
Het is van belang inzicht te verwerven in welke mate stakeholders de uitkomst van het VALDUVIS-project 

beïnvloeden en in hoeverre zij zelf in de toekomst door het systeem zullen worden beïnvloed. Daartoe werkten we 

een stakeholderdiagram uit. De vertegenwoordigers van de geselecteerde stakeholders werden geïnterviewd op basis 

van een vooraf uitgewerkte vragenlijst. Deze interviews werden verwerkt wat uiteindelijk resulteert in een 

stakeholderdiagram. 

 

Figuur 3 geeft het stakeholderdiagram weer. De belangrijkste stakeholders worden t.o.v. elkaar gepositioneerd aan de 

hand van hun invloed op en de mate waarin ze beïnvloed worden door het VALDUVIS-project. De pijlen duiden op 

een verschuiving van de positie van de stakeholder wanneer deze gebruik wil maken van het VALDUVIS-systeem.   

De x-as geeft weer hoeveel invloed de stakeholders hebben op de uitkomst van het VALDUVIS-evaluatiesysteem en 

de implementatie ervan; de y-as geeft weer in welke mate de stakeholders beïnvloed zullen worden eens het 

VALDUVIS-evaluatiesysteem operationeel is. 

 

De stakeholdergroepen die zich rechts van de y-as bevinden hebben het meeste invloed op de uitkomst en de 

implementatie van het systeem. 

 

 Het ILVO zelf heeft de grootste invloed aangezien ILVO instaat voor de volledige uitwerking van het 

VALDUVIS-systeem. ILVO ontwikkelt bijv. de indicatoren en criteria waar het scoringssysteem op gebaseerd 

is. Het systeem, eens operationeel, zal echter weinig invloed hebben op de werking van het ILVO. 

 

 De privéactoren met de meeste invloed zijn ongetwijfeld de Rederscentrale en de visveilingen (VLV en 

Nieuwpoortse visveiling). Deze organisaties worden intensief betrokken bij de ontwikkeling van het systeem 

in de zogenaamde participatieve processen en zijn tevens vertegenwoordigd in de stuurgroep van het 

project. Hun engagement en medewerking zijn cruciaal voor het slagen van het project. In de visveilingen zal 

de duurzaamheid van de aangelande vis zichtbaar worden gemaakt voor de viskopers, wat een belangrijke 

invloed kan hebben op de vermarkting van de aangeboden vis. Voor de Rederscentrale betekent het 

VALDUVIS-systeem een transparantie over duurzaamheid naar de kopers toe.  

 

 Dienst Zeevisserij zou eerder een mediërende rol spelen door onder andere de data uit het elektronisch 

logboek ter beschikking te stellen van de wetenschappers van het ILVO. De Dienst Zeevisserij kan in de 

toekomst gebruik maken van het systeem om de duurzaamheidsprestaties van de Belgische vloot te 

documenteren, evalueren en te rapporteren. Verder laten de data toe tijdsreeksen bij te houden van de 

duurzaamheid van de Belgische vloot.  

 

 De reders en vissers hebben een invloed op de uitkomst van VALDUVIS door hun deelname in 

“visserscafé’s”. Hierin wordt met de vissers gediscussieerd rond specifieke onderwerpen. Daarnaast 

behartigt de Rederscentrale de belangen van de reders in de multistakeholderprocessen (MSP’s). Het is van 

belang dat de vissers en reders achter het systeem staan om het te kunnen doen werken.   
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De andere stakeholders (links van de y-as) hebben aanzienlijk minder invloed op de ontwikkeling van het systeem, 

maar kunnen er wel de vruchten van plukken.  

 

 De positie van de retail en de viskopers binnen VALDUVIS is nog moeilijk in te schatten aangezien 

contacten tot nog toe moeizaam verliepen. Vermoedelijk zal de retail een rol spelen in de laatste fase van het 

project, waarbij de nadruk ligt op de valorisatie van duurzame vis. Deze stakeholders kunnen gebruik maken 

van het VALDUVIS-systeem (verschuiving pijl) door rekening te houden met de duurzaamheidsscore bij het 

aankopen van hun vis.  

 

 

 

Figuur 3: Stakeholderdiagram.  De belangrijkste stakeholders worden t.o.v. elkaar gepositioneerd aan de hand van hun invloed op 
en de mate waarin ze beïnvloed worden door het VALDUVIS-project. De pijlen duiden op een verschuiving van de positie van de 
stakeholder wanneer deze gebruik wil maken van het VALDUVIS-systeem.  
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Het is de bedoeling in deze fact sheet de visserijtechnieken die 
vandaag de dag in de Belgische visserij worden aangewend kort voor 
te stellen. Zowel de conventionele technieken (de boomkor en de 
plankenkor), als hun aanpassingen (bijv. de sumwing) komen hierbij 
aan bod.  

Elke visserijtechniek wordt ingeleid door kort de technische 
specificaties te belichten. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt 
van het aantal Belgische vaartuigen die van deze welbepaalde 
techniek gebruik maken.  
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1 Classificatie van visserijtechnieken in de Belgische visserij 
 

Als visser beschik je over een heel uiteenlopend gamma aan visserijtechnieken waaruit je, naargelang de 

doelsoort, visgrond en eigen mogelijkheden, de meest geschikte techniek selecteert. Er wordt over het algemeen 

een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve visserijtechnieken. Bij actieve visserijtechnieken wordt 

effectief op de vis ‘gejaagd’, terwijl de vis in de val wordt ‘gelokt’ bij passieve visserijtechnieken. Naargelang de 

manier waarop dit ‘jagen’ of ‘lokken’ gebeurt kunnen verschillende types vistuigen worden onderscheiden. 

Onderstaande tabel (Tabel 1) en figuur (Figuur 1) geven het aandeel weer van de verschillende types 

visserijtechnieken t.o.v. de totale Belgische visserijactiviteit voor 2012. Uit deze tabel is duidelijk op te maken dat 

de boomkor (‘Beam trawl’) met voorsprong het voortouw neemt en de belangrijkste visserijtechniek is in de 

Belgische visserij: bijna 90% van alle Belgische visserijactiviteit gebeurt met een boomkor. De tweede 

belangrijkste visserijtechniek voor de Belgen is het vissen met borden (‘Bottom trawl’). Daarnaast wordt er door 

de Belgen nog gevist met kieuwnetten (‘Gill nets’), de dreg (‘Dredges’), flyshoot (‘Scottisch seine’) en warrelnetten 

(‘Trammel nets’). Deze laatst genoemde visserijtechnieken zijn echter slecht verantwoordelijk voor 4% van alle 

Belgische visserijactiviteit (Figuur 1). 

Tabel 1: Aandeel van de verschillende types visserijtechnieken t.o.v. de totale Belgische visserijactiviteit 

voor 2012 (Bron: ILVO). 

Type visserijtechniek 
Aandeel t.o.v. de Belgische 
visserijactiviteit voor 2012 

Mobile gears 

Beam trawl   87,66% 

Demersal trawl and 
demersal seine 

Bottom trawl  8,92% 
Danish seine  - 
Scottish seine  0,57% 

Pelagic trawl and 
seiners   - 

Dredges   0,92% 

Passive gears 
Fixed gears and lines 

Fixed nets 
Trammel nets 0,32% 

Entangling nets - 
Gill nets 1,59% 

Longlines  - 
Other gear 
using hooks  - 

Drift nets   - 
Pots and traps   - 

 

 

Figuur 1: Aandeel van de belangrijkste types visserijtechnieken voor de Belgische visserij (Bron: ILVO). 

88 % 
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2% 

2% 
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KANTLIJN: CLASSIFICATIE VAN VISSERIJTECHNIEKEN 

FAO gebruikt de ‘International standard statistical classification of fishing gear (ISSCFG)’ en spreekt over 

‘gear categories’. Deze classificatie dateert van 1980 en wordt momenteel herzien (Zie appendix ‘Classificatie van 

visserijtechnieken volgens het FAO’). 

De classificatie voor visserijtechnieken van de Europese Commissie is gelijkaardig aan deze van het FAO 

(‘Detailed typology of fishing techniques’, EC No 1639/2001 Appendix X) (Zie appendix ‘Classificatie van 

visserijtechnieken volgens de EU’). De collectie, beheer en gebruik van data in de Belgische visserijsector voor 

het ondersteunen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid gebeurt op basis van deze opdeling. Vandaar dat dit 

classificatiesysteem werd geselecteerd om onze Belgische visserijtechnieken gestructureerd te bespreken. 

ICES spreekt over ‘métiers’ en beschrijft een visserijactiviteit in 6 niveaus (levels) (zie Figuur 2). Deze indeling 

wordt gebruikt in het elektronisch logboek en dus ook bij het rapporteren van de vangstgegevens naar de 

Europese commissie. 

 

Figuur 2: De beschrijving van métiers volgens ICES. 
 

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 

 
  

Level 6 

Level 5 

Level 4 
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2 Traditionele opdeling van de Belgische vloot 
 

De Belgische vloot wordt traditioneel opgedeeld volgens motorvermogen. De opdeling op métiersniveau is voor 

het verwerken van sommige data complex omdat éénzelfde vaartuig gedurende het jaar verschillende métiers 

kan beoefenen.  

Binnen de Belgische visserij kunnen twee grote groepen vaartuigen worden onderscheiden: Het klein 

vlootsegment en het groot vlootsegment. Deze twee segmenten worden verder opgedeeld (zie kantlijn: ‘Definities 

bij de opdeling van de Belgische vloot’). Onderstaande tabel (Tabel 2) geeft de opdeling van de Belgische vloot 

volgens motorvermogen weer. 

Tabel 2: Opdeling van de Belgische vloot volgens motorvermogen voor 2014 (Bron: Dienst Zeevisserij, 

FOD mobiliteit). 
 

Groep 
Aantal 

vaartuigen  
(jan 2014) 

Aandeel in de 
Belgische visserij  

(jan 2014) 

KLEIN VLOOTSEGMENT 
(≤ 221 kW) 

39 51% 

KVS – Kustvissers 
(≤ 221 kW) 17 22% 

KVS – Eurokotters 
(≤ 221 kW) 17 22% 

KVS – Andere 
(≤ 221 kW) 5 7% 

GROOT VLOOTSEGMENT 
(> 221 kW) 

38 49% 

GVS – Bokken 
(≥ 662 kW) 31 40% 

GVS – Andere 
(> 221 kW) 7 9% 

TOTAAL 77 100% 

 

Kustvissers vissen met kleinere vaartuigen in de 12-mijls zone en maken meestal visreizen van één dag. De 

kustvissers vissen meestal al garnaal, al komt het ook voor dat sommige reders in de winter overschakelen op 

rondvis (kabeljauw) of in de lente op platvis (tong, schol, e.a.). Meestal wordt met de boomkor gevist. Sommige 

kustvissers maken gebruik van (single) bordennetten. 

De eurokotters vissen meestal in de 12-mijls zone en maken over het algemeen meerdaagse visreizen. Hun 

actieradius is groter dan de kustvissers maar is doorgaans beperkt tot de Noordzee en het Engels Kanaal. Het 

type visserij is variabel maar dikwijls wordt in de winter met de boomkor gevist op platvis en in de zomer met de 

boomkor op garnaal of met multirig bordennetten op langoustines.  

De andere vaartuigen uit het klein vlootsegment vissen  Met ander type vistuig zoals het staand want of de 

hengel. 
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KANTLIJN: DEFINITIES BIJ DE OPDELING VAN DE BELGISCHE VLOOT 

Klein Vlootsegement: Vaartuigen met een vermogen van maximum 221 kW. 

• Kustvissers: Vaartuigen met een vermogen van max. 221 kW (300 PK), max 70 GT, die meestal minder 

dan 24 uur per reis op zee vertoeven (zie opmerking definitie kustvisser). 

• Eurokotters: Vaartuigen gebouwd sedert 1981, uitgerust met de boomkor en die specifiek bedoeld werden 

om binnen de 12-mijlszones te vissen. Niettegenstaande de huidige criteria om binnen de 12-mijlszone te 

mogen vissen sedert 1987 max. 221 kW (300 PK) en max. 24m lengte over alles zijn, worden de 

boomkorvaartuigen gebouwd sedert 1981, die groter zijn dan 65 BT en max. 221 kW vermogen hebben, 

ongeacht hun lengte ook tot deze groep gerekend. 

• Andere KVS: Vaartuigen die een vermogen hebben van max. 221 kW (300 PK), maar die niet behoren tot 

de eurokotters of de kustvissers. 

 

Groot Vlootsegment: Vaartuigen met een vermogen van meer dan 221 kW. 

• Bokken: Vaartuigen die uitgerust zijn met de boomkor en een vermogen hebben van 662 kW of meer. 

• Andere GVS: Het betreft een heterogene restcategorie van staande wantvissers en bordenvissers. Deze 

laatste categorie omvat ook de vaartuigen die met Schotse zegen (‘flyshooters’) vissen. 

 

 

 

 

 

De bokken zijn grotere vaartuigen die over het algemeen het ganse jaar vissen met de boomkor. Deze 

vaartuigen maken meerdaagse zeereizen en zoeken visgronden op die verder van onze Belgische kust gelegen 

zijn, tot de Golf van Biscaje, de Ierse Zee en de noordelijke Noordzee. Het komt voor dat een bokkenvaartuig in 

de zomer overschakelt op een bordennet (d.i. outrigger, zie verder). 

De andere vaartuigen uit het groot vlootsegment vissen met borden, staand want of flyshoot. 
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OPMERKING: DEFINITIE KUSTVISSER 

Er zijn op de Dienst Zeevisserij twee verschillende definities voor ‘kustvisser’ in de omloop. 

 Voor statistische doeleinden:  

= Vaartuigen met een vermogen van max. 221 kW (300 PK), max 70 GT, die meestal minder dan 24 uur per 

reis op zee vertoeven. 

→ op 06-01-2014: 19 kustvissers. 

→ meestal geldt deze ‘status’ voor meerdere jaren. 

 Voor visvergunningen (d.i. eigenlijk het kustvisserssegment):  

= Vaartuigen met een vermogen van max 221kW (300 PK), max 70GT, die visreizen maken vanuit een 

Belgische haven en naar een Belgische haven van max 48 uur.  

De vaartuigen van het kustvisserssegment mogen quasi vrij vissen, maar hun motorvermogens mogen 5 jaar 

lang niet samengevoegd worden met andere vaartuigen. 

→ in 2013: 9 kustvissers. 

→ de aanvraag voor deze vergunning geschiedt op vrijwillige basis, kan ieder jaar voor 1 maart aangevraagd 

worden en geldt dan voor 5 jaar. 
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3 De boomkor 
 

De boomkor is de belangrijkste visserijmethode in de Belgische visserij. In 2012 werd de boomkor beoefend bij 

maar liefst 88% van alle visserijactiviteit in België. 

De boomkor die door de Belgen wordt gebruikt is niet uniform voor alle vaartuigen. Het ontwerp en de uitvoering 

verschilt van bedrijf tot bedrijf. Zo experimenteren bepaalde reders al enige tijd met aanpassingen aan hun vistuig 

om het brandstofverbruik te reduceren (bijv. ‘Sumwing’).  

Onderstaande tabel (Tabel 3) geeft een overzicht van de Belgische boomkorren volgens belangrijke verschillen in 

hun ontwerp en uitvoering. Deze verschillende types boomkorren worden in volgende paragrafen summier 

besproken. 

Tabel 3: Verschillende types boomkorren in de Belgische visserij en hun aanpassingen t.o.v. de 

traditionele boomkor. 

Type Boomkor Aanpassing t.o.v. de traditionele boomkor 

Traditionele boomkor  

Sumwing 
 Vleugelprofiel i.p.v. boom 

 Taster i.p.v. traditionele sloffen 

Aqua planing gear 
 Vleugelprofiel i.p.v. boom 

 Aangepaste sloffen 

Ecoroll beam 
 Vleugelprofiel i.p.v. boom 

 Roltaster en rolsloffen i.p.v. traditionele sloffen 

Boomkor met rolsloffen  Rolsloffen i.p.v. traditionele sloffen 
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3.1 De traditionele boomkor 

De boomkor is een trechtervormig net voor de vangst van platvissen en garnalen, horizontaal opengehouden 

door de boom en verticaal door de sloffen. De verticale opening is algemeen vrij klein. De vissen komen in het net 

terecht door ze uit het sediment op te schrikken met kettingen. Indien garnaal de doelsoort is worden geen 

kettingen gebruikt. 

(Anon., 1992; Nédélec & Prado, 1990) 

 

Boomkorvaartuigen zijn meestal middelgrote vaartuigen, uitgerust met krachtige motoren en met gieken om de 

netten te kunnen slepen (zie Figuur 3), een giek aan elke zijde van het schip. Binnen de 12-mijlszone is de boom 

van respectievelijk een garnaalkor en een gewone boomkor maximum 9,3 en 4,5 meter breed. Buiten de 12-mijls 

zone is de boom van een boomkor maximum 12 meter breed. 

 

 

Figuur 3: Illustratie van de boomkor (Bron: www.zeeinzicht.nl). 

 

3.1.1 V-net en R-net 

De traditionele platvisboomkor kan worden uitgerust met twee types netten: het V-net met wekkers en het R-net 

met kettingmat. Het komt ook voor dat een R-net met wekkers wordt opgetuigd, maar hier wordt niet verder op 

ingegaan. 

 Het V-net met wekkers (zie Figuur 4) wordt meestal gebruikt op zandgronden. 

 

De wekkers zijn een opeenvolging van schakels, kettingen, die in de netopening opgetuigd worden. 

Deze kettingen worden aan de sloffen van de boomkor bevestigd. Aan het net zelf worden een aantal 

lichtere kettingen, de kietelaars, bevestigd. 

 

Om de wekkers goed hun werk te kunnen laten doen, moet er door het vaartuig toch een bepaalde 

snelheid worden ontwikkeld. Meestal wordt er bij 6-6,5 knopen gevist met wekkers. Aangezien deze 

netten een bepaalde spanning moeten kunnen verdragen is het van belang dat V-netten trekvast zijn. 

 

Giek 

Sloffen 

Boom 
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Figuur 4: V-net met wekkers (Bron: ILVO). 

 

 Het R-net met kettingmat (zie Figuur 5) wordt meestal gebruikt op ruwe bodems met stenen.  

 

De kettingmat is een raster van schakels die in de netopening opgetuigd wordt. De configuratie van deze 

kettingmat hangt af van het type visserij. Daar waar grotere vis wordt gevangen (rog, tarbot, griet) 

worden grotere ‘vakken’ in de kettingmat voorzien; bijv. 5 op 3 schakels. Op zachtere bodems worden 

meestal lichtere kettingmatten gebruikt. 

 

Met een kettingmat kan men op een lagere snelheid vissen dan met V-netten: 4,5-5 knopen. R-netten 

worden echter gebruikt op ruwe bodem, waardoor de slijtvastheid van deze netten belangrijk is. 

 

 

Figuur 5: R-net met kettingmat (Bron: ILVO). 
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3.1.2 De traditionele boomkor in de Belgische visserij 

 

Bij de campagne in de golf van Biskaje worden steeds V-netten gebruikt. In de andere visgebieden worden zowel 

R-netten als V-netten gebruikt. Vaartuigen die typisch vissen met een V-net gaan over het algemeen het ganse 

jaar door met dit type net vissen. Andere vaartuigen wisselen af tussen een V-net en een R-net. 

Zie Tabel 4 voor een overzicht van de vaartuigen die met een traditionele boom met sloffen vissen. 
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3.2 Sumwing 

Bij de Sumwing wordt de boom vervangen door een hydrodynamisch vleugelprofiel die de horizontale opening 

van het net verzekert. De vleugel wordt gestuurd door de taster. Hierdoor is de hellingsgraad van de vleugel altijd 

ongeveer evenwijdig met de bodem waardoor de druk op de bodem nooit te hoog of te laag wordt. De trekpunten 

op het vleugelprofiel zorgen ervoor dat deze wordt gedwongen naar de bodem te sturen. 

(http://www.sumwing.nl/) 

 

Figuur 6: Illustratie van de Sumwing (Bron: www.zeeinzicht.nl). 

 

De Sumwing (zie Figuur 6) werd ontwikkeld door het Nederlandse HfK Engineering om de weerstand van de 

boom tijdens te vissen te verlagen. Een boomkor bestaat uit een boom welke het net open houdt en twee sloffen 

welke de boom op een afstand boven de bodem houden. Bij een Sumwing zijn deze boom en sloffen vervangen 

door een vleugel met taster (zie Figuur 7) .  

 

Figuur 7: Illustratie van het vleugelprofiel van de Sumwing (Bron: ILVO). 
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De Sumwing wordt steeds opgetuigd met een V-net met wekkers. Vanuit de praktijk lijkt het niet mogelijk om de 

Sumwing te combineren met een kettingmat. De taster zou hierdoor haar stabiliteit verliezen. De Sumwing kan 

ook worden opgetuigd met een pulsgenerator om te ‘pulsvissen’. Deze variant van de Sumwing wordt Pulswing 

genoemd. Aangezien pulsvissen niet door de Belgische vissers wordt beoefend, zal deze techniek niet verder aan 

bod komen. 

Doordat de Sumwing hydrodynamischer is dan de traditionele boom met sloffen heeft dit vistuig minder 

weerstand in het water. Dit zorgt voor een zekere brandstofbesparing. Daarnaast zou er ook minder 

bodemberoering zijn omdat de eerder brede sloffen vervangen zijn door één smalle taster. De 

brandstofbesparing en reductie aan bodemberoering wordt geschat op 10-15 %. 

In de Belgische visserij wordt de Sumwing door een aantal vaartuigen het ganse jaar door gebruikt: Z483, Z548 

en O231 (zie Figuur 8). Daarnaast worden een aantal vaartuigen opgetuigd met een Sumwing tijdens de jaarlijkse 

visserijcampagne in de Golf van Biskaje. 

Zie Tabel 4 voor een volledig overzicht van de vaartuigen die gebruikt maken van de Sumwing. 

 

Figuur 8: De Z483 is het ganse jaar door uitgerust met een Sumwing (Bron: ILVO). 
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3.3 Aqua planing gear 

Bij de aqua planing gear wordt de boom vervangen door een vleugelprofiel. Het ontwerp van de sloffen is 

aangepast waardoor dit tuig als het ware over de bodem zweeft. Dit effect wordt voornamelijk veroorzaakt door 

de groef in het midden van elke slof. 

 

De aqua planing gear werd bedacht door de reder van de Z.201, Job Schot, en gerealiseerd in samenwerking 

met Van Wijk Installaties en Constructies. Volgens de ontwikkelaars zweeft dit vistuig over de zeebodem. Dit 

effect wordt veroorzaakt door het aangepaste design van de sloffen. De sloffen hebben namelijk een groef in het 

midden waardoor er door de snelheid tijdens het vissen een waterlaagje tussen de bodem en de slof wordt 

gevormd. De hydrodynamische krachten ontwikkeld door dit waterlaagje zorgen ervoor dat het tuig omhoog wordt 

gestuwd. Deze effecten werden nog niet bevestigd door wetenschappelijke studies. Daarnaast is de boom 

vervangen door een meer hydrodynamisch vleugelprofiel gelijkaardig aan de Sumwing (zie Figuur 9). 

 

Figuur 9: Illustratie van de aqua planning gear (Bron: http://www.youtube.com/watch?v=hBkVobcTLxc) 

 

De aqua planning gear wordt opgetuigd als de klassieke boomkor en kan zowel gebruikt worden zonder wekkers 

voor de garnaalvisserij als met wekkers of kettingmat voor de platvisvisserij. Op de aqua planing gear kan ook 

een pulsgenerator worden geïnstalleerd (zie Figuur 10). Deze verdeelt de stroom over het volledige profiel en 

wordt door de firma Delmeco uitgevoerd. Er wordt echter gerapporteerd dat de gleuven in de sloffen hierbij 

worden dichtgelast waarbij het zwevend effect verloren zou gaan. Aangezien de Belgische vissers niet 

pulsvissen, wordt hier verder niet op ingegaan. 

 

Figuur 10: Illustratie van de aqua planing gear uitgerust met een pulsgenerator (Bron: 

http://www.youtube.com/watch?v=hBkVobcTLxc) 
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Volgens de uitvinders en testers van de aqua planing gear zou het tuig volgende positieve effecten met zich 

meebrengen: 

 Minder bodemberoering 

 Minder CO2-uitstoot 

 Minder brandstofverbruik 

 Minder slijtage aan het tuig 

 Minder weerstand 

In de Belgisch visserij is het gebruik van de aqua planing gear beperkt: B.601 en Z.201, vaartuig van de uitvinder 

(zie Figuur 11). 

 

Figuur 11: De Z.201 is uitgerust met de aqua planing gear (Bron:  

http://www.youtube.com/watch?v=hBkVobcTLxc). 
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3.4 Ecoroll beam 

Bij de ecoroll beam wordt de boom vervangen door een vleugelprofiel. De taster van de vleugel is korter dan deze 

van de sumwing en is uitgerust met een wiel. Ook de uiteinden van het vleugelprofiel zijn met wielen uitgerust. 

Deze wielen vervangen de sloffen bij de traditionele boomkor. 

 

De ecoroll beam (zie Figuur 12) werd bedacht en gerealiseerd door de reder van de Z.53, Steven Savels, en Joël 

Snauwaert van Maritieme Constructies in Zeebrugge. De ecoroll beam is een alternatief voor de traditionele 

boomkor met als opzet het brandstofverbruik te verminderen door ervoor te zorgen dat het tuig tegen minder 

weerstand in het water stuit: de wielen rollen over de obstructies in de zeebodem. 

 

Figuur 12: Illustratie van de ecoroll beam (Bron: ILVO). 

 

De ecoroll beam kan zowel met een R-net met kettingmat als met een V-net met wekkers worden opgetuigd. In 

de Belgische visserij wordt er met verschillende ontwerpen (lengte taster, tilt van het vleugelprofiel, grootte 

wielen, e.a.) voor de ecoroll beam geëxperimenteerd.  

Volgens de ontwikkelaars van de ecoroll beam vermindert deze alternatieve boomkor het brandstofverbruik en 

de bodemberoering. 

 
Zie Tabel 4 voor een overzicht van de vaartuigen die gebruik maken van de ecoroll beam. 
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3.5 Andere aanpassingen aan het tuig 

In deze paragraaf worden nog een aantal andere aanpassingen aan het vistuig in de Belgische visserij 

besproken: de rolsloffen, het ontsnappingspaneel en het dyneema-netwerk.  

In het verleden zijn er i.s.m. het ILVO ook experimenten gebeurd om andere aanpassingen aan het tuig te 

onderzoeken. Het gaat hier bijv. over het benthos ontsnappingspaneel, de T-90 kuil en staart, vierkante 

mazen in de rug en in de kuil, en de teruggesneden rug. Aangezien deze aanpassingen vandaag de dag niet 

door Belgische vaartuigen worden aangewend worden deze niet verder besproken. Een overzicht is echter te 

vinden in het eindrapport van het EVF As3 ADVIS II project (Polet et al, 2014). 

 

3.5.1 Rolsloffen 

De rolsloffen vervangen de sloffen bij de traditionele boomkor. Deze rolsloffen zijn wielen die op het einde van de 

boom worden bevestigd. 

 

De rolsloffen (zie Figuur 13) werden bedacht om het brandstofverbruik te reduceren. Door de wielen zou het tuig 

minder weerstand ondervinden bij het slepen over de bodem. Dit gaat gepaard met een brandstofbesparingop 

de hardere sedimenten.  

Zie Tabel 4 voor een overzicht van de vaartuigen die gebruik maken van rolsloffen. 

 

Figuur 13: Illustratie van de rolsloffen (Bron: ILVO). 
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3.5.2 Ontsnappingspaneel 

Het ontsnappingspaneel, zoals reglementair voorzien op initiatief van de sector, is een grote-mazenpaneel 

vooraan in de rug van het net. Het laat toe dat vissoorten zoals wijting en schelvis kunnen ontsnappen.. 

 

Het gebruik van het ontsnappingspaneel (zie Figuur 14) met een maaswijdte van 300mm werd op initiatief van de 

rederscentrale vastgelegd in de wettelijke verplichten. In dit geval bestaat de kap van het net uit grotere mazen. 

De kap van het net is dit deel van de rug dat de netopening overkapt. 

Het gebruik van dit ontsnappingspaneel zou een brandstofbesparing en een reductie van teruggooi met zich 

meebrengen.  

 

Figuur 14: Illustratie van een ontsnappingspaneel (Bron: ILVO). 
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3.5.3 Dyneema-netwerk 

Dyneema is een alternatief netmateriaal dat even sterk (en zelfs sterker), maar dunner is dan het traditioneel 

netmateriaal.  

 

Traditionele netten worden vervaardigd uit nylon, polyester (V-netten) of polyethyleen (R-netten). Het Dyneema-

netwerk (zie Figuur 15)  is echter sterker en lichter. Aangezien V-netten trekvast netwerk vragen wordt dyneema-

netwerk gebruikt om deze netten te vervaardigen. Meestal wordt enkel de rug van het net gemaakt uit Dyneema. 

Het is eerder moeilijk het Dyneema-netwerk bij R-netten te gebruiken, aangezien Dyneema niet over slijtvaste 

eigenschappen beschikt. Dyneema-netwerk is duurder dan traditioneel netwerk. 

Dyneema-netwerk vermindert de weerstand door het water en leidt dus tot brandstofvermindering. 

Volgende Belgische vaartuigen vissen met een Dyneema-netwerk: Z. 548, O.231 en Z.526. 

 

Figuur 15: Illustratie van een Dyneema-netwerk (Bron: http://www.fishering.com/eng/del.php?aa=1).  
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4 Bordennetten  

 

Het bordennet is de tweede belangrijkste visserijtechniek voor de Belgische vissers. Toch neemt deze techniek 

slechts 9% (in 2012) van de totale visserijactiviteit in. Hieruit blijkt alweer het belang van de boomkor.  

Er zijn binnen de sectie ‘bordennetten’ heel wat mogelijkheden naargelang de configuratie van de netten. We 

spreken dan ook over: single bordennet, twinrig, drielingnet en quadrig. Elk van deze types bordennnetten wordt 

hieronder besproken.  

4.1 Het principe van een bordennet 
 

Bij een bordennet wordt het net horizontaal opengehouden door scheerborden. Bordennetten zijn doorgaans 

complexer in ontwerp dan boomkorren en bestaan in een grote variatie. Ze worden gesleept door één vaartuig.  

De scheerborden worden vervaardigd uit hout of staal. Ze houden contact met de bodem en warrelen een 

stofwolk op die verhindert dat vissen zijdelings ontsnappen. Een nieuw type scheerbord is gemaakt van canvas 

en vermindert de bodemberoering aanzienlijk.  

(Anon., 1992; Nédélec & Prado, 1990) 

Het visbordnet (zie Figuur 16) is een kegelvormig net dat horizontaal wordt opengehouden door twee 

scheerborden (‘otter boards’). Het bordennet is zodanig ontworpen en opgetuigd zodat bodemcontact tijdens het 

vissen verzekerd is. Afhankelijk van het type substraat zijn er verschillende types van grondpees (‘footrope’) (zie 

Figuur 17), die tot doel hebben om de onderste grens van het sleepnet te behouden voor schade door 

grondcontact en om het net vlot over de bodem te kunnen slepen. Er zijn verschillende types borden op de markt 

die verschillen in gewicht, afmetingen en ontwerp. De gewenste spanwijdte bepaalt het type bord dat wordt 

gebruikt. De breidels (‘bridles’) zijn kabels die de scheerborden verbinden met het net.  

  

Figuur 16: Illustratie van een bordennet. Figuur 17: Verschillende 

types grondpezen. 

(Bron: Galbraith, R.D., Rice, A., Strange, E.S.. 2004. An introduction to commercial fishing gear and 

methods used in Scotland. Fisheries Research Services, Marine Laboratory, Aberdeen. 44pp.) 
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4.2 Het bordennet in de Belgische visserij 
 

In de belgische visserij zijn er  vaartuigen die het ganse jaar met borden vissen. Daarnaast zijn er vaartuigen die 

gedurende het jaar afwisselen tussen de boomkor en een bordennet.  

De Belgische bordenvissers gebruiken over het algemeen geen wekkers voor het net. De grondpees kan echter 

wel verzwaard zijn met metalen structuren. 

In onderstaande paragrafen worden de verschillende types bordennetten die in de Belgische visserij worden 

gebruikt beschreven: het single bordennet, de twinrig, het drielingnet, de quadrig en de outrigger. 

Zie Tabel 4 voor een overzicht van de vaartuigen die met deze verschillende types bordennetten vissen. 

4.2.1 Single bordennet 
 

Bij een single bordennet wordt één enkel net uitgerold vanop het achterdek. Het net wordt opengehouden door 

twee borden. 

Het single bordennet (zie Figuur 16) wordt in de Belgische visserij beoefend door de kustvissers in het klein 

vlootsegment met als doelsoort demersale vis of garnalen. Er zijn ook enkele grotere vaartuigen die met een 

single bordennet vissen. 

 

4.2.2 Twinrig 
 

Bij de twinrig worden vanop het achterdek doorgaans drie lijnen uitgerold die verbonden zijn met twee 

scheerborden en één middenslof of clump. Dit zorgt ervoor dat twee netten naast elkaar kunnen worden gesleept. 

De twinrig zelf kan tot 200 meter breedte gaan.  

De twinrig (zie Figuur 18) wordt in de Belgische visserij jaarrond toegepast door twee verschillende vaartuigen: 

O.316 en O.156. Deze visserij richt zich op een brede mix aan vissoorten en is minder efficient voor tong.. 

 

Figuur 18: Illustratie van een twinrig (Bron: Galbraith, R.D., Rice, A., Strange, E.S.. 2004. An 

introduction to commercial fishing gear and methods used in Scotland. Fisheries Research Services, 

Marine Laboratory, Aberdeen. 44pp.). 
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4.2.3 Drielingnet 
 

Bij het drielingnet worden drie netten gesleept. Deze worden horizontaal open gehouden door twee 

scheerborden. Het binnenste net bevat een clump. De breedte van de netten is gemiddeld 33 meter. 

Het drielingnet (zie Figuur 19) wordt in de Belgische visserij jaarrond toegepast door het vaartuig O.154. De 

doelsoorten zijn tong en rog.  

 

Figuur 19: Illustratie van een drielingnet voor tong (Bron: Seafish. 2005. Basic fishing methods. Seafish 

fisheries development centre, Hull). 
 

4.2.4 Quadrig 
 

Bij de quadrig worden vier netten gesleept. Deze worden horizontaal open gehouden door twee scheerborden en 

twee middensloffen. De breedte van een quadrignet is in onze visserij gemiddeld 110 meter. 

De quadrigvisserij (zie Figuur 20) is een seizoenale visserij (mei-november) met eurokotters op langoustines die 

beoefend wordt door volgende Belgische vaartuigen: N.350, O.187, Z.402, Z.468, Z.525, Z.56, Z.575, 0.187en 

Z.85. De rest van het jaar vist het vaartuig met boomkor of ander type borden op demersale vis of garnaal. 
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Figuur 20: Illustratie van een quadrig (Bron: Seafish. 2010. Multi rig trawling – how it has developed. 

Seafish fisheries development centre, Hull). 
 

4.2.5 Outrigger 
 

Bij de outrigger worden de gieken van een traditioneel boomkorvaartuig gebruikt om twee bordennetten te slepen. 

De breedte het bordennet langs één zijde is gemiddeld 17 meter. 

Outrigger (zie Figuur 21) is een techniek waarbij met een traditioneel boomkorvaartuig kan gevist worden bij een 

lagere snelheid. Dit zorgt voor een zekere brandstofbesparing. De doelsoort is tong, schol en rog. De outriggers 

van het groot segment hebben ook toegang tot de  12 mijls zone. 

In de Belgische visserij worden in de zomer enkele boomkorvaartuigen als outrigger opgetuigd: O.33, Z.19 en 

O.51. In de winter schakelen deze vaartuigen dan weer over op een boomkor. Deze techniek kan over het 

algemeen enkel in de zomer worden toegepast. 
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Figuur 21: Illustratie van de outrigger (Bron: SDVO). 
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5 Schotse zegen = Fly shoot 

 

Een flyshooter vist achter het schip met lijnen, ofwel zegentouwen, met daaraan een net (zie Figuur 22). 

 

Figuur 22: Illustratie van de flyshoot (Bron: www.flyshootvis.nl). 

 

5.1 Het principe van de flyshoot 
 

Figuur 23 illustreert het principe van een flyshooter in verschillende stappen.  

De visser schiet het eerste zegentouw weg waaraan een boei is bevestigd. Het schip stoomt met een 

omtrekkende beweging weg van de boei en tegelijkertijd wordt het eerste zegentouw gevierd. Wanneer het eerste 

zegentouw helemaal van de nettenrol en uitgevierd is, wordt het uiteinde vastgemaakt aan een kant van het net. 

Het schip stoomt verder en het net slaat open in het water. Wanneer het net strak staat, wordt het tweede 

zegentouw vastgemaakt aan het net. Het schip laat, terwijl het opstoomt naar de boei, het tweede zegentouw 

vieren. 

Wanneer het schip bij de boei komt, wordt het zegentouw dat aan de boei zit binnengehaald en worden de 

zegentouwen, met daaraan het net, door middel van haspels naar het schip gehaald. 

Tijdens het vissen worden de zegentouwen met het net naar het schip gehaald. De zegentouwen rollen over de 

bodem en veroorzaken lichte stofwolken en trillingen die de vissen doen opschrikken en voor de touwen doen 

uitzwemmen. De sterke en grote vissen blijven voor de zegentouwen uitzwemmen en worden bij het naderen van 

het schip en het halen samengedreven naar de netopening. Dit zou minder het geval zijn voor kleine vis. 
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Figuur 23: Het principe van een flyshooter (Bron: ILVO). 

  

5.2 Flyshoot in de Belgische visserij 
 

Amper 1% van de Belgische visserijactiviteit is flyshoot. Er zijn dan ook maar drie vaartuigen die deze techniek 

jaarrond beoefenen: Z.99, Z.738 en Z.35 en O.156. 
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6 Staand want 

Staande netten zijn verticaal in het water staande of hangende netten met een overwegend rechthoekige vorm. 

De onderkant is verzwaard en de bovenkant wordt door middel van drijvers of drijflijn omhoog gehouden, 

waardoor een vrijwel verticale wand van netwerk ontstaat. De vis zwemt meestal zonder enige stimulering in de 

netten en daarom behoren staande netten tot de passieve vistuigen (zie Figuur 24). 

 

Figuur 24: Illustratie van staand want visserij (Bron: ILVO). 
 

6.1 Het principe van staand want 

Er worden in Belgische visserij twee types staand want visserij toegepast: de kieuwnetvisserij en de 

warrelnetvisserij. Het principe van deze twee technieken wordt hieronder toegelicht. De naamgeving van de 

verschillende types staand want verschilt van land tot land. In België is het éénwandige staand want een kieuwnet 

en het driewandige een warrelnet. 

6.1.1 Kieuwnetten 
 

Het vangstprincipe van kieuwnetten is vooral gebaseerd op het achter de kieuwen vastzitten in een maas van het 

netwerk: de vis is gekieuwd; de vis is tot voorbij de kieuwdeksels in een maas gezwommen en kan niet terug 

omdat de kieuwdeksels dit verhinderen. Een vis kan echter ook gewigd (de vis wordt door een maas die strak om 

het lichaam zit vastgehouden) of verward (de vis zit met een uitsteeksel of geheel verward in het net) zijn. 

De maaswijdte van kieuwnetten wordt bepaald door de omtrek van de grootste dwarsdoorsnede van volwassen 

exemplaren van de vissoort waarop gevist wordt. De effectiviteit en ook de selectiviteit van kieuwnetten wordt 

echter niet alleen bepaald door de maaswijdte. Ook de vorm waarin de mazen in het water hangen is erg 

belangrijk. Als de mazen maar een beetje openstaan, geeft het netwerk aan naderende vissen de indruk van een 

ondoordringbare wand en is de kans groot dat ze dit obstakel proberen te ontwijken. 
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6.1.2 Warrelnetten 
 

Het vangstprincipe van warrelnetten is gebaseerd op de omklemming van de vis in het net. De snuit geraakt 

bijvoorbeeld vast in een maas van het netwerk. Vervolgens verwarren de vissen zich in het netwerk bij pogingen 

zich te bevrijden. Er worden vooral vissen gevangen waarvan de grootste dwarsdoorsnede groter is dan de 

omtrek van de mazen. 

 

6.2 Staand want in de Belgische visserij 
 

In de Belgische visserij visten in 2012 twee vaartuigen met de staand want visserij: N.95 en O.554. De N95 spits 

zicht toe op de kieuwnetvisserij, terwijl de O554 de warrelnetvisserij gebruikt. Deze vaartuigen vissen met hun 

netten over het algemeen op kabeljauw en tong. 

De maaswijdte voor tong bedraagt 90-100mm, deze voor kabeljauw 130-150mm. De hoogte van de netten is 

1,3m voor tong en 3,6m voor rondvis. N95 gebruikt 10km kieuwnetten, O554 gebruikt 20km warrelnetten. 
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7 Dredge 

Een dredge is een netwerk voorzien van een metalen of houten kader en kettingmatten, voor het vangen van 

schelpdieren op de zeebodem (bijv. Sint-Jacobsschelpen) (zie Figuur 25). 

 

Figuur 25: Illustratie van een dredge in de Belgische visserij (Bron: Galbraith, R.D., Rice, A., Strange, 

E.S.. 2004. An introduction to commercial fishing gear and methods used in Scotland. Fisheries Research 

Services, Marine Laboratory, Aberdeen. 44pp. ). 
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7.1 Het principe van de dredge 
 

Om schelpdieren te vangen die op of in de zeebodem leven, is er een zekere kracht nodig om deze organismen 

los te krijgen. Het vaartuig laat de dredge zakken tot op de zeebodem en sleept ze erover. Een dreg bestaat uit 

een metalen kader dat veelal driehoekig is. Aan het onderste deel van dit kader is een schrapen plaat bevestigd. 

Deze plaat, met of zonder tanden, graaft in het sediment om te organismen te extraheren en te verzamelen. Een 

zwaar netwerk wordt bevestigd op het kader, aan de zijkanten en het uiteinde van de mat om zo een zak te 

vormen waarin de vangst weerhouden wordt. De zak laat toe dat het water, het zand en modder terug vrijgesteld 

wordt (zie Figuur 25).  

Meestal wordt niet gebruikt gemaakt van één enkele dreg, maar worden ze in grotere aantallen toegepast. 

Grotere vaartuigen slepen over het algemeen twee verzamelingen van dreggen. Boomkorren doen dit door de 

dreggen te bevestigen aan een boom met wielen. Deze boom wordt via de gieken gesleept. Het aantal dreggen 

dat kan worden voortgesleept, varieert met de kracht van het vaartuig, de mogelijkheden tot manipulatie van het 

vistuig en het gebied. Veelal worden er vier tot zestien dreggen gesleept,maar dit aantal kan oplopen tot 36. 

 

7.2 Dreg in de Belgische visserij 

 

In de Belgische visserij zijn er twee vaartuigen die uitgerust zijn met dredges: Z.63 en B.462.  

De Z.63 is een eurokotter en vist tijdens de winter met de dredge op sint-jacobsschelpen voor de kust van 

Normandië (12-mijls zone). In de zomer schakelen deze vaartuigen over op een (garnaal)boomkor. De Z63 sleept 

aan elke zijde 7 dredges voort. 

De B.462 is een groter vaartuig en sleept tweemaal 14 dredges voort. Dit vaartuig probeert het ganse jaar door te 

vissen met een dreg. 
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8 Overzicht van de Belgische vloot volgens visserijtechniek 

De onderstaande tabel (Tabel 4) geeft een overzicht van de Belgische vloot volgens visserijtechniek (situatie 
januari 2014). 
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Tabel 4: Overzicht van de Belgische vloot volgens visserijtechniek (Jan 2014) (Bron: Dienst Zeevisserij, FOD mobiliteit, interviews met sector, interne kennis groep techniek) 

VAARTUIG

FLYSHOOT DREDGE

TRADITIONELE 

BOOMKOR MET 

SLOFFEN

TRADITIONELE 

BOOMKOR MET 

ROLSLOFFEN

ECOROLL 

BEAM
SUMWING

AQUA PLANNING 

GEAR
SINGLE TWINRIG DRIELINGNET QUADRIG OUTRIGGER KIEUWNET WARRELNET

KVS Kustvisser B.65 X

KVS Kustvisser N.58 X X

KVS Kustvisser N.86 X

KVS Kustvisser N.93 X

KVS Kustvisser O.101 X

KVS Kustvisser O.116 X

KVS Kustvisser O.152 X X

KVS Kustvisser O.190 X X

KVS Kustvisser O.191 X

KVS Kustvisser O.2 X

KVS Kustvisser O.20 X

KVS Kustvisser O.62 X X

KVS Kustvisser O.82 X

KVS Kustvisser Z.55 X X

KVS Kustvisser Z.582 X

KVS Kustvisser Z.63 X X

KVS Kustvisser Z.8 X

KVS Eurokotter B.601 X

KVS Eurokotter N.350 X X X

KVS Eurokotter N.57 X X

KVS Eurokotter N.79 X

KVS Eurokotter O.13 X X

KVS Eurokotter O.187 X X

KVS Eurokotter O.229 X

KVS Eurokotter Z.201 X

KVS Eurokotter Z.402 X X

KVS Eurokotter Z.431 X X

KVS Eurokotter Z.468 X X X

KVS Eurokotter Z.525 X

KVS Eurokotter Z.56 X X X

KVS Eurokotter Z.575 X X

KVS Eurokotter Z.75 X

KVS Eurokotter Z.80 X X

KVS Eurokotter Z.85 X

KVS Andere KVS N.32 X

KVS Andere KVS N.34 X

KVS Andere KVS Z.279 X

KVS Andere KVS Z.700 X

KVS Andere KVS Z.738 X

CLASSIFICATIE DZV

BOOMKOR BORDENNET STAAND WANT

VISSERIJTECHNIEK

SEGMENT CATEGORIE
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VAARTUIG

FLYSHOOT DREDGE

TRADITIONELE 

BOOMKOR MET 

SLOFFEN

TRADITIONELE 

BOOMKOR MET 

ROLSLOFFEN

ECOROLL 

BEAM
SUMWING

AQUA PLANNING 

GEAR
SINGLE TWINRIG DRIELINGNET QUADRIG OUTRIGGER KIEUWNET WARRELNET

GVS Bokken B.462 X

GVS Bokken B.518 X X

GVS Bokken O.14 X

GVS Bokken O.15 X X X

GVS Bokken O.231 X X

GVS Bokken O.33 X X X

GVS Bokken O.51 X X X

GVS Bokken O.89 X

GVS Bokken Z.121 X X X

GVS Bokken Z.18 X X X

GVS Bokken Z.19 X X

GVS Bokken Z.198 X

GVS Bokken Z.296 X

GVS Bokken Z.333 X

GVS Bokken Z.39 X

GVS Bokken Z.45 X X X

GVS Bokken Z.47 X

GVS Bokken Z.483 X X

GVS Bokken Z.510 X X

GVS Bokken Z.526 X X X

GVS Bokken Z.53 X X

GVS Bokken Z.548 X X

GVS Bokken Z.571 X X

GVS Bokken Z.576 X X X X

GVS Bokken Z.59 X

GVS Bokken Z.596 X X

GVS Bokken Z.60 X X

GVS Bokken Z.67 X

GVS Bokken Z.84 X X

GVS Bokken Z.90 X X

GVS Bokken Z.98 X X

GVS Andere GVS N.95 X X

GVS Andere GVS O.154 X X

GVS Andere GVS O.156 X X X

GVS Andere GVS O.316 X X

GVS Andere GVS O.554 X X

GVS Andere GVS Z.35 X

GVS Andere GVS Z.99 X

TOTAAL 77 44 19 18 14 2 7 5 2 8 3 4 2 2 2

CLASSIFICATIE DZV

BOOMKOR BORDENNET STAAND WANT

VISSERIJTECHNIEK

SEGMENT CATEGORIE
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9 Appendices 

9.1 Classificatie van visserijtechnieken volgens het FAO 
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9.2 Classificatie van visserijtechnieken volgens de EU 
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 VALDUVIS 
Vergelijkende studie van de visserij in verschillende lidstaten 

rond de Noordzee (B, NL, VK, DK) 
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In het kader van het North Sea Fish-project (Interreg IV) werd een rapport opgesteld 

waarin elke partner een korte beschrijving geeft van de visserijsector in hun land 

(België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken). Het leek ons voor het 

VALDUVIS-project en voor de Plaatselijke Groep van As-4 nuttig om hiervan een 

vertaalslag te maken. Het resultaat is een tabel waarin de belangrijkste 

visserijparameters tussen de verschillende lidstaten met elkaar worden vergeleken. 

De gegevens zoals oorspronkelijk doorgegeven door de partners van het NSF-project 

werden aangevuld met andere data. Bronnen hiervoor waren nationale 

visserijstatistieken. We hebben getracht om de oorspronkelijke gegevens zo veel 

mogelijk te behouden (cfr. het behouden van de accenten die de verschillende 
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Met het oog op een vergelijking van de visserijsector in verschillende lidstaten gebruikten we consequent cijfers van hetzelfde 

jaartal, ook als deze enigszins verouderd waren. Zo bleken de Facts and Figures van de Common Fisheries Policy (EC, 2012) een 

bruikbaar document (cijfers uit 2009). Dit werd aangevuld met meer recente cijfers waar beschikbaar. 

PARTNERS NSF 

De partners van het North Sea Fish-project zijn: 

 ILVO Visserij (B) 

 Gemeente Sluis (NL) 

 Gemeente Harlingen (NL) 

 Gemeente De Marne (NL) 

 University of Hull (UK) 

 Port of Hanstholm (DK) 

SAMENVATTING 

 Vloot en visvangst 

 De Belgische vloot is de kleinste van de deelnemende partners. De vlootsamenstelling van België is sterk gelijkend op de 

Nederlandse vloot, met het merendeel van vaartuigen uitgerust met boomkorren. De Deense en Britse vaartuigen hebben 

een kleiner aandeel aan boomkorvaartuigen en een grotere variatie aan vistechnieken.  

 De grootste aanvoer gebeurt door Denemarken (777 747 ton) en het Verenigd Koninkrijk (586 645 ton). België komt daar 

ver achter (21 719 ton). 

 Schol en tong zijn de belangrijkste commerciële vissoorten voor België en Nederland. In beide landen is schol de meest 

gevangen soort, terwijl tong de grootste aanvoerwaarde heeft (meer dan 50% van visserijinkomsten in België). Nederland 

kent een gelijkaardige boomkorvisserij, maar heeft daarnaast een uitgebreide pelagische vloot. Opvallend is dat 

Denemarken grote volumes sprot en zandspiering voor industriële doeleinden aanlandt (vismeel), en een veel kleiner 

volume consumptievis (vnl. kabeljauw, schol en koolvis). Engeland heeft een uitgebreide schaaldiervisserij met kleinere 

hoeveelheden pelagische visvangst.  

Industrie en tewerkstelling 

 In België zijn 6839 werknemers tewerkgesteld in de visserij en aanverwante sectoren. Opnieuw is België de kleinste van 

de deelnemende partners, met Nederland en het Verenigd Koninkrijk als koplopers. De meeste jobs zijn terug te vinden in 

de visverwerking.   

 De bruto toegevoegde waarde is een indicator voor de waarde en output van goederen en diensten in een economische 

sector. België heeft de kleinste visserijsector van de deelnemende staten, het Verenigd Koninkrijk de grootste. Daarbij 

heeft het VK als enige partner een grote economische winst van € 119.7 miljoen. 

 België en het Verenigd Koninkrijk zijn netto importeurs; de importvolumes zijn groter dan de exportvolumes. Nederland en 

Denemarken zijn netto exporteurs. Nederland heeft een quasi even groot import- als exportvolume maar krijgt een groter 

kapitaal bij het exporteren dan Denemarken. Denemarken kent een gelijkaardige import/exportverhouding als Nederland.  

Huidige technologieën en trends 

 De visnijverheid legt een grote druk op natuurlijke habitat en visstocks. Door verschillende technologieën (pulsvisserij) en 

certificeringsinitiatieven (o.a. MSC) wordt gepoogd om de milieu-impact te minimaliseren en de duurzaamheid van de 

visvangst te garanderen.   

 Stijgende brandstofprijzen stimuleren de visindustrie om de huidige technologieën te moderniseren met het oog op 

brandstofefficiëntie.  

 De eerste stappen worden gezet om de traceerbaarheid van vis (en viskisten) te verzekeren (VALDUVIS (BE), SIF (DK)).  

 Goedkope buitenlandse import is een grote competitor op de markt.   
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Toekomstige strategieën 

 De duurzaamheid van de visserijsector verzekeren door overleg tussen stakeholders in de sector en een gezamenlijke 

afstemming van inspanningen binnen de 3 pijlers van duurzaamheid: rentabiliteit, zorg voor het milieu en het sociale 

aspect van de visserij.  

 Vertrouwen op wetgevingen en innovatieve technologieën voor een verhoogde efficiëntie en kleinere druk op de 

visbestanden.  

 De kleinere spelers in de sector helpen door consolidatieprogramma's (UK).  

 De economische groei en stabiliteit van de visserijsector verzekeren door het plannen van financieringen en het uitbreiden 

van handelsmerken (UK).  

 

NOTA 

 Wanneer cijfers van verschillende databanken niet overeenkwamen werd er prioriteit gegeven aan de statistische 

gegevens van de Europese Commissie (EC, 2012). 
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VALDUVIS - Vergelijkende studie van de visserij in verschillende lidstaten rond de Noordzee (B, NL, VK, DK)  4 

 België Nederland Denemarken Verenigd Koninkrijk 

VLOOT EN VISVANGST (1) 

Visserijhavens 
 

 
 Zeebrugge (44 vaartuigen) 
 Oostende  (26 vaartuigen) 
 Nieuwpoort (10 vaartuigen) 
 Blankenberge (4 vaartuigen) 
 2 Schelde-estuarium vaartuigen 

 
 Vlissingen 
 Breskens 
 Yerseke 
 Havens van Holland 
 Urk 
 Harlingen 
 Lauwersoog 
 Colijnsplaat 
 Den Oever 
 Den Helder 
 IJmuiden 
 Scheveningen 
 Stellendam 

 

 
 Esbjerg 
 Hirsthals 
 Skagen 
 Thyboron 
 Hanstholm 
 Hvide Sande 1 

 
 Peterhead 
 Shetland 
 Fraserburgh2 

Beschrijving van de vloot  
86 vaartuigen  (2011) 
  

 41 > 221 kW  (GVS) 
o Bokkenvaartuigen 

(platvissen,32) 
o Andere vaartuigen (9) 
o 80% van het totale 

motorvermogen, 77% van 
de tonnage  
 

 45 < 221 kW  (KVS) 
o Kustvissers (20) 
o Eurokotters (20) 
o Andere(5) 

 
(VIRA, 2012, p. 53) 
(EC, 2012) 

 
730 vaartuigen (2011) 
 

 535 trawlers 
 191 non-trawlers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(EC, 2012) 

  
2796 vaartuigen  (2011) 
 

 707  trawlers 
 2089 non-trawlers 

(staandwant en seiners) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(EC, 2012) 

 
6445 vaartuigen (2011) 
 

 2077  trawlers 
 4368 non-trawlers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(EC, 2012) 

  

                                                           
1 Port of Hanstholm, partner van NSF, gaf een onvolledige lijst havens door. Wij zijn onvoldoende op de hoogte om deze lijst zelf aan te vullen. 
2 University of Hull, partner van NSF, gaf enkel de belangrijkste havens door. 
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VALDUVIS - Vergelijkende studie van de visserij in verschillende lidstaten rond de Noordzee (B, NL, VK, DK)  5 

 België Nederland Denemarken Verenigd Koninkrijk 

VLOOT EN VISVANGST (2) 
Technieken  Boomkor  

(met aanpassingen, o.a. sumwing, andere 
brandstofbesparende en/of selectievere 
alternatieven voor de boomkor in 
onderzoeksfase) 
 

 Otter trawling  
(= bordennetten, plankenkor) 
 

 Twinriggers 
 (langoustine) 
 

 Passieve visserijtechnieken (vallen, fuiken, 
staandwant) 
 

 Dredge  
(mosselzaad) 
 

 Flyshooten 

 Handlijnen (o.a. zeebaars, steenbolk) 
 
 
(Sys, 2013) 

 Zie Belgische vloot. 
 Pulsvisserij 

 
o In Nederland is de pulsvisserij op tong en 

garnaal reeds toegelaten, terwijl deze in België 
nog in de onderzoeksfase is. 
 

o Voor garnaalpulsvisserij wordt het pulstuig 
vaak in combinatie gebruikt met een 
vleugelprofiel (‘pulswing’). 
 

o De pulsvisserij is onderwerp van hevig debat, 
met duidelijke voor- en tegenstanders. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Last, 2013) 

 

 Staandwant 
 

 Boomkor 
 

 Deense zegen 
 (=flyshoot of 
snurrevaad) 
 

 Pelagische trawl 
 

 Bordennetten 
 

 Zegenvisserij 
 

 Dredging 
(mosselen) 
 
 
 

 
 
 

 
 
(Ministry of Food, 2013) 

 Boomkor 
 

 Longliners 
 

 Twinriggers 
 

 Zegenvisserij  
(Seine, o.a. makreel) 
 

 Pelagische trawl  
(o.a. haring) 
 

 Potten en vallen  
 

 Staandwantvisserij 
 

 Dredge  
(o.a. St-Jacobsschelpen) 

 
 
 
 
(Limited, 2013) 
 

Aanvoer  
2009: 21 719 ton 
 
 
2011: 20 138  ton  
 

 16 905 ton  in binnenlandse havens  
(€69 miljoen) 
 

 3 223 ton in buitenlandse havens (€10.4 
miljoen) 

 
 
(VIRA, 2012, p. 53) 
(European Commission, 2012, p. 21) 

 

 
2009: 382 094 ton 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(European Commission, 2012, p. 21) 

 
2009: 777 747 ton  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(European Commission, 
2012, p. 21) 

 
 2009: 586 645 ton

3
  

(aanlanden van UK schepen 
in binnen en buitenland ) 

 
2010: 411 000 ton  

(aanlanden van UK vaartuigen 
in de UK) 

 
 
 
 
 
 
 (Julian Gosland, 2013) 
(European Commission, 2012, p. 
21) 
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VALDUVIS - Vergelijkende studie van de visserij in verschillende lidstaten rond de Noordzee (B, NL, VK, DK)  6 

 België Nederland Denemarken Verenigd Koninkrijk 

VLOOT EN VISVANGST (3) 
Sleutelsoorten, volumes en waarden  

(2011) 
 
 Schol  

(6057 ton, 30% aanvoer, 9% 
waarde) 

 Tong  
(3430 ton, 17% aanvoer, 51% 
waarde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sys, 2013, p. 8) 

 
Kottervisserij (2009) 

53% tong en schol, 55% van de omzet  
o Schol  

(39 200 ton)  
o Tong 

(10 900 ton) 
 16% garnalen  

(15 000 ton, €2.54) 

 
(C.Taal, 2010) 
 
 
 Totaal (2009) 

 Makreel 
(63275 ton) 

 Haring 

 (56 934 ton) 
 Sardien (42 385) 

 
(European Commission, 2012, p. 23) 
 

 
(2011) 
 
 Kabeljauw  

(23 365 ton) 
 Schol  

(22.751 ton) 
 Koolvis  

(19 073 ton) 
 
Voor industriële doeleinden: 
 

 Zandspiering 
(324 037 ton) 

 Sprot 
(251 581 ton) 

 
 
 
 
 
 
(Gosland, 2013, pp. 43,44) 

 
(Elliot, 2011) 
 

 Grote Mantel  
(43 000 ton) 

 Schaaldieren  
(142 300 ton) 

o Nephrops 
 (38 200 ton) 

 Makreel 
 (99  900 ton, 15%) 

 Haring  
(35 600 ton, 38%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Elliot, 2011, p. 62) 
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VALDUVIS - Vergelijkende studie van de visserij in verschillende lidstaten rond de Noordzee (B, NL, VK, DK)  7 

 België Nederland Denemarken Verenigd Koninkrijk 

INDUSTRIE EN TEWERKSTELLING 

Tewerkstelling
4
 (Sys, 2013) 

 
6839 jobs 

 439 vissers 
 1400 in visverwerking 
 5000 in aanverwante sectoren 
 342 bedrijven 

o 5 grote bedrijven 
o 20 medium 
o 235 klein en micro 

 
 

 
 
 
 
(European Commission, 2012)  
 

 
335 in de visserij (2009) 
1040 in verwerking (2009) 

o 37 bedrijven 
 

(Julian Gosland, 2013) 
 

20 000 jobs 

 Voorzieningen: 2074 
 Handel en verwerking: 5540 
 Verkoop: 6000 
 54 viskwekerijen (productie van 

paling en meerval) 
 600 handel en 

verwerkingsbedrijven en 1700 
verkopers 

 
 
 
 
 
(European Commission, 2012)  
 
 
 1805 in de visserij (2009) 
 3335 in verwerking (2009) 

o 121 bedrijven 
 

(Ministry of Food, 2009) 
 
 
9108 jobs (2009) 

 2049 mariene vissers 
 11 zoetwatervissers 
 127 mariene aquacultuur 
 316 zoetwateraquacultuur 
 303 vismeelproductie 
 3873 verwerking visserijproducten 

(behalve vismeel) 
 114 Visveilingen 
 1 556 groothandel 
 759 kleinhandel 
 
(European Commission, 2012) 
 

 1546 in de visserij (2009) 
 3596 in verwerking (2009) 
 123 bedrijven 

 
 

 (Consultants, 2012) 
 
  
12700 vissers (2010) 

 6889 in Engeland en 
Wales 

 5166 in Schotland 
 648 in Noord Ierland 

 
14 331 jobs in verwerking 

 Verdeeld over 384 
bedrijven 

 
 
 
(European Commission, 2012) 
 

 1546 in de visserij 
(2009) 

 19586 in verwerking 
(2009) 

 337 bedrijven  
 

Economische waarde 
van de sector 

 
Economische indicatoren 2010 
 (Anderson, 2011) 
 

 Bruto toegevoegde waarde 
 € 27.6 miljoen 

 Economische winst  
€-10. Miljoen 

 Kapitaalwaarde 
€ 63.0 miljoen 

 
(VIRA, 2012)  

 

 Rentabiliteit – Gemiddeld bruto 
bedrijfsresultaat  (2010) 

o KVS: € 72 263 
o GVS € 257 348 

 

Economische indicatoren 2010  
(Anderson, 2011) 
 

 Bruto toegevoegde waarde 
 € 117 miljoen 

 Economische winst  
€ - 22.5 miljoen 

 Kapitaalwaarde 
€ 185.2 miljoen 

 
 
 
 
 
 
 

Economische indicatoren 2009 
(Anderson, 2011) 
 

 Bruto toegevoegde waarde 
€ 166.4 miljoen 

 Economische winst 
 €-34.1 miljoen 

 Kapitaalwaarde 
 € 422.2 miljoen 

 

Economische indicatoren 2010 
(Anderson, 2011) 
 

  Bruto toegevoegde 
waarde 
 € 422.6 miljoen 

 Economische winst 
 € 119.7 miljoen 

 Kapitaalwaarde 
€ 656.2 miljoen 

 

 
                                                           
4 Merk op dat een effectieve vergelijking van de tewerkstelling hier wordt bemoeilijkt door data van verschillende jaartallen. De cijfers van de Europese Commissie (2012) dateren uit 2009 en geven een 
iets meer gestandaardiseerd beeld van tewerkstelling in de visserijsector. 
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 België Nederland Denemarken Verenigd Koninkrijk 

IMPORT/EXPORT 

Waarde van visimport 

Import 2010 
 (European Commission, 2012) 

  288 193 ton 

 €1 407 775 000  

Import 2010 
 (European Commission, 2012) 

 893 841 ton 

 €2 036 175 000 

Import 2010 
 (European Commission, 2012) 

 1 226 263 ton 

 €2 021 596 000 

Import 2010 
  (European Commission, 2012) 

 778 294 ton 

 € 2 676 624 000 

Export 
(in EU) Export 2010 

 (European Commission, 2012) 

  152 117 ton 

 €796 846 000 

Export 2010  
 (European Commission, 2012) 

 878 373 ton 

 €2 476 255 000 
 

Export 2010 
 (European Commission, 2012) 

 892 303 ton 

 €2 685 474 000 

Export 2010 
  (European Commission, 2012) 

  493 416 ton 

 €1 456 139 000 

Import/export-verhouding Netto importeur  Netto exporteur 

 

Netto exporteur Netto importeur 
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 België Nederland Denemarken Verenigd Koninkrijk 

HUIDIGE TECHNOLOGIEËN EN TRENDS 

  

 Visbestanden en habitats staan onder druk 
(hoge visserij-inspanning, schadelijke 
technieken) 
 
 Platvisvisserij is in transitie door kritiek 

op de milieu-impact van de boomkor  
 

 MSC-traject werd onlangs opgestart 
voor de Belgische vloot. 

 Aanpassingen met het oog op 
bijvangstreductie 
 

 Vermogenvermindering van sommige 
vaartuigen zorgt voor een vermindering 
in CO2-uitstoot

5
 

 

 Exploitatie van ‘nieuwe’ visserijtechnieken 
(o.a. Twinrig, outrig, flyshoot, staandwant, 
pulsvisserij, etc.)  

 Exploitatie van ‘nieuwe’ 
visserijtechnieken (o.a. Twinrig, outrig, 
flyshoot, staandwant, 
pulsvisserij,sumwing etc.)  
 
 Elektrisch vissen voor garnalen 

is in ontwikkeling 
 

 Experimentele drijvende 
mosselinstallaties.  

 

 Bijvangst minimaliseren 
 
 Camera’s voor het monitoren 

van bruinvisbijvangst 
 

 Methodes voor het verminderen 
van palingbijvangst bij 
krabvissen 
 

 SIF (traceability of fish) 
 
 Verzamelen en uitwisselen van 

informatie van Vis aangeland in 
Deense havens 
 

 RFID-tags in viskisten 
 

 Foodtag-systeem 
 

 Computers op vaartuigen 
 

 Deense vissers PO en de Deense 
Vissersassociatie hebben zichzelf het 
doel vooropgesteld om te voldoen aan 
de vereisten van MSC. 
 

 Visbestanden en habitats staan onder 
druk (hoge visserij-inspanning, 
schadelijke technieken) 
 

 Stijgende brandstofprijzen 
 
 

 Het oprichten van een Fisheries 
Science Partnership (FSP) (CEFAS) 
voor een betere samenwerking 
tussen vissers en 
visserijwetenschappers 

 Competitie van goedkope Ijslandse 
importvis 

 Visbestanden en habitats staan onder 
druk (hoge visserij-inspanning, 
schadelijke technieken) 
 

 Stijgende brandstofprijzen 
 

 Competitie met goedkope importvis uit 
Azië (kweek) en Scandinavië (wild) 
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België Nederland Denemarken Verenigd Koninkrijk 

HUIDIGE TECHNOLOGIEËN EN TRENDS (2) 
 Sumwing en Dyneema netting technologie  

 
 Stijgende brandstofprijzen (shift naar 

brandstofbesparende technieken wordt 
noodzakelijk) 
 
 Accurate brandstof-consumptiemeters 

 
 Modernisering van de motor en  

propeller voor maximale 
brandstofefficiëntie 
 

 Economischer vissen m.b.t. 
brandstofverbruik (o.a. sumwing, ecoroll, 
hydrorig, hybride motoren, etc.) 

 
 

 Er worden stappen ondernomen om 
traceerbaarheid van vis en viskisten te 
organiseren (cfr. VALDUVIS-project)  
 

 Sterk schommelende prijzen door spel van 
vraag- en aanbod 
 

 Competitie met goedkope importvis uit Azië 
(kweek) en Scandinavië (wild) 
 

 

 First Liquid Natural Gas (LNG) terminal om het mogelijk 
te maken dat vaartuigen op LNG draaien met als doel 
de brandstofkosten te verminderen. 
 

  Vermindering van overheidssteun 
 
 Overheidssteun hoofdzakelijk gericht op 

onderheiden van natuurlijke grondstoffen en 
ecosystemen in de Noordzee 
 

 Vermindering van de handelsbarrières 
 

 Economische crisis  
 

 Visbestanden en habitats staan onder druk (hoge 
visserij-inspanning, schadelijke technieken) 
 

 Competitie voor ruimte in Nederlandse wateren 
 

 MSC-certificering voor een deel van de Nederlandse 
vloot (schol) 
 

 Stijgende brandstofprijzen 
 

 Competitie met goedkope importvis uit Azië (kweek) en 
Scandinavië (wild) 
 

 Sterk schommelende prijzen door spel van vraag- en 
aanbod 

 Competitie met goedkope 
importvis uit Azië (kweek) en 
Scandinavië (wild) 
 

 Shift naar andere vistechnieken 
zoals flyshoot en andere 
brandstofbesparende methodes 
 

 Sterk schommelende prijzen door 
spel van vraag- en aanbod 

 

 Shift naar andere vistechnieken 
zoals flyshoot en andere 
brandstofbesparende methodes 
 

 Sterk schommelende prijzen door 
spel van vraag- en aanbod 
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 België Nederland Denemarken Verenigd Koninkrijk 

 
TOEKOMSTIGE STRATEGIEËN 

 Bron: maatschappelijk convenant ter bevordering van een 
duurzame Vlaamse visserijsector (2011) : 
 
 “Komen tot een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde 

Vlaamse Visserij waarin ruimte is voor onderling overleg 
tussen de verschillende belanghebbenden waardoor binnen 
de sector een ‘continu lerende omgeving’ wordt gecreëerd.“ 
 

 In een gezamenlijke afstemming een aantal betekenisvolle 
inspanningen plegen die de ontwikkeling naar een dergelijke 
duurzame en maatschappelijk gewaardeerde visserij kunnen 
bevorderen 
 

 Inspanningen kaderen binnen de 3 pijlers van duurzaamheid: 
Rentabiliteit, zorg voor het milieu en het sociale aspect van 
de visserij6 
 

 Maatregelen in lijn met vernieuwde GVB, soms 
progressiever 
 

 Productie van voedingswaren zonder verspilling 
 

 Streven naar het gebruik van de beste 
vistechnologieën 
 

 Onderzoek naar de effecten van de visvangst 
op het mariene ecosysteem en vispopulaties 
leidt tot mogelijke toekomstige strategieën: 
 
 Discard ban  
 De voorkeur voor een 

vangstquotasysteem ipv een 
quotasysteem gebaseerd op landings 

 Beperkingen op de visvangst 
 Wetgeving rond innovatieve 

vistechnieken 
 

 Veranderen van producentgerichtheid naar 
consumentgerichtheid en duurzaamheid 
 

 Meer steun voor competitieve bedrijven in de 
sector 
 

 Samenwerking tussen publieke en private 
partijen 
 

 Transfer van visvergunningen over heel de EU 
om bureaucratie te verminderen.  

De Deense partner heeft 
geen concrete acties naar 
voren geschoven in het 
rapport. 

 Gebruiken van moderne 
technologieën  
 

 Samenwerking tussen de private en 
publieke sector 
 

 Een handelsmerk maken van de 
Grimsby & Humber verwerkte 
visserijgoederen 
 

 Handelsmerk van de traditionele 
gerookte visproducten 
 

 Consolidatieprogramma voor kleinere 
microverwerkers 
 

 Competitiviteit behouden op de 
binnenlandse markt 
 

 Het uitwerken van nieuwe routes in 
de supply chain (o.a. via Rusland) 
 

 Technologische vooruitgang in 
houdbaarheid en verkoop van 
geveilde vis 
 

 Planning van Europese, nationale en 
regionale financiering voor de groei 
van de industrie 
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CONCLUSIE 

 

Bij het vergelijken van de visserijsectoren valt het op dat België veruit de kleinste visserijsector heeft. De andere 

deelstaten hebben grotere sectoren met grotere kapitalen, maar enkel Denemarken boekt economische winst. 

Naar de toekomst toe kampen de verschillende lidstaten met dezelfde problemen en staan ze voor dezelfde 

uitdagingen: stijgende brandstofprijzen en ecologische maatregelen verplichten de visserijindustrie om zich aan te 

passen. Brandstofefficïentie en de ontwikkeling van duurzamere visserijtechnieken staan bij alle lidstaten hoog op de 

agenda. 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

Bruto toegevoegde waarde 

Bruto binnenlands product + subsidies- belastingen 

Economische winst 

Het verschil tussen de opbrengsten van een activiteit en de opportuniteitskosten. Hierbij worden de opbrengsten 

van een activiteit vergeleken met de opbrengsten die dezelfde persoon in dezelfde tijd had kunnen behalen met een 

andere activiteit. Wanneer de economische winst negatief is bestaan er andere, betere economische activiteiten die 

men had kunnen doen.   
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Vaartuigen 

 

 O554  1800 kg  

 O101  100 kg 

 O316  15940 kg 

 Z90  7980 kg 

 Z333  15200 kg 

 

Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op de verwachte aanvoer zoals te lezen op de website van de Oostendse 
visveiling (www.vismijnoostende.be). Niet alle aangelande vis wordt op de website vermeld; een deel komt samen 
onder de noemer ‘diverse soorten’. Voor de O554 en de O101 wordt bovendien enkel de voornaamste vangst vermeld 

(tong en pladijs, respectievelijk), terwijl de werkelijke vangstsamenstelling ruimer was. 

De O554 en de O101 hebben gelost aan de kade in Oostende, de andere vaartuigen hebben elders geland 
(koeltransport). 

 

Totale aanvoerverwachting 01/08/2012 

 

Grootste aanvoer (Oostende): tong, pollak, rog. 
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Vaartuig O101 

De O101 is een kustvisserijvaartuig dat vist met de boomkor. De vangst bestond voornamelijk uit pladijs, maar ook bot 
maakte een belangrijk deel uit van de vangst. 

 

Vaartuig Z333 

De Z333 vist met de boomkor en maakte een vistrip naar het Kanaal. Vangstsamenstelling: veel rode poon (veel grote 
exemplaren), veel rog, vrij veel schelvis (UK: fish ’n chips, hier niet gevaloriseerd). Als bijvangst veel pijlinktvis (bij ons 
niet gevaloriseerd, maar erg in trek in Zuid-Europese landen) en zonnevis. Daarnaast ook rode mul, schol, tongschar, 
schartong (vissersjargon: Schotse schulle). ‘Typische samenstelling voor het Kanaal’. 

Opvallend is dat de kwaliteit van de vis een stuk beter is dan bij ons laatste bezoek aan de visveiling op 22 juni 2012. 
De reden hiervoor is vermoedelijk de kortere duur van de vistrip (toen werd gevist in de Golf). 

In tegenstelling tot ons vorig bezoek, wordt er nu een onderscheid gemaakt tussen vis die in het begin van de vistrip 
werd gevangen en vis die in de laatste 24 uur van de vistrip werd gevangen (in vissersjargon: shellkat). Dit werd 
aangeduid met labels. Zo waren er bijvoorbeeld loten met 24h-tarbot (loten 526, 527) en overige loten met tarbot 
(534, 535, 536). We zijn benieuwd of de 24-uursloten een betere prijs hebben gekregen (wordt opgevolgd). 

 

Het vel van de schol is afgestroopt. Dit is indicatief voor de boomkormethode. 

 

Vaartuig O316 

De O316 is een twinrigvaartuig (op de website staat enkel ‘sleepnet’) en maakte een vistrip naar het Kanaal. 
Vangstsamenstelling: grauwe poon (typisch voor bepaalde visgronden in het Kanaal), rog, hondshaai, heek (‘mooie 

meid’), veel schartong, wijting, pollak (‘vlaswijting’; typisch voor het Kanaal); kabeljauw van goede kwaliteit (24h; 
shellkat), veel schelvis, zeeduivel, tong. 

 

Vaartuig Z90 

De Z90 vist met de sumwing en komt terug van een vistrip in de Golf. Zeer veel grauwe poon. Bijvangst: o.a. 
langoustines. 

 

Vaartuig O554 

Staandwantvisserij. Vist in West. Ook kustvisserij. Bijna uitsluitend tong van zeer goede kwaliteit (minder rode 
randjes, blinkt in vel, ogen zien er beter uit). Weinig bijvangst: schol, kabeljauw, hondshaai, schar. Een potentieel 
nadeel van de staandwant is dat de ruggengraat van de tong breekt bij het ophalen van de netten (thv de 
powerblock). Opvallend zijn de sporen van de netten die we terugvinden op enkele vissen (zie foto). 
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Extra info over de O 554: bemanning uit Boulogne, kan voor 60 km staandwant uitzetten. 

Algemene opmerkingen 

 Aantal dagen op zee wordt niet weergegeven op de website. 

 De visveiling zelf hebben we niet bezocht vandaag. Er werd simultaan geveild in Zeebrugge, dus kopers 
hielden twee veilingklokken in de gaten. We spraken met de directeur van de visveiling. Op dit moment 
worden dezelfde soorten niet tegelijkertijd geveild in Zeebrugge en Oostende. De bedoeling is om dit te 
bereiken (naar analogie met fruitveilingen), maar deze transitie zou een vijftal jaren in beslag nemen. 

 We spraken met de dierenarts die de vis keurt. Vooral kraakbeenvis (met name doornhaai en diverse 
soorten rog) wordt wel eens afgekeurd. Vandaag zijn bepaalde loten van de Z90 afgekeurd omdat het 
logboek niet correct was ingevuld. Toen de dierenarts in 1976 begon werden alle bakken naast elkaar gezet 
(i.p.v. op elkaar). Controles waren toen volgens hem veel grondiger (nu worden de onderste bakken niet 
visueel gecontroleerd. Er worden wel stalen uit genomen). De vis die door particulieren/sportvissers wordt 
verkocht wordt niet gecontroleerd (zwart circuit; restaurants en particuliere kopers). De vis die aan de vistrap 
wordt verkocht wordt door dezelfde dierenarts gecontroleerd. We kregen de man zijn telefoonnummer. 

 Voor VALDUVIS hebben we meer details nodig over waar er exact gevist werd (logboeken?). 

 Hoe zit het lotingsysteem precies in elkaar? Worden kleine en grote vaartuigen samen geloot? Is dit wel 
rechtvaardig? Binnenkort praten we hierover met veilingmeester Steve Lowyck. 
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SAMENVATTING  

Ecolabels zijn een marketingmiddel waarbij consumenten en producenten gestimuleerd worden om te investeren in 

duurzame middelen en aankopen. De producent vraagt vaak een compensatie voor de investeringskost in het 

ecolabel in de vorm van een meerprijs voor het gelabelde product. 

Consumenten zijn bereid om gecertificeerde visserijproducten aan te kopen, maar de duurzaamheid van het product 

is niet de doorslaggevende factor bij de aankoopkeuze. De prijs, kwaliteit, smaak en gezondheid van het product zijn 

allen belangrijkere criteria. Consumenten die wel producten met een ecolabel aankopen zijn personen die al reeds 

ervaring hebben met ecolabels en een sterke affiniteit hebben met de problematiek omtrent het label. Door 

duidelijkere communicatie van de doelstellingen van het label kunnen meer consumenten bewogen worden tot de 

aankoop van duurzame alternatieven.  

Het is echter onduidelijk waar de meerprijs van deze producten naartoe gaat. Bewijzen van voordelen voor vissers 

berusten vaak op anekdotes en getuigenissen. Cijfermateriaal is schaars en hier is verder onderzoek nodig om de 

doorstroom van prijsvoordelen voor vissers te verzekeren.   

Gebaseerd op de anekdotische bewijzen kunnen de producenten op korte termijn hogere prijzen verkrijgen voor 

gecertificeerde producten. De meerprijzen lijken echter een tijdelijk fenomeen. Deze ‘price premiums’ kunnen 

onderhouden worden zolang ze een unieke positie hebben op de markt dat hen onderscheidt van andere producten. 

Na verloop van tijd zullen er op de markt meer gelabelde producten verschijnen. De ontstane competitie zal ervoor 

zorgen dat de prijzen dalen, waardoor de meerprijs verloren gaat. Op lange termijn betekent dit meer kosten door 

certificering zonder extra winsten voor het geleverde product.  

Certificeren lijkt op eerste zicht geen lucratieve aangelegenheid te zijn, maar men moet de lange termijn voordelen in 

beschouwing nemen. Wanneer een producent voldoet aan een certificaat kan dit niet alleen de huidige marktpositie 

verzekeren, maar ook nieuwe markten openen. De banden en contracten die dankzij certificering gesmeed zijn 

kunnen lange termijn inkomsten verzekeren. Hier schuilen de ware voordelen van certificering.  

Ecolabels zoals MSC kunnen weldegelijk een positieve invloed uitoefenen op de visserijsector  en er wordt verwacht 

dat de aanpassingen voor certificatie op lange termijn onvermijdelijk zullen zijn. Groothandelaars hebben, of vertonen, 

interesse om de overschakeling te maken naar een repertoire van enkel gecertificeerde producten waardoor vissers 

op lange termijn verplicht zullen worden om zelf de overschakeling en noodzakelijke aanpassingen te maken.  
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I. Introductie 
 

De stijging in consumptie van vis leidt tot de overexploitatie van 43 van de meer dan 150 visbestanden in Europa 

(Frédéric Salladarré, 2013). Instellingen als het CFP (European Common Fisheries Policy) streven door middel van 

regelingen en wetten naar duurzaam gebruik van deze visbestanden. Een nieuwere aanpak om duurzame activiteiten 

te realiseren op vrijwillige basis komt voor in de vorm van ecolabels.  

Ecolabels zijn een marketinginstrument waarbij consumenten en producenten gestimuleerd worden om duurzame 

visproducten en werkwijzen te verkiezen boven conventionele alternatieven. Voor de consument manifesteert het 

ecolabel zich als een duidelijke zegel van goedkeuring bij het product dat informatie verschaft over de oorsprong, het 

productieproces en de duurzaamheid van hun aankoop.  Zodoende kunnen de aankoopkeuzes van consumenten 

bewogen worden richting duurzamere producten (SustainAbility, 2011). In Tabel 1 wordt het doel, de vereisten, de 

trends en doorslaggevende factoren voor het slagen van een ecolabel kort samengevat.  

Achter het ecolabel zit een certificatieproces dat de duurzaamheid van heel het productieproces verzekert, gebaseerd 

op een reeks vooropgestelde vereisten. Wanneer producenten voldoen aan deze standaarden krijgen ze het 

certificaat toegekend (Frédéric Salladarré, 2013). In ruil krijgen deze producenten marktvoordelen en kunnen ze op 

korte termijn meer verdienen aan hun product, wat een compensatie is voor de investering in duurzame middelen 

(Frédéric Salladarré, 2013; C. A. Roheim, Asche, & Santos, 2011).   

De bereidheid van consumenten, producenten en verwerkers om het ecolabel aan te kopen of zich te laten 

certificeren vormt het onderwerp van dit rapport.  
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Tabel 1: Conceptueel kader van een ecolabel  (algemeen)– bronnen: (SustainAbility, 2011; WWF, 2010) 
 

Doel van een ecolabel  Prestaties 

Verbeteringen in sociale en milieugerelateerde prestaties door vrijwillige 
regelingen. 

 Vertrouwen 

Betrouwbaarheid bieden over de duurzame prestaties naar de 
consumenten, NGO’s en andere stakeholders toe. 

 Vraag 

Wijzigingen brengen in aankoopbeslissingen en gedrag door de duurzame 
prestaties te communiceren naar consumenten op het moment van de 
aankoop. In een bredere context worden de sociale normen en 
verwachtingen gewijzigd binnen een productcategorie.  

 

Ecolabel vereisten 
(MSC) 

 Duurzame visbestanden exploiteren. 
 De milieu-impact minimaliseren. 
 Effectief management beoefenen. 
 Nakomen van relevante lokale en nationale wetten en standaarden en 

internationale overeenkomsten. 
 

Trends in ecolabels  Bedrijven staan onder een steeds groeiende druk van de samenleving om 
hun verantwoordelijk op te nemen en de prestaties van de aanvoerketen te 
beïnvloeden. 

 Het aantal ecolabels neemt nog steeds toe. 
 Gedurfde duurzaamheidclaims van bedrijven vereisen geloofwaardige 

manieren om hun vooruitgang en waardeketen te evalueren. 
 Sommige ecolabels verliezen vertrouwen. 
 Toezichthouders houden claims van ‘greenwashing’ in het oog. 
 Ecolabels verplaatsen zich naar de markten van ontwikkelingslanden. 
 De ecolabels zelf zijn zichzelf aan het herevalueren en aan het heropleven. 

 
Doorslaggevende 
factoren 

 De bereidheid van de consument om te betalen.  
(Frédéric Salladarré, 2013) 

 Goede communicatie van doelstellingen en kwaliteiten van het label naar 
de consument toe.  
(Bonroy, 2013; Perez-Ramirez, Lluch-Cota, & Lasta, 2012) 

 Consument voorzien van kennis over het product.  
(Bonroy, 2013) 

 Partners en stakeholders dienen gelijkgestemd te zijn over de 
kwantificering en kwaliteiten van het label.  
(Bonroy, 2013) 

 Een voldoende aantal goed gemanagede visserijen die gecertificeerd 
worden en blijven om zodoende een kritieke hoeveelheid van het 
gecertificeerde product in de aanvoerketen te voorzien. 

 Prikkels voorzien om slecht gemanagede visserijen te hervormen. 
 

 

Doel van een ecolabel: Ecolabels proberen op sociaal, economisch en ecologisch vlak een impact te maken op de 
huidige gang van zaken. Het basisdoel is om een consument een geloofwaardig verhaal te vertellen over de hele 
keten die het product doorlopen heeft. Dit verhaal poogt om vraag te creëren voor deze duurzame producten door de 
verbeteringen bovenaan de keten aan te tonen en aankoopkeuzes onderaan de keten te beïnvloeden (SustainAbility, 
2011).  

Ecolabel vereisten: Dit zijn de vier vereisten om te voldoen aan het MSC ecolabel en waarop iedere duurzame 
visserij zou op moeten gebaseerd zijn (MSC, 2010) 

Trends in ecolabels: 33 jaar geleden werd het eerste ecolabel gelanceerd (Blue Angel, Duitsland), honderden meer 
zijn er al verschenen, met elk hun eigen focus op regionale problemen, sectoren, product categorieën en  bedrijven. In 
tabel 1 worden de huidige trends in ecolabels (niet allen in de visserij) naderbij bekeken (SustainAbility, 2011). 

Doorslaggevende factoren: Ervaring leert dat bepaalde problemen niet op voorhand ingeschat kunnen worden. 
Sommige introducties van ecolabels worstelden door het niet of onvolledig uitvoeren van deze factoren.  
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II. Betalingsbereidheid van de consument voor gecertificeerde vis 
 

 

Vooraleer een producent aan de vereisten van een certificaat voldoet, dienen de normale werkwijzen aangepast te 

worden aan de standaarden wat kosten met zich meebrengt. Bijgevolg wordt er verwacht dat men voor een gelabeld 

product een meerprijs betaalt om te compenseren voor deze kosten.  Er zijn verschillende onderzoeken opgesteld 

waarbij de bereidwilligheid om een meerprijs te betalen onderzocht werd. Een eerste onderzoek onderzocht of de 

consument een duurzaam visproduct verkiest boven het gewone product wanneer er geen prijsverschil is. Hier kiest 

het merendeel van de consumenten de gecertificeerde vis.    

Vaak zal er in de werkelijkheid een meerprijs gebonden zijn aan het gecertificeerde product. Hier lijken  consumenten 

het gecertificeerde product te verkiezen, indien de meerprijs (de price premium) niet te groot is (UNEP, 2009). 

Verschillende studies zochten naar de maximale meerprijs die een consument bereid is te betalen ( willingness to 

pay) met gemengde resultaten;  

 10% in Frankrijk (Frédéric Salladarré, 2013)  

 14,2%  voor bevroren Alaska koolvis (C. A. Roheim et al., 2011)   

 22%  voor ecologisch verantwoorde zalm in het VK (Whitmarsh & Wattage, 2006)  

 24,2% voor Amerikaanse en Noorse kabeljauw en garnalen met een ecolabel (Johnston, Wessells, Donath, 

& Asche, 2001) 

Het algemeen gemiddelde voor price premiums ligt op 13,1% in het VK (Asche, 2013). Hogere bedragen 

ontmoedigen de koper en doet ze terugkeren naar de goedkopere varianten van dezelfde soort (Johnston et al., 

2001).  De prijs is een belangrijkere factor dan de duurzaamheid van de aankoop. Bij een andere studie kreeg de 

consument de optie om goedkoper en gecertificeerde hoki fishsticks te vergelijken met de getrouwe en duurdere 

kabeljauw fishsticks. Hierbij verkoos de consument het oude product omwille van de smaak. Uit deze en andere 

studies blijken de belangrijkste aankoopcriteria: 

 Prijs 

 Kwaliteit 

 Smaak  

 Gezondheid  

De duurzaamheid van het product is ondergeschikt aan de voorgaande criteria (Clonan, Holdsworth, Swift, Leibovici, 

& Wilson, 2012; C. A. Roheim, Sutinen, J.G., 2006). Een mogelijke reden voor deze observaties kan liggen aan de 

onduidelijke communicatie van het label. Weinig consumenten weten nu eenmaal waar een label voor staat. Dit wijst 

op het belang van het duidelijk presenteren van noodzakelijke informatie (Gulbrandsen, 2005; Thogersen, Haugaard, 

& Olesen, 2010).  Onderzoek wijst erop dat kopers van ecolabelproducten personen zijn met een goed begrip van de 

doelstelling en problematiek rond het betreffende ecolabel  (Brecard, Hlaimi, Lucas, Perraudeau, & Salladarre, 2009; 

Er bestaat een zekere bereidwilligheid van de consument om een meerprijs te betalen voor een duurzaam 

visserijproduct, maar dit tot een zekere grens (maximaal 24%). De duurzaamheid van het product is ondergeschikt 

aan de prijs, kwaliteit, smaak en de gezondheid van de aankoop.  Consumenten die ecolabels aankopen hebben 

vaak een goede voorkennis van het programma van het label. Doeltreffende communicatie van het doel van het 

label is bijgevolg essentieel voor het maximaliseren van de verkoop.  
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Frédéric Salladarré, 2013). Daarbij hebben zij vaak voorgaande ervaring met het aankopen van ecolabels (Thogersen 

et al., 2010).  Andere belangrijke factoren zijn het inkomen, nabijheid bij de zee en vertrouwen in NGO’s en openbare 

instituten (Frédéric Salladarré, 2013; Jaffry, Pickering, Ghulam, Whitmarsh, & Wattage, 2004; Johnston et al., 2001).  

Deze onderzoeken dienen echter met enige zorg geïnterpreteerd te worden. Hun methodiek is gebaseerd op 

vragenlijsten en niet op werkelijk consumentengedrag. Bijgevolg is er een mogelijkheid dat het onderzoek en de 

werkelijkheid ver uiteen liggen. De ontwikkelingen in de Duitse supermarktketen Frosta bewijzen dit. In 2003 besliste 

Frosta om alle visproducten te halen bij MSC-gecertificeerde bronnen en investeerde daarvoor aanzienlijke 

hoeveelheden tijd en geld om een marktinitiatief en aangepaste processen te creëren om de nieuwe vis te lanceren.  

Een price premium van 10% werd doorgeschoven naar de consument en, hoewel het marktonderzoek wees op de 

bereidwilligheid van de consument om deze meerprijs te betalen, stortten de marktaandelen meer dan 50% en leek 

het op een nakend faillissement (C. A. Roheim, Sutinen, J.G., 2006). 

Het voorgaande voorbeeld toont aan dat een goed overwogen strategie, voorafgegaan door uitgebreide polls en 

marktonderzoeken, toch kan falen door een verschil in uitkomsten van vragenlijsten en het geuite 

consumentengedrag (UNEP, 2009). Vertegenwoordigers in de handel en commerciële sector bevestigen dit, en 

waarschuwen dat de industrie niet kan vertrouwen op de bereidbaarheid van consumenten om price premiums te 

betalen voor gelabelde producten. In het huidige economische klimaat is betaalbaarheid een belangrijke factor (Sally 

Washington, 2011).  
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III. Acceptatiebereidheid van de producent  voor de gevraagde 
certificeringsvereisten 

A. Economische invloeden van ecolabels op stakeholders 
 

1. Producenten  

 

Certificering kan voor de visser een aanzienlijke kost betekenen waardoor certificatie niet mogelijk is voor alle 

visserijen. De prijs kan variëren van 10 000 tot meer dan 250 000 dollar voor MSC, afhankelijk van de grootte van de 

visserij, beschikbaarheid van de nodige data, tijd doorgebracht in het certificatieproces en investeringen in duurzame 

middelen (Frédéric Salladarré, 2013; Perez-Ramirez et al., 2012; WWF, 2010). Producenten betalen het merendeel 

van de kosten bij het certificatieproces in ruil voor economische voordelen. De kosten bestaan onder meer uit; 

 Kost van certificering, betaling van experts. 

 Kosten gerelateerd aan het uitvoeren van een aangepaste management en een extra data collectie bovenop 

de bestaande administratieve vereisten van de regering. 

 Kosten gerelateerd aan potentiële aanpassingen aan visserijmanagement (Sally Washington, 2011). 

Wat volgt is een lijst van economische voordelen en nadelen gekoppeld aan dit proces. Het onderstaande is echter 

niet gebaseerd op proefondervindelijke studies. Er is weinig diepgaand analyse uitgevoerd met weinig empirische 

bewijzen van de kosten en voordelen ervaren door producenten die werkzaam zijn in visserijen die een ecolabel 

toegekend kregen. Wat volgt zijn enkel claims van vissers.  

Economische voordelen.: 

 Bedrijven kunnen verbeterde efficiëntie in de supply chain ervaren (WWF, 2010, p. 26). 

o Beter gemanagede processen. 

o Hogere productie en kwaliteit. 

o Besparingen. 

 Verlaagd risico  (WWF, 2010, p. 26) 

o Door lange termijn contracten (UNEP). 

o Verzekeren van huidige markt. 

 Hogere transparantie (WWF, 2010, p. 26). 

 Een groter inzicht in de problemen in de supply chain (WWF, 2010, p. 26). 

 Betere markttoegang (MSC, 2009; Sally Washington, 2011; WWF, 2010, p. 26) en de voorspelbaarheid 

van toekomstige markttoegang (UNEP). 

o Duitsland Noordzee koolvis sleepnet (MSC, 2009). 

o Voor Noorse koolvis werd een nieuwe markt geopend in de vorm van bevroren vis (C. A. Roheim, 

Sutinen, J.G., 2006).  

Het is duidelijk dat de kosten en voordelen van ecolabels en certificering verschillend verdeeld zijn over de 

betrokken stakeholders. De grootste kosten zijn gebonden aan het certificeringproces bij de producenten, en dit 

zonder dat men zeker is van een grotere opbrengst op korte termijn. De bewijzen van economische voordelen voor 

de vissers zijn in het beste geval vaag. De aandacht dient gevestigd te worden op lange termijn voordelen, zoals 

het openen van nieuwe markten, verzekeren van een toekomstige markt en lange termijn contracten. 
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 Betere betrouwbaarheid versus handelaars (Sally Washington, 2011). 

 Consolidatie of uitbreiding van marktaandeel in bestaande markten (Sally Washington, 2011). 

 Marktdifferentiatie (niche markten voor milieuvriendelijke producten) en marktsegmentatie (Sally 

Washington, 2011; UNEP, 2009). 

 Price premiums ontvangen (MSC, 2009; UNEP; WWF, 2010, p. 26). 

o Zuidwest handlijn makreel (Cornwall en Devon). 

o Hastings Noordzeetong,-haring en -makreel.  

 

Economische nadelen: 

 Hoge kost van certificering bevoordeelt grote operatoren ten koste van de kleine spelers (WWF, 2010). 

 Price premiums zijn niet altijd verzekerd voor de producent ((ADP), 2009; Asche, 2013; Goyert, Sagarin, 

& Annala, 2010; C. A. Roheim et al., 2011; C. A. Roheim, Sutinen, J.G., 2006; Sally Washington, 2011; 

UNEP). 

o Producenten betalen de grootste kost voor certificering maar, op basis van de beperkte data 

voorzien, ontvangen zij niet de maximale opbrengst van deze investering. (UNEP).  

 Price premiums zijn mogelijks niet van blijvende aard (UNEP). 

o Na verloop van tijd kan de markt verzadigd worden door ecolabels. De vraag is dan verzadigd en 

reduceert de prijzen van gelabelde producten. Producenten kunnen op dat moment niet meer 

rekenen op price premiums en worden bijgevolg niet gecompenseerd voor hun investeringen 

(Kilian, Jones, Pratt, & Villalobos, 2006; Sally Washington, 2011). 

 Price premiums verzekeren geen grote winst (profit premiums) (UNEP).  

 Voordelen zijn vaak gebaseerd op anekdotes. Harde cijfers ontbreken gezien de invloed van ecolabels 

nog niet matuur is op de markt (UNEP). 

 

Bekommernissen: 

 Transparantie en participatie. Standaarden zijn gezet door ‘outsiders’ en opgelegd op vissers. 

 Wettigheid  

Regelingen rond ecolabelling zijn meestal ontwikkeld en gecontroleerd door de private sector of NGO’s. 

Sommige vissers verkiezen het om te participeren in een openbare regeling gezien ze deze beschouwen als 

hebbende meer wettigheid en publieke verantwoording. 

 Toepasbaarheid 

Huidige regelingen zouden zich niet goed verlenen aan gemengde visserijen of artisanale visserijen in 

ontwikkelingslanden. 

 Impact op de handel 

Ecolabels zouden als een barrière gebruikt kunnen worden door importerende landen. Handel met 3de 

wereldlanden kan op deze wijze beschadigd worden gezien de kost van labels te groot kan zijn.  

 Angst dat de oorspronkelijk vrijwillige regelingen uiteindelijk verplicht worden 

 Bestuur 

Certificering en labelling hangen of van doeltreffend publiek beheer van mariene grondstoffen. Slechte 

institutionele infrastructuren vormen en een barrière voor visserijen in die rechtsgebieden (Sally Washington, 

2011).  

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \198



 
RAPPORT: INSCHATTING VAN DE ACCEPTATIE- EN BETALINGSBEREIDHEID VOOR GECERTIFICEERDE VIS 

 
9 

2. Importeurs, handelaars, bewerkers en merkeigenaren 
 

 

Momenteel komt de vraag naar gecertificeerde producten vooral uit de handel. Zij dragen weinig kosten in vergelijking 

met de producenten en genieten toch van zekere economische voordelen. De belangrijkste motivatie voor de 

aankoop is het opkrikken van het imago door het aanbieden van deze producten (Washington, 2008). Naarmate de 

competitie in de markt stijgt zoeken bedrijven voor bepaalde eigenschappen die hen onderscheidt van de competitie. 

Het positieve beeld van een verantwoord bedrijf kan consumenten lokken en werkt tegelijkertijd als een verzekering 

tegen negatieve publiciteit van NGO’s (Sally Washington, 2011).  

De kosten zijn eerder administratief van aard en hebben geen grote economische nadelen.  

(Lage) kosten 

 Administratieve kosten van certificatie. 

o Het bijhouden van gegevens. 

o Het voorzien van documentatie. 

o Periodieke  audits. 

o Relatief klein honorarium in de ‘chain of custody’ certificering om relaties te onderhouden met 

klanten die gelabelde visserijproducten vragen.  

o Licentievergoeding op de private gelabelde producten.  

Voordelen 

 Verhoogde reputatie. 

 Verhoogde waarde van het eigen label. 

 Opbrengst door betere risico management. 

 

Ecolabellen  vereenvoudigt de aankoop en garandeert de traceerbaarheid. De economische voordelen zijn gebonden 

aan indirecte aspecten zoals de reputatie en de waarde van het merk (Washington, 2008, p. 42).  Er lijken geen of 

weinig price premium gekoppeld te zijn aan ecolabelproducten op het niveau van de kleinhandel. 

 

 

 

 

  

Verwerkers en verkopers halen economische voordelen uit gecertificeerde producten zonder grote kosten.  Deze 

voordelen zijn echter van indirecte aard. Het aanbod van duurzame producten onderhoudt of versterkt het 

positieve imago van het bedrijf, wat nieuwe klanten kan lokken.  
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B. Overschakelen? 

 

De lange termijn contracten kunnen belangrijker zijn dan de korte termijn price premiums die gelabelde producten met 

zich mee kunnen brengen.  Deze contracten vormen wegen naar nieuwe markten en verzekeren de toekomstige 

markttoegang, wat een grotere motivatie tot certificering kan zijn dan het ontvangen van premiums. De band tussen 

koper en producent wordt zodoende verstevigd (Sally Washington, 2011; UNEP).  

Price premiums moeten in een lange termijn context geplaatst worden om een juiste inschatting te kunnen maken.  

Studies suggereren dat zowel de korte termijn overschakelingkosten en korte termijn prijzen hoger zijn dan de lange 

termijn voordelen. Dit hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn. Gezien de korte termijn overschakelingkosten 

hoger zijn dan de lange termijn kosten, is de aanwezigheid van een premium alleen belangrijk op korte termijn.  

Momenteel zijn de voorspelbaarheid en de karakteristieken van de markt voor ecolabels onvoorspelbaar, wat de 

rechtvaardiging voor een investering kan bemoeilijken. Overheden kunnen hier een helpende hand bieden door 

financiering en subsidiering van ecologisch verantwoord vissen. Om dit laatste mogelijk te maken zijn echter harde 

bewijzen van de milieugerelateerde voordelen noodzakelijk (UNEP).  

Een andere reden om over te schakelen tot gecertificeerde activiteiten is de mogelijke toekomstige verplichting 

van de vereisten. Naarmate handelaars een grote vraag naar gecertificeerde producten krijgen zullen vissers zich 

moeten aanpassen aan deze eisen of een vermindering in marktaandeel riskeren (Sally Washington, 2011). De price 

premiums dalen na verloop van tijd door het vergroten van de aanbod aan gecertificeerde vis. Het voordeel van 

certificatie tegenover non-gecertificeerde producten lijkt te verdwijnen, maar er blijft vraag naar gecertificeerde 

producten. Grote bedrijven als Makro,  McDonalds en Wal-Mart maken de overschakeling naar gecertificeerde 

producten, waardoor producenten zonder certificaat uit de boot vallen. In dit licht lijkt het overschakelen naar een 

certificaat een goede keuze om de toekomstige marktpositie te verstevigen en eventueel uit te breiden (Goyert et al., 

2010; MSC, 2009; C. A. Roheim, Sutinen, J.G., 2006; Sally Washington, 2011; UNEP, 2009).  Kreeftvissers in Maine 

hebben omwille van deze reden de overschakeling gedaan uit angst om klanten te verliezen die alleen MSC-

producten aanvaarden. 

Mogelijks kunnen vissers zich geremd voelen om de overschakeling te maken door de geschiedenis van gelijkaardige 

regelingen in de landbouw (zoals de koffieteelt (Kilian et al., 2006)). Oorspronkelijk gedifferentieerde bioproducten 

verliezen hun differentiatie na verloop van tijd omdat meerdere handelaars een sterk gelijkaardig product aanbieden. 

De onderscheidende eigenschap het product kwijnt weg door de vergrootte competitie, waardoor de prijs van het 

product zal dalen. Daarbij verandert na verloop van tijd het unieke voordeel van gecertificeerde productie naar een 

verplichting. In de landbouw en teelt werd gezien dat na verloop van tijd niet-gecertificeerde producten niet 

aangekocht werden door de handelaar. De financiële voordelen eroderen maar de kost voor certificering blijft bestaan 

(Kaiser & Edwards-Jones, 2006).  

Aan price premiums zijn onbetrouwbare of korte termijn voordelen gebonden voor de producenten. Lange termijn 

voordelen zijn te vinden in de toegang naar nieuwe markten en het verzekeren van de huidige markt door 

langdurige contracten.  De vraag naar gelabelde producten groeit waardoor er een risico is dat ongecertificeerde 

producenten minder kopers gaan vinden. Daarbij is er een kans dat certificering een verplichting zal worden, 

waardoor overschakelen vroeg of laat noodzakelijk zal zijn.  
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IV. Valorisatie van de meerprijs doorheen de waardeketen 

 

Price premiums lijken het meest aantrekkelijke aspect te zijn van certificering en gelabelde producten, maar door 

gebrek aan gegevens en vage bewijzen kan er niet op vertrouwd worden. De meerprijs gebonden aan ecologisch 

verantwoorde producten lijkt van tijdelijke aard en is alleen in effect zolang het product zijn unieke positie in de markt 

behoudt. Zodra er meer labels op de markt komen daalt de price premium. 

Toch zijn er enkele getuigenissen van werknemers in de visserijsector die weldegelijk economische voordelen 

ontvangen hebben van MSC-certificering. Exacte cijfers van de vergrote opbrengst ontbreken echter. 

 Zuidwest handlijn makreel 

Prijsstijging in makreel 

 Hastings Noordzeetong,-haring en –makreel 

Prijsvoordeel van 10% tot 15% 

 Noordoostelijke Zee Visserij Comité zeebaars 

Prijsvoordeel van maximaal 25% 

 Scheveninger’ Best Ecolabel 

Nederlands project waarbij vissers een meerprijs kregen voor vis gekoppeld aan dit label (NV, 2011) 

 

V. Verder onderzoek en suggesties 

A. Verder onderzoek 

 Keuze-experiment waarbij de waardering wordt onderzocht met betrekking tot visserijproducten zonder label, 

met een ecolabel of met een nationaal gekozen label. Dit onderzoeksthema toepassen op werkelijke keuzes 

in plaats van vragenlijsten ter verbetering van de ‘willingness to pay’-schattingen (Frédéric Salladarré, 2013).  

B. Suggesties 

 Meer empirische data is noodzakelijk om de stand van zaken beter te kunnen inschatten (WWF, 2010). 

 Er is een enorm groot gebrek aan data, deels omdat economische data van bedrijven geheim gehouden 

wordt (Asche, 2013). Om ecolabels beter te doen slagen is meer data noodzakelijk.  

 

 

 

 

 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \201



 
RAPPORT: INSCHATTING VAN DE ACCEPTATIE- EN BETALINGSBEREIDHEID VOOR GECERTIFICEERDE VIS 

 
12 

VI. Referenties 
 

(ADP), A. D. P. (2009). Assessment of on-pack, wild-capture seafood sustainability certification programmes and 

seafood ecolabels. 

Asche, F., Larsen, T.A. (2013). Pricing of Eco-Labels for Salmon in UK Supermarkets (Working Paper EE 13-02).  

Bonroy, O. (2013). On the economics of labels: a review of the theoretical literature. Grenoble Applied Economics 
Laboratory (GAEL).  

Brecard, D., Hlaimi, B., Lucas, S., Perraudeau, Y., & Salladarre, F. (2009). Determinants of demand for green 
products: An application to eco-label demand for fish in Europe. Ecological Economics, 69(1), 115-125. doi: 
10.1016/j.ecolecon.2009.07.017 

Clonan, A., Holdsworth, M., Swift, J. A., Leibovici, D., & Wilson, P. (2012). The dilemma of healthy eating and 
environmental sustainability: the case of fish. Public Health Nutrition, 15(2), 277-284. doi: 
10.1017/s1368980011000930 

Frédéric Salladarré, D. B., Sterenn Lucas, Pierrick Ollivier. (2013). Are consumers ready to pay a premium for eco-
labeled seafood products? AN empirical study for France Labels on sustainability: an issue for consumers, 
producers, policy makers, and NGOs (134th EAAE Seminar ed.). Paris. 

Goyert, W., Sagarin, R., & Annala, J. (2010). The promise and pitfalls of Marine Stewardship Council certification: 
Maine lobster as a case study. Marine Policy, 34(5), 1103-1109. doi: 10.1016/j.marpol.2010.03.010 

Gulbrandsen, L. H. (2005). Mark of sustainability? - Challenges for fishery and forestry eco-labeling. Environment, 
47(5), 8-23. doi: 10.3200/envt.47.5.8-23 

Jaffry, S., Pickering, H., Ghulam, Y., Whitmarsh, D., & Wattage, P. (2004). Consumer choices for quality and 
sustainability labelled seafood products in the UK. Food Policy, 29(3), 215-228. doi: 
10.1016/j.foodpol.2004.04.001 

Johnston, R. J., Wessells, C. R., Donath, H., & Asche, F. (2001). Measuring consumer preferences for ecolabeled 
seafood: An international comparison. Journal of Agricultural and Resource Economics, 26(1), 20-39.  

Kaiser, M. J., & Edwards-Jones, G. (2006). The role of ecolabeling in fisheries management and conservation. 
Conservation Biology, 20(2), 392-398. doi: 10.1111/j.1523-1739.2006.00319.x 

Kilian, B., Jones, C., Pratt, L., & Villalobos, A. (2006). Is sustainable agriculture a viable strategy to improve farm 
income in Central America? A case study on coffee. Journal of Business Research, 59(3), 322-330. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.09.015 

MSC. (2009). Nettovoordelen: De eerste tien jaar van MSC gecertificeerde duurzame visserijen. 

MSC. (2010). MSC Fishery Standard -  Principles and Criteria for Sustainable Fishing. 

NV, U. F. A. (2011). Eindverslag: 'Market Pride Scheveningen': ontwikkeling en vermarketing van verse visconcept. 

Perez-Ramirez, M., Lluch-Cota, S., & Lasta, M. (2012). MSC certification in Argentina: Stakeholders' perceptions and 
lessons learned. Marine Policy, 36(5), 1182-1187. doi: 10.1016/j.marpol.2012.03.011 

Roheim, C. A., Asche, F., & Santos, J. I. (2011). The Elusive Price Premium for Ecolabelled Products: Evidence from 
Seafood in the UK Market. Journal of Agricultural Economics, 62(3), 655-668. doi: 10.1111/j.1477-
9552.2011.00299.x 

Roheim, C. A., Sutinen, J.G. (2006). Trade and Marketplace Measures to Promote Sustainable Fishing Practices.  

Sally Washington, L. A. (2011). Private standards and certification in fisheriesand aquaculture : Current practice and 
emerging issues. from http://www.fao.org/docrep/013/i1948e/i1948e00.htm 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \202

http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.09.015
http://www.fao.org/docrep/013/i1948e/i1948e00.htm


 
RAPPORT: INSCHATTING VAN DE ACCEPTATIE- EN BETALINGSBEREIDHEID VOOR GECERTIFICEERDE VIS 

 
13 

SustainAbility. (2011). Signed, Sealed... Delivered? Eco-labels, trust and behavior change across the value chain- 
Phase One White Paper. 

Thogersen, J., Haugaard, P., & Olesen, A. (2010). Consumer responses to ecolabels. European Journal of Marketing, 
44(11-12), 1787-1810. doi: 10.1108/03090561011079882 

UNEP. Assessing Trade & Environmental Effects of Ecolabels. 

UNEP. (2009). Certification and Sustainable Fisheries (I. a. E. Division of Technology, Trans.). 

Washington, S. (2008). Ecolabels and Marine Capture Fisheries: Current Practice and Emerging Issues: GLOBEFISH 
Research Programme, FAO Fish Utilisation and Marketing Service. 

Whitmarsh, D., & Wattage, P. (2006). Public attitudes towards the environmental impact of salmon aquaculture in 
Scotland. European Environment, 16(2), 108-121. doi: 10.1002/eet.406 

WWF. (2010). Certification and roundtables: do they work? WWF review of multi-stakeholder sustainability 
initiatives. 

 

 

EINDE RAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \203



VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \204





VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \206



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 
Verslag Bezoek Visserijbeurs Urk 

06 oktober 2012 – Urk 

 

ARNE KINDS & KIM SYS 

SAMENVATTING 

 Doelstelling: Inzicht verwerven in E-catch en catch Locator + onderzoeken 
van potentieel voor belgische visserijsector. 

 Gesprek met Pieter van Slooten (E-catch) en Jelle Kapitein (Catch Locator – 
VCU) en vissers die met het Catch Locator-systeem werken (Arnemuiden 
22; Gebroeders Marijs) 

 Afspraken gemaakt voor verdere uiteenzetting van E-catch en Catch Locator 
binnenkort in Stekene (met Pieter van Slooten) 

 

Socio-economische 

onderzoekscel Visserij 

 

Koen Mondelaers 

 

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

 

Els Vanderperren  

 

Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Kim Sys 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Arne Kinds 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
Emely Hanseeuw 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij  
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
emely.hanseeuw@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
 

   

                  

© Karl Van Ginderdeuren 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \207



 
Verslag Bezoek Visserijbeurs Urk 

 

2 

Gesprek met Pieter van Slooten (E-catch, VCU Catch Management) en Jelle Kapitein 

(Catch Locator) 

 

Achtergrond 

 

Het elektronisch logboek voor de Belgische visserijsector dat beheerd wordt door Dienst Zeevisserij werd ontwikkeld 
door het bedrijf van Pieter van Slooten i.s.m. Aucxis in Stekene. 

Voor meer informatie over E-catch, Catch Management en Catch Locator. 

(Opmerking: Catch Management is het weegsysteem dat gebruikt wordt voor de Catch Locator, een systeem waarbij 
de wegingen worden gekoppeld aan het elektronisch logboek). 

 http://www.aucxis-erp.com/nl/oplossingen/e-catch 

 http://www.vcu.nl/vcu-catchmanagement 

 www.catchlocator.nl en http://www.youtube.com/watch?v=WkGmNTYzigQ 

 

Het gesprek 

 

 E-catch werkt samen met het bedrijf Aucxis in Stekene voor de ontwikkeling van hun informatiesysteem 
(http://www.aucxis.com/). Binnenkort worden wij uitgenodigd voor een verdere uiteenzetting van E-catch en 
Catch Locator. 

 

 Momenteel is Pieter van Slooten aan het werken aan een RFID-project voor traceerbaarheid in de 
visserijsector. RFID staat voor ‘Radio Frequency Identification’ en laat toe om op afstand informatie op te 
slaan in en af te lezen van RFID-tags die op viskisten zijn aangebracht. Het voordeel hiervan is dat meerdere 
kisten tegelijk kunnen ingelezen worden, wat de werklast verlaagt. 

 

 Vis wordt aan boord gebracht en gesorteerd per soort (al dan niet per grootteklasse, zie verder). De vis wordt 
gewogen met het Catch Management-weegsysteem en de informatie wordt via het internet in een centrale 
database gestoken. De informatie van de weging wordt ook in de tag opgeslagen (locatie van het schip op 
het moment van wegen, gewicht, vangsttechniek, nummer van de sleep, koelmethode, etc.). Elke tag heeft 
een unieke code en is gekoppeld aan een specifieke weging (vb. tong van dag 1, sleep 7, locatie X, tijdstip 
Y).  Momenteel wordt gebruik gemaakt van passieve tags, d.w.z. tags die moeten ingescand worden om 
hun informatie vrij te geven. RFID-tags daarentegen zijn actief en zenden radiosignalen uit die automatisch 
worden ingelezen van op afstand. Bedoeling van het systeem is om informatie over het vangstproces 
zichtbaar te maken naar de kopers toe (tot in de visveiling; het verderzetten van de traceerbaarheid is de 
verantwoordelijkheid van de retailers). 
 

 Er wordt gebruik gemaakt van conversiefactoren om de wegingen te corrigeren voor gutting. 
 

 Tong en schol worden doorgaans direct gesorteerd door de vissers, tarbot en griet pas op donderdag of 
vrijdag omdat ze in kleinere hoeveelheden worden gevangen (zie verder). 
 

 Traceerbaarheid: tot op welk niveau? 
o “1 op 1”: tag die op het schip op de kist wordt gekleefd = tag die in de veiling op de kist kleeft 
o Of: nieuw samengesteld ID. Bijvoorbeeld vis van meerdere visgronden (statistische rechthoeken) 

wordt samen gegooid en komt onder 1 nieuw samengesteld ID. 

 Kan nuttig blijken als het sorteren per grootteklasse aan boord voor de vissers niet 
haalbaar is.  
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Gesprek met reder Marijs en een bemanningslid (Arnemuiden 22) 

 

Een meerprijs voor volledig traceerbare vis? 

 
De vissers zeggen dat ze besparen op sorteerkosten die ze aan de visveiling betalen (sorteren op het schip betekent 
minder sorteerwerk aan land). 
De vissers zeggen geen globaal gezien geen meerprijs voor hun vis te krijgen en wijten dit aan de vrije markt van 
vraag en aanbod. Een systeem waarbij vissers die gebruik maken van de Catch Locator een euro meer krijgen per kg 
verkochte vis zou volgens de vissers wél in een meerprijs kunnen resulteren. 

 

De Catch Locator in België? 

 
We vroegen hoe we de Belgische vissers warm kunnen maken voor de Catch Locator. De heer Marijs zegt vooral te 
besparen op sorteerkosten, wat 2% van de omzet bedraagt. Dit gaat voor de Arnemuiden 22 gemiddeld om zo’n 1000 

euro. De eenmalige investeringskost van de Catch Locator bedraagt ca. 50000 euro. Na een dik jaar heeft de visser 
dit volgens hem terugverdiend. “Je verliest er niet aan”, voegt hij nog toe. 
 

Bedenkingen over het systeem (reder en bemanning Arnemuiden 22) 

 

 Je hebt eigenlijk een man meer nodig om al het werk te kunnen doen. Vooral de grote hoeveelheden schol 
vormen een probleem. 

 

 Probleem: er wordt eerst gevraagd naar dagverse vis. Als gevolg speelt het in het nadeel van de visser om 
tot op dag te traceren. 

o In de praktijk worden niet alle velden van de Catch Locator bekend gemaakt. Volgens de vissers 
wordt datum nooit weergegeven, simpelweg omdat dit nadelig is voor de visser (zie verder). 

 

 Er wordt hier en daar gesjoemeld: 
o Kisten worden soms weggezet om de dag erna te wegen als er te veel gevangen is (dagquota 

vervuld of vangst van kabeljauw (cfr. Kabeljauwherstelplan)). 
o Plaats van vangen ≠ plaats van wegen! 

 Volgens van Slooten is sjoemelen niet te vermijden, maar het wordt wel beperkt door 
strenge controles. Het systeem is volgens hem vrij waterdicht (dubbele controle, ook VMS-
data). 

 Varia 
o De geïnterviewde vissers zijn voor tijdelijke gebiedssluitingen voor een herstel van visstocks: 

“Weken tot maanden, maar geen jaren”. 

 
Conclusie 

 
 De Catch Locator biedt potentieel, ook voor de Belgische visserijsector: traceerbaarheid is een noodzakelijke 

eerste stap in de verduurzaming van de Belgische visserijsector. ILVO zou dit kunnen kaderen binnen het 
VALDUVIS-project. 

 

 
 

EINDE VERSLAG 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \209



VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \210



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 

Verslag: Overleg Dienst Zeevisserij – Elektronisch Logboek 

 

KIM SYS 

Samenvatting 

 Overleg met Jean-François Verhegghen, Dienst Zeevisserij (DZ) – Hoofd 
Cel Inspectie, op 28 november 2012, namiddag. 

 Aanwezig: Ruben Verkempynck (ILVO), Wim Allegaert (ILVO) , Arne Kinds 
(ILVO), Kim Sys (ILVO) , Jean-François Verhegghen (DZ), Ian Monteyne 
(DZ) 

 Topic: Het elektronisch logboek (ERS) in de Belgische visserij 

 

Doelstelling 

Het verwerven van inzicht betreft de het gebruik en de werking van het elektronisch 
logboek in de Belgische visserij.  

Het aftoetsen van de mogelijkheden om data ingevuld in het elektronisch logboek op 
termijn te gebruiken binnen VALDUVIS. En idealiter beide systemen op elkaar af te 
stemmen. 

 

Socio-economische 

onderzoekscel Visserij 

 

Koen Mondelaers 

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

 

Els Vanderperren  

Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
Sectie Biologie 

els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be 

 

Ruben Verkempynck  

Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Technisch Visserijonderzoek 
ruben.verkempynk@ilvo.vlaanderen.be 
 
 

Kim Sys 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Technisch Visserijonderzoek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 
 

Arne Kinds 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Technisch Visserijonderzoek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
 
Emely Hanseeuw 

 
Eenheid Dier - Visserij 
    Sectie Technisch Visserijonderzoek 
emely.hanseeuw@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
 
 
 

 

  

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \211



 
VALDUVIS: Verslag Overleg Dienst Zeevisserij – Elektronisch Logboek 2 

EU-Wetgeving Visserijlogboek  

 

 De EU-wetgeving inzake het visserijlogboek is terug te vinden in de artikels 14 t.e.m. 25 uit  verordening 

nr. 1224/2009. 
 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een 

communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid 

moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, 

(EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 

676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen 

(EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:343:0001:01:NL:HTML 

 

 De essentie in het kader van VALDUVIS: 
 
Het onderstaande schema geeft de voorwaarden voor het al dan niet bijhouden van een elektronisch of 
papieren logboek weer. 
 

 

 
In het visserijlogboek worden alle hoeveelheden van elke gevangen en aan boord gehouden soort boven de 
50 kg equivalent levend gewicht vermeld. 
 
Het visserijlogboek bevat volgende informatie: 
 

Vissersvaartuig: extern identificatienummer, naam 
Vissoorten: FAO-drielettercode, geografisch gebied, datum van de vangsten, geschatte hoeveelheden 
in kg levend gewicht (tolerantiemarge bedraagt 10%) 
Visreis: datum van vertrek uit en aankomst in haven, duur, aantal visserijactiviteiten 
Vistuig: soort, maaswijdte, afmeting 
 
Geografisch gebied: binnenvaren en verlaten (bij communautaire visserij-inspanningsregeling) 

 

“Kapiteins van communautaire vissersvaartuigen noteren in hun visserijlogboek ook alle geschatte 

teruggegooide hoeveelheden van meer dan 50 kg equivalent levend gewicht.”  

 
Het visserijlogboek dient binnen 48h na de aanlanding te worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten. 
Het elektronisch logboek dient minstens eenmaal per dag elektronisch te worden doorgestuurd naar de 
bevoegde autoriteit van de vlaggelidstaat.  
 
Voor de omrekening van dood visgewicht naar levend visgewicht worden door de EU bepaalde 
omrekeningsfactoren gebruikt. 

 

 

Lengte 
Vissersvaartuig 

< 10 
meter 

GEEN 
visserijlogboek 

≥ 10 
meter 

Visserijlogboek 

< 15 meter   

EN  

uitsluitend binnen 
12 nm actief OF ≤ 

24 h op zee  

Papieren 
logboek 

≥ 12 meter 
Elektronisch 

logboek 

10 - 12 meter 
Papieren 
logboek 
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 De wetgeving in België: 
 
In België worden alle vissersvaartuigen ongezien hun lengte verplicht om hun logboek elektronisch bij te 
houden. Op dit moment zouden slechts een 15-tal vaartuigen nog niet zijn uitgerust met een elektronisch 
logboek. Wordt een visserijlogboek elektronisch bijgehouden, dan is de kapitein vrijgesteld van het bijhouden 
van een papieren logboek. Desalniettemin wordt het visserijlogboek vaak zowel op papier als elektronisch 
geregistreerd. 
 
Er wordt bij Jean-François Verhegghen (JFV) navraag gedaan om een lijst door te sturen welke Belgische 
vissersvaartuigen al dan niet een elektronisch en/of papieren visserijlogboek bijhouden. 
 

 

Het elektronisch logboek in de praktijk in België 

 Software en databanken:  
 

De software achter het Belgisch elektronisch logboek werd ontwikkeld door het bedrijf Aucxis (http://www.aucxis.com) 
en werd E-Catch gedoopt. Zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland gebruiken hetzelfde softwarepakket. Aucxis 
heeft tevens de software achter het vernieuwde veilsysteem ontwikkeld.  
 
DZ werkt samen met Collecte Localisation Satellites (CLS http://www.cls.fr ) om de logboekgegevens realtime op te 
vragen. Het Groot Vloot Segment (GVS) communiceert via satelliet, het Klein Vloot Segment via GPRS.  Deze 
logboekgegevens komen in de databank QUOVIS (statistisch quotumregistratiesysteem) terecht. DZ zendt deze data 
vervolgens door naar één centraal Europees knooppunt.  
 

 Toegang logboekdata 
 

De logboekdata kunnen op elk moment door de DZ worden opgevraagd via het ERS DATA CENTER. Op dit moment 
krijgen enkel DZ en FOD mobiliteit inzage in deze gegevens. Aangezien DZ eigenaar is van de data bepalen ook zij 
wie toegang tot deze gegevens te verlenen. JFV verduidelijkt dat het op termijn de bedoeling is om de logboekdata 
ook door te spelen naar de veiling. 
 

 Ingeven en doorsturen van logboekdata 
 
Alle data die door het elektronisch logboek worden gevraagd, worden handmatig ingegeven. 
 
Het vangstgebied. Het vangstgebied en het wijzigen van vangstgebied wordt handmatig ingegeven. Er is m.a.w. voor 
het bepalen van het geografisch gebied geen koppeling gemaakt met een GPS. Deze koppeling is wel voorzien 
binnen de E-Catch software. Volgens JFV zou het op termijn mogelijk zijn een GPS te koppelen aan het elektronisch 
logboek. Dit zou het prutsen met vangstgebieden kunnen tegengaan. 
 
De vangsthoeveelheid. Ook het ingegeven van de geschatte hoeveelheid vangst gebeurt handmatig. De E-Catch 
software voorzien wel een koppeling met een digitale weegschaal. In Nederland maken sommige vaartuigen hier 
reeds gebruik van. Hun Catch Management systeem is gekoppeld met het E-Catch systeem. In de Belgische visserij 
gebruiken op dit moment 73 vaartuigen gebruik van het digitaal MARELEC-weegsysteem. Een koppeling van dit 
weegsysteem aan het Elektronisch logboek zou ook hier prutsen met vangsthoeveelheden kunnen tegengaan. 
 
Ingeven. Eenmaal per dag worden de vangsten van de voorbije dag ingegeven in het systeem. De E-catch software 
voorziet reeds een applicatie voor het ingeven van data per trek. In de Noorse Wateren moet sowieso trek per trek 
worden geregistreerd, maar dit is door EU nog niet opgelegd. 
 

Doorsturen. Het doorsturen van de logboekdata gebeurt minstens éénmaal per dag en dit voor 12h ’s nachts. De 
wijziging van vangstgebied (ICES devision) moet meteen doorgeseind worden. 
 
De vangstdeclaratie. De vangstdeclaratie gebeurt door de visveiling naar DZ op basis van de hoeveelheid verkochte 
vis. Dit is dood gewicht in kg. Deze hoeveelheden worden omgerekend naar levend gewicht en door DZ vergeleken 
met de raming van de vangsthoeveelheden in het elektronisch logboek. 
 
De velden die voorkomen in het elektronisch logboek werden bepaald in de EU-controleverordening nr. 1224. Volgens 
JFV is het dan ook enorm moeilijk om in het kader van VALDUVIS nieuwe velden hieraan toe te voegen.  
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Vessel Monitoring System (VMS) 
 
Het VMS-systeem is een passief systeem m.a.w. het doorsturen van de VMS-data gebeurt volledig geautomatiseerd. 
Dit in tegenstelling tot het ERS-systeem waarbij de kapitein zelf de data moet doorsturen.  

Volgende data worden door het VMS-systeem om de 2u doorgegeven naar de vlaggelidstaat (In Noorse wateren 
gebeurt dit elk uur) op basis van de gegevens opgemeten door een ingebouwde GPS 

 Naam vaartuig 

 Datum 

 Lengte- en breedtegraad 

 Snelheid 

 Richting 

 Status 

 

Volgens JFV is het enorm moeilijk om de ingebouwde GPS in het VMS-systeem te gebruiken om een koppeling te 
maken met het ERS-systeem. Het VMS-systeem is a.h.w. een black box.  

Er gebeurt een strikte controle door de scheepvaartpolitie op het al dan niet uitseinen van VMS-data. Vaartuigen 
zonder VMS-signalisatie worden onmiddellijk naar de haven geleid.  

 
Demonstratie E-Catch 

 

Gebruikershandleiding E-Catch met screenshots: http://www.e-catch.nl/media/files/manual_BE.3.19.pdf 
 
Opmerkingen 

 

 In hoeverre wordt het elektronisch logboek correct bijgehouden? Bij de demonstratie was bij de opvraging 
van een bepaald vaartuig, al 3 dagen op zee, nog geen ERS-data binnen. Wordt hierop gecontroleerd en 
hangen sancties vast aan het niet tijdig doorseinen van ERS-data? 

 … 
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AANWEZIGEN 

Marc Welvaert (DZV), Eddy Tessens (DZV), Kim Sys (ILVO), Arne Kinds (ILVO) 

CONCLUSIES 

 VALDUVIS zou graag de nodige data aangeleverd zien via een 
redersbericht dat vanop zee wordt doorgestuurd. 

 

o Functie reeds aanwezig in e-catch. 
o Uitbreiding met RFID-code en gedetailleerde métier-info is vrij 

eenvoudig. 
o Verder overleg hierover met Louis Selleslags, Aucxis, VLV en ILVO. 

 
 Vertrouwelijkheid van data. 

 

o VALDUVIS heeft vangstdata (tripniveau) en economische data 
(vaartuigniveau) nodig om duurzaamheid te bepalen. 

o Over het gebruik van de data voor de berekening van de scores moet 
een akkoord komen op volgende Stuurgroep (donderdag 6 februari). 

o Over de weergave van de data in de visveiling (vb. aggregatie) zal in 
een later stakeholderproces (MSP) worden beslist. Het is echter 
aangeraden dat we deze discussie levendig houden. 
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1. Datastroom 

 

 Kim licht het schema ‘traceerbaarheid en dataflow in VALDUVIS’ toe. 
 Voorstel van VALDUVIS is altijd geweest om de nodige data uit e-catch (software aan boord) via een 

gestructureerd bericht door te sturen via de veiling naar VALDUVIS (anders dan de bestaande stroom naar 
DZV) 

 Nu blijkt dat er een akkoord is tussen DZV en VLV om de bestaande datastroom van het vaartuig naar DZV 
uit te breiden: vaartuig (e-catch)  DZV  Veiling 

o Voor VALDUVIS is dit geen probleem, voor ons kan de stroom gewoon verder worden uitgebreid: e-
catch  DZV  Veiling  VALDUVIS 

o (Opmerking: aan het versturen van data van op zee is ook een extra kost gekoppeld: gebruik van 
satellietverbinding) 

 De termijn waarbinnen de data van DZV automatisch naar de VLV zullen worden gestuurd is kort: enkele 
maanden (volgens Marc is dit zeker operationeel tegen het einde van VALDUVIS) 

 Kim benadrukt dat VALDUVIS afhankelijk is van de veiling om ‘realtime’-scores te berekenen. 
 

2. Eigendomsrecht data 

 

 Wie moet toestemming geven voor het gebruik van de data van het elektronisch logboek? 
o Dit is nog niet helemaal duidelijk, maar DZV voorziet hierin geen problemen. 
o Een goede communicatie naar alle stakeholders toe is essentieel. 
o Het VALDUVIS-team stemt hiervoor verder af met Jean-François Verheggen. 

 
3. Toevoegen extra veld(en) e-catch? 

 

 Concreet: enkele extra velden m.b.t. vangsttechniek  
 Marc en Eddy zeggen dat dit mogelijk is en voorzien hierin geen problemen (volgens Aucxis is dit ook 

mogelijk en is dit niet de grote kost) 
 Momenteel bestaat output e-catch uit een code (1 tot 99) die overeenkomt met bepaald gear. Momenteel zijn 

niet al deze velden ingevuld, dus is er ruimte voor extra codes. 
 Dus: 2 mogelijkheden: 

o Goedkope manier: VALDUVIS werkt met bestaand systeem van DZV (enkel toevoegen gearcodes 
in codetabel) 

o Grotere kost: output veranderen in functie van nieuwe gearcodes  
 Voor VALDUVIS is dit op zich niet essentieel, maar mogelijks ziet DZV hier op lange 

termijn de voordelen van in (cfr. automatisering, traceerbaarheid, etc.  cfr. koppeling aan 
RFID-databank)  

4. Afspraken 

 

 ILVO zou graag tot een akkoord komen over deze zaken vóór de stuurgroep van 6 februari. ILVO zet 
hiervoor de zaken op een rijtje, bespreekt dit intern en met Jean-Fraçois Verheggen en koppelt dan terug 
met Eddy Tessens. 

 ILVO gaat na of de veiling klaar is om de berichten te ontvangen en te koppelen aan de veilklok 

EINDE VERSLAG 

EDIT na overleg met Jean-François Verheggen en Wim Allegaert 

 Wim 

o Om op termijn de rechtstreekse koppeling met de RFID-database mogelijk te maken, wordt de 

informatie toch best toch via het redersbericht doorgestuurd. 

 

 Jean-François 

 

o Opmerkingen bij bovenstaand verslag 
 

 Momenteel heeft de VLV toegang tot de database van DZV om gegevens van het logboek 
te consulteren. Dit is een niet-geautomatiseerde toegang en het is niet de bedoeling 
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om gegevens via webservices naar de VLV over te maken. 

 Jean-François waarschuwt voor het gebruik van de data voor berekening van de 
VALDUVIS-score voor gebruik in een gecertificeerd systeem zonder toestemming van de 
reders. 
 

 Opmerkingen hierbij door het VALDUVIS-team 

 

o Akkoord met toestemming voor gebruik voor certificatie, maar dit gebeurt pas in een later stadium. 
Wij stellen voor om de reders eerst kennis te laten maken met het informatiesysteem VALDUVIS 
(service die verstrekt wordt voor de gehele vloot). Zichtbaarheid op de klok, opstellen van 
lastenboeken en instappen in certificeringssysteem zijn verdere stappen waarvoor duidelijke 
afspraken nodig zijn. Concreet zouden wij dus graag een goedkeuring krijgen van alle 

betrokken partijen om deze data te gebruiken voor de berekening van de VALDUVIS-

indicatoren. 

o Gezien er nog geen geautomatiseerde verbinding bestaat tussen DZV en VLV, verkiezen wij 

een parallelle stroom van e-catch naar de VLV. Het voordeel hiervan is dat dit kan gekoppeld 
worden aan de RFID-database in het kader van traceerbaarheid. Louis Selleslags en Aucxis zijn 
reeds goed op de hoogte van de vereisten van de VLV en VALDUVIS en werken momenteel enkele 
offertes uit. De kosten hiervoor worden gedragen door het traceerbaarheidsproject. 
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Valduvis: overview modules

Input:“tripID”, species, catch date
Action:
 - Get commercial & reference indicators
 - Calculate score: weighing indicators
Output: scoring data / chart

     Interface sustainability

Commercial  data:
- Trip data: period, vesseldata, gear
- Logbook data: species, weight, area, effort 
(fishinghours)

Database DZ

Input: vessel, species, area, ...
Output:
 - Ecologic indicators
 - Social indicators
 - Economic indicators

        Interface reference data

Input: “tripID” 
Output: commercial indicators

           Interface commercial data

Manage reference data

UI

Display scoring chart

UI: auction clock

Ecologic data (eg. Ices stock advice, 
discard atlas, fuel, …)
Social data (eg. security aboard,…)
Economic data(eg. profitability)
BE Fishery data (eg. vessel: gear, power, ...)

   Reference database

Store scoring data (eg reference averages)

    Sustainability dbase 

Send logbook data

Interface e-catch
1

2

3 4

5

6

AUCXIS

ILVO

Dienst Zeevisserij

Interface

User interface

Database

“fixed” gear data: eg sumwing, 
rolsloffen, fishnet, meshsize (?), ...

“tripID”: eg vesselnumber + departdate
Species: eg FAO code

Catch date or fishfreshness code

Gear level: TBB03 (eg TBB_DEF_70-99)?
Vesseldata: Loa, power, ton

Weight = estimate fresh weight
Area: rectangle or division?

RFID-tag: only ID or ID+data(species, 
scoring)?
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ndevooght
Tekstvak

ndevooght
Tekstvak
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VALDUVIS 

Verslag: Bezoek VLV Zeebrugge – Sortering 

 

KIM SYS 

Samenvatting 

 Rondleiding tijdens de vissortering in de Zeebrugse visveiling door Patrick 
De Schuyter, Vlaamse Visveiling (VLV) – Hoofd Technische Dienst, op 22 
november 2012, nacht. 

 Aanwezig: Arne Kinds (ILVO), Kim Sys (ILVO) , Tom De Decker (TDD- 
Aucxis), Patrick De Schuyter (PDS - VLV) 

 Topic: De sortering van de vis in de veiling 

 

Doelstelling 

Het verwerven van inzicht in de manier waarop de sortering in de Zeebrugse 
visveiling verloopt.  

Nagaan waar precies de uitdagingen zitten om op korte termijn een 
vistraceersysteem in het kader van VALDUVIS in de veiling te implementeren.  
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Plattegrond van de visveiling 
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Flow van de vis in de visveiling 
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1. Lossen van het vaartuig 

 

De viskisten worden m.b.v. een kraan uit het visruim gehesen en op de kade aan land gebracht. De volgorde waarin 
de kisten worden gelost hangt af van hun opstelling in het visruim. Een heftruck brengt de viskisten van de kade naar 
een koelruimte waar de kisten worden bewaard tot op het moment van de sortering. 
 
Opm. Viskisten die vanuit een buitenlandse haven naar de veiling worden getransporteerd m.b.v. koeltransport komen 
de veiling binnen via de laadkaaien. 
 

  

 
 
 

2. Bewaren in de koelruimte 

 

De viskisten worden in de koelruimte bewaard tot op het moment dat de vis wordt gesorteerd. 
 
De viskisten staan niet geordend volgens vissoort, vangstgebied of vangstdatum. Meestal staan dezelfde vissoorten 
wel bij elkaar. Ook worden de viskisten afkomstig van de laatste trekken soms apart gehouden.  
 
Opm. Hoe wordt er juist onderscheid gemaakt tussen de viskisten afkomstig van de laatste trekken? Gebeurt dit door 
alle reders? Wordt er op de viskisten zelf een nota gelegd? Dit is op dit moment nog niet duidelijk.  
 
Opm. Merk op de foto’s de verschillende kleuren van de viskisten op. De viskisten in het circuit vaartuig-veiling zijn 
meestal eigendom van de reder zelf. Deze reder heeft kisten van andere stopgezette rederijen opgekocht. Daartussen 
zitten ook nog kisten van andere visveilingen. 
 
In het geval binnen het traceersysteem met getagde viskisten wordt gewerkt, wordt het volgens PDS een uitdaging 
om ervoor te zorgen dat de reder aan het begin van zijn vistrip steeds getagde viskisten ter beschikking heeft. De 
viskisten van een reder worden op verschillende plaatsen gestockeerd. Een reder begint soms ook zijn vistrip in een 
buitenlandse haven, waar misschien geen getagde viskisten ter beschikking zijn. Een oplossing zou werken zijn naar 
een systeem waarbij een reder een vaste poele kisten gebruikt cfr. systeem in Nieuwpoort. De kisten die de veiling 
binnenkomen om te worden gesorteerd, zouden dan spoedig het wassysteem moeten passeren, zodat ze 
gebruiksklaar zijn voor het begin van de volgende visreis.  
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3. Voorsorteren 

De viskisten worden met een heftruck vanuit de koelruimte naar de veilhal gebracht. Daar worden de kisten per 
vissoort gesorteerd. De kisten van de laatste trekken worden soms apart gehouden. Deze sortering gebeurt manueel. 
Men heft elke kist van een stapel op om na te gaan welke vissoort zich in de onderliggende kist bevindt. In de meeste 
gevallen staan dezelfde soorten op één stapel. 

Viskisten zouden in dit stadium geordend kunnen worden gestapeld naargelang vissoort, vangstgebied en 
vangstdatum. Voor viskisten voorzien van een label of tag volstaat het deze uit te lezen m.b.v. een handheld scanner. 
Dit brengt echter een vergrote werklast met zich mee. Is dit praktisch haalbaar?  
 

 

 

4. Manueel Sorteren 

Vissoorten die niet machinaal worden gesorteerd blijven in de veilhal staan voor de manuele sortering. Deze sortering 
gebeurt op mobiele sorteertafels. De viskisten worden van de voorsortering per soort naar de sorteertafel gebracht. 
Deze sorteertafel staat ter hoogte van de plaats waar de viskisten uiteindelijk in de veilhal voor de veiling terecht 
komen.  

De sortering is een continu proces van aanleveren van nieuwe kisten en het afvoeren van gesorteerde kisten. Men 
probeert zoveel mogelijk per soort te werken. Een aantal viskisten met vissen van dezelfde soort worden op de 
sorteertafel geledigd. Deze vissen worden dan per grootteklasse gesorteerd en komen in de viskisten achter de 
sorteertafel terecht. Dit gebeurt meestal door twee sorteerders tegelijkertijd en op het zicht. Bij onzekerheid kunnen ze 
beroep doen op een kleine mobiele weegschaal.  Een derde sorteerder controleert het gewicht van de volle kisten 
achter de sorteertafel en brengt deze naar hun uiteindelijke plaats in de veilhal. Voor de controle van het gewicht 
wordt een grote mobiele weegschaal gebruikt. Klopt het gewicht niet dan wordt er vanuit andere kisten aangevuld of 
wordt vis uit de kist verwijderd tot het gewicht klopt. 
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Uitdaging. Hoe de informatie van de kisten IN transfereren naar de kisten UIT? Volgens TDD kan dit via het 
inscannen van tags/barcodes m.b.v. handheld scanners. De sorteerders die de kisten ledigen op de sorteertafel 
scannen die kisten als zijnde IN. De derde sorteerder scant de kisten die naar hun uiteindelijke plaats in de veilhal 
worden gebracht als zijnde UIT. Door een tijdsregistratie mee te nemen bij het scannen van de kisten kan het 
systeem nagaan welke kisten IN uiteindelijk in welke kisten UIT terecht komen en kan ook de informatie die aan de 
kisten is gekoppeld overgedragen worden. Deze lijst zal echter nooit perfect corresponderen aangezien de vissen van 
1 kist UIT uit meerdere kisten IN komen. In dit stadium worden we dus geconfronteerd met een stukje verlies aan 
informatie. 

 

 

 

4. Machinaal Sorteren 

De vissoorten die machinaal worden gesorteerd, worden met een heftruck van de voorsortering naar de machinale 
sortering gebracht. Er zijn twee sorteermachines aanwezig in de veiling van Zeebrugge. De viskisten worden per soort 
op een transportband geledigd. De sorteerders staan aan deze transportband om vissen met hun kop naar voren te 
plaatsen zodat deze op een correcte manier kunnen afgewogen worden door een digitale weegschaal. Elke vis 
passeert een laserstraal waardoor het systeem weet dat een nieuwe vis moet worden afgewogen. Het sorteersysteem 
zorgt ervoor dat de vissen per grootteklasse in kisten terecht komen. Dit gebeurt over twee transportbanden.  Een 
derde sorteerder staat aan het einde van de transportband om de volle kisten op elkaar te stapelen. Een heftruck 
brengt deze volle viskisten naar hun uiteindelijke plaats in de veilhal. 

KISTEN IN 

KISTEN UIT 
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Uitdaging. Hoe de informatie van de kisten IN transfereren naar de kisten UIT? Net zoals bij de manuele sortering 
stelt zich bij de machinale sortering hetzelfde probleem. Volgens TDD kan een zender op de transportband de kisten 
IN registreren. De sorteerder die aan het einde van de transportband de kisten stapelt zou dan met een handheld 
scanner de kisten UIT moeten registreren. De viskisten IN komen op één transportband terecht maar worden over 
twee rijen viskisten UIT gesorteerd. Ook hier is er geen volledige correspondentie tussen de lijst viskisten IN en 
viskisten UIT en dus een stukje verlies aan informatie. 

KISTEN IN 
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5. Kisten Veilklaar maken 

De viskisten worden na de manuele of machinale sortering naar hun uiteindelijke plaats in de veilhal gebracht. Daar 
wordt aan de hand van een handheld het aanbod vis in het veilsysteem ingegeven.  

  

 

KISTEN UIT 
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Opportuniteit. M.b.v. deze handheld wordt héél wat informatie manueel ingegeven o.a. vismethode, visgrond, gewicht 
kisten,…Moest een traceersysteem worden ingevoerd zit deze informatie sowieso reeds in het systeem en volstaat 
het deze databank te koppelen aan het veilsysteem. Deze werklast zou dus in principe kunnen wegvallen. Bovendien 
is zou er meer controle kunnen zijn over de juistheid van deze gegevens als het traceersysteem zou worden 
gekoppeld aan het elektronisch logboek. 

 

Varia 

Verantwoording van de rederij (bijv. de reder zelf en zijn vrouw) is meestal aanwezig bij de sortering om een oogje in 
het zeil te houden. Bovendien is ook de rederij tijdens het sorteren verantwoordelijk voor de correcte afijzing van de 
viskisten. De veiling bied enkel de sortering aan als dienst. 

De gebruikte viskisten (zowel deze van de reders als deze van de visveiling) worden vooraleer ze opnieuw in 
circulatie komen gewassen. Daarna worden ze gestockeerd voor volgend gebruik. 
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Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Eenheid Dier

www.ilvo.vlaanderen.be
Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Voorstel traceersysteem

Belgische visserij

Ter voorbereiding van MSP I “Traceerbaarheid binnen VALDUVIS”

8 februari 2013 om 13h30, ILVO-Visserij

Kim Sys & Arne Kinds
VALDUVIS

Inleiding

Deze PowerPoint schetst een traceersysteem van vaartuig tot eerste 
aankoop voor de Belgische visserij dat maximaal voldoet aan de eisen 
binnen VALDUVIS en de EU-regelgeving omtrent traceerbaarheid.

Tijdens het MSP I ‘Traceerbaarheid binnen 
VALDUVIS’ zal dit voorstel worden gebruikt 
als vertrekpunt om na te denken over het 
te implementeren traceersysteem.
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Inleiding

Beste stakeholders,

U zult na elk behandeld thema in dit voorstel een slide
terugvinden met specifieke vragen en opmerkingen, te
herkennen aan onderstaand icoon:

Op de laatste slide staan nog enkele concrete vragen opgelijst.

Gelieve dit voorstel grondig door te nemen en reeds binnen
uw organisatie na te denken over deze vragen.

Voorbeeld 
Is het sorteren per vangstgebied haalbaar?

Wat is traceerbaarheid?

TRACEABILITY = ability to trace the history, application or location of 
that which is under consideration

ISO/FDIS 12875:2011(E) Traceability of finfish products

Toegepast op de visserijsector

Vis is traceerbaar in tijd en ruimte

Vangst
Wat? Waar? Wanneer? Wie?

• Vermarkting
• Verwerking
• Distributie

Consument

Basisdata voor 
bepalen 
duurzaamheid
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Waarom Traceerbaarheid voor de Belgische 
Visserij?

• Essentieel voor de berekening van de VALDUVIS-duurzaamheidsscores

“VALDUVIS kan slechts betekenisvolle uitspraken doen over de duurzaamheid van een lot vis als de 
duurzaamheidsscore is gebaseerd op betrouwbare en volledige informatie”

Informatie over de vangstlocatie, het vaartuig, de visserijtechniek, de vangstdatum is essentieel voor 
een correcte berekening van de duurzaamheidsscore.

De FOCUS van het traceersysteem ligt bij het 
behalen van de VALDUVIS-doelstellingen

Waarom traceerbaarheid voor de Belgische 
Visserij?

• EU-regelgeving

“Onverminderd Verordening (EG) nr. 178/2002 (General Food Safety Legislation) zijn alle partijen visserij- en aquacultuurproducten in alle 
stadia van de productie, de verwerking en de distributie traceerbaar, vanaf de vangst of de oogst tot en met de detailhandel.

(Verordening (EG) nr. 1224/2009 art. 58 Traceerbaarheid)

“De in artikel 58, lid 5, van de controleverordening bedoelde informatie over visserij- en aquacultuurproducten wordt door de 
marktdeelnemers aangebracht aan de hand van een identificatiedrager zoals een code, streepjescode, een elektronische chip of een 
soortgelijk instrument of markeersysteem: 
a) met ingang van 1 januari 2013, voor visserijtakken waarop een meerjarenplan van toepassing is; 
b) met ingang van 1 januari 2015, voor andere visserij- en aquacultuurproducten.

(Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 hfdst. I Traceerbaarheid)

• CONSUMENT?

“Zeventig procent van de Europese verbruikers wil dat de herkomst van voedingsmiddelen duidelijk vermeld wordt op de verpakking.”
(VILT 24/01/2013)

“Traceability has been a driver for increase sales. By taking part in the eTrace project and promoting traceable food, we have stimulated a 
strong interest from consumers.”

(eTrace project, Sweden)
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Traceerbaarheid binnen VALDUVIS

Traceerbaarheid binnen VALDUVIS = traceerbaarheid van vaartuig tot eerste aankoop

Het VALDUVIS-systeem kan als eerste bouwsteen fungeren voor een volledig traceersysteem van 
vangst tot retail en detailhandel 

Vangst Sortering in veiling Eerste aankoop

• Aankoper kan het lot vis traceren tot op de vangst: waar, wanneer, hoe en door 
wie gevangen?

• VALDUVIS-team berekent o.b.v. deze data de duurzaamheidsscore van het lot vis

Traceer-databank

Vis Vis

Data

Data

Data

Welke traceerdata heeft VALDUVIS nodig?

VALDUVIS EU

Vissersvaartuig X X

Visserijtechniek in detail
(op deze manier kan bij het berekenen van de duurzaamheidsscore rekening 
gehouden worden met aanpassingen ter verduurzaming van de boomkor bijv. 
ontsnappingspanelen, rolsloffen, sumwing,…)

X (EU vraagt enkel FAO-definitie 
van de visserijtechniek bijv. BT of 

Beam Trawl)

Vissoort X X

Vangstdatum (precieze vangsttijdstip niet noodzakelijk 
voor de duurzaamheidsberekening) X

Vangstgebied
Het vangstgebied heeft een grote invloed op 

de duurzaamheidsscore en is dus een essentiële 
parameter in de traceerdata

X 
(ICES divisie bijv. IVa of Noordelijke 

Noordzee)

X 
(ICES divisie bijv. IVa of 
Noordelijke Noordzee)

1 traceer-unit = 1 partij = 1 viskist
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In de praktijk: RFID

Alle viskisten in het circuit worden uitgerust met een RFID-tag
• Kisten in het circuit vaartuig - veiling
• Kisten in het circuit veiling - eerste aankoop

RFID  = Radio Frequency Identification
= een technologie om draadloos informatie van zogenaamde  RFID-”tags”, die op of in objecten 

zitten, op te slaan en uit te lezen

RFID wordt beschouwd als de opvolger van de barcode

Toegepast op de 
visserijsector

Waarom RFID?

• Naar analogie met andere traceersystemen in de visserijsector in het 
buitenland 

(Denemarken, Noorwegen, Zweden,…)

• O.b.v. de RFID-tag kan een kist in tijd en ruimte worden opgevolgd 
(Vlaamse Visveiling is hiervoor vragende partij)

Er is reeds beslist om de traceerbaarheid te organiseren o.b.v. RFID-tags 
(Vergadering in VLV op 26 oktober 2012, Dienst Zeevisserij, ILVO, VLV, Rederscentrale)

Concreet: op het vissersvaartuig

Stap 1: vis wordt gewogen

Stap 2: RFID-tag wordt automatisch 
gescand bij het wegen

Stap 3: Informatie wordt tijdens het 
scannen aan de RFID-tag gekoppeld

Stap 4: Informatie op de RFID-tag wordt 
naar de VALDUVIS-databank gestuurd

Traceerdatabank

E-Catch

GPS zendt exacte 
vangstlocatie door naar het 
elektronisch logboek e-catch

DATA-overdracht:
• Vangstgebied
• Vangstdatum
• Vaartuig
• Vangsttechniek

DATA-overdracht:
• VissoortDe vissoort wordt opgegeven in de digitale

weegschaal en het gewicht van de vis wordt
afgewogen

Een RFID-scanner gemonteerd op de weegschaal scant
bij het wegen van de vis de RFID-tag op de viskist

Informatie over de vissoort (afkomstig uit de digitale
weegschaal), het vangstgebied (ICES divisie o.b.v. GPS-
coördinaten), de vangstdatum, het vaartuig en de
visserijtechniek (elektronisch logboek e-catch) worden
aan de RFID-tag van de viskist gekoppeld

De informatie gekoppeld aan de RFID-tags wordt naar de
traceerdatabank gestuurd voor de berekening van de
duurzaamheidsscore

Invoeren 
specifieke 
vangsttechniek 
bijv. sumwing, 
hydrorig,…
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Concreet: op het vissersvaartuig
Wat houdt dit voorstel concreet in voor de reder:

• Alle kisten in omloop en eigendom van de reder moeten 
van een RFID-tag worden voorzien

• GPS-toestel wordt gekoppeld aan het elektronisch logboek

• RFID-reader wordt gemonteerd aan de weegschaal

• Schipper registreert gedetailleerde informatie over 
vangsttechniek in het elektronisch logboek

EU-Subsidie-aanvraag i.k.v. traceerbaarheid is lopend 
(resultaten juni 2013)

Waarbij wordt getracht de bijkomende werklast te minimaliseren

Stof tot nadenken

• Wat betekent dit voorstel voor de dagelijkse werking aan 
boord?

• Lijkt dit voorstel op een vissersvaartuig haalbaar?

• Welke implicaties zou dit kunnen teweeg brengen?

• Zie je mogelijke knelpunten?

• Zie je een meer haalbare/efficiëntere aanpak?
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Concreet: in de veiling

Centrale vraag: hoe kan de vis per vangstgebied gesorteerd 
worden zonder de werklast nodeloos te verhogen en met een 
minimaal verlies aan informatie?

Cijfers Dienst Zeevisserij (2011):

80% van de visreizen beslaan 
slechts 1 ICES- gebied; 17% van de 

visreizen gebeurde in twee 
gebieden; 2% in 3 gebieden en 1% 

in 4 of meer gebieden

Twee circuits

- Manuele sortering
- Machinale sortering

De uitdaging stelt zich maar in 
20 percent van de gevallen

1. Manuele sortering (1)

① Kisten van 40 kg worden 5 hoog 
gestapeld opgesteld

Huidige situatie

- Een aantal kisten per keer wordt op de
tafel geledigd.

- 3-tal tafels, 2 sorteerders per tafel.

- Sorteerders sorteren vis per
grootteklasse. Dit gebeurt op zicht. De
sorteerders weten ongeveer hoeveel
vis van elke grootteklasse overeenkomt
met een volle kist (40kg).

② Vis wordt per soort gesorteerd 
op mobiele sorteertafels

③ Gewicht wordt gecontroleerd 
op mobiele weegschalen

- De vis werd aan boord reeds per soort
gesorteerd. In de veiling wordt
gecontroleerd of dit juist is gebeurd.

- M.a.w. de kisten staan reeds min of
meer per soort samen, en zelfs per
vangstgebied (de kisten komen immers
zo uit het ruim).
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1. Manuele sortering (2)

① Kisten van 40 kg worden 5 hoog 
gestapeld opgesteld

Voorstel VALDUVIS

- Flow blijft nagenoeg ongewijzigd

- Kisten worden gescand alvorens ze op
de tafel worden geledigd. De informatie
van die kisten zit dan in het systeem
totdat nieuwe kisten worden
uitgescand (zie ④).

- Vis van verschillende vangstgebieden
gescheiden houden, zij het over
verschillende lijnen of na elkaar op
dezelfde lijn (*).

- De vis komt in nieuwe kisten terecht,
voorzien van een RFID tag

② Vis wordt per soort gesorteerd 
op mobiele sorteertafels

③ Gewicht wordt gecontroleerd 
op mobiele weegschalen

- De sorteerders controleren m.b.v.
handheld-scanners of de kisten die
samen uit het ruim komen effectief uit
hetzelfde vangstgebied komen.

④ Informatie wordt m.b.v. 
handheld-scanner overgeheveld 

op nieuwe kist

(*) Opmerking: in 80% van de gevallen 
komt alle vis uit hetzelfde 

vangstgebied 

Concreet: in de veiling - manuele sortering
Wat houdt dit voorstel concreet in voor de veiling:

• Alle kisten in omloop en eigendom van de veiling moeten van een RFID-tag worden 
voorzien

• Voorsortering: viskisten worden op vangstgebied (ICES divisie) 

gecontroleerd m.b.v. RFID-handheld scanners

• Manuele sortering: viskisten worden per vangstgebied gesorteerd. Sorteerders 
scannen kisten vóór en ná sorteren m.b.v. RFID-handheld scanners

• Viskisten worden bij het veilen per vangstgebied geveild. M.a.w. éénzelfde lot 
bestaat uit viskisten uit eenzelfde vangstgebied (dit wordt in een volgend MSP behandeld)

EU-Subsidie-aanvraag i.k.v. traceerbaarheid is lopend 
(resultaten juni 2013)

Waarbij wordt getracht de bijkomende werklast te minimaliseren
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Stof tot nadeken

• Wat betekent dit voorstel voor de dagelijkse werking in de 
veiling?

• Lijkt dit voorstel haalbaar voor de veiling?

• Welke implicaties zou dit kunnen teweeg brengen?

• Zie je mogelijke knelpunten?

• Zie je een meer haalbare/efficiëntere aanpak?

2. Machinale sortering

Centrale vraag: hoe kan de vis per vangstgebied gesorteerd 
worden zonder de werklast nodeloos te verhogen en met een 
minimaal verlies aan informatie?

Overlap tussen vangstgebieden zo klein mogelijk houden

Zonder de band stil te leggen

Het VALDUVIS-voorstel voor het behoud van informatie in de
visveiling wordt hierna d.m.v. een voorbeeld geïllustreerd. Vaartuig
X heeft tong gevangen in twee verschillende gebieden in de
Noordzee, IVa en IVb. Vis uit beide gebieden wordt afzonderlijk
gesorteerd.
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Tong van 
vaartuig X, 

gevangen in IVa 
en IVb, 

respectievelijk

①
RFID-tags van de kisten van de reders worden 
automatisch ingelezen aan het begin van de 

band (via RFID-reader)

Alleen vis uit IVa komt op de band en het 
systeem registreert de aanwezigheid van vis uit 

IVa 

②
Sortering gebeurt per grootteklasse
(voor tong:  2 keer 7 sorteerstations)

③
Vis wordt afgewogen en informatie 

wordt automatisch in de tag gelezen

Nieuwe kisten zijn  voorzien van een RFID-tag

40 kg tong van grootteklasse 3 uit 
gebied IVa 

Voorstel machinaal 
sorteren (1/2)

①
De laatste vis uit IVa komt 

op de band

②
De band loopt tot alle vis uit IVa is 

gesorteerd. M.a.w. de band draait even 
zonder vis.

③
Vis wordt afgewogen en informatie 

wordt automatisch in de tag gelezen

Kisten zijn dus niet altijd vol 

Voorstel machinaal 
sorteren (2/2)

④
Halfvolle kisten van dezelfde 

grootteklasse kunnen achteraf worden 
samengevoegd

⑤
Eens alle vis uit 

IVa is 
gesorteerd, 

komt de vis uit 
IVb op de band 
en het proces 

wordt herhaald.
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Concreet: in de veiling – machinale sortering
Wat houdt dit voorstel concreet in voor de veiling:

• Alle kisten in omloop en eigendom van de veiling moeten van een RFID-tag worden 
voorzien

• Voorsortering: viskisten worden op vangstgebied (ICES divisie) 

gecontroleerd m.b.v. RFID-handheld scanners

• Automatische sortering: viskisten worden per vangstgebied gesorteerd. Machine 
scant kisten automatisch vóór en ná sorteren m.b.v. RFID-reader. 

• Viskisten worden bij het veilen per vangstgebied geveild. M.a.w. éénzelfde lot 
bestaat uit viskisten uit eenzelfde vangstgebied (dit wordt tijdens een volgend MSP behandeld)

EU-Subsidie-aanvraag i.k.v. traceerbaarheid is lopend 
(resultaten juni 2013)

Waarbij wordt getracht de bijkomende werklast te minimaliseren

Stof tot nadenken

• Wat betekent dit voorstel voor de dagelijkse werking in de 
veiling?

• Lijkt dit voorstel haalbaar voor de veiling?

• Welke implicaties zou dit kunnen teweeg brengen?

• Zie je mogelijke knelpunten?

• Zie je een meer haalbare/efficiëntere aanpak?

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \241

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1Um8OR5OSpY8qM&tbnid=h5tLQZkQy_GfOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartguide.com/_pages/0511-0701-3117-4540.html&ei=ZCoKUYqQDsqa1AW9mICoCg&bvm=bv.41642243,d.d2k&psig=AFQjCNGJOW012-KTNy0delrchgTHi8b6UQ&ust=1359707094098225
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1Um8OR5OSpY8qM&tbnid=h5tLQZkQy_GfOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartguide.com/_pages/0511-0701-3117-4540.html&ei=ZCoKUYqQDsqa1AW9mICoCg&bvm=bv.41642243,d.d2k&psig=AFQjCNGJOW012-KTNy0delrchgTHi8b6UQ&ust=1359707094098225


Stof tot nadenken

Enkele concrete vragen …

• Is er in het voorstel een goed evenwicht van gevraagde inspanningen van de verschillende stakeholders?

Dienst zeevisserij: 

• Zien jullie het traceersysteem zoals hier voorgesteld als een realistisch systeem om te voldoen aan de 
toekomstige Europese verwachtingen en normen? 

• Zou dit systeem de duurzaamheid van de sector kunnen verbeteren?

Natuurpunt en retail: 

• Zou het traceersysteem zoals hier voorgesteld de duurzaamheid van de sector ten goede kunnen komen? 
• Zou de duurzaamheid van de sector hiermee kunnen verhogen?

Gelieve tegen 8 februari na te denken over de 
haalbaarheid van deze voorstellen en, indien van 
toepassing, na te denken over alternatieve paden 
die ter discussie kunnen worden gebracht op het 

MSP.

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Eenheid Dier

www.ilvo.vlaanderen.be
Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Wij verwelkomen u graag op het 

MSP

MSP I “Traceerbaarheid binnen VALDUVIS”

8 februari 2013 om 13h30, ILVO-Visserij

Kim Sys & Arne Kinds
VALDUVIS
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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 
Verslag Bezoek visveiling Den Oever 

4 juli 2013 – Den Oever 

 

 

DIRK VERHAEGHE 

Deelnemers 

 

Vergadering en rondleiding Visveiling Den Oever (11h30 – 16h00) 
Gerbrand Smid (veilmeester) en Dirk Verhaeghe (ILVO-Visserij) 
 
 

Doelstelling 

 

Dit bezoek kadert binnen de bezoeken aan diverse visveilingen rond de Noordzee 
voor het North Sea Fish-project (NSF, Interreg IVb). Het doel van deze bezoeken is 
het verspreiden van het VALDUVIS-concept en de interesse nagaan bij de betrokken 
veilingen om samen te werken aan een gestandardiseerde methode om Noordzeevis 
op duurzaamheid te scoren. De cijfergegevens in dit verslag werden niet door mij 
geverifieerd. 

 

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 Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Arne Kinds 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
Emely Hanseeuw 

 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
emely.hanseeuw@ilvo.vlaanderen.be 
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Samenvatting 

 

 Contactpersoon : Gerbrand Smid : veilmeester – tel 31.612740780, e-mail : gerbrandsmid@hotmail.com 
 De visveiling Den Oever is duidelijk sterk geïnteresseerd in het VALDUVIS-principe en wil absoluut bij het 

North Sea Fish-project worden betrokken. 
 De directeur van de “Visafslag Hollands Noorden” is Pim Visser en omvat zowel de veiling van Den Oever 

als Den Helder. Gerbrand Smid rapporteert rechtstreeks aan Pim Visser  
 Den Oever is lid van de PEFA-groep (www.pefa.com – Pan European Fish Auction), waartoe onder andere 

ook de volgende Nederlandse veilingen behoren : Scheveningen, IJmuiden, Stellendam en Colijnsplaat 
 Verder is er ook sterke interesse voor het Oolavis-kwaliteitshandboek en kwaliteitsopleidingen (“KIM”-index 

methode), voor de opleidingen werd intern een offerte opgevraagd 
 Er is een duidelijke wens tot nauwere samenwerking en transparantie wat uitwisseling en deling van kennis 

en informatie betreft inzake valorisatie-inspanningen 
 Er is interesse voor een tegenbezoek aan de Vlaamse Visveiling alsook het onderhouden van nauwere 

contacten met ILVO-visserij 
 Er is wel interesse om hiervoor met ILVO-visserij samen te werken wat één uniform traceerbaarheidsysteem 

betreft. 
 Er is een aanwezigheid van “blokverkoop” (samenstellen van grote loten zodat sneller kan worden afgedrukt 

door de kopers), nuttig om verder binnen VLADUVIS te onderzoeken qua verkoopsconcept 

 

 

Informatie kan bekomen worden via de website :  http://www.pefa.com/nl/veilingen/den-oever.html 

 

Waar 

 

Den Oever, Nederland 

Karakteristiek van de vloot Den Oever heeft een eigen vloot van ongeveer 35 schepen. De vloot is voornamelijk 
gericht op garnalenvisserij en twinrigvisserij. 

Aanvoerdagen Voornamelijk maandag, donderdag en vrijdag 

Belangrijkste vissoorten kreeft, garnalen, tong en schol 

Contact en informatie 

 

Pim Visser 
Visafslag Hollands Noorden v.o.f. 
Het Nieuwe Diep 27b 
1781 AD Den Helder 
Nederland 
Tel.: +31 223 623534 
Fax: +31 223 622074 
denoever@visafslag.org  
www.visafslaghollandsnoorden.nl 
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Korte schets marktpositie Nederlandse visveilingen ten opzichte van Den Oever in 2012 

Zowel qua omzet in kg als in euro bekleedt de veiling van Den Oever de zevende plaats in Nederland. De 
Nederlandse visafslagen hebben vorig jaar in 2012 de omzet zien groeien van 283,1 naar 299,9 miljoen euro. De plus 
is te wijten aan een sterke stijging van de garnaalprijs. Vis bracht gemiddeld per kilo minder op tijdens dit jaar. 

 
Figuur 1: NOVA-visafslagcijfers garnalen 
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Dat blijkt uit cijfers van het NOVA, het Nationaal Overleg Visafslagen, waarin alle afslagen uitgezonderd de 
garnalenafslag Zoutkamp zijn vertegenwoordigd, een korte opsomming van de cijfers en tendensen :  

- De garnalenomzet verdubbelde haast van 25,1 tot 49,9 miljoen euro (aanbod daalde van van 12,4 naar 12,1 
miljoen kilo) 

- De gemiddelde garnalenprijs op de visafslagen ging naar meer dan vier euro. De visomzet daalde van   
258,0 naar 250,0 miljoen euro, ondanks quotumstijgingen en een grotere aanvoer van tong en schol 
nationaal. 

- Het visaanbod steeg van 86,5 naar 90,5 miljoen kilo.  
- Los van de garnalen daalde de gemiddelde visprijs, namelijk van 2,99 naar 2,77 euro per kilo. Lauwersoog 

noteerde een superjaar met een omzetstijging van 14,1 naar 24,3 miljoen euro, behalve in garnalen werd 
hier ook een plus met vis gerealiseerd.  

- Als afslag zonder garnalen deed Den Helder het ook opvallend goed met een omzetstijging van 18,0 naar 
21,1 miljoen euro, het visaanbod steeg hier met maar liefst 38 procent. 

- Visveiling Urk zag als grootste visafslag het marktaandeel afnemen van 37,3 naar 34,6 procent. De omzet 
daalde van 105,5 naar 103,7 miljoen euro. Garnalen niet meegerekend ging de Urker afslagomzet van 99,9 
naar 93,0 miljoen euro, terwijl er 780 ton meer vis was aangevoerd. Met zwartvis en Noorse kreeftjes blijkt 
Urk bijna 10 miljoen euro te hebben ingeleverd. Na jarenlange omzetstijgingen moest Scheveningen nu ook 
iets inleveren, ondanks ook hier een groter visaanbod. 

- De besomming per schip in 2012 gemiddeld is gestegen en de kottervloot afgelopen jaar is verder 
ingekrompen. Het totaal aan garnalen via Nederlandse visafslagen in 2012 op een record van 57,7 miljoen 
euro.(Bron : Visserijnieuws, 11.01.13)   

Marktaandelen (gewicht) 

Marktaandeel 2011 (x 1000 kg) Aandeel 2012 (x 1000 kg) Aandeel 

Breskens 2151 2,2 % 2231 2,2 % 
Colijnsplaat 846 0,9 % 522 0,5 % 
Den Helder 4280 4,3 % 5894 5,8 % 
Den Oever 5045 5,1 % 4531 4,4 % 
Stellendam 5456 5,5 % 5055 4,9 % 
Lauwersoog 7114 7,2 % 7881 7,7 % 
Urk 45626 46,2 % 46310 45,2 % 
Vlissingen 7439 7,5 % 6947 6,8 % 
IJmuiden 13237 13,4 % 15014 14,7 % 
Scheveningen 7654 7,7 % 8069 7,9 % 

Marktaandelen (miljoen euro) 

Marktaandeel 2011 (miljoen euro) Aandeel 2012 (miljoen euro) Aandeel 

Breskens 6,8 2,4 % 8,8 2,9 % 
Colijnsplaat 2,4 0,8 % 2,3 0,8 % 
Den Helder 18 6,4 % 21,1 7 % 
Den Oever 13,9 4,9 % 17,8 5,9 % 
Stellendam 20,3 7,2 % 20,3 6,8 % 
Lauwersoog 14,1 5,0 % 24,3 8,9 % 
Urk 105,5 37,3 % 103,7 34,6 % 
Vlissingen 27,4 9,7 % 26,9 9 % 
IJmuiden 48,1 17,0 % 49,3 16,4 % 
Scheveningen 26,6 9,4 % 25,4 8,5 % 
 
Tabel 3 : markaandeel Nederlandse visveilingen volgens omzet in gewicht en euro (Bron : Visserijnieuws, 

11.01.13) 
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Gesprek met Gijsbrand Smid (Veilmeester Den Oever) 

Het gesprek omvat 5 thema’s : 

 

- Algemeen en informatief luik 
- De vangst 
- Het aanlanden 
- De sortering 
- Het veilen 

 
1. Algemeen en informatief luik 

 
Wat de aanvoer van levende langoustines betreft, blijken deze maar 50 cent per kg meer op te brengen (werden 
recentelijk op experimentele wijze aangevoerd door Adriaan Visser van de WR108 binnen het project “Noorse kreeft”). 
Het bleek ook moeilijk om de aanvoer op donderdagavond te regelen, gezien de economische meerwaarde om ook 
de vrijdagmorgen een extra trek te doen.  Nochtans zal Willy Versluys in Oostende een verwerkingseenheid instaleren 
voor de aanvoer en commercialisatie van levende kreeft, praktisch is dit zeker haalbaar. Er zijn duidelijk kansen voor 
de vermarkting van levende kreeft in Vlaanderen (o.a. concrete en realistische interesse van Carrefour en de 
visgroothandel Neptunus).  
 
MSC-luik en andere lokale duurzaamheidsinitiatieven 

 
Twee langoustinevissers in Wieringen hebben een MSC-certificaat voor schol (kostprijs 1.600 euro/jaar, enkel voor 
het certificeren). Voor MSC-schol wordt maar 10 eurocent/kg meer betaald, is bepaald geen succes. De gemiddelde 
prijs voor schol is maar 1,30 euro/kg. Volgens Gijsbrand Smid is dit echt te laag. MSC-vis wordt op de klok aangeduid 
met het woord “opmerking” en wordt eerst verkocht als “gewone” schol, dans als MSC (de koper moet ook MSC-
gecertificeerd zijn en 10 cent per kg meer betalen). Volgens Gijsbrand Smid is er quasi geen vraag naar MSC-vis. Wel 
wordt gezegd dat de scholfilet van kreeftevissers meer poreus is dan deze van de klassieke scholvissers, wat een 
prijsverschil kan genereren op basis van kwaliteit (filet wordt brozer). Sedert mei/april dit jaar werd enkel tweemaal 
MSC-vis gekocht. 
 
Ook de duurzaamheidsinitiatieven “Waddengoud” “Goede vissers” en het “Certificaat verantwoord vissen” blijken niet 
echt een meerprijs op te leveren.. Het “Catch Drive”-project blijkt reeds gestopt te zijn, wegens gebrek aan subsidies.   
 
 
Personeel en organisatie 

 
Er zijn 6 vaste vislossers in dienst en er wordt gewerkt met losse contracten in functie van het aanvoervolume. Er 
blijken problemen te zijn inzake het respecteren van de sortering alsook een gebrek aan kennis inzake 
keuringsmodaliteiten (vb KIM-keuring). Er is interesse voor een degelijke kwaliteitsopleiding bij ILVO-visserij (KIM-
score). Ik heb een digitale kopie opgestuurd van het opleidingshandboek voor de KIM-keuring en een interne offerte 
aangevraagd voor een mogelijke opleiding.  Vorig jaar werd op speciale aanvraag drie maal een zaterdagmarkt 
georganiseerd. De aanvoer van de langoustines wordt zo veel mogelijk de vrijdag gebundeld en van daar uit naar de 
kopers aangekondigd. 
 
Suggesties inzake de mogelijke methodiek van het VALDUVIS-project 

 
Volgens de veilmeester is een procentuele duurzaamheidsscore (vb 83 %) voor een vaartuig ideaal, waarbij deze 
score uniform en transparent moet zijn voor alle deelnemende veilingen (eventuele grafische weergave van de scores 
op jaarbasis, zo kan een performantie-evolutie worden weergegeven). Handig voor de retail, vb Delhaize die zou 
kunnen zeggen “we willen duurzame vis met een minimumscore van 80 %” of zo. 
Ook moet de AID (Algemene Inspectiedienst) de zwarthandel en ondermaatse aanvoer rapporteren aan VALDUVIS  
en de andere veilingen. Aan de hand van het elektronisch logboek zouden negatieve punten (vb 3,6,9,…) kunnen 
toegekend worden voor dergelijke inbreuken, dit moet wel een uniform en waterdicht systeem zijn voor alle betroken 
veilingen. De negatieve punten kunnen zo afgetrokken worden van het startpercentage (vb 100). Gijsbrand Smid is 
van zijn kant ook bereid om  conceptueel mee te werken aan VALDUVIS. 
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Kleine niche markten 
 

Op een kleine basis worden ook wolhandkrabben, venusschelpen, strandkrabben, snoekbaars, zeebaars, spiering en 
harder verhandeld. Voor wolhandkrabben betaalt men 7 à 8 euro/kg, voor snoekbaars 10 euro/kg (ongeveer 500 
kg/week, ook in Zeebruggen wordt deze soort regelmatig verhandeld).  
Voor grote Pieterman bestaat geen handel in Nederland, in tegenstelling tot België waar deze soort meer en meer 
gevaloriseerd en verhandeld wordt (opportuniteit als export naar België ?). 
 
 

 

     Figuur 4 : strandkrabben 

 

 

Figuur 5 : mesheften 

     
     

 

Figuur 6 : venusschelpen 
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  Figuur 7 : harder 

    
 
 
Bijzondere inspanningen inzake de behandeling en sortering van  de garnalen 
 

a) Sorteren van de garnaal 
 

Den Oever wil zich verder gaan profileren als garnalenveiling en daarvoor werd geïnvesteerd in een 
garnalensorteermachine alsook een sorteer-eenheid om het puf af te scheiden van de commerciële garnaal. Zo hoopt 
de veiling verder het vertrouwen te winnen van grote klanten zoals Heiploeg, Goldfish en Klaas Puul. Deze lijn wordt 
volautomatisch gestuurd. Volgens Gerbrand Smid wil de veiling van Harlingen zich ook toespitsen op garnaal en geen 
vis meer veilen.    
 
 

 

 
 

 

Figuur 8 : sorteerinstallatie garnaal 

 
         
 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \249



 
Verslag Bezoek visveiling Den Oever 

 

8 

 

Figuur 9 : sorteereenheid ondermaatse garnaal (scheiding van “puf) 

                                     

 

Figuur 10 : contractverkoop naar Klaas Puul, afbeelding label 

                                     
 

b) Gecontroleerd doseren van het conserveringsmiddel  
 
Recent werd geïnvesteerd in een afweeg-en doseereenheid voor de conserveringsmiddelen. Zo wordt het mogelijk 
per gesorteerde en behandelde batch van de garnalen de hoeveelheid conserveringsmiddel te traceren. Het te 
gebruiken conserveringsmiddel wordt steeds door de klanten zelf (die op contract kopen) voorgeschreven. 
 

 

Figuur 11 : weegsysteem gebruik conserveringsmiddel garnaal 
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   Figuur 12 : conserveringsmiddel voor garnaal 

                                
Tevens werd geïnvesteerd in speciale viskisten voor garnaal die zorgen voor een perfecte ventilatie en bewaring. 
Aanvullend wordt met een plastic folie gewerkt voor verdere bescherming van de garnalen tijdens de stockage ter 
plaatse in de veiling. 
 
 

 

Figuur 13 : kisten met kleine gaten voor ventilatie van de garnaal 

                                     

 

   Figuur 14 : extra aandacht voor de verpakking (bijkomende plastic folie)  
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Figuur 15 : opslagruimte voor vis en garnaal 

                                            
Lokale valorisatie-inspanningen 
  

Inzake inspanningen wat korte keten en valorisatie betreft bestaat het volgende : 
 

- Elke zaterdag versmarkt vanaf 09.00 uur, wat een zeer succesvol initiatief blijkt te zijn 
- VISTIVAL op 20 juli 2013 (www.vistival.nl) waarbij de veiling, haven en vissersvloot extra in de kijker wordt 

geplaatst (dit evenement wordt gesponsored door het visbedrijf Lenger Seafoods) 
- Garnalentochten voor het grote publiek vanuit Den Oever 
- Krabbenvissen en zeehonden kijken 
- Sportvissen en rondvaarten 
- Koppeling van de lokale horeca aan de veiling 

 

 

 

 

Figuur 16 : locatie van de zaterdagse versmarkt 
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Nuttige websites betreft de versmarkt van zaterdag :   
 
http://vismarktwieringen.blogspot.it/ en http://www.versevis.nl/ 
 

De vloot van Den Oever bestaat uit een tiental langoustinevissers (quad-rig methode, borenvisserij), een dertigtal 
garnaalvissers (boomkor) en één vaartuig dat specifiek op tong vist (boomkor). Wat aanvoer en omzet in 2012 en 
2013 betreft zijn dit de cijfers : 
 
 
Totaal aantal kilo’s van  2012 aan: 

Garnaal                3.039.000              a € 4,09  per  kilo  

Langoustine       603.292                a € 5,74  per kilo 

Schol                     429.251                a € 1,34  per kilo               

In de periode van 0101-2013 tot en met 31-06-2013 

Garnaal                792.516                 a € 5,70 per kilo 

Langoustine       90.043                  a € 6,67 per kilo 

Schol                     208.295                a € 1,19 per kilo 

 

 

 

 

       Figuur 17 : “Quadrig”-vistuig voor de klassieke langoustinevisserij 

 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \253

http://vismarktwieringen.blogspot.it/
http://www.versevis.nl/


 
Verslag Bezoek visveiling Den Oever 

 

12 

 

 

 

    Figuur 18 : garnalenvissers 
 

2. De vangst 

 
De langoustines en de vis worden op maat gesorteerd (met uitzondering van de tarbot, wat op gewicht gebeurt). De 
kisten zijn geschikt voor 40 kg, betreft garnaal is dit 20 kg. De veiling zelf is eigenaar van alle kisten, er is geen 
systeem om deze kisten bij te houden. Nu de garnalenvissers wegtrekken is er een enorme voorraad kisten. Jaarlijks 
wordt voor zo’n 10.000 euro aan viskisten door de veiling zelf aangekocht. 
Er worden geen gegevens uit het elektronisch logboek toegestuurd naar de veiling. Informatie over de 
aanvoergegevens wordt moeizaam doorgegeven, zodat de veiling vaak niet beschikt over de exacte 
aanvoerverwachtingen. Enkel het scheepsnummer wordt vermeld op de kisten. 
 
 

   

Figuur 19 : voorraad kisten eigendom van de veiling 
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3. Het aanlanden 
 
Er wordt gevist van zondag tot en met vrijdagmorgen, voornamelijk in de Silverpit, Botney Gut en Off Horns Reef. 
Wegens de ligging van de noordelijke havens, is het mogelijk om ook te gaan vissen op de Deense bestekken en 
tijdig terug in de haven te zijn voor de vrijdagveiling. In functie van een visserij op langoustines met een kleinere 
sortering, wordt vaak uitgeweken naar de Deense bestekken waar zich meer groter langousitne bevindt. Er is een 
weekendverbod voor het garnaalvissen (dit omvat een vangstbeperkingsmaatregel die zelf werd aangevraagd). Er 
wordt sporadisch op woensdag geveild. 
 
Er is mogelijke tot rechtstreekse verkoop (vb firma’s Oromar en Lenger), doch de veiling is hier zelf geen voorstander 
van. De aanvoerverwachting van de langoustines wordt best 24 uur op voorhand doorgegeven, soms is dit pas 12 
uur. Er gebeurt geen “fishing in the cloud” en er wordt quasi niet in groep “gevist voor de markt” (wat met schol en 
langoustines best ideaal zou kunnen zijn). De veiling heeft geen toegang tot het elektronisch logboek. 
 

4. De sortering 

Er bestaat een aparte vislossersbond, met name “STIVILO” (Stichting Vislossers), doch in Den Over wordt met 6 man 
eigen personeel gewerkt. Er is geen verschil in sortering tussen Nederlandse en buitenlandse kotters. De garnalen 
worden machinaal met een zeefmachine gesorteerd. Het keuren zelf gebeurt niet door een veearts, doch 
onafhankelijk door mensen van “Productschap Vis”. Deze taken worden echter reeds overgenomen door keurders 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij, die enkel een basisopleiding hebben genoten. De scores die worden 
toegekend zijn A, B en E. Kortom, er is geen aanwezigheid van gespecialiseerd personeel inzake de eigenlijke 
viskeuring. Daarom is er ook concrete interesse om een kwaliteitsopleiding te volgen bij ILVO-visserij inzake het 
toepassen van het KIM-score systeem (“Kwaliteits Index Methode”). 
 

5. Het veilen 

 
Er kan tegelijkertijd met de veiling ook on-line vis aangekocht worden. Inzake weergave op de veilklok (zie foto’s) is dit 
hetzelfde concept als wordt gehanteerd door de Vlaamse Visveiling (Aucxis-systeem). Tijdens de zomer wordt er 
verkocht op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. De grootste markt is telkens de vrijdag. In de winter is er elke 
dag veiling (voor de aangevoerde spiering)  Er wordt geen lotingsysteem toegepast zoals in de Vlaamse veiling. De 
langoustines worden eerst verkocht dan per vissoort (tong, griet,tarbot, schol en schar), de andere soorten worden 
verder per vaartuig verkocht. Er is dus duidelijk “blokverkoop”  (samenstellen van grote loten) wat voordelen geeft 
voor de kopers dat ze tijdig op voorhand hun vis kunnen kopen, sneller kunnen drukken en zeker zijn inzake 
prijsniveau en volumes. Dezelfde soort voor alle schepen wordt dan in één keer verkocht.  
 
De startprijs wordt bepaald door de veilingmeester zelf. De grootte van een lot wordt niet vooraf bepaald en 
opgedeeld. De ophoudprijzen worden bepaald door de plaatselijke PO. Gerbrand Smid toonde  aan de hand van een 
veilrapport dat de langoustineprijzen in Den Oever  10 à 25 % duurder zijn dan in de Vlaamse Visveiling. Wat de 
langoustinestaarten betreft kan dit oplopen tot 50 %. De grootste kopers zijn Oromar, Dayseaday (vooral schol), 
Lenger Seafoods en Weerstand. Behalve Premium Seafood uit Zeebrugge zijn er geen buitenlandse kopers.  
Producentenorganisaties 
 
Er zijn drie regionale PO’s, waarvan de inbreng eerder gering is : PO Wieringen (met Ab post als woordvoerder), de 
PO Texel en de PO Vissersbond (Derk Jan Berends). Er is bijvoorbeeld een recente bijdrage geweest voor het 
“Vistival” in juli 2013 en voor de inspanningen rond het project “levende kreeft”. De PO Den Oever is gevestigd in 
hetzelfde gebouw als de Visveiling doch werkt eerder autonoom als een “spin off” van de vroegere PO. 
 

 

Figuur 20 : de kleine veilzaal van Den Oever, afbeelding van de veilmeester Gerbrand Smid 
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- Verkoopsysteem en rechtstreeks verkoop 

  
Voor de zaterdagmarkt koopt een commissiekoper de vis in, vroeger waren de verkoopstandjes bemand door vissers 
zelf, nu zijn dit particulieren.  Er is één vaartuig, met name de WR 244, die zijn vis rechtstreeks verkoop en zelf zijn vis 
terug koopt via de veiling. Als aanvulling wordt deze vis dan verkocht aan de klanten van de zaterdagmarkt. Bij 
rechtstreekse verkoop bedragen de veilkosten 3 % (normale verkoop 6 %, zijn 3 % voor administratie en 3 % voor het 
wegen). Als de veiling 3 % verliest, dan kan ze niet meer tussenkomen in het transport.  
 

- Contractverkoop van garnaal 
 
Alle garnaalvissers verkopen op contractbasis aan de grote spelers (Goldfish, Goldshrimp, Klaas Puul, Heiploeg, Den 
Heijer; etc…). Het volume “vrije verkoop” bedraagt indicatief 15.000 kg/week en de prijs verandert wekelijks. Het doel 
hiermee is om terug de grootste garnalenveiling van Nederland te worden. De prijs wordt gestimuleerd door de grote 
kopers die op een bepaalde gewenste prijs afdrukken in functie van hun eigen en/of andere diepvriesvoorraden. Mett 
andere woorden, het beheersen van vraag en aanbod. Als veiling dient er kort op de bal te worden gespeeld wat het 
service-level ten opzichte van d grote garnalenkopers betreft. 
 

 

Figuur 21 : rechtstreekse verkoop van garnaal via de veiling van Harlingen 

  
 
 
 

- Traceerbaarheidseisen voor 2015 
 
Dit wordt volledig behandeld en verder uitgewerkt door Pim Visser, directeur van de veiling van Den Oever en Den 
Helder. Er is wel interesse om hiervoor met ILVO-visserij samen te werken wat één uniform traceerbaarheidsysteem 
betreft. 
 

- Samenwerking met andere veilingen 
 
Er wordt uiteraard samengewerkt met Den Helder (méér schol en een moeilijker markt), Den Oever focust zich 
duidelijk op de verkoop van langoustines. De grootste concurrenten zijn Urk, IJmuiden en Lauwersoog. 
  

- Toekomst van de veiling ? 
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Meer en meer vergroot de service naar de grote aankopers van garnalen zoals : invriezen, verwerken en verpakken 
op aanvraag, innovaties inzake sorteringsmachines en afvuleenheid voor het conserveringsmiddel. Indien de nieuwe 
dijkverhoging wordt goedgekeurd, dan zou er in principe een nieuwe veilhal moeten gebouwd worden. 
 
 

 

Figuur 22 : weergave van de details van de veilklok in Den Oever 

 
Aanvullend bezoek CIV Den Oever (Visserijcoöperatie) 

 

Er werd ook een kort bezoek gebracht aan de Visserijcoöperatie van Den Oever waar ILVO-visserij mee samenwerkt 
inzake het ontwerp van netten en technisch advies inzake vistuig (contact : Sander Van Rijswijk – Hans Raap). 
Aanvullend was er ook een onderhoud met Jurre Kerkhof, de schipper van de N 32 inzake een verdere samenwerking 
met ILVO-visserij.   
 

 

Figuur 23 : nettenzaal CIV Den Oever  

 
 

 

 

Ter afronding, wat kernideeën 

  

 Er is een duidelijke interesse voor en behoefte aan samenwerking met ILVO-visserij en het VALDUVIS-
project 

 Op termijn kan Den Oever zelfs met de Vlaamse Visveiling samenwerken (zeker wat de aanvoer van garnaal 
en langoustines betreft) 

 Er is behoefte aan een bijkomende opleiding voor de viskeuring 
 De veiling van Den Oever is klein wat organisatie betreft, doch stimuleert nu reeds valorisatie-initiatieven 

voor de kleinschalige visserij 
 Er is een sterke interesse voor ons kwaliteithandboek voor de langoustinevisserij (“Oolavis”-project), dat 

eventueel ook binnen de veiling zou kunnen aangewend worden 
 Zowel de visveiling van Den Oever als Den Helder kunnen vrij vlot als één entiteit worden behandeld wat 

samenwerking betreft 
 Er kan in de toekomst vrij vlot en open verder kennis en ervaringen worden uitgewisseld tussen ILVO-visserij 

en deze veiling 
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           DIRK VERHAEGHE 

Deelnemers 

 

Vergadering en bezoek Visveiling Den Helder (09.30 h – 11.30 h). 
Pim Visser (directeur) en Dirk Verhaeghe (ILVO-Visserij). 
 
 

Doelstelling 

 

Dit bezoek kadert binnen de bezoeken aan diverse visveilingen rond de Noordzee voor het 
North Sea Fish-project (NSF, Interreg IVb). Het doel van deze bezoeken is het verspreiden van 
het VALDUVIS-concept en de interesse nagaan bij de betrokken veilingen om samen te werken 
aan een gestandardiseerde methode om Noordzeevis op duurzaamheid te scoren. De 
cijfergegevens in dit verslag werden niet door mij geverifieerd. 
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I. Samenvatting 
 

 Contactpersoon : Pim Visser : directeur – tel 31.653146220, e-mail : wvisser@visned.nl 
 

 De visveiling Den Helder is duidelijk sterk geïnteresseerd in het Valduvis-principe en wil binnen het North Sea Fish-
concept absoluut actief mee werken. 
 

 Pim Visser is directeur  van de “Visafslag Hollands Noorden” wat zowel de veiling van Den Oever als Den Helder omvat. 
  

 Den Helder is onderdeel van de PEFA-groep (www.pefa.com – Pan European Fish Auctions), waartoe onder andere ook 
de volgende Nederlandse veilingen behoren : Den Oever, Scheveningen, Ijmuiden, Stellendam en Colijnsplaat. 
 

 Pim Visser stelt voor om, eens VALDUVIS op punt staat, een seminarie te organiseren voor alle veilingen die tot de PEFA-
groep behoren alsook NOVA (Nationaal Overleg  Visafslagen). Contactpersoon bij PEFA : Gijsbert Spek (Veiling 
Scheveningen) – tel 31.651279946, e-mail : spek@pefa.com. Contactpersoon bij NOVA is Johan van Nieuwenhuyzen – 
tel 31.187491377, e-mail : infor@unitedfishauctions.com. 
 

 Wat een algemene benadering van de belangrijkste producentenorganisaties betreft, lijkt het opportuun om VISNED (Pim 
Visser - tel 31.653146220, :  wvisser@visned.nl) en de VISSERSBOND (Derk-Jan Berends, die we zelf goed kennen – tel 
31.646223090 : djtberends@vissersbond.nl) te contacteren voor een presentatie, seminarie of overleg. Zo kan gezamelijk 
vrij vlot een link worden gelegd naar de belangrijkste spelers, die het VALDUVIS-concept op termijn kunnen gaan 
integreren binnen hun bestaande veil-en verkoopstructuur. 
 

 Er wordt ook aangeraden i.f.v. VALDUVIS om contact op te nemen met Seafish UK (Lilly Woodhedge). 
 

 Er is een duidelijke wens tot nauwere samenwerking en transparantie wat uitwisseling en deling van kennis en informatie 
betreft valorisatie-inspanningen. 

Informatie kan bekomen worden via de website : http://www.visafslag-denhelder.nl/index.php?Menu_ID=2277  
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Waar: Den Helder, Nederland. 

Karakteristiek 
van de vloot: 

De vloot bestaat uit ongeveer 15 boomkor kotters en een 35-tal bordenvissers. ’s Zomers zijn er afhankelijk van de omstandigheden 
Deense aanvoerders met tong en kabeljauw. 

Aanvoerdagen: Maandag, donderdag en vrijdag 

Belangrijkste 
vissoorten: 

Tong, schol, tarbot, griet, schar, bot, rog, kabeljauw en poon. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contact: 
Informatie: 

 
 
Pim Visser, directeur 
Visafslag Hollands Noorden v.o.f. 
Het Nieuwe Diep 27b 
1781 AD Den Helder 
Nederland 
Tel.: +31 223 623534 
Fax: +31 223 622074 
denhelder@visafslag.org  
 

 
 

    Figuur 1 : locatie van Den Helder ten opzichte van andere NL-veilingen   
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II. Korte schets marktpositie Nederlandse visveilingen ten opzichte van Den 
Helder in 2012 
Zowel qua omzet in kg als euro bekleedt de veiling van Den Helder de vijfde plaats in Nederland. De Nederlandse visafslagen 
hebben vorig jaar in 2012 de omzet zien groeien van 283,1 naar 299,9 miljoen euro. De plus komt louter uit een grote stijging van de 
garnalenprijs (Figuur 2). Vis bracht gemiddeld per kilo minder op (bron : Visserijnieuws, 11 januari 2013). In tabel 3 worden de 
marktaandelen van de Nederlandse visveilingen per gewicht en omzet weergegeven.  

 

            Figuur 2 : NOVA-visafslagcijfers garnalen 
 
 

Tabel 1: markaandelen Nederlandse visveilingen volgens omzet in gewicht en euro (Bron : Visserijnieuws, 11 januari 2013)   

 

Marktaandeel 2011 (x 1000 kg) Aandeel 2012 (x 1000 kg) Aandeel 

Breskens 2151 2,2 % 2231 2,2 % 

Colijnsplaat 846 0,9 % 522 0,5 % 

Den Helder 4280 4,3 % 5894 5,8 % 

Den Oever 5045 5,1 % 4531 4,4 % 

Stellendam 5456 5,5 % 5055 4,9 % 

Lauwersoog 7114 7,2 %  7881 7,7 % 

Urk 45626 46,2 % 46310 45,2 % 

Vlissingen 7439 7,5 % 6947 6,8 % 

Ijmuiden 13237 13,4 % 15014 14,7 % 

Scheveningen 7654 7,7 % 8069 7,9 % 

 

Marktaandeel 2011 (miljoen euro) Aandeel 2012 (miljoen euro) Aandeel 

Breskens 6,8 2,4 % 8,8 2,9 % 

Colijnsplaat 2,4 0,8 % 2,3 0,8 % 

Den Helder 18 6,4 % 21,1 7 % 

Den Oever 13,9 4,9 % 17,8 5,9 % 

Stellendam 20,3 7,2 % 20,3 6,8 % 

Lauwersoog 14,1 5,0 % 24,3 8,9 % 

Urk 105,5 37,3 % 103,7 34,6 % 

Vlissingen 27,4 9,7 % 26,9 9 % 

Ijmuiden 48,1 17,0 % 49,3 16,4 % 

Scheveningen 26,6 9,4 % 25,4 8,5 % 
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III. Gesprek met Pim Visser (Directeur Visveiling “Hollands Noorden”) 
 

A. Algemeen en informatief luik 
 
 
De visafslag Den Helder is een bedrijf met een historie die al meer dan 100 jaar terug gaat, want zolang is er al een 
visafslag in de haven van Den Helder. Sinds 1990 is de onderneming een coöperatie van de vissers van Den Helder 
en Texel. Met hun vloot van bijna 40 moderne schepen spelen zij een belangrijke rol in de aanvoer van tong en schol. 
Den Helder ligt centraal in de Noordzee. Daarom is de visafslag Den Helder/Texel belangrijke aanlandingsplaats voor 
vissers uit Denemarken, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.  

Van oudsher is Den Helder een bekende visserijhaven en ook de thuishaven voor een moderne vissersvloot. Zowel 
de Helderse als Texelse vissers hebben flink geïnvesteerd om een afslaggebouw te realiseren dat aan de hoogste 
EG-normen op het gebied van hygiëne en kwaliteit voldoet. De geprivatiseerde visafslag behoort tot de 
allermodernste van Europa en is op dit moment één van de grootste van Nederland. Niet alleen Nederlandse maar 
ook Duitse, Deense, Noorse, Britse en Belgische vissersschepen landen hier hun vis aan. Op 1 januari 2007 de 
Helderse visafslag, onder de naam Visafslag Hollands Noorden, samengegaan met de visafslag in Den Oever. Voor 
een goede bedrijfsvoering kunnen de vissers een beroep doen op de Coöperatieve Inkoop- en Verkoop Vereniging 
voor Visserij Benodigdheden (C.I.V. Den Helder) en een keur van toeleverende bedrijven die in de regio Den Helder 
zijn gevestigd (bron : website van de Coöperatieve Visafslag Den Helder/Texel). 

De gemiddelde visreis van de vaartuigen bedraagt 4 à 5 dagen (80 %) en 7 dagen (20 %).De aanwezige lokale PO’s 
zijn : PO West, Texel en Wieringen. Er wordt samengewerkt met Ijmuiden en UFA (United Fish Auctions, in PEFA-
verband). Wat de toekomst voor de veiling betreft zijn er veel mogelijkheden en initiatieven, maar dat moeten de 
vissers zelf willen en die staan afwachtend of afwijzend tegenover deze ontwikkelingen. 

 
 

 

 
 

    

 Figuur 3 : foto’s veiling Den Helder 
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Meer dan 400 soorten zeeverse vis worden met enige regelmaat verhandeld op de coöperatieve visafslag den Helder/Texel. De 
belangrijkste soorten zijn: 

Tong, Schol, Tarbot, Griet, Schar, Bot, Rog, Kabeljauw, Zeeduivel, Zeewolf, Mul en Poon 

Informatie inzake PEFA (“Pan European Fish Auctions”) 
 

Net zoals de veiling in Den Oever behoort Den Helder tot de PEFA-groep van Europese veilingen. Hier kort wat relevante info 
aangaande deze organisatie (www.pefa.com) : 

Pefa B.V. 
Visafslagweg 1 
2583 DM Scheveningen 
NederlandTel.: +31 70 3588787 - Fax: +31 70 8910410 
info@pefa.com  

Contactpersonen per veiling binnen de PEFA-organisatie (nuttig voor het VALDUVIS-netwerk) 

Visafslag Stellendam Ad Buijs  +31-187.66.77.68 

Visafslag Scheveningen Wim Harteveld  +31-628.48.32.44 

Visveiling Colijnsplaat Eric de Jong  +31-622.44.67.22 

Fiskeauktion Thyborøn Vibeke Nees Hviid  +45- 40.82.21.24 

Fiskeauktion Danmark Lasse Nordal  +45- 48.30.02.50 

Hvide Sande Fiskeauktion Sven Thomsen  +45- 96.90.88.21 

Smögens Fiskaution Anders Samuelsson  +46-523.665.540 

Mercato Cattolica  Stefano Ceccihni  +39-541.95.46.63 
+39-541.83.95.11 

Visafslag Den Helder Wim van Belzen  +31-620.20.46.30 

Visafslag Den Oever Bert Mulder  +31-613.32.41.88 

Visveiling IJmuiden Rob Buijs  +31-255.54.70.36 

 

Vanaf dinsdag 7 mei 2013 is het mogelijk om op een lot twee “pretakes” te plaatsen. 

Via deze nieuwe methode is het mogelijk een kleine partij vis te kopen voor een hogere prijs. Mocht de prijs toch verder zakken dan 
kan de rest van de partij gekocht worden voor een lagere prijs (de volledige instructies is terug te vinden op de website van de 
visveiling, bron : http://www.pefa.com/be/news-overview/156-two-pretakes-on-one-lot.html ). Kort samengevat kiest men een 
lotnummer op de aanvoerverwachting van het betrokken vaartuig en kan men een gedeeltelijke, onvolledige of volledige voorkoop 
bevestigen. Voor twee “pretakes” op één lot is het alleen mogelijk om gedeeltelijk te kiezen. Het aantal kisten en de prijs dient verder 
ingegeven te worden.  

 MSC-luik Den Helder en PEFA zelf 
 
Volgens Pim Visser krijgt een Eurokotter in Den helder  voor MSC-schol wekelijks 500 à 1000 euro per vaartuig meer. Er zijn 3 of 4 
twinrigvissers in Den Helder die MSC-gecertificeerd zijn. Op MSC-schol is een vaste opslag van 10 cent/kg van toepassing. De 
MSC-aanduiding wordt op de veilklok voorzien. 
Begin dit jaar is Pefa MSC-gecertificeerd. Momenteel wordt MSC gecertificeerde vis verkocht op de veilingen van Thyberøn, 
Thorsminde, Hvide Sande, IJmuiden en Scheveningen. Om kopers hierover nog duidelijker informatie te verschaffen heeft Pefa nu 
de mogelijkheid het logo te publiceren. 
De Danske Fiskeauktioner (Thyberøn, Thorsminde en Hvide Sande) veilen voornamelijk MSC Schol en MSC Baltische kabeljauw. 
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Op Scheveningen ligt de nadruk op MSC schol en MSC tong. In IJmuiden wordt MSC tong geveild.  

 

Het MSC-keurmerk erkent en beloont de duurzame visserij. MSC is een wereldwijde organisatie die samenwerkt met vissers, de 
visverwerkende industrie en –handel, wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties en de consument om de meest 
milieuvriendelijke keuze voor vis en visproducten te promoten. 

 

 Figuur 4 : MSC-label 
 

Het Pefa systeem veilt ook MSC gecertificeerde vis 

Tabel 2 : Aanvoer en omzet van de belangrijkste in Den Helder (2012) 
2012 kg bedrag Gemiddelde prijs 

Tong 31.222 316.469 10,14 euro/kg 

Schol 429.251 576.816 1,34 euro/kg 

Kabeljauw 35.761 119.732 3,35 euro/kg 

Garnalen 3.039.247 12.440.672 4,09 euro/kg 

Langoustines 603.292 3.463.252 5,74 euro/kg 

Overige 391.825 887.381 2,26 euro/kg 

Totaal 4.530.598 17.804.326 3,93 euro/kg 

 

 

                                     Figuur 5 : foto veiling Den Helder 
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B. Suggesties inzake de mogelijke methodiek van het VALDUVIS-project 
 
Volgens Pim Visser is een procentuele score voor een vaartuig eveneens ideaal, waarbij deze score uniform en transparant moet 
zijn voor alle deelnemende veilingen (eventuele grafische weergave van de scores op jaarbasis, zo kan een performantie-evolutie 
worden weergegeven). Dus bijvoorbeeld een “80 %”-score voor een vaartuig dat voldoet aan quasi alle VALDUVIS-parameters. Dit 
bevestigt tevens de opinie van de veilmeester in Den Oever (Gerbrand Smid). Ook moet de AID (Algemene Inspectie Dienst) de 
zwarte handel en ondermaatse aanvoer rapporteren aan de VALDUVIS-databank en de andere veilingen. Pim Visser is van zijn kant 
ook bereid om  conceptueel mee te werken aan het VALDUVIS-principe.                                     
 

 

 
 

 

 
           Figuur 6 : beelden buiteninfrastructuur en kade veiling Den Helder 

 

Traceerbaarheidseisen voor 2015 

 

Dit wordt volledig behandeld en verder uitgewerkt door Pim Visser, directeur van de veiling van Den Oever en Den Helder. Er is wel 
interesse om hiervoor met ILVO-visserij samen te werken wat één uniform traceerbaarheidsysteem betreft. Nu gebeurt 
traceerbaarheid door een lotnummer met gegevens mee te geven op papier, in de toekomst via het elektronisch logboek. 
 

Samenwerking met andere veilingen 

 

Er wordt uiteraard het meest samengewerkt met Den Oever, die zich duidelijk meer toelegt op de verkoop van langoustines. De 
grootste concurrenten zijn Urk, Ijmuiden en Lauwersoog. 
  

Inspanningen inzake valorisatie 

Zowel op Texel als in Den Helder worden jaarlijks havenfeesten georganiseerd (vb 10 augustus – havenfestijn op Texel). De lokale 
inspanningen zin  hier niet zo groot als in Den Oever, wat de koppeling van de visserij aan de horeca en het toerisme betreft. 
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C. De vangst 
 
De langoustines en de vis worden aan boord op soort gesorteerd (op bestelling kan ook op maat gesorteerd worden). De vis wordt in 
open kisten van 40 kg bewaard, waarbij de veiling eigenaar is van de kisten. Er is geen gesloten cyclus in de kisten van vaartuig 
naar veiling (geen uitgewerkte opvolging wat traceerbaarheid van de kisten betreft). De wettelijk EU-verplichte data worden 
bijgehouden inzake traceerbaarheid, dus voorlopig nog geen bijkomende inspanningen noch initiatieven (naam van de koper, schip, 
hoeveelheid kg, transactie, datum, tijd, Latijnse naam, handelsnaam, vangstgebied,..). Enkel indien vaartuigen een eigen 
weegsysteem hebben aan boord,kunnen de kisten soms geëtiketteerd worden met bepaalde informatie over de vangst. 
 
Volgens de Heer Van Belsen (stafmedewerker veiling Den Helder) worden momenteel nog geen gegevens uit het elektronisch 
logboek toegestuurd naar de veiling. Informatie over de aanvoergegevens wordt moeizaam doorgegeven, zodat de veiling vaak niet 
beschikt over de exacte aanvoerverwachtingen, dit gebeurt meestal de donderdag ten laatste voor 17.00h (via e-mail, fax of 
telefoon). 
 

D. Het aanlanden 
 
De vangstverwachting wordt ofwel telefonisch ofwel via internet doorgegeven. De vangstverwachting kan 12 tot 15 uur voor de 
veiling worden doorgegeven. Er gebeurt geen “fishing in the cloud” en er wordt quasi niet in groep “gevist voor de markt” (wat met 
schol en langoustines best ideaal zou kunnen zijn). De veiling heeft geen toegang tot het elektronisch logboek. 

 

 

                          Figuur 7 : veilhal en stockageruimtes 
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E. De sortering 
 

De medewerkers sorteren de vangsten efficiënt en onder zeer hygiënische condities. Alle platvis (tong, bot,schol en schar) wordt 
machinaal gesorteerd. Op lengte, maar verzoek kan dat ook op gewicht gebeuren. Na het afwegen komt de vis in hygiënische 
kratten voor het vervolg van het logistieke proces. Na het sorteren wordt de vis ter inspectie aan de gezondheidautoriteiten en de 
kopers aangeboden. De andere vissoorten worden handmatig op grootte (lengte) gesorteerd. Den Helder is uitgerust met diverse 
hoog performante sorteerinstallaties. De kwaliteit van de vis wordt beoordeeld door opgeleide medewerkers van het Productschap 
Vis. Het kwaliteitsbeoordelingsysteem “A/E/B”-score wordt hier gehanteerd. De kwaliteitscontrole zelf gebeurt optisch. 
 

 

 

   Figuur 8 : de diverse sorteerinstallaties 
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F. Het veilen 
 
Er kan tegelijkertijd ook on-line vis aangekocht worden. Inzake weergave op de veilklok (Figuur 10) is dit hetzelfde concept als wordt 
gehanteerd door de Vlaamse Visveiling (Auxcis-systeem). De eerste 5 schepen mogen aanlanden via een lotingsysteem (niet 
tweemaal dezelfde twee weken na elkaar wel te verstaan). De andere schepen komen in tijdsvolgorde binnen. Tijdens de zomer 
wordt er verkocht op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag (de Deense staand want vissers verkopen meestal op woensdag). 
Er wordt per vaartuig geveild. De startprijs wordt bepaald door de veilmeester, de ophoudprijzen door de PO. 
De grootste markt is telkens de vrijdag. Er wordt verkocht per vaartuig en per soort. Er is dus duidelijk  geen “blokverkoop”. De 
grootte van een lot wordt niet vooraf bepaald en opgedeeld. De ophoudprijzen worden bepaald door de plaatselijke PO. De minimum 
grootte van een lot is 1 kist. De grote kopers zijn de grotere tong-en scholkopers uit Ijmuiden en Urk. De visveiling Den Helder 
hanteert gelijkaardige mechanismen als op Urk inzake prijsregulatie. 
 
 

Op zee kopen 

 

Er bestaat een mogelijkheid om op zee vooraf te kopen. Dit gebeurt hoofdzakelijk met ongegutte vis (tong, schar) bestemd voor 
markten zoals Italië, Griekenland en Israël. Hier wordt één euro per kg méér voor betaald. Ook voor schar (vb een partij van 3 ton) 
kan een voorafname gebeuren doch met een meerwaarde van 15 %. 
 

 

Figuur 9 : de veilzaal voor de kopers 

  

IV. Ter afronding, wat kernideeën 
 

 Er is tevens een duidelijke interesse voor en behoefte aan samenwerking met ILVO-visserij en het VALDUVIS-project, net 
zoals in Den Oever het geval was. Dit omvat het effectieve gezamelijk gebruik van dit concept waarvoor verder overleg 
gewenst is.  

 Op termijn kan Den Helder zelfs met de Vlaamse Visveiling samenwerken. 
 Zowel de visveiling van Den Oever als Den Helder kunnen vrij vlot als één entiteit worden behandeld wat samenwerking 

betreft. 
 Er kan in de toekomst vrij vlot onderling kennis en ervaringen worden uitgewisseld tussen ILVO-visserij en de veiling van 

Den Helder. 
 Pim Visser kan een belangrijke sleutelfiguur en meedenker zijn voor de verdere ontwikkeling van het VALDUVIS-concept 

in Nederland. 
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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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORTH SEA FISH 
Verslag Bezoek visveiling Urk en Ekofish Group 

19 april 2013 - Urk 

 

ARNE KINDS EN KIM SYS 

Deelnemers 

 

Vergadering en rondleiding Visveiling Urk (09h00):  
    Pieter van Slooten, Kim Sys, Arne Kinds 
 
Vergadering Ekofish Group (14h00): 
    Jacob Kramer, Kim Sys, Arne Kinds 
 

Doelstelling 

 

Dit bezoek kadert binnen de bezoeken aan diverse visveilingen rond de Noordzee 
voor het North Sea Fish-project (NSF, Interreg IVb). Het doel van deze bezoeken is 
het verspreiden van het VALDUVIS-concept en de interesse nagaan bij de betrokken 
veilingen om samen te werken aan een gestandaardiseerde methode om 
Noordzeevis op duurzaamheid te scoren.  
De cijfergegevens in dit verslag werden niet door ons geverifieerd. 

 

Socio-economische 

onderzoekscel Visserij 

 

Koen Mondelaers 

 

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

 

Els Vanderperren  

 

Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Kim Sys 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Arne Kinds 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
Emely Hanseeuw 

 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
emely.hanseeuw@ilvo.vlaanderen.be 
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Samenvatting 

 

 Visveiling Urk 
 

o Contactpersoon: Pieter van Slooten, hoofd automatisering bij Visveiling Urk 
(P.vanSlooten@visveilingurk.nl)   

o De Visveiling Urk is geïnteresseerd in het VALDUVIS-project. 
o Op kortere termijn heeft de Visveiling Urk ons gevraagd een vergadering te beleggen met de 

Vlaamse Visveiling om te bespreken of er samen een subsidieaanvraag voor het organiseren van 
traceerbaarheid kan worden aangevraagd. De subsidieaanvraag heeft immers meer slagkracht als 
deze door organisaties afkomstig uit verschillende lidstaten samen wordt ingediend. (Visveiling Urk 
diende reeds een voorstel in, deze werd afgekeurd. Het voorstel van de VLV moet nog worden 
behandeld.) 

 

 De Ekofish Group 
 

o Contactpersoon: Jacob Kramer, ceo van de Ekofish Group (jacob@ekofishgroup.nl)  
o Interessante discussie over het instorten van de scholmarkt en het MSC-traject dat Rederij de Boer 

(Ekofish Group) daarom heeft doorlopen.  
o Aanvankelijk was het de bedoeling om de Ekofish Group als case te gebruiken voor een 

stakeholderproces binnen VALDUVIS. Jacob Kramer is bereid om ons de prijsgegevens voor schol 
(voor vs. na MSC-certificering) te geven op voorwaarde dat deze informatie vertrouwelijk behandeld 
wordt. Wij zullen deze gegevens dan ook voorlopig niet opvragen. 
 

 Interessant 

 

o Om de prijs van MSC-schol hoog te houden worden de volumes die op de markt komen 
gecontroleerd. 

o Het idee van de Vlaamse Visveiling om de kisten te voorzien van RFID-tags om hun kisten te 
traceren is vermoedelijk veel te vroeg aangezien de verdere schakels in de handel nog niet met dit 
systeem zijn uitgerust. Pieter van Slooten pleit nu voor eenvoudigere systemen. 

o Constructies die kunnen worden opgezet om visprijzen hoog te houden: 
 Aanbod van MSC-schol beperken 
 Vis verkopen in grote loten 
 Vissen voor de markt 
 Contractverkoop 

o Om over na te denken: kunnen Urkse scholvissers maatregelingen treffen om betere prijzen te 
verkrijgen? In hoeverre is de markt afhankelijk van hun product? 

 

Gesprek met Pieter van Slooten, hoofd automatisering Visveiling Urk 

 

Introductie 

 
“Visveiling Urk bv, in het hart van Nederland, heeft een ijzersterke marktpositie binnen de Europese visindustrie. Het 

nationaal en internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijf met professionele visie, is hét viscentrum van Europa en 
biedt zowel de aanvoerder als de koper vele voordelen.” (website, 22/04/13) 
 
Het bedrijf ‘Visveiling Urk’ is ontstaan in 2008 door de fusie van de visafslagen Urk en Harlingen (de visafslag in Urk 

bestaat reeds sinds 1904). Vandaag is Visveiling Urk qua omzet en volume de grootste visafslag van Nederland en 
één van de belangrijkste van Europa (Figuur 2). Nederland telt een 11-tal visafslagen (visveilingen): Visafslag 
Lauwersoog (per 1 januari 2013 nauwe samenwerking met Visafslag Harlingen), Visafslag Harlingen (deel van 
Visafslag Urk), Visafslag Urk, Visafslag IJmuiden, Visafslag Scheveningen, Visafslag Stellendam, Visafslag Breskens, 
Visafslag Vlissingen, Visveiling Colijnsplaat, Visafslag Hollands Noorden V.O.F. (afdelingen Den Oever en Den 
Helder), Coöperatieve Visafslag Den Helder / Texel, Coöperatieve Visafslag Den Oever. In Yerseke is er ook een 
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mosselveiling. De meeste van deze afslagen werken samen, waardoor een aantal belangrijke centra kunnen worden 
onderscheiden: Harlingen-Lauwersoog-Urk, Den Helder-Den Oever, Colijnsplaat-Stellendam-Scheveningen, IJmuiden 
en Breskens-Vlissingen (Figuur 1). 
 

 

 
Figuur 1: Locatie van de belangrijkste Nederlandse visafslagen. 
 
 
De Urkse reders zijn medeaandeelhouder van de Visveiling Urk en krijgen dus jaarlijks bedrijfswinsten uitbetaald. Een 
goede werking van de veiling en een goede samenwerking mét de veiling belangt dus ook de vissers aan. Hierdoor 
kunnen de hoge eisen van de veiling m.b.t. duurzaamheid, transparantie en kwaliteit makkelijker worden ingewilligd. 
In de raad van bestuur zitten reders en ex-vissers.  
 
Het gesprek en de rondleiding in de veilhal 

 
Uitgangspunt van het gesprek was het traceerbaarheidsvoorstel dat wij voor VALDUVIS hadden uitgewerkt. We 
hadden hierover reeds gesproken met Pieter van Slooten en met Jason Scrivens van Aucxis, het bedrijf dat de 
veilsoftware van de Vlaamse Visveiling en Visveiling Urk heeft ontwikkeld. 
Tijdens het gesprek kwamen we gaandeweg interessante nieuwe informatie te weten over (1) het veil- en 
sorteerproces, (2) de marktsituatie (voornamelijk voor schol), (3) technologische ontwikkelingen (m.b.t. effort 
management). Na het gesprek kregen we een rondleiding in de veilhal. Hieronder worden de belangrijkste inzichten in 
puntjes behandeld. Waar relevant wordt ook een vergelijking met de Vlaamse Visveiling gemaakt. 
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Figuur 2: jaarlijkse omzet (periode 2003- 2009) voor de verschillende Nederlandse visafslagen. Visveiling Urk draait duidelijk de 
hoogste omzet (36% van de totale omzet in 2009). Bron: LEI, Visserij in 2010 
 

 Flow 
 

Een essentieel verschil tussen de Vlaamse Visveiling en Visveiling Urk is de sortering aan boord (soort + 
lengteklasse). De (meeste) Nederlandse vissers doen dit. De vis van buitenlandse vaartuigen wordt achteraf 
in de veiling gesorteerd. 
Een ander verschil is de eigendom van de kisten. In België is een deel van de viskisten eigendom van de 
veilingen (Nieuwpoort en Vlaamse Visveiling), een deel is eigendom van de reders. In Urk zijn alle kisten 
eigendom van de visveiling. De vis gaat de veiling uit in kisten van de veiling of van de 
transporteur/verwerker zelf. Gebruik van de kisten voor jaarlijkse bijdrage. Op het niet tijdig terugbrengen van 
de kisten staan boetes. Bijgevolg werkt Visveiling Urk met een gesloten circuit van kisten, wat het gebruik 
van RFID-tags in de hele keten vergemakkelijkt (zie rapport traceerbaarheid). 
Naast deze verschillen is de flow van de vis zeer gelijkaardig aan die van de Vlaamse Visveiling (lossen –
opslag – sorteren – presentatie in de veilhal – verkoop – inladen in vrachtwagens – wassen van de kisten).  

 

 Sortering 
 

De meeste Nederlandse vissers sorteren de vangst aan boord (soort + lengteklasse). 
Sortering in de veiling gebeurt voornamelijk manueel. Er is een sorteermachine aanwezig gelijkaardig aan 
die van de Vlaamse Visveiling, maar deze bereikt niet het rendement van de 120-140 sorteerders die op 
piekmomenten 40 ton vis per uur verwerken. Het kost de machine anderhalve minuut om te switchen van 
schip. 
Verder kregen wij een prototype van een nieuwe sorteermachine te zien die grotere volumes kan processen 
en de vis minder beschadigt. Bovendien wordt de vis met deze machine op basis van lengte gesorteerd i.p.v. 
op gewicht zoals het geval is in de Vlaamse Visveiling. In de toekomst zal Visveiling Urk dus ook meer 
geautomatiseerd werken. Naast sorteermachines zullen er ook meer weegstations komen (Figuur 3). 
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Figuur 3: weegstations 
 

 

Figuur 4: vis wordt ingeladen in vrachtwagens via laadkaaien. Dergelijke laadkaaien zijn ook aanwezig in Zeebrugge, maar niet in 
Oostende. 
 

 MSC-schol 

 

Sinds januari 2013 zijn er 4 MSC-gecertificeerde scholvisserijen in de Noordzee. De eerste is de Ekofish 
Group van de familie de Boer (zie verder), die MSC behaalde in 2009 voor twinrigvisserij op Noordzeeschol 
(voor 13 schepen). De tweede is de Osprey Group Twinrigvisserij op Noordzeeschol, waarvoor 4 schepen 
gecertificeerd werden in 2010. De derde is de DFPO Danish North Sea Plaice fishery (gecertificeerd sinds 
2011), goed voor een derde van alle Deense schol. Sinds begin dit jaar is ook de Coöperatieve Visserij 
Organisatie (CVO) gecertificeerd voor sleepnetvisserij voor tong en schol, voor een maximum van 250 
schepen. 

Momenteel krijgt MSC-schol gemiddeld 20 eurocent meer per kg. Volgens Jacob Kramer, ceo van de Ekofish 
Group, bereikte zijn MSC-schol in de beginperiode na certificering (2009) een meerprijs van 60 eurocent. De 
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certificering van de CVO heeft de prijzen voor MSC-vis recent naar beneden gehaald (zie verder). 
Niet alle MSC-schol wordt als dusdanig verkocht. Door het aanbod van MSC-schol te beperken, blijven de 
prijzen hoog. Volgens Jacob Kramer kunnen de kopers na aankoop beslissen of ze een meerprijs willen 
betalen voor MSC.  Dit wordt naar eigen zeggen niet toegepast door de Ekofish Group. De meeste schol 
wordt geëxporteerd. Sinds kort is MSC-schol ook te vinden op de Zwitserse markt.  
 

 Prijsvorming 
 

De visprijzen zijn, net zoals overal in Europa, zeer afhankelijk van vraag en aanbod. Algemeen geldt dat als 
de aanvoer hoog is, de prijzen laag zijn.  Er kunnen echter bepaalde acties worden ondernomen of 
constructies worden opgezet om de prijzen te beïnvloeden. Een aantal voorbeelden: 
 

 Het voorbeeld van de MSC-schol. Er kan voor gekozen worden om slechts een deel van 
de schol onder MSC te verkopen om de prijzen hoog te houden.  
 

 De grootte van de loten laten variëren. Algemeen geldt dat grote loten meer opbrengen: 
een grote koper zal sneller afdrukken zodat hij niet het risico loopt te weinig vis te hebben. 
Het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij de vermarkting van duurzame vis (cfr. 
VALDUVIS).  
 

 ‘Vissen voor de markt’. In de zomermaanden kan een bepaalde maximale aanvoer van 
tong goed verwerkt worden. Indien meer tong wordt aangevoerd, heeft dat een sterke 
invloed op de prijzen. Visveiling Urk werkt aan een systeem waarbij de visser een 
tussentijdse output van het elektronisch logboek naar de veiling kan doorsturen. Aan de 
hand van de informatie van alle schepen kan de veiling de vissers op zee op de hoogte 
houden van de aanvoer. Bij verzadiging van de markt kan de visser beslissen of hij verder 
vist, op een andere soort/plaats gaat vissen of vroeger naar huis stoomt. 
 

 Contractverkoop. Visveiling Urk stimuleert een bepaalde graad van contractverkoop. 
Voor Nederlandse reders geldt er een veilplicht, maar vlagkotters mogen hun vis om de 
veiling heen verkopen. Visveiling Urk heeft zelfs een softwarepakket ontwikkeld dat 
geïntegreerd is met het elektronisch logboek, voor contractverkoop van op zee 
(voorafname) (https://www.catchdrive.eu/). Deze vis wordt niet over de klok verkocht, maar 
de veiling regelt de administratie. Op die manier verdient de veiling er ook wat aan. 
Contractverkoop wordt gestimuleerd omdat de volumes vis die over de klok worden 
verkocht dan lager zijn – en prijzen dus gemiddeld hoger. 
Case langoustines in Verenigd Koninkrijk: verschil in prijzen tussen Schotland en Zuid-
Engeland. Door contractverkoop toe te laten kan de markt zelf de prijzen reguleren en 
kunnen volgens Pieter van Slooten gemiddeld hogere prijzen worden gehaald. 

 
 De veilklok 

 

Qua uitzicht heel gelijkaardig aan het systeem dat tot voor kort door de Vlaamse Visveiling werd gebruikt 
(ook ontwikkeld door Aucxis). Op de klok is een veld voorzien om labels weer te geven. Informatie over 
vangstgebied wordt, anders dan in de Vlaamse Visveiling, niet vermeld (Figuur 5). 
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Figuur 5: veilklok visafslag Urk 

 

 Tips voor de organisatie van traceerbaarheid in België 

 

Volgens Pieter van Slooten moeten Belgische veilingen trachten twee overheidsverplichtingen te integreren 
in een efficiënt traceersysteem (cfr. effort management). Deze overheidsverplichtingen zijn (1) wegen aan 
boord en (2) informatie ingeven en doorsturen via het elektronisch logboek. Het traceerbaarheidsvoorstel dat 
wij hebben voorgesteld op het eerste MSP voor het VALDUVIS-project bleek zeer gelijkaardig te zijn aan wat 
Pieter van Slooten in gedachten had. Tijdens het gesprek hebben wij verder gebrainstormd over 
mogelijkheden om het voorstel te verbeteren of goedkoper te maken (o.a. RFID tags of briefjes op het 
vaartuig? Aan boord enkel inlezen bij verandering van gebied? etc.). Pieter van Slooten is geïnteresseerd in 
een overleg met de Vlaamse Visveiling. Visveiling Urk zou samen met de Vlaamse Visveiling een 
subsidieaanvraag willen indienen voor de organisatie van traceerbaarheid.  

 

 Varia 
 

 Interessante denkoefeningen: 
o Wat is de rol van visveilingen in de toekomst? Visveiling Urk verzekert zijn toekomst door te 

diversifiëren: naast het veilen zelf houdt het bedrijf zich bezig met het ontwikkelen van software dat 
het verkoopt aan visveilingen in Europa. 

o Verkopen in grotere loten drijft de prijs op  Misschien is het een optie om duurzame vis in grotere 
loten te verkopen dan de niet-duurzame vis (cfr. VALDUVIS)? 

 

 Te bezoeken i.f.v. North Sea Fish: de veiling van Peterhead (UK) (belangrijkste vissershaven van Europa; er 
wordt niet gesorteerd en niet gewogen!), the Isle of Man (UK) (op aanraden van Pieter van Slooten; 
seizoensvisserij, 100% MSC), Den Helder (NL), Den Oever (NL), Breskens/Vlissingen (NL), Grimsby (UK), 
Hull (UK), Hanstholm (DK), Thyboron (DK), Hvide Sande (DK), Göteborg (SE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veld voor labels 
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Gesprek met Jacob Kramer, ceo van de Ekofish Group (rederij de Boer) 

 

Inleiding 

 
We hadden een afspraak gemaakt met Jacob Kramer omdat we geïnteresseerd waren in de meerprijs die de Ekofish 
Group had bereikt na de ombouw van hun schepen naar duurzamere vistechnieken. Dit zou als case kunnen dienen 
voor VALDUVIS. 
 
De Ekofish Group was de eerste rederij die in 2009 het MSC-certificaat voor Noordzeeschol behaalde. Na het 
instorten van de scholmarkt in de jaren 2000 heeft de rederij van de familie de Boer, toen bestaande uit zware 
boomkorvaartuigen, geïnvesteerd in een reconversie tot twinrigvisserij. Hoewel de vis duurzamer en van betere 
kwaliteit was, werd hierdoor geen meerprijs gerealiseerd. Hierop werd een traject gestart naar MSC-certificering. 
In 2011 haalde ook een deel van de Deense vissersvaartuigen een MSC-certificaat voor schol, en sinds januari 2013 
voert de CVO ook MSC-schol aan in Urk. Vooral deze laatste is een geduchte concurrent van de Ekofish Group. 
 
Duurzaamheid 

 
De Ekofish Group vist met de ‘aangepaste twinrig’, waarbij er volgens Jacob Kramer nauwelijks bodemcontact is. 
Daarnaast worden bij het vissen dyneema-kabels i.p.v. staalkabels gebruikt, en een 12 cm-kuil. Naar eigen zeggen 
ligt hierdoor het discardspercentage zeer laag (op 1 à 2 %). Verder experimenteert de Ekofish Group met stunners 
aan boord om de vis op vlotte en humane wijze te doden.  
De voornaamste reden voor de reconversie was het hoge brandstofverbruik bij de boomkorvisserij (vb. de PD 270: 
5000 pk, 60000 liter gasolie/week). De gasolieprijs is zo hoog geworden dat de boomkorvisserij niet meer rendabel is. 
 
Twist 

 
Onlangs werd ook de CVO gecertificeerd voor twinrigvisserij op Noordzeeschol. Hierdoor ziet de Ekofish Group haar 
marktpositie verzwakken. Bovendien heeft de Ekofish Group kritiek op de manier waarop er bij de CVO gevist wordt. 
De CVO vist met een 8 cm-kuil (met meer juveniele bijvangst tot gevolg), en mogen in meer gebieden vissen dan de 
Ekofish Group (o.a. in de Klaverbank en in het zuidoosten van de Doggerbank).  
De Ekofish Group tracht haar voortrekkersrol te behouden door zich te profileren als duurzaam vissersbedrijf (o.a. 
aanpassingen die niet vereist worden door MSC zoals bv. een stunner aan boord). 
 
Varia 

 

 Er is een groeiende markt voor MSC-schol: 80% van de afzet gebeurt op buitenlandse markten. Zweden en 
Zwitserland zijn nieuwe afnemers. 

 Om over na te denken: 
o 80% van de Europese scholaanvoer gebeurt in Urk. Volgens Jacob Kramer moeten de vissers zich 

organiseren om betere prijzen te eisen. Kunnen vissers werkelijk zoveel druk uitoefenen op verdere 
schakels in de keten of is er een te ruim aanbod aan goedkope Pacifische schol en consoorten? 

 

 

EINDE VERSLAG 

 

 

 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \278



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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORTH SEA FISH 
Visit to Grimsby Fish Market, UK 

14 October 2013 

 

 

ARNE KINDS AND KIM SYS 

Context of this visit 

 

This visit is part of a series of visits to North Sea fish auctions for the North Sea Fish-
project (NSF, Interreg IVb). The purpose of these visits is the dissemination of the 
VALDUVIS concept, the evaluation/information system that is being developed by 
ILVO. In this way, ILVO aims to find partners who are interested in VALDUVIS and 
who want to cooperate in developing a standardized method to score the 
sustainability of fresh North Sea fish, to be used all over the North Sea Region. 
 
We got a guided tour through the auction hall and witnessed a ‘shout auction’. 

Afterwards, we presented our work (traceability and the development of FISS) and 
discussed possibilities for cooperation. 
 
Contact person: Martyn Boyers– Chief Executive of Grimsby Fish Market 
 

Socio-economische 

onderzoekscel Visserij 

 

Koen Mondelaers 

 

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

 

Els Vanderperren  

 

Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Kim Sys 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 

 

Arne Kinds 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.b 
 
 
Emely Hanseeuw 

 
Eenheid Dier - Visserij 
Sectie Technisch Visserijonderzoek 
emely.hanseeuw@ilvo.vlaanderen.be 
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Introduction 

The Grimsby Fish Market was an interesting fish auction for us to visit, as it operates in a completely different way 

than the auctions that we have been to. Most of the fish in Grimsby Fish Market is caught in Iceland by Icelandic 

vessels. The fish is sold locally through the acution, then transported to Grimsby by freight cargo and sold again in the 

Grimsby Fish Market. Furthermore, fish is not sold over an auction clock as is the case in many other fish auctions: in 

Grimsby Fish Market, the traditional ‘shout auction’ is still in use. 

The auction 

Although the volumes of fish passing through the Grimsby Fish Market are much greater than those passing through 

most other auctions we have visited, things are organized in an easy and simple way. The Grimsby Fish Market does 

things the ‘old fashioned way’ and does not rely on electronics where it doesn’t have to. Some quick facts about the 

Grimsby Fish Market are listed below: 

 There is an auction every day, the most important day is Sunday (the amounts gradually decline as the week 

goes by). 

 The fish sold in Grimsby is trawler-caught fish. 

 On average, 3500 fish boxes pass the auction every day. There are two graders that can handle 200 boxes 

per hour. Haddock, lemon sole and redfish are graded machinally. 

 There are 5 registered sellers: JBA, Atlantic Fresh, Nelson, Kurt, Jubilee. 

 Of these sellers, JBA and Atlantic Fresh are the most important (most of the days only these two are selling). 

The order of selling alters every week. 

 In the auction hall, there are designated areas for cod, ‘mixed’ and for haddock. MSC is stored seperately, in 

the freezer room, for presale. 

 Fish boxes are put in order by species and size (Fig. 1). Catch from different vessels is kept seperated. 

 

Figure 1: crates are ordered by species and size. Most of the fish is Icelandic cod and haddock. 

 

 The auction uses labels that indicate the seller (merchant), the vessel number, the container number, the 

number of 50kg boxes and the overweight (Fig. 2). When entering the auction, there is also a screen with the 

forward landing information, per merchant (Fig. 3). 
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Figure 2: example of a label. 
 

 

Figure 3: forward landing information 
 

 Grimsby Fish Market is an important trader of Icelandic fish (and Danish fish in lesser extent). About 80% of 

the Danish MSC Plaice is presale to the companies Flatfish and Stansfield, the rest is sold in the auction. 

The Danish plaice is sold from June to October.  

 Charges 

o £1,65 for manual grading, £2,65 for machinal grading. Haddock, lemon sole and redfish are graded 

machinally by weight. Merchants themselves decide on how their fish is graded. The advantage of 

the graders is the higher price for the product (buyers know exactly what weight they are getting). 
o There is an additional cost for video security. The auction records all transactions on handycam. In 
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case of dispute about who bought what during the shout auction, video footage can help in 

identifying the rightful owner. The auction charges 6 pence per box for this. 

 The fish boxes are owned by a company called PPS (http://www.ppsequipment.co.uk/). 

 Other equipment 

o Grimsby Fish Market has some equipment (and a policy) to improve hygiene, something we have 

seen in fish processing companies, but never in any of the auctions we have visited (Fig. 4). 

 

 

Figure 4: equiment to improve hygiene in the Grimsby Fish Market 
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 Grimsby Fish Market is certified according to BRC standards. 

 On the container sheet, that is issued to the buyers, the FAO fishing zone is indicated, and sustainability 

schemes, if any. For example IRF (Icelandic Responsible Fisheries). 

 The auction process 

o The Grimsby Fish Market still uses the traditional method of the shout auction. An auction clock was 

installed, but only used for a very short period, then abandoned. 
o The auction is filmed for security purposes. 
o If you are interested in seeing some footage, please contact Arne Kinds 

(arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be). 

 The merchant determines the quality of his product. 

 The discard ban is not expected to raise problems for the Grimsby Fish Market. There is only little fish 

coming in from local vessels, and there is a processing unit on site. Note also that only the desired Icelandic 

fish is traded in Grimsby (less valuable bycatch is sold on local markets). 

 Other 

o We were told (by two separate sources) that, 25 years ago, one could walk over the vessels from 

one side of the dock to the other. Nowadays, as little as three vessels land their fish in the Grimsby 

Fish Market. 

Presentation of FISS 

Kim and Arne presented their Fish Information System on Sustainability (FISS) to a range of stakeholders of the 
Grimsby Fish Market. Afterwards, there was a discussion. Below, the participants of this stakeholder process are 
listed: 

 

Martyn Boyers – Grimsby Fish Market 

Steve Norton – Grimsby Fish Merchants Association 

David Robinson – Economic Development for North East Lincolnshire Council (Nelincs) 

Steve Stansfied – Flatfish Ltd 

Nigel Clark – Flatfish Ltd 

Chris Sparkes – Jaines & Son 

Julie Snowden - Seafish England – Regional Account Manager (North) 

Nick Riley - University of Hull 

 

David Robinson, economist at Nelincs, points out that for the economic indicators of FISS, we should take into 

account the relative importance of a vessel to its own port (the smaller the port, the lower the number of vessels, the 

higher the importance of an individual vessel to the local economy). 

The Grimsby Fish Market did not show significant interest in adopting the FISS system in their auction. The main 

reasons for this are: (i) the cost of such a system, (ii) no interest in sustainability from the side of the buyers1. 

According to Martyn Boyers all information on sustainability is present in Grimsby, but communicating this information 

to the buyers is too expensive. 

Martyn points out that the reduction of costs is crucial for the feasibility of the FISS system. A better price for the 

fishermen is important. David argues that there is no more money in the market and that this system should focus on 

                                                           
1 The supermarkets that are interested in sustainability know the Icelandic fisheries for cod and haddock and MSC, which is enough 

according to Martyn Boyers. Furthermore, Martyn says it is mainly quality that wille determine the price. 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \283

mailto:arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be


 
Visit to Grimsby Fish Market 

 

6 

assuring market access instead of increasing the market value. 

He also clarifies his personal vision on sustainable fishing. According to Martyn, all fish caught under EU legislation is 

sustainably caught fish. He does not see the added value of the FISS system as there should not be a difference in 

sustainability between different EU fishing activities. He states that labelling and information schemes that score the 

beam trawl ‘red’ are wrong (e.g. Marine Conservation Society’s Good Fish Guide). 

The group also questions the value of valorizing the economic and social pillars of sustainability. 

Furthermore, the Grimsby Fish Market was not interested in the RFID technology for tracing fish boxes and catch data 

throughout the market chain. They argued that no one would want to pay for this technology. 

Other: 

 There is drive for line-caught fish in the UK. Currently, there is more fish sold as line-caught than there is 

caught… 

 Seafish has developed some tools that may prove useful for FISS 
o The Responsible Fishing Scheme (RFS) 
o An environmental toolkit for fishing and aquaculture 
o Several economic analyses 

More information on www.seafish.org 
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NOTICE: FRAMING THE VISIT TO BOULOGNE-SUR MER WITHIN THE INTERREG PROJECT 

The port of Boulogne-sur-mer is the most important fishing port in France and one of the leading fishing ports for the 
North Sea and Channel fishing area. ILVO contacted BOULOGNE-sur-mer for its report on traceability systems for the 
fisheries sector (NSF WP3) and presented the NSF interreg project and ILVO’s pilot within this project by mail. The 
fishing auction was very interested in the FISS concept and asked ILVO to come to Boulogne-sur-mer to present its 
vision and ideas. At the same time, this visit would be very valuable in an NSF point of view, as ILVO is working 
towards a transnational sustainability rating system for the fishing activity in the North Sea and Boulogne-sur-mer is a 
leading auction in this area. 

 

Samenvatting 

 

Het bezoek aan de visveiling van Boulogne-sur-Mer werd ingezet met een rondleiding door Gildas Dubois (Chef des 
services de la halle à marée). De veilzaal en de veilhal werden achtereenvolgens bezocht met de nodige uitleg en 
verduidelijking ter plaatse. Daarna werd de veiling voorgesteld a.d.h.v. een ppt-presentatie (zie VISEO-schijf). Tijdens 
de vergadering kwamen Laurent Nicolle (Directeur des services pêche) en Hubert Bonningues (IT) de groep 
vervoegen. Het onderzoekswerk rond traceerbaarheid en het VALDUVIS-concept werd aan de veiling voorgesteld. Dit 
voorstel werd met veel enthousiasme onthaald. De directeur ziet in VALDUVIS een mogelijkheid om de opgelegde 
traceerbaarheid te koppelen aan een duurzaamheidsscore. Er werd aan het VALDUVIS-team gevraagd diezelfde 
presentatie te herhalen voor ‘la direction de pêches’ (de Franse tegenhanger van Dienst Zeevisserij). Een concrete 
datum hiervoor wordt verder via mail vastgelegd. 
 
 

Rondleiding 

 

Hieronder volgt een gestructureerd overzicht van de onderwerpen die tijdens de rondleiding aan bod kwamen. 

Port de Boulogne-sur-Mer  

De haven van Boulogne-sur-Mer is de belangrijkste vissershaven van Frankrijk. De veiling zelf is zowel in 
aanvoerwaarde als -volume de grootste in Frankrijk (ongeveer 76.000.000 euro en 36.000 ton in 2012). In 
aanvoervolume zijn wijting, makreel en haring de belangrijkste soorten, in waarde is dit tong, inktvis en wijting. 

De haven van Boulogne-sur-Mer is de thuishaven voor twee types vissersvaartuigen: de diepzeevisserij (grote 
trawlers met al dan niet diepvriesvoorzieningen aan boord – 6 vaartuigen) en de artisanale visserij (kleinere 
vaartuigen die vissen op de kust of in de Noordzee). De artisanale visserij bestaat uit een segment vaartuigen met 
sleepnetten (boomkor, bordennet, deense zegen of schotse zegen – 40 vaartuigen) en een segment dat passief vist 
met staandwant (68 vaartuigen). De producenten worden vertegenwoordigd door twee PO’s: From Nord (215 

vaartuigen) en CME (70 vaartuigen). 
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Aan boord van het vissersvaartuig 

De vis wordt aan boord gesorteerd per soort en lengteklasse en komt in gesloten 25kg-kisten terecht (Zie figuur 
1). De viskisten zijn eigendom van de verschillende agenten (zie onder). Het sluiten van de kisten zou de kwaliteit ten 
goede komen. Op deze kisten kleeft een etiket met de nodige informatie over de inhoud van de kist: soort, 
lengteklasse, vaartuig, vangstgebied (FAO 27), kwaliteit, barcode, agent, vangstdatum,…(Zie figuur 2). Deze 
informatie wordt handmatig ingegeven in het computersysteem van de printer aan boord. 
Wanneer niet aan boord gesorteerd wordt, wordt deze taak tegen betaling overgenomen door 
producentenorganisaties (elke métier heeft zijn eigen PO). 

 
Figuur 1: Gesloten viskisten met etikettering in de veiling van Boulogne-sur-Mer. 
 

 
Figuur 2: Etiket op de viskisten in Boulogne-sur-Mer. 
 

De etiketten worden aan boord zelf afgeprint en op de kisten gekleefd. Vaartuigen die niet beschikken over een 
printtoestel aan boord kunnen hun kisten in de veiling zelf nog labelen m.b.v. een printer die door de veiling ter 
beschikking wordt gesteld. 

De vissers bepaalt zelf de kwaliteit van zijn vis (E of A). Merkt de aankoper dat zijn vis niet voldoet aan de 
aangegeven kwaliteit, dan wordt er na de aankoop over de prijs gediscussieerd . Bovendien bezorgt het de visser een 
slechte reputatie en kunnen bij herhaaldelijke overtreding geldboetes opgelegd worden.  
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Het aanlanden van de vis 

De vissers kunnen hun vangst verkopen over de klok, via contractverkoop of in eigen winkeltkes aan de kaaimuur 
(korte keten initiatieven zoals de ‘vistrap’ in Oostende., Dit gebeurt hoofdzakelijk door staandwantvissers). De 
producentenorganisatie (bijv. From Nord) is verantwoordelijk voor het doorgeven van de vangstgegevens naar de 
overheid toe.   

De visser kan tot heel kort voor het begin van de veiling melding doen van zijn aanvoer, anders dan in Zeebrugge of 
Oostende waar dit 2 dagen op voorhand dient te gebeuren. Elke agent heeft eigen kades waar de aangesloten 
vaartuigen kunnen lossen (zie figuur 3). Van daaruit worden de kisten naar de veilhal gebracht. De kisten van 
éénzelfde vaartuig worden per soort geplaatst in de voorziene ruimtes (zie figuur 4). De plaats van de kisten wordt 
elektronisch geregistreerd. Heftruckchauffeurs printen bij de terminals in de zaal een lijst af waarop de locatie van hun 
aangekochte kisten staat vermeld. 

Zoals eerder vermeld bepaalt de visser zelf aan boord reeds de kwaliteit van de vis (In de VLV gebeurt dit door 
viskeurders in de veilhal). De controle op voedselveiligheid (Franse tegenhanger van het FAVV) verifieert sporadisch 
de voedselkwaliteit (in de VLV moet elke partij vis goedgekeurd worden door een erkende dierenarts). 

 
Figuur 3: Loskaaien in de haven van Boulogne-sur-Mer. 
 

 
Figuur 4: Veilhal in de veiling van Boulogne-sur-Mer. 
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Het veilen van de vis 

In Boulogne-sur-Mer wordt er 6 dagen op 7 geveild (zondag is rustdag). De verkoop van de vis gebeurt door de 
agenten waarbij de vaartuigen zijn aangesloten. Zij plaatsen de aangeboden vis op de klok en bepalen de start- en 
ophoudprijzen (‘prix de barrage’ en ‘prix de retrait’, zie figuur 6) op elk moment in het veilproces. In Boulogne-sur-Mer 
zijn zes dergelijke agenten actief: unipêche, CME, Boulogne Ecorage, C2MC, Euronord en Dolean. De agent staat in 
voor de aanvoerplanning- en –timing. 

De vis wordt per soort verkocht (In de VLV wordt de vis per vaartuig verkocht) op drie klokken tegelijkertijd (telkens 
een andere soort per klok). Het aankopen van vis online is op dit moment nog niet mogelijk. Handelaars moeten 
fysiek aanwezig zijn in de veilzaal om vis te kunnen aankopen (zie figuur 5). 

Het veilen zelf gebeurt in drie fases. In de eerste fase wordt alle vis aangeboden die zich op tijd hebben aangemeld 
voor de eerste veiling. In de tweede fase komt de vis aan bod die hiervoor te laat was. In de derde fase wordt de vis 
opnieuw aangeboden die tijdens de eerste fase onder de limietprijs is gegaan. Op elk moment van het veilproces 
kunnen de agenten de start- en ophoudprijzen wijzigen. 

 
Figuur 5: Veilzaal in de veiling van Boulogne-sur-Mer. 
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Figuur 6: Veilklok in de veiling van Boulogne-sur-Mer. 
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 NORTH SEA FISH 
Short visit to the auction of Nieuwpoort, Belgium 

3 October 2013 

 

 

DIRK VERHAEGHE 

Context of this report 

 

This visit is part of the visits to North Sea fish auctions for the North Sea Fish-project 
(NSF, Interreg Ivb). The purpose of these visits is the dissemination of the 
VALDUVIS-concept, the evaluation/information system that is being developed by 
ILVO. In this way, ILVO aims to find partners who are interested in VALDUVIS and 
who want together to develop a standardized method to score the sustainability of 
fresh North Sea fish. 
Nieuwpoort is the smallest of the three Belgian auctions (only 5 to 10 vessels land 
there on a regular basis, mainly coastal fisheries). 
 

Contact person: Ronny Beschuyt – director of the auction 
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Discussed topics 

 

1. Recent innovations in the auction 

2. Traceability 

3. Information about the buyers, linked to export 

4. Labels 

5. Local promotional initiatives 

6. Remarks on sales and trade constraints 

 

The report 

 

1. Recent innovations in the auction 

Due to the merge in 2012 with the auctions of Oostende and Zeebrugge to one company called “Vlaamse Visveiling 
(VLV)”, a brand new auction system was installed (developed by Aucxis).  

Nieuwpoort is a typical auction for North Sea / Brown shrimp (Crangon crangon). In order to comply with EU-
regulations, a new grading device was installed to sort shrimps with a caparax length of at least 6,88 mm, the EU legal 
minimum. 

The auction now receives one complete invoice form the head office of the “Vlaamse Visveiling”, comprising all 
transactions of one auction day (held on Monday, Wednesday and Friday). 

2. Traceability 

Due to the implementation of the Aucxis-system, it is now possible to include the fishing ground for each vessel on the 
auction screen (indicated with the official ICES-code for fishing zone). All transactions occur according to the FAVV-
regulations (Federal Agency for the Safety of Food) for traceability. 

3. Information about the fish buyers, linked to export 

As there is now a general invoice, the names of customers cannot be seen on the invoice now, but according to the 
director, here are some current examples of small scale export : 

- Export of live shrimp to France (via “Saumon d’Or” and “VSVC”); 

- Export of shrimp to Holland (via “Smet” in Breskens); 

- Export of line caught sea bass, shrimp and cuttle fish to France (via “Luna Fish”); 

- Export of sole and plaice to Italy (via “Norpesca”); 

- Export of sole (via “Gadus”). 

There are no known French buyers, only one Dutch buyer being “Smet” from Breskens. All other known local sales 
serve various markets (restaurants, catering, distributors, fish mongers) within a radius of 30 up to 50 km.  

4. Labels 

Only one local label is in use, being “line caught seabass”, by the vessel N 95 “Jonas”. 

5. Local promotional initiatives 
 

- “Visserijfeesten” (local markets, displays, information booths, traditional activities, various celebrations, 
festivities,…), held once a year during summer and directly linked to tourism;  
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- “Visbakkers” (preparation of flatfish, frying process, by local or former fishermen), on several occasions; 

- “Dag van de garnaal” (annual festivities regarding the shrimp fisheries, cooking and tastings), held once a 
year in September; 

-  “Vrijdag visdag” (presentations of day tot day business at the auction for a broad audience like schools, 
societies, …), held nearly every Friday morning in the auction hall; 

- “Noordzeevis uit Nieuwpoort” (promotion of fish in the sister city of Durbuy, exchange of culinary specialities 
meat – fish), held once a year on location; 

- “Dagverse van Nieuwpoort” (promotion of “catch of the day” linked to the specific buyers of the lot of one 

designated vessels which enables the customer to retrace the fish directly to the location of the buyer), 
indicated three times a week on a specific conspicuous location outside the auction hall (see example copy 
below). 

6. Remarks on sales and trade costraints 

Two very delicate topics were highlighted during the meeting which form a constraint and threat to the normal sales 
and trade of the Nieuwpoort fish auction: 

- Contraband trade (unofficial and illegal catch, sale and distribution of fish); 

- Forgery of commercial names of fish, thus replacing local fish by cheap alternatives or imported grades. 
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 NORTH SEA FISH 
Short visit to the auction of Ostend, Belgium 

18 th October 2013 

 

 

DIRK VERHAEGHE 

Context of this report 

This visit is part of a series of visits to North Sea fish auctions for the North Sea Fish-
project (NSF, Interreg Ivb). The purpose of these visits is the dissemination of the 
VALDUVIS concept, the evaluation/information system that is being developed by 
ILVO. In this way, ILVO aims to find partners who are interested in VALDUVIS, and, 
who are interested in cooperating in developing a standardized method to score the 
sustainability of fresh North Sea fish, to be used all over the North Sea Region. 
Ostend is the second largest of the three Belgian auctions and has been the longest 
serving and operational one. During the seventies and eighties, there was a booming 
Belgian fishery in Iceland, with a huge peak in landings. The old fish auction will soon 
be replaced by a brand new one.  
 
Contact person: Patrick Biliau – auctioneer 
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Discussed topics 

 

1. Recent innovations in the auction 

2. Traceability 

3. Information about the buyers 

4. Local fish processing 

5. Future 

 

The report 

 

1. Recent innovations in the auction 

Due to the merge in 2012 with the auctions of Nieuwpoort and Zeebrugge to one company called “Vlaamse Visveiling 
(VLV)”, a brand new auction system was installed (developed by Aucxis). The old auction will be replaced by a new 
state of the art construction, a project supported by the European Fisheries Fund (the new auction needs to be 
constructedbefore 2015). 

As the future of the auction has been very unclear during the last five years (complete destruction? renovation? a new 
auction?), Little investments were made by the local fish processing industry. Only a few “old school” fish mongers 
survive (only five middle sized companies). The auction is currently considered as ‘unattractive’ for new investors. 

The auction itself, however, did invest considerably over the last couple of years. First, there was the nex auction 
system, developed by Aucxis.  

Other investments include: 

- Complete renovation of the auction hall (which will soon be replaced by a new one) 
- Purchase of new fork lift trucks 
- Complete change of the internal fish distribution system 
- Adjustments and renovations of the various refrigerators 

In the heart of the city of Ostend, fish is still sold at a designated location (“Vistrap”), directly to tourists without the fish 
passing via the auction. The city council has decided to renovate these premises as they do not fully comply with 
hygienic regulations anymore. This spot is indirectly still linked to fish auction itself.  

2. Traceability 

Due to the implementation of the Aucxis system, it is now possible to display the fishing ground for each vessel on the 
auction clock (ICES divisions, e.g. IVb). All transactions occur according to the FAVV-regulations (Federal Agency for 
the Safety of Food) 

On the labels, the name and grading of the fish are indicated (not the fishing ground nor the latin scientific species 
name). Little is known about the commercial flow of the landed fish, apart from the sales to local fish mongers. 

Traceability is being organized in the VALDUVIS project (Valorisation of Sustainably Caught Fish, EFF Axis4) of ILVO. 
For more information on the VALDUVIS project, please turn to Arne Kinds (arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be) or Kim 
Sys (kim.sys@ilvo.vlaanderen.be). 

3. Information about the fish buyers 

Remark : here he have selected the ontaken  

More than 70% of the total purchase power of the Flemish Fish Auction is controlled by 3 Dutch buyers and one local 
buyer : 

- Daseaday (Dutch) 
- Van Degruyter (Dutch) 
- Poppe (Dutch) 
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- Norpesca (Zeebrugge-based) 

There are currently only 6 local fish mongers from Ostend active as a regular buyer at the auction : 

- Joeri Verbiest 
- Oostendse Visrokerij (DV Fish) 
- Verleye 
- Simons en Decru 
- Neptunus 
- Joel Meersman 

There are a couple “commission” buyers (e.g. Joel Meersman on behalf of Gadus, the second largest fresh fish 
processor in Belgium). 

The market is really dominated by the Dutch buyers, mainly flatfish (Dover Sole and Plaice).“Norpesca” who has a 
regular business with France (squid, cuttlefish, Dover Sole), Switzerland and Italy (flatfish, various species). 

4. Local fish processing 

Employment in the fish processing is low in Ostend (an estimated 75 persons in total). There is one organized and 
suitable training center for fish filleting, led by the “VDAB” (employment office in order to reskill people for a new job 
having been unemployed for a long time and/or looking for a new challenge). 

Only one company being “Neptunus” will invest in a new production site and factory on the outskirts of Ostend (3 
miles away from the auction itself). This is the only fish processor we know of that will invest in new machinery and 
equipment. New employment (5 tot 15 persons) is expected there within the next couple of years. 

In general, fishmongers/fish shops only have one to three persons full time hired regarding fish filetting activities. 
Quite a number of middle sized companies only hire their specialized staff on a temporary basis as they can’t 
guarantee full time work anymore. 

Efforts and lessons learnt from the past with regards to fish processing: 

Around 2004-2005 a local state of the art fish processing company was founded in Ostend, supported by the Ostend 
city council (“Ostend premium fish”). 8 persons were hired, investments were made regarding processing machinery. 
The company was managed by the autonomic port authorities of Ostend thus creating direct competition with the main 
buyers in the Ostend fish auction (Duch companies).     

The main buyers threatened to leave the auction of Ostend, ann buy in  Urk (Holland) which would have lead to a 
huge decrease in turnover for the Ostend fish auction. It the end  all activities were stopped and the company went 
bankrupt. Local experts  claim that the company could have been a success if it would have been run under private 
management. 

5. Future 
 

Due to speculations about the future of the Ostend auction (new buildings or shutdown), the economic climate for 
potential investors was very unattractive. A completely new auction will be constructed. It will be operational in 2015 
according to the European Fisheries project agreements. 
 
It is impossible to tell whether or not then new fish auction will attract any new investors The picture is quite unclear at 
the moment as the number of fishing vessels is still annually decreasing as is the same situation with the fish landings 
in total. 
 
There is still a legal agreement after the mergure between the auction of Ostend and Zeebrugge that the landings 
should be split up on a 45/55  basis (which is not always the case). A huge real estate across the fishing docks has 
been approved so that luxury apartments will be installed only a couple of hundred meters away from the area where 
fish is landed, sorted and processed. Many people wonder  if these activities are indeed compatible or not. 
 
 
 
Dirk Verhaeghe, 22nd October 2013  
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DIRK VERHAEGHE 

Context of this visit 

 

This visit is part of a series of visits to North Sea fish auctions for the North Sea Fish-
project (NSF, Interreg Ivb). The purpose of these visits is the dissemination of the 
VALDUVIS concept, the evaluation/information system that is being developed by 
ILVO. In this way, ILVO aims to find partners who are interested in VALDUVIS, and, 
who are interested in cooperating in developing a standardized method to score the 
sustainability of fresh North Sea fish, to be used all over the North Sea Region. 
Zeebrugge is the largest of the three Belgian auctions. This auction has the most 
advantages what logistics, flexibility, handling and storage is concerned. A large part 
of the auction hall is used for other purpose (Flemish food centre – cold store and 
processing facilities). There is still sufficient space available for various potential  
future expansions.  
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Note: this report should be seen as a first scan of the fish flow in Belgian fishery ports. Within WP3.2, we are working 
on a more detailed overview of the wet fish supply and its flow throughout the value chain. 

  

Discussed topics 

 

1. Landings of Dover Sole and Plaice 

2. Traceability 

3. Information about the buying behavior and fish flow  

4. Local fish processing 

5. Future location 

 

The report 

 

1. Landings of Dover Sole and plaice 

Zeebrugge is, next to the auction of Urk and Boulogne-sur-Mer, one of the leading fish auctions in Europe, especially 
for flatfish (Dover Sole and plaice as the top ranked species), of which these two species represent about 50% of all 
landings for the three auctions (united as the “Vlaamse Visveiling”). 

Zeebrugge has a key role as a hub and distribution platform for all flatfish in Europe. High volumes1 of flatfish are 
exported to Dutch auctions for filleting, packaging and processing purposes (e.g the auction of Urk). 

Data valid for the three auctions (Zeebrugge, Ostend and Nieuwpoort) 

- Dover Sole and Plaice 

2012 Dover Sole Plaice 

Landings 2.743.367 kg 4.636.554 kg 
Turn over 28.321.999 euro 6.203.592 euro 

Average price/kg 10,32 euro/kg 1,34 euro/kg 
 

- All species 

2012 All species 

Landings 17.558.232 kg 
Turn over 64.148.462 euro 

Average price all species 3,65 euro/kg 
 

Data valid for the auction of Zeebrugge 

2012 Dover Sole Plaice 

Landings 1.682.951 kg 3.169.261 kg 
Turn over 17.517.621 euro 4.354.209 euro 

Average price/kg 10,41 euro/kg 1,37 euro/kg 
 

 

Source: “Landings and turnovers”, Department of Fisheries, 2012 

 

 

                                                           
1 Estimations will be reported in WP 3.2b and 3.2g 
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2. Traceability 

Apart from the new “Aucxis”-auction system, no real new additional investments were made. 

Due to the implementation of the Aucxis-system, it is now possible to display the fishing ground for each vessel on the 
auction clock (ICES divisions, e.g. IVb). All transactions occur according to the “FAVV-regulations” (Federal Agency 
for the Safety of Food). 

On the labels, the name and grading of the fish are indicated (not the fishing ground nor the latin scientific species 
name). Little is know about the commercial flow of the landed fish, apart from the sales to local fish mongers.  

Traceability is being organized in the VALDUVIS project (Valorisation of Sustainably Caught Fish, EFF Axis4) of ILVO. 
For more information on the VALDUVIS project, please turn to Arne Kinds (arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be) or Kim 
Sys (kim.sys@ilvo.vlaanderen.be). 

3. Information about the buying pattern and fish flow 

Below, we consider the total landings of Dover Sole and Plaice linked to the volume purchased by the ten most 
important buyers of which 4 are large Dutch buyers. A group of buyers is also known to buy ‘on commission’, so on 
behalf of other national and international companies. Because of this anonymous circuit, it is hard to determine the 
flow of the fish. 

Landings of Dover Sole and Plaice, purchased volumes/turn over of top 10 customers of the Flemish Fish Auction     

2012 Dover Sole Plaice 

Landings 2.743.367 kg 4.636.554 kg 
Top Dutch buyers 262.000 kg 652.000 kg 

Top Belgian buyers 612.000 kg 1.446.000 kg  
Top 10 Belgian and Dutch buyers 874.000 kg 2.098.000 kg 

 

Remarks : 

- As processing facilities are limited in Zeebrugge, quite a lot purchased flatfish is exported to Holland 
(especially the auction of Urk)  

- As the auction of Urk is the main competitor of Zeebrugge, it often happens that Belgian vessels sell their fish 
over there, depending on local landings and prices 

- Mister Vanackere informed us that there are hardly any “commission” buyers left  

Fish Flow : 

Only one major customer is involved in regular export across Europe (e.g. France, Switserland, Spain, Portugal and 
Italy). One example of regular export to France is cuttlefish, where it is mainly processed and packed for re-export in 
the port of Boulogne-sur-Mer. 

Four large Dutch buyers export their fish to Urk on a regular basis for processing, packaging and filleting purposes. 
This fish is exported again to Belgium, among others. Due to the lack of local processing, a lot of trucking occurs  
between the auction of Zeebrugge and Urk (distance : 330 km – 5 to 6 hours of trucking on average). 

 

4 Local fish processing 

Employment in the fish processing is low in Zeebrugge  (an estimated 50 up to 100 people in total). There is one new 
fish processor called “KUNAFISH”, operational as a toll processor on demand of the various buyers. Many of the  
buyers are currently reluctant to purchase as they are not able to process the fish themselves. 

The experience and craftsmanship of KUNAFISH in processing could be a real added value for the Belgian fisheries 
sector. The auction of Zeebrugge intends to work together on a close basis with this company, aiming at an increased 
flexibility towards their buyers and customers. Apart from this company, only the processor “NIERYNCK” is 
operational as a toll processor (mainly for salmon). 

The Vlaamse Visveiling also acts as a toll packer on demand. On average, 200 to 400 kg of fish per auction day is 
pre-packed on demand of customers. 
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5 Future 

Zeebrugge is one of the main fishing ports in Europe. The "European Fish Centre" in the inner port is an extensive 
complex for the supply, trade and handling of fish. As a member of the ‘Pan European Fish Auctions’ network of fish 
markets, the 'Zeebrugge Fish Auction' offers the wholesalers the possibility to join the electronic auction via the PEFA-
network. This allows them to follow the auction "live" via the internet at home or at work which enables them to see 
exactly the same auction clock as in the auction room.  

Frozen fish products can also be stored in Zeebrugge, in specific logistic centres. For that, the Zeebrugge Fish 
Auction established Zeebrugge Food Logistics. Other perishables can also be brought here for cooling and 
freezing.The present logistics and storage facilities owned by the Vlaamse Visveiling can be used for other purposes 
as well (e.g. coldstore, distribution hub for various food, processing, handling and packaging facilities,…).  

The auction itself is one of the most multi-purpose facilities in Europe, with still a lot of possibilities for expansion. 

 

Dirk Verhaeghe, 23 October 2013 
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 NORTH SEA FISH 
Demonstration of the Danish fisheries traceability system 

6th September 2013 – Hanstholm, DK 

 

KIM SYS 

SUMMARY 

 Goal: Demonstration of the Danish fisheries traceability system SIF to gain 
insight in probably the most accurate and digitized  traceability system for fish in 
the North Sea Region. 

 Presence: Kim Sys (ILVO), Henrik Bunkenborg (Lyngsoe Systems), Jorgen 
Alboge (Lyngsoe Systems). 
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I. Introduction 
 

SIF (Sporbarhed i fiskerindustrien) or Catellae Fishtrace is the electronic traceability solution for the 
Danish fishing industry. SIF provides full tracking from vessel and all the way to the consumers, providing 
relevant information as required by the EU1224 – art 58. SIF is designed and developed to enable tracing 
of any fish product back to the point of catch and to provide relevant information from buyers, processing 
companies, authorities and consumers. To ensure reliable and relevant data in SIF, data collection is 
automated and originates as close to the catch as possible in order to ensure that data is precise, instant 
and trustworthy. 

SIF – the way it works (Figure 1) 

1. Fishermen provides tracking information 
2. After the first sale, tracking information is updated automatically by the auctions 
3. Companies can download and upload updated tracking information on purchased fish 
4. Consumer information is available, using a consumer presentation portal, such as foodtag.dk 

 

Figure 1: SIF - the way it works. 

 

The fishing crates are equipped with 2 UHF RFID tags with a EPC GRAI (Global Returnable Asset 
Identifier) code, unique for each crate. There are over 200 000 fishing crates with RFID tags and 10 
Danish auctions are using this system. Crates from the SIF system are managed by the Pack and Sea 
system. Lyngsoe Systems designed the SIF traceability system and is the manager of the software. ( 

Figure 2) 
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Figure 2: Pack and Sea, Lyngsoe Systems. 

II. Demonstration of an operational SIF system in the auction of Hanstholm 
 

The pinciple 

Pack and Sea fishing crates are equipped with a tag. This tag is a combination of a barcode and an RFID 
(Figure 3). This tag is not only used to manage the crates in the Pack and Sea system, but also to trace 
the fish from catch to first sale. The whole chain traceability, from catch to plate, is not covered yet. 
Consumers can not yet enter the foodtag database on the internet to look up specific information about 
the fish they bought. For other food products, the this database is already operational. Lyngsoe systems is 
now testing on-screen traceability information about the fish sold in smaller fish shops. 

 

 

Figure 3: A fishing crate with a combined barcode/RFID  tag. 

 

This tag (barcode and RFID) actually contains the fishing crate number. The fishing crate number and the 
registration date (this is the date the crate was filled) define the ID of the batch in the SIF system. This ID 
is linked with information about the catch and the location of the crate in the SIF database. A recurring 
problem with RFID tags in a salt and humid environment is the readability of the tags. Lyngsoe Systems 
confirmed that there are issues with the readability but could not give exact performance figures.  

Following data is stored in the SIF database (Figure 4): 

 Vessel 
 Area 
 Gear Type 
 Business 
 Start time 
 End time 
 Gear 

 

 ID 
 Container 
 Species 
 MSC 
 Product Form 
 Reg. Time 
 Business 
 Quality 
 Scientific name 
 Size Product Condition 
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Figure 4: Data about a particular trace unit in the SIF database – users interface. 
 

The RFID tag is now used in the first steps in the chain, from catch to first purchase. Vessel land their on 
board sorted fish in crates enabled with RFID tags. Fish from vessels that do not sort on board land their 
fish to be sorted manually or automatically. The sorted fish ends up in fishing crates enables with RFID 
tags. After the auction, an employee of pack and sea registers which crates go to which auction using an 
RFID reader (see further). An employee of the auctions enters the catch information manually in the SIF 
system based on the data available in the electronic logbook. Vessels that sort their fish on board already 
enter the catch data in the SIF system on board. 

The SIF database is an oracle database and it is different from the users interface. SIF is being used by 
prefossionals (fishermen, auction, processors, retailers). The SIF is connected with the FOODTAG 
database to be used by the consumers. Currently, consumers can not yet use the foodtag database for 
fish. 

SIF users platform: http://sif-eu.dk/ 

Foodtag users platform: http://www.foodtag.dk/?id=30475700600000001 (demo only) 

Currently, about 5 companies actively use the RFID tags on the fishing crates in their daily operations. 
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Putting information in the SIF system 

TRACK 1: ON BOARD 

At the moment, only one vessel can actually put data in the SIF system on board of the vessel. This 
vessel is equipped with an RFID reader which reads the tags on the crates and puts the numbers into the 
SIF system. This SIF system is connected with the electronic logbook. In this this way, all catch data is 
entered in the SIF system automatically. This fish is already sorted on board of the vessel and does not 
have to pass the sorting phase in the auction. 

Lyngsoe systems is also working on a ‘SIF in a box’ system, whereby an RFID reader on board makes 
connection with a computer and a label printer. In this way, a label can be printed on board with accurate 
information about the catch. 

TRACK 2: IN THE AUCTION 

The auction in Hanstholm is a shout auction (Figure 5). 

 

 

Figure 5: The auction hall of Hanstholm. 

 

Fish that has not been sorted yet can be sorted manually or automatically (Figure 6). There is also a 
system available that sorts fishing crates by species. Unfortunately, only one vessel is currently using this 
system. 

When fishermen land their fish in the auction, they provide the auction with their logbook data. The data 
about the catch is then entered in the SIF system and linked with the tag of the fishing crate with the 
sorted fish. In this way, the SIF system know exactly where, when and how this fish was caught. 
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Figure 6: Sorting in the auction of Hanstholm, manually and automatically. 

 

Once a particular batch of fish is sold. An employee of the auction with a portable laptop gives in the 
seller’s information in the SIF system. Another employee is scanning the RFID tags of the crates to 
register that these fish is going to that particular buyer. 

  

Figure 7: Putting information in het SIF system. 
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Following the fishing crates 

Another advantage of the RFID tags is that a fishing crate can be tracked to ensure return of the crates 
(Figure 8).  

Large RFID reader are being used to read a large amout of fishing crates at once. Lyngsoe systems 
affirms that there are problems with the readability of the tags in the crates stocking area. The readability 
is highly dependent on the angle the  RFID reader makes with the tags. Once the angle has been 
changed (e.g. movement by forklift), not all tags can be read anymore. 

In the crates washing area, the crates washing machine automatically detects crates with RFID tags that 
are defect are have not been read. 

Figure 9 illustrates some RFID readers in the auction of Hanstholm. 

 

 

 

Figure 8: Following the fishing crates. 
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Figure 9: RFID readers to track the fishing crates in the auction of hanstholm. (a) Screen in the crates 

stocking area. (b)(d) RFID reader in the crates washing area. (c) RFID reader in the crates stocking area. 

 

END REPORT 
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SUMMARY 

 

 Goal: Discussing sustainability themes (ecological, economical en social) with 
relevant stakeholders in the fisheries sector through a participatory workshop.  
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I. Description workshop: flyer 
 

Case (to explain the issue) 

ILVO is currently developing a Fish Information System on Sustainability (FISS) for the Belgian fishery sector. FISS is 
an information platform for fish buyers in the auctions which informs on the ecological, social and economic 
sustainability of landed fish in an attractive way, easy and quick to interpret. The sustainability will be determined 
using a comprehensive set of indicators developed by ILVO. In addition to indicators for ecological sustainability (e.g. 
status of the fish stock, impact on the seafloor), ILVO will develop indicators for economic (e.g. revenue related to 
fishing method and fuel cost) and social (e.g. safety on board, crew’s wages) sustainability. The output is a score for 
each of these indicators per individual fishing trip. Eventually, the sustainability score will be visualized by a radar 
diagram presented on the auction clock 

A most important step in developing such an information system is the determination of the different ecological, 
economic and social ‘sustainability issues’ that should be covered. ILVO prepared a document, based on scientific 
literature, in which different themes for sustainable fishing practices are listed. These listed themes should be 
discussed with relevant stakeholders in the fisheries sector. In this way, stakeholders can comment on the system and 
play an important role in its development. Meanwhile support for the system in the sector is created by involving the 
important players (e.g. producer organizations, auctions). 

Criteria or approach (to frame the discussion) 

ILVO will use a participatory approach to actively involve all present stakeholders in the workshop. The method 
depends on the number of stakeholders present. The description of the method below is workable with a group of no 
more than 15 people.  

I. Individual reflection on how to measure sustainable fishing 
II. Presentation on the outcome of the individual reflection (post-its) 
III. Clustering of the individuals views (post-its on wall) 
IV. Presentation of the ILVO ‘sustainability issues’ (presentation on wall) 
V. Discussion 

 

Conclusion (to clarify what you want to get out of the case discussion) 

The aim of this workshop is to discuss the listed ‘sustainability issues’ for sustainable fishing practices with the present 
stakeholders. In this way, themes that have not been listed can be defined and the interpretation of the different 
themes can be discussed more in detail (e.g. ‘Which indicator should be used to measure the status of the fish 
stock?’). In general, this workshop will give insight in which topics are nowadays hot in the discussion on sustainable 
fisheries. 
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II. Participatory workshop 
 

A. Introduction 
 

Short presentation about the aim and progress of VALDUVIS, or the Fish Information System on Sustainability (FISS).  

After the presentation, a stakeholder asked if the aim is to develop a certification system. It was answered that this is 
not the goal of the project, but perhaps it will be developed in a later stage.  

Questions about the traceability of the fish were also asked. It was answered that there will be a tag on each box 
containing the fish. Some people had doubts about the collection of the data, which is done manually by the 
fishermen. It was responded that VALDUVIS is aware of this problem and will pay extra attention to it. There’s also the 
hope that through the higher price for sustainably caught fish, induced by VALDUVIS, the social control on correct 
data providing will increase.  

 

B. Interactive round 
 

During this part the participants were asked to write down on post-its possible themes which are related to the 
ecological, economical or sociol pillars of sustainability. By concentrating similar post-its on large posters, one for 
each pillar, a clear overview of the most relevant and popular themes was obtained. 

 

1. Ecology 
 

First reaction: this is not an important topic. Consumers only look at the price of the fish and don’t care about the 
(ecological) sustainability. Reaction follows that people in their role of consumer indeed only look at prices, but that 
there’s a growing awareness of sustainability and it will become more important. 

Somebody suggests that ecology should be in balance with what is happening in the world and that the benchmarking 
should reflect this. It is answered that the benchmarking will be done through another series of MSP’s (Multi-
Stakeholders Process) and will be based on input from the fisheries sector. 

 Seasonality and regionality: linked with food miles. Some argue that these are more social themes because 
people will buy locally produced food to support the local producers.  

Remark is made about the fact that the project is imposing a set of rules on the fishermen, on top of all the others that 
already exist, with the consequence that fishermen, who already obey the legal requirements, will not want to 
participate. Response: VALDUVIS is based on voluntary participation, and it can really create an extra benefit by 
including the economical and especially the social sustainability. It can also help fishermen to evaluate their 
sustainability level and help them to make the necessary adaption for obtaining a MSC certification. 

 Sexual maturity: is linked with the stock status. A lot of post-its were collected about this theme, indicating 
the importance of the topic. 

Discussion arises about the stock status. People are confused by who to believe, because fishermen and scientist 
often contradict each other. It is suggested that media plays an important role in this phenomena, because they often 
misinterpreted scientific information and send misleading messages in to the world. The importance of VALDUVIS is 
again illustrated, being a project developed by scientist with a lot of knowledge of the subject, who can also show 
which stocks are really in good health.   

 Energy use of the ship: Some people prefer it to be an economical one. 
 Seabed disturbance  
 Weather conditions: linked with quality of the fish. During bad weather conditions fishermen stay longer at 

sea, which has a negative influence on the freshness of the landings. After a quick survey it was clear that 
most people consider quality also as an important part of sustainability. Some argue it should be a 
economical theme because it influences the price.   

 Fishing technique and by-catch: also popular themes 
 Fishing area: only mentioned once 
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2. Economy 
 

 Competitiveness: It is stated that fishery sector should stay competitive on world level and should not be 
considered as a regional niche sector.  

 Compatibility across business areas 
 Fair prices for fishermen: Supermarkets charge costumers much higher prices for fish than the ones they pay 

at the fishermen. It is suggested to work with short-chain-supply to reduce costs. Also governmental cost 
should be reduced.  

Questions are asked on how VALDUVIS will create a higher price for sustainable fish. It is answered that this is not 
guaranteed, but that it will increase market access, especially when supermarkets decide on only selling sustainably 
caught fish.   

 Quality and  freshness:  as described above, some people prefer this to be an economical theme because 
high quality results in higher prices.  

 Differentiation of species: people argue it can also be considered as an ecological theme.  

 

3. Social 
 

 Animal welfare: slaughter method and mortification pressure is mentioned, but only by one person. Is linked 
to quality. 

 Competitiveness is mentioned again, with the warning not to let the fishery sector turn into a “museum” 
 Fair wages: in the Netherlands there’s the problem of cheap foreign labor in the fishery sector. If the 

employer was obliged to pay a fair wage to them too, they would not be preferred anymore.  
 Regionality: as stated above, some people consider it a social theme, others ecological. Discussion follows 

on food miles and their influence on prices in the supermarket. 
 Image:  people agree that the fishery sector should have a better image and consumers should know that 

fishermen do perform sustainable activities.  
 Modern life and work conditions: the well-being of fishermen (on board of ship) is an important social theme. 

 

C. Presentation VALDUVIS themes 
 

A presentation is given on the different sustainability themes which VALDUVIS listed based on literature research. 
Short analysis follows of the similarities and differences between these themes and the ones from the workshop.  
Profound discussion was not possible due to time lack. Post-its which were not handled during the interactive 
sessions were collected and put with the right pillar.  

 

  

 

END REPORT 
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A soft transition pathway towards sustainability in Belgian fisheries: 
stakeholder involvement as a tool for the development and 
implementation of a certification standard 
 

Kinds, A., Sys, K., Kerselaers, E., Mondelaers, K., Polet, H.  

 
1  Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO), Animal Sciences Unit, Fisheries and Aquatic Production, 
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Abstract 
 

The Belgian fishery sector is currently under pressure to convert to more sustainable fishing 
methods. First, the beam trawl (which accounts for more than 75% of all fishing by Belgian vessels) is 
contested due to its low selectivity and significant disturbance of the sea bed. Second, several 
downstream market players demand more information on the sustainability of the applied fishing 
methods. Finally, increasing pressure on crude oil markets has increased trip costs dramatically and 
competition from cheap imported fish undermines the price formation for domestically caught fish.  
We propose a certification standard for sustainably caught fish to overcome these pressures and to 
induce a soft transition towards sustainability in Belgian fisheries. 
This paper explores how a participatory process can help shape the certification standard so that its 
adoption is facilitated. The paper focuses on the first steps of the development of the standard (using 
the Integrated Sustainability Assessment method as a framework); the interviews that were 
performed to capture the stakeholders’ perception of sustainability and their vision on the 
certification standard as a tool to initiate the transition towards sustainability. Three questions were 
investigated: (1) Does the participatory process reveal unforeseen bottlenecks? (2) Does the 
participatory approach offer possibilities to overcome perceived bottlenecks and differences in 
opinion? (3) Do these new insights influence the a priori views of standard developers on the 
development of the standard and the selection of stakeholders.  
The first step of the ISA method proved to be successful in identifying potential pitfalls and 
bottlenecks in the development of a certification standard. The scoping stage of the ISA method was 
capable of identifying new bottlenecks, fine-tuning perceived bottlenecks and identifying small 
nuances in stakeholders’ opinions. Furthermore, it influenced our a priori views on the development 
of the standard on multiple levels. First, by reflecting on these new and confirmed bottlenecks, we 
came to a better understanding of the context in which we are aiming to develop this standard. 
Second, the scoping stage helped us to get a better insight in some specific matters that are of 
concern to the fishery sector (e.g. the alignment of incentives and the case of the beam trawl). All 
these insights may prove useful in the next stages of the ISA method, and thus for the development 
of the certification standard. 
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1. Introduction 
 

The Belgian fishing fleet targets multiple fish species across many different fishing regions. The 
majority of the fishing fleet consists of beam trawlers of considerable age. In the eighties and 
nineties, beam trawling was considered the best option to maximize catch and profit. Currently, the 
Belgian fisheries sector experiences internal and external pressures to convert to more sustainable 
fishing methods. The beam trawl in particular is contested due to its low selectivity and significant 
disturbance of the sea bed. In the reformed Common Fisheries Policy (CFP), several measures are 
proposed by the European Commission, such as Individual Transferable Quota (ITQs) and a discard 
ban, that should propel more sustainable fishing methods. 
 
Furthermore, downstream market players demand more information on the sustainability of the 
applied fishing methods. Finally, increasing pressure on crude oil markets has increased exploitation 
costs dramatically and competition with cheap imported fish undermines the price formation for 
domestically caught fish. All these pressures make the future of the Belgian beam trawl fleet 
uncertain. A hard top down transition in which the beam trawl is abolished and replaced by more 
sustainable fishing methods is not an option from a socio-economic perspective, but a soft transition 
through the market mechanism could prove more viable.  
One of the most powerful market mechanisms that is currently available is increasing transparency 
through certification and labeling. Certification and labeling strategies are able to steer market actors 
in the desired direction of sustainability. Currently, several certification initiatives for fisheries 
products exist on the market, of which the MSC (Marine Stewardship Council) and FOS (Friend of the 
Sea) are the most widespread. Specific for the fishing sector is that certification is based upon 
targeted fish species within a specific region and time period with a prespecified fishing method, 
hence combining a product and process certification standard. The reason for this combination is 
that a particular fishing method may have a totally different environmental impact depending on the 
region and period of fishing.  
 
However, the Belgian fishing fleet is not considering to apply for this type of certification. One main 
reason is the overabundance of the beam trawl (>75% of all vessels) which has difficulties to become 
certified in these high standard schemes, given its environmental impact. A second reason is the 
difficulty and costliness of certifying a fishery in which multiple species are targeted across different 
fishing regions, typical for the Belgian fishing strategy. As a result, currently no Belgian fish is 
marketed under a high standard certification scheme.  

 
Given that the current state is undesirable, both due to internal and external pressures, and that the 
high standard certification schemes are currently unfeasible, the solution could be an intermediate 
environmental quality standard which allows a soft transition towards the high quality standard. This 
intermediate standard can focus on environmental and economic gains which could be achieved 
within the beam trawl strategy and can include engagement pathways for a full transition from beam 
trawling towards more sustainable fishing techniques.   
 
Development of a certification standard for sustainable fisheries is a complex task, due to the many 
nonlinear interactions among fish stocks and their environment and the effect of human interference 
thereupon. Two important prerequisites need to be fulfilled in order to guarantee the success of the 
above mentioned intermediary certification standard. First and foremost, the underlying 
sustainability indicator system needs to be scientifically sound, to avoid setting of non-righteous 
claims and wrongly disadvantaging certain (non-)user groups. Second, the certification standard 
needs to be feasible from a stakeholder perspective, in order to guarantee (sufficient) adoption of 
the standard. 
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This paper explores how a participatory process can help shape the certification standard so that its 
subsequent adoption is facilitated. The paper focuses on the first steps of the development of the 
standard; the interviews that were performed to capture the stakeholders’ perception of 
sustainability and their vision on the certification standard as a tool to initiate the transition towards 
sustainability Three questions were investigated: (1) Does the participatory process reveal 
unforeseen bottlenecks? (2) Does the participatory approach offer possibilities to overcome 
perceived bottlenecks and differences in opinion? (3) Do these new insights influence the a priori 
views of standard developers on the development of the standard and the selection of stakeholders?  
We use these three questions to elaborate on the usefulness of incorporating a participatory 
approach in standard development and propose a framework on how to do so.   
 
The paper is structured as follows. In section two the methodology of participatory model 
development is introduced and its virtues are illustrated by means of several literature and case 
study examples. This section further illustrates how participatory tools could be integrated in the 
process of standard development to facilitate adoption. The developed framework is applied to the 
case of an intermediate sustainability standard in fisheries. Section three reports the results of a first 
participatory phase for this case and the consequences for the next phases in the participatory 
research process. The paper ends with a discussion section and draws conclusions on the role of 
participation during standard development. 

 
2. Methodology 

 

2.1. The role of participation in tool development  
 
Evidence shows that many decision support systems and tools are developed that are never applied 
in practice (Lynch and Gregor, 2004; Te Brömmelstroet and Schrijnen, 2010). Typically, researchers 
develop decision support systems or tools that they believe would best fit to the task, with little or 
no input from the users who are the intended beneficiaries, or whose cooperation is needed to 
collect the necessary data (Gaddis et al., 2010, Voinov and Bousquet, 2010). In such cases, the 
intended users complain that the developed tools require excessive data input, use an unfamiliar 
terminology and logic, are far too complex,  or are incompatible with the intended decision tasks 
(Vonk et al., 2005; Hajkowicz and Higgins, 2008; Te Brömmelstroet and Schrijnen, 2010, Van Meensel 
et al., 2012). Furthermore, a lack of transparency hampers the users’ confidence in the results 
(Mendoza and Prahbu, 2005;  Voinov and Bousquet, 2010). 
 
Therefore, in order to guarantee sufficient adoption of the certification standard, we consider it as a 
fundamental prerequisite to involve the intended users in the certification standard development. 
Active involvement of the intended users during tool development offers several benefits . First, the 
quality and relevance of the tool is expected to be higher thanks to the input of users’ knowledge 
and the combination of lay and technical information (Lynch and Gregor, 2004; Gaddis et al., 2010; 
Kerselaers, 2012). A participatory process  allows to identify bottlenecks in the development of the 
certification standard and different standard options and transition pathways towards sustainable 
fishing. Participation of the involved actors in the certification standard development assures that 
the actors are able and willing to collect the necessary data and that the developed system is 
applicable in practice. Moreover, it assures that the certification standard relates to the real needs of 
the stakeholders and  meets the user’s requirements (Lynch and Gregor, 2004; Te Brömmelstroet 
and Schrijnen, 2010, Voinov and Bousquet, 2010; Kerselaers, 2012; Van Meensel et al., 2012). 
 
A second benefit of a participatory tool development is that users are more satisfied with the tool 
and are more likely to accept and use it. More specifically, stakeholders that participated in the tool 
development activities develop trust in the tool and are less likely to question the reliability of the 
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results, they take ownership of the developed tool, and the possibility that they actually use the 
certification standard increases (Lynch and Gregor, 2004; Mendoza and Prahbu, 2005; Alkan Olsson 
and Andersson, 2007; Goosen et al., 2007; Te Brömmelstroet and Schrijnen, 2010; Voinov and 
Bousquet, 2010). Primarily, that is because they will better understand the certification standard; 
they know the extent of its reliability and they know that it incorporates the best available 
knowledge and data. They also develop realistic expectations about system capabilities and 
understand that there will always be some imperfect information and uncertainty in the model’s 
results (Lynch and Gregor, 2004; Gaddis et al., 2010; Voinov and Bousquet, 2010). Furthermore, the 
users are better trained in using the product and system implementation runs more smoothly 
(Goosen et al., 2007; Te Brömmelstroet and Schrijnen, 2010). 
 
Finally, when stakeholders discuss the identified problem  and collaboratively develop a certification 
standard that helps to find a solution for it, this stimulates a learning process among the 
stakeholders. The certification standard development can serve as an excellent forum for sharing and 
exchanging ideas among participants, learning about each other’s perspectives on the decision 
problem and to collectively identify possible interventions to tackle the problem (Mendoza and 
Prahbu, 2005; Saroinsong et al., 2007; Gaddis et al., 2010; Jakku and Thorburn, 2010; Te 
Brömmelstroet and Schrijnen, 2010). Such a process can change the participants’ beliefs, mental 
models, intentions and behavior and as such, address potential conflicts and misunderstandings. 
Moreover, this also provides insight in the underlying goals, values and frameworks that guide their 
actions. This is not only useful for the stakeholders themselves, but also for the scientists and policy 
makers who are in charge of the transition process towards a more sustainable fishery. 
Consequently, it is expected that this learning process leads to improved decision making processes 
and high quality resolutions (Lynch and Gregor, 2004; Gaddis et al., 2010). 
 

2.2. User participation applied to the intermediate certification standard 
 
A certification standard measuring progress towards environmental and social sustainability in mixed 
fisheries should be based on a scientifically sound and widely accepted framework, to allow broad 
support and acceptance and to avoid trust issues, amongst other relating to ‘green washing’. The 
Sustainable Development Reference System (SDRS) (FAO, 1999) is widely accepted as the reference 
system to assess sustainability in fisheries.  
 
The SDRS is a coherent approach to selecting indicators, reference points and the framework within 
which to use them. 
The scope of the reference system is limited to the activity of fishing itself as the envisaged outcome 
is a certification standard for sustainably caught fish. A set of well-chosen indicators describes fishing 
activity from an ecological, economic and social perspective. These indicators measure progress 
towards sustainability and allow for comparison between fishing operations through time. The 
framework in which they are embedded is derived from the indicator framework of the UN 
Commission on Sustainable Development (CSD) (UN, 1992). 
 
To allow for the soft market based transition from the current mixed fisheries to more sustainable 
mixed fisheries, an intermediate certification standard is proposed, which will be rooted in this SDRS-
framework. Given that current vessel types cannot be easily replaced by more sustainable types, due 
to the high investment costs involved, the developed standard should incorporate both medium 
term intermediate sustainability targets as well as long term sustainability targets. Which rules to 
integrate, how important these rules are and how a participant’s position and progress is measured, 
is however not only a scientific but also a political process, which depends heavily on choices made 
by the standard developers. The identification of preferred transition pathways will be achieved 
through stakeholder participation. 
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The Integrated Sustainability Assessment (ISA) method (Buhonovsky et al., 2011) is an approach 
designed to initiate transitions towards sustainability. This method will form the framework for the 
design of our certification standard. ISA is a particularly useful method for this as each step of the 
development of the standard can be described as a stage in the process. Visions of a sustainable 
future form the starting point of ISA and are developed in a participatory way. Four different stages 
are identified in the ISA method (Fig. 1). The scoping stage involves a definition of the persistent 
problems and aims at developing a context-specific interpretation of sustainability that is supported 
by a wide range of stakeholders (Buhonovsky et al., 2011). In the envisioning stage, different 
scenarios or pathways towards sustainability are developed. The experimenting stage tests the 
robustness, consistency and feasibility of proposed actions. The final stage is about monitoring, 
evaluating and learning. In this stage, learning experiences are made explicit. These experiences then 
form the input for the second cycle of ISA (Fig. 1). 
 
In the scoping stage, we identified stakeholders, experts and decision-makers and defined the 
persistent problem. Through interviews, their visions on sustainability were obtained and a general 
description of the problem was made. The interviews were structured around several open questions 
in which we gauged the stakeholder’s notion of sustainable fisheries and their perception of a 
certification standard as a pathway towards a sustainable fishing fleet. These questions were: (1) 
What is your concept of a sustainable fishery? (2) How sustainable is, in your opinion, the current 
Belgian fishery sector? (3) How do you think a certification standard can initiate and/or accelerate 
the process towards sustainability? (4) Which bottlenecks do you expect to arise when designing this 
standard? For the interviews we selected a number of respondents from different stakeholder 
groups who were considered to be most informed and relevant in defining the persistent problem 
(Creswell 2003). In total, 9 respondents were interviewed, spread over the various actor groups 
involved, being Policy and Management (4 respondents), Industry (4 respondents) and NGOs (1 
respondent).  (Table 1). Each interview lasted between 30 minutes and 1 hour. Interviews were 
performed between September and December 2012. 
The input for this stage is the persistent problem. In multistakeholder processes and discussion 
sessions with fishermen, specific questions related to sustainability are tackled. The output of the 
envisioning stage will consist of several scenarios for a sustainable future and a certification standard 
that allows to measure the sustainability of the Belgian fishing fleet. In the experimenting and 
implementation stages (May 2013 – October 2014) we will then work out the scenario that is most 
supported by a wide range of stakeholders. This scenario then forms the base for the development of 
a Sustainable Development Reference System (SDRS). In this paper we report only on the results of 
the first stage of the ISA. 
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Figure 1: Data collection at different stages of the research, based on the Integrated Sustainability Assessment (ISA) method (after Buhonovsky et al. 2011). 

 

3. Results and discussion 
 
Based on the interviews, we gained insight in the perception of the 
various interviewees concerning the concept of sustainability,  the current 
sustainability of the Belgian fishing fleet and the possible contribution of a 
certification standard in stimulating a process towards more 
sustainability. Moreover, information was gathered about the bottlenecks 
the interviewees expect to arise when designing and implementing such a 
standard. Table 1 summarizes the interview information. 
 
Concept of sustainable fisheries 
The first insight that can be derived from the interviews is a general lack 
of knowledge about sustainability in fisheries. This was especially true for 

the private actors, who seem to use an incomplete definition of 
sustainability. Their concept of sustainability is limited to the legal 
boundaries within which fisheries operate in the European Union. In their 
view, fishing is sustainable when fishing operations respect quotas and 
comply to European legislation. Scholars define sustainable fishing as 
fishing activities that do not cause or lead to undesirable changes in the 
biological and economic productivity, biological diversity, or ecosystem 
structure and functioning from one human generation to the next 
(National Research Council, 1998). This definition incorporates all 
alterations to the natural environment, including damage caused by 
fishing gears and bycatch of vulnerable species. 
 
Current state of Belgian fisheries 
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When looking at the Belgian fishery, there are different opinions. Several interviewees believe that 
the Belgian fishermen already fish sustainably. Another group thinks efforts have already been made, 
but improvement is still necessary. Within the latter group, a number of people believe that beam 
trawl can be made a sustainable fishing gear, whereas others emphasize that the beam trawl strategy 
should be abandoned because it can never be truly sustainable.  
Beam trawling is indeed under pressure because it is known to cause severe stress to marine life and 
habitats (Kaiser et al., 2006). In their proposal for the reform of the Common Fisheries Policy (CFP), 
the European Commission states that the use of gears that negatively impact marine life and habitats 
will be limited (European Commission, 2013). Interestingly, beam trawling as a recurrent theme in 
these meetings suggests this strategy is indeed contested and that the sector is well-aware of the 
impact of this gear on the seabed. There are several reasons for the reluctance towards abandoning 
the beam trawl. First, Belgian fishermen have decades of expertise in fishing with the beam trawl. 
Changing to a different technique requires training and lots of trial and error. Second, in order to fish 
with a different technique the fishing vessel has to be converted, which requires massive 
investments. Third, the number of fishing days per vessel is lower for some of the more sustainable 
fishing techniques. 
 
Role of a certification standard 
While all of the respondents expressed their believe in the usefulness of a certification standard to 
generate additional information and incentives for the involved actors, there was a clear difference 
in opinion with respect to the strategic role of the standard. Industry players see the standard as a 
tool to promote current Belgian fisheries, as a response to other certification initiatives in fisheries 
which are currently infeasible due to the high certification cost. Other actors pronounce the role of a 
certification standard to facilitate the adoption of new, more sustainable, fishing techniques and to 
make a soft, market-based transition towards a more sustainable fishing fleet. 
Furthermore, in subsequent meetings and informal conversations it became apparent that some of 
the stakeholders are more aversive towards the idea  of a certification standard than they admitted 
in the first interviews.  The reason for this reluctance appears to be a concern that it would put beam 
trawling in a bad light. 
 
Perceived bottlenecks 
Perceived bottlenecks differ between stakeholder groups, but can, to a great extent, be related to 
the bottlenecks already identified in the previous paragraphs. While fishermen fear the absence of 
sufficient financial incentives to make the transition to more sustainable gear (or vessels), the 
environmental pressure group fears that the environmental targets will not be met due to the 
private actors’ interest in maintaining the status quo. Currently, it is foreseen that information on 
sustainability will be displayed on the auction clock, enabling buyers to express their preference for 
certified products by means of a price signal.  
 
 
Implications for the next phases in the participatory standard development 
What can be learned from this scoping phase with respect to the research questions (RQ) defined in 
section 1? (RQ1) Does the participatory process reveal unforeseen bottlenecks? (RQ2) Does the 
participatory approach offer possibilities to overcome perceived bottlenecks and differences in 
opinion? (RQ3) Do these new insights influence the a priori views of standard developers on the 
development of the standard and the selection of stakeholders?  
 
The open question on the definition of sustainable fisheries did not raise unforeseen bottlenecks 
(RQ1), but it is clear that in the following participatory steps for development of the certification 
standard, specific action has to be undertaken to merge the views of scientists, pressure groups, 
industry players and policy makers, to come to a shared definition on sustainable fisheries (RQ2). It 
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also makes clear that the developed standard has to incorporate both economic and environmental 
incentives and progress to keep the different stakeholder groups engaged (RQ3).  
 
 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Policy and 
management 

3 out of 4 
interviewees have 
a fairly good 
concept of 
sustainability in 
fisheries. The 
interviewees 
described a 
sustainable fishery 
as a fishery that is 
managed based on 
scientific data in a 
broader ecological 
context. 

2 out of 4 interviewees 
believe that the Belgian 
fishermen already fish 
sustainably.  

All interviewees were convinced 
that a certification standard would 
benefit the fishing sector by 
offering fishermen incentives  to 
adopt more sustainable 
techniques. One of the 
interviewees expressed his 
concern that a certification 
standard may polarize the Belgian 
fishermen. Another interviewee 
believes that developing such a 
standard is crucial as already 
today, certain supermarkets 
source only sustainably caught 
fish. 

Expected bottlenecks included: 
(1) resistance of fishermen and 
the producers organization, (2) 
creating the right incentives for 
fishermen and ship owners (3) 
developing an objective and 
widely accepted evaluation 
system for sustainability is a 
challenge, (4) different goals 
and agendas may impede the 
process. 

Industry 

3 out of 4 
interviewees had a 
straightforward 
answer ready to 
this question, but 
their definitions of 
sustainable fishing 
differed 
substantially from 
those of the policy-
makers and were 
not always correct. 
2 out of 4 
interviewees were 
skeptical about the 
impact of bottom 
gear on the 
seabed. 

3 out of 4 interviewees 
agree that more efforts can 
be made towards 
sustainable fisheries. One  
interviewee emphasized 
past actions that improved 
sustainability in Belgian 
fisheries and stated that the 
beam trawl was now a 
sustainable fishing gear. 

All interviewees were convinced 
that a certification standard would 
benefit the fishing sector. All four 
of them, however, expressed the 
desirable outcome of this 
standard according to their 
personal agendas. It became 
apparent that some of them 
lacked understanding of the term 
'sustainability' and the potential 
usefulness of the certification 
standard. 

Different bottlenecks were 
pointed out, often based on 
personal concern: (1) a lack of 
time to complete the  
standard, (2) developing an 
objective and widely accepted 
evaluation system for 
sustainability is a challenge, (3) 
an assumed shortage of funds 
to realize the goals of the 
project, (4) several practical 
difficulties (e.g. organization in 
the fish auctions, visualization 
of sustainability, control 
mechanisms, etc.), (5) 
resistance of fishermen and 
the producers organization. 
Some interviewees also 
stressed the importance of a 
pilot project and a follow-up 
project for the implementation 
of the standard. 

Environmental  
NGO 

The interviewee's 
definition of a 
sustainable fishery 
was similar to that 
of the policy-
makers, but she 
emphasized the 
importance of 
reducing the 
ecological impact 
on other species 
and marine 
habitats. 

N/A The interviewee was convinced 
that a certification standard would 
benefit the fishing sector by 
offering fishermen incentives  to 
adopt more sustainable 
techniques. Furthermore, the 
interviewee states that it could 
initiate a process towards 
sustainability in Belgian fisheries. 

The interviewee fears that the 
strong position of the beam 
trawl in Belgian fisheries will 
impede the development of 
the standard and the transition 
towards a sustainable fleet. 

Table 1: summary of the answers to the open questions around which the interviews were built. Q1: What is your concept of a sustainable 
fishery? Q2: How sustainable is, in your opinion, the current Belgian fishery sector? Q3: How do you think a certification standard can 
initiate and/or accelerate the process towards sustainability? Q4: Which bottlenecks do you expect to arise when designing this standard? 

The open question on the current state of the Belgian fisheries did not generate unforeseen 
bottlenecks (RQ1). An expected bottleneck is the difference in opinion between stakeholders on the 
ecological impact of the beam trawl. The various responses generated a more nuanced picture of this 
beam trawl, indicating several improvements which have been made recently. As a subsequent 
research step, beam trawl vessels will have to be split into different classes to be able to assess their 
environmental impact correctly. To overcome this difference in opinion, it is clear that in the next 
phase of the participatory process additional scientific information is needed to fuel the debate 
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(RQ2). It might be necessary to invite additional experts to the network to further clarify this issue 
(RQ3).  
 
The open question on the role of the certification standard revealed the different expectations of the 
stakeholder groups with respect to the standard, with private actors seeing it primarily as a 
promotion tool, while other actors see it as a tool to initiate the transition towards sustainable 
fisheries. This is highly informative for subsequent phases and for final standard adoption. There is a 
clear relationship between this bottleneck and the previous ones (RQ1). Both views seem to oppose, 
indicating that the next step in the research will have to generate additional scientific information on 
environmental impact of the current state of the fleet, as well as possible future states. The research 
also has to focus on how both views can be incorporated in the standard. Not incorporating the 
upstream market actors’ view might hamper broad adoption, while not incorporating transition 
paths to more sustainable fishing techniques might result in greenwashing. One option to merge 
both views is to work with upper and lower benchmarks, indicating efforts already done and efforts 
still possible. Subsequent participatory phases will therefore have to focus on identifying how 
progress can be reconciled with the current position of market players (RQ2). For the involved 
standard developers, this open question revealed that incentives to participate differed considerably 
among stakeholders, and often deviated from the developers’ views. This results in a trade-off 
between keeping stakeholder groups on board and keeping the quality of the standard sufficiently 
high. It urges the developers to identify the scientific degrees of freedom with respect to lower and 
upper boundaries of the standard. In the subsequent research phase, it might be interesting to make 
a comparative analysis with other, more established schemes on how they dealt with this issue 
(RQ3). 
 
Finally, the open question on perceived bottlenecks made clear that the main bottleneck is the type 
of incentive system that can accompany the standard and whether the previewed type will satisfy 
the different needs (RQ1). The interviews helped us to refine and adjust the anticipated bottleneck. 
For instance, we may have misjudged the incentives for fishermen and ship owners to participate in 
designing and implementing a certification standard. A priori, we thought that the main incentive 
would be that the fishermen would get a better price for sustainably caught fish. This was contested 
by one of our stakeholders in the interviews. According to him, the main argument to convince 
fishermen of the usefulness of a certification standard is improved market access rather than a 
better price. As several Belgian retailers have announced to sell only sustainably caught fish within 
the shortest term possible, it is of great importance for Belgian fishermen to maintain access to these 
markets. One of the next phases in the research therefore has to be the elaboration of various 
incentive system models, which can be discussed with the different stakeholder groups (RQ2). 
Although previewed, this open question highlights the importance of accompanying the standard 
with an appropriate incentive system. Not succeeding will result into non-adoption. Focus also has to 
rest on the role of other players, such as policy makers, retailers and consumers, to make this 
incentive system work. It might furthermore be interesting in this phase to incorporate knowledge 
from other certification schemes focusing on sustainability and working with auctioned produce 
(RQ3). 
 
We conclude that the first step of the ISA method was successful in identifying potential pitfalls and 
bottlenecks in the development of a certification standard. The scoping stage of the ISA method was 
capable of identifying new bottlenecks, fine-tuning perceived bottlenecks and identifying small 
nuances in stakeholders’ opinions. Furthermore, it influenced our a priori views on the development 
of the standard on multiple levels. First, by reflecting on these new and confirmed bottlenecks, we 
came to a better understanding of the context in which we are aiming to develop this standard. 
Second, the scoping stage helped us to get a better insight in some specific matters that are of 
concern to the fishery sector (e.g. the alignment of incentives and the case of the beam trawl). All 
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these insights may prove useful in the next stages of the ISA method, and thus for the development 
of the certification standard. 
By explicitly integrating the participatory approach in the scientific process of standard development, 
as a tool for steering and feedback, scientists that are developing the standard were able to 
circumvent important pitfalls and redirect research efforts. The results of this first phase already 
indicate that not explicitly considering the participatory process would increase distrust and potential 
conflict, potentially leading to either low standard adoption rates or greenwashing. The participatory 
approach furthermore offers tools to overcome these issues of distrust and conflict, to find a balance 
between feasibility and effectiveness of the standard. The first phase also indicated that a successful 
participatory process, and eventually a successful certification standard, depends heavily on involving 
the wright stakeholder groups, and to leave sufficient room for differences in opinion. The 
participatory process not only works as a mechanism to share information and to obtain consensus, 
but it is also a gradual social learning process, over time creating trust and support for the commonly 
developed concepts and ideas.    
 

4. References 

Alkan Olsson, J., Andersson, L., 2007. Possibilities and problems with the use of models as a 
communication tool in water resource management. Water resource management 21, 97 –110. 
 
Bohunovsky, L., Jäger, J., Omann, I., 2011. Participatory scenario development for integrated 
sustainability assessment. Regional Environmental Change 11, 271–284. 
 
Creswell, J., 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches. Sage, 
Thousand Oaks, CA, 246 pp. 
 
Gaddis, E., Falk, H., Ginger, C., Voinov, A., 2010. Effectiveness of a participatory modeling effort to 
identify and advance community water resource goals in St. Albans, Vermont. Environmental 
modeling and software 25, 1428-1438. 
 
Garcia, S.M., Staples, D., 1999. Indicators for sustainable development of marine capture fisheries. 
FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 8. Rome, FAO, 68p. 
 
Goosen, H., Janssen, R., Vermaat, J., 2007. Decision support for participatory wetland 
decisionmaking. Ecological engineering 30, 187-199. 
 
Jakku, E., Thorburn, P., 2010. A conceptual framework for guiding the participatory development of 
agricultural decision support systems. Agricultural systems 103, 675-682. 
 
Kaiser, M.J., Clarke, K.R., Hinz, H., Austen ,M.C.V., Somerfield, P.J., Karakassis, I., 2006. Global analysis 

of response and recovery of benthic biota to fishing. Marine Ecology Progress Series 311, 1-14 . 

Kerselaers, E., 2012. Participatory development of a land value assessment tool for agriculture to 
support rural planning in Flanders. PhD-thesis, Ghent University, Ghent, Belgium. 
 
Lynch, T., Gregor, S., 2004. User participation in decision support systems development: influencing 
system outcomes. European journal of information systems 13, 286-301. 
 
Mendoza, G., Prahbu, R., 2005. Combining participatory modeling and multi-criteria analysis for 
community-based forest management. Forest ecology and management 207, 145-156. 
 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \327



Rogge, E., Dessein, J., Verhoeve, A., 2012. Developing a toolbox for participation. Proceedings of the 
First Careggi Seminar, Florence, 10 November 2011. I Quaderni di Careggi Issue I – April 2012. 
 
Saroinsong, F., Harashina, K.; Arifin, H.; Gandasasmita, K.; Sakamoto, K., 2007. Practical application of 
a land resources information system for agricultural landscape planning. Landscape and urban 
planning 79, 38-52. 
 
Te Brömmelstroet, M., Schrijnen, P., 2010. From planning support systems to mediated planning 
support: A structured dialogue to overcome the implementation gap. Environment and planning B: 
Planning and design 37, 3-20. 
 
Van Meensel, J., Lauwers, L., Kempen, I., Dessein, J., Van Huylenbroeck, G., 2012. Effect of a 
participatory approach on the successful development of agricultural decision support systems: the 
case of Pigs2win. Decision Support Systems 54, 164-172. 
 
Voinov, A., Bousquet, F., 2010. Modelling with stakeholders. Environmental modelling and software 
25, 1268-1281. 
 
Vonk, G., Geertman, S., Schot, P., 2005. Bottlenecks blocking widespread usage of planning support 
systems. Environment and planning A 37, 909-924. 
 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \328



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

 

 

  

 

Bijdrage VALDUVIS aan 134ste  
EAAE Seminarie, 21-22 maart 2013 

 

 

Verslag: 9 juli 2013 

 

Deelnemers 
 

Arne Kinds, Kim Sys 
 

Organisatie van het seminarie 

 

De Europese Associatie van Landbouweconomen (EAAE) brengt 
landbouweconomen en andere geïnteresseerden samen rond problemen 
gerelateerd aan de voedingsindustrie of rurale ontwikkeling. 
 
EAAE organiseert regelmatig seminaries rond een welbepaald thema. Wij leverden 
een bijdrage aan het 134ste EAAE-seminarie over certificering en labeling: 
‘duurzaamheidslabels: een kwestie voor consumenten, producenten, beleidsmakers 

en NGO’s’ (oorspronkelijke titel: ‘labels on sustainability: an issue for consumers, 

producers, policy makers and NGO’s’). Dit seminarie ging door in Parijs op 21 en 22 
maart 2013. 
 
 
 

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 Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 
 
 

Arne Kinds 

 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

Sectie Visserijtechniek 
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
 
Emely Hanseeuw 

 
 
Eenheid Landbouw en Maatschappij 
Eenheid Dier - Visserij 

    Sectie Visserijtechniek 
emely.hanseeuw@ilvo.vlaanderen.be 
 
 
 
 
           

 

 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \329



 

2 

Bijdrage aan het seminarie 

 

 Paper: A soft transition pathway towards sustainability in Belgian fisheries: stakeholder involvement as a tool 
for the development and implementation of a certification standard. 
 

o NL vertaling: Een zacht transitiepad naar duurzaamheid in de Belgische visserij: betrokkenheid van 
belanghebbenden als een instrument bij de ontwikkeling en implementatie van een 
certificatiestandaard. 
 

 Presentatie van het werk en voorzitterschap van de sessie waarin de paper werd gepresenteerd. 
 

Nederlandstalige samenvatting van de paper 

 

Een zacht transitiepad naar duurzaamheid in de Belgische visserij: betrokkenheid 
van belanghebbenden als een instrument bij de ontwikkeling en implementatie 
van een certificatiestandaard 
 
Kinds, A.1, Sys, K.1, Kerselaers, E.2, Mondelaers, K.2, Polet, H.1 
 
1
 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Eenheid Dier, Visserij en Aquatische productie, 

Ankerstraat 1, 8400 Oostende, Belgium  
2
 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Eenheid Landbouw en Maatschappij, Burg. van 

Gansberghelaan 115 bus 2, 9820 Merelbeke, Belgium 

 
 
De Belgische visserijsector staat vandaag erg onder druk om meer duurzame visserijtechnieken toe te passen. Ten 

eerste staat de boomkor, verantwoordelijk voor meer dan 75% van onze visserij, ter discussie omwille van de lage 

selectiviteit en de verstoring van de zeebodem. Daarnaast vragen belangrijke afnemers meer informatie rond de 

duurzaamheid van de toegepaste visserijtechnieken. Tenslotte zorgen toenemende grondstofprijzen voor stijgende 

kosten en zorgt goedkope importvis voor druk op de prijsvorming van onze Belgische vis. In deze paper wordt de 

ontwikkeling van een certificatiestandaard toegelicht die, door middel van een zachte transitie naar meer 

duurzaamheid, bovenstaande drukken wil tegengaan.  

De paper verkent hoe een participatief proces kan helpen om de certificatiestandaard vorm te geven om de adoptie te 

vergemakkelijken. De paper focust op de eerste stappen van de ontwikkeling van de standaard, gebruik makende van 

de Geïntegreerde Duurzaamheid Beoordelingsmethode. In de paper werden 3 onderzoeksvragen gesteld: (1) legt het 

participatief traject onvoorziene knelpunten bloot? (2) biedt het participatief traject mogelijkheden om de 

gepercipieerde knelpunten en verschillen in mening weg te werken? En (3) beïnvloeden deze inzichten de a priori 

zienswijze van de ontwikkelaars van de standaard  op de ontwikkeling van de standaard en de selectie van 

belanghebbenden? 

 

Uit analyse van het participatief traject bleek dat de gevolgde methode succesvol toeliet om  knelpunten en verschillen 

in mening tijdens de ontwikkeling van de standaard te identificeren. Verder beïnvloedde het de a priori zienswijze van 

de ontwikkelaars op verschillende niveaus. Ten eerste, door te reflecteren over de nieuw gevonden en bevestigde 

knelpunten vond een betere contextbeschrijving plaats. Daarnaast hielp deze fase betere inzichten te verwerven in 

enkele specifieke aspecten van belang voor onze visserijsector (zoals de noodzaak tot het aligneren van de belangen 

van de verschillende betrokken partijen en de specifieke case van de boomkor). Deze inzichten zullen bruikbaar zijn 

in de volgende fases van de ontwikkeling van de standaard. 
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Meer informatie 

 

Indien u geïnteresseerd bent in het lezen van de originele paper en/of de presentatie op het seminarie, gelieve u te 

wenden tot Arne Kinds (arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be) of Kim Sys (kim.sys@ilvo.vlaanderen.be). Wij sturen u met 

plezier een kopie toe. 

VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \331

mailto:arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be
mailto:kim.sys@ilvo.vlaanderen.be


VALDUVIS EINDRAPPORT - APPENDIX \332



VALDUVIS: a fair price for sustainable fish? 

Kinds Arne
1

, Sys Kim
1

, Mondelaers Koen
2

, Polet Hans
1 

1

  Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO), Animal Sciences Unit, Fisheries and 

Aquatic Production, Ankerstraat 1, 8400 Oostende, Belgium 

2

  Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO), Social Sciences Unit, Burg. van 

Gansberghelaan 115 bus 2, 9820 Merelbeke, Belgium 

 

How sustainable is the fish on our plates? Where and how was it caught? How about the status of 

the stock in this area? Is the fishery associated with bycatch of vulnerable or protected species?  

The answer to these questions is not as straightforward as one might think. The ecologically 

conscient consumer falls back on various seafood guides and eco-labels to make sustainable 

seafood choices. In practice, however, the usefulness of these seafood guides is limited due to 

insufficient information regarding catch area and fishing method on the product package. This 

deficient communication results from an overall lack of information in the fishery supply chain. 

This shortage of information forms the base of the VALDUVIS project (Valorization of Sustainably 

Caught Fish), which aims to score and visualize ecological, social and economic sustainability of fish 

landed in Belgian fishing ports (Zeebrugge, Oostende and Nieuwpoort). 

The challenge of the VALDUVIS project consists in developing a comprehensive set of indicators and 

weighing factors to measure sustainability in Belgian fisheries. The input needed for the calculation 

of these indicators will come from the electronic logbook (type of fishing gear, fishing ground, time 

of catch, landings) and from ILVO databases (e.g. bycatch and discards per area and gear type, 

effect of gear on the seabed and associated communities, stock status of target species in a 

particular area). In addition to indicators for ecological sustainability we will develop indicators for 

economic (e.g. revenue related to fishing method and fuel cost) and social (e.g. safety on board, 

crew’s wages) sustainability. 

The output is an aggregated score per individual fishing trip for each of the three pillars of 

sustainability. In this way, a fisherman may aim to improve his score by fishing on different fishing 

grounds or by making (small) adjustments to the gear he uses. The scores will be presented on the 

auction clock in the form of a sustainability radar chart, which enables fish buyers to easily detect 

which part of the offered fish is caught sustainably. 

 

The idea behind this information system is threefold. First, the VALDUVIS information system will 

enable fish buyers to source the sustainable fish their customers ask for. This may induce a shift 

towards a more diversified market in which sustainable fish is marketed as such. Second, fishermen 

who make an effort to fish more sustainably are expected to benefit from this improved market 

position by receiving a higher price for their product. This offers an economic incentive for other 

fishermen to adopt sustainable fishing practices. As a result, VALDUVIS induces a transition towards 

a sustainable fishing fleet, thereby contributing to the demands of the European Commission. 

Stakeholder involvement is key to the success of the VALDUVIS project. To that effect, multiple 

participatory processes are set up to gauge the relevance and workability of our proposals with 

fishermen, government officials, fish auctions, producer and consumer organizations, retailers, etc. 

The VALDUVIS project is funded by the European Fisheries Fund (EFF, Axis 4) and runs from July 

2012 to October 2014. 
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Inleiding 

Naar aanleiding van concrete vragen vanuit de sector naar de vooruitgang binnen het VALDUVIS-project werd beslist 

een summier overzicht van de projectvoortgang op te stellen en rond te sturen naar alle belanghebbenden. Dit 

document beschrijft hetgeen het afgelopen jaar binnen VALDUVIS werd bereikt en waar op dit moment aan wordt 

gewerkt. Om in de toekomst onze belangrijkste stakeholders beter op de hoogte te houden van de vorderingen 

binnen het project zal tweemaandelijks een nieuwsbrief met updates via mail worden rondgestuurd. Binnenkort kan u 

ook alle VALDUVIS-rapporten online opvragen. Tot dan kan u steeds alle rapportering bij het VALDUVIS-team 

opvragen ter consultatie. 

De projectdoelstelling van VALDUVIS is een eerder eenvoudig te evalueren output, nl. een informatiesysteem die de 

duurzaamheid van de aangelande vis door Belgische vaartuigen kwantificeert m.b.v. ecologische, economische en 

sociale indicatoren. Echter, vooraleer effectief gestart kan worden met de ontwikkeling van dit systeem (d.i. 

ontwikkeling van indicatoren, opmaak van datareeksen, toekenning van scores en gewichten, etc.), is het noodzakelijk 

om een reeks voorbereide stadia te doorlopen om de slaagkansen en het draagvlak binnen de sector te verhogen. 

Deze fase is uiteraard essentieel, maar de output als verslagen en rapporten is misschien moeilijker te evalueren en 

direct te linken met het uiteindelijke doel nl. een duurzaamheidsster. Deze voorbereidende fase beslaat eigenlijk het 

volledige eerste projectjaar. Op dit moment is de voorbereidende fase zo goed als achter de rug en wordt er gewerkt 

aan het effectief uitwerken van de duurzaamheidsster. 

 

De voorbereidende fase (juli 2012 – juli 2013) 

Vooraleer de duurzaamheidsster kan uitgewerkt worden is het van belang de visserijketen in Vlaanderen in kaart te 

brengen om duidelijk te maken van en voor welke schakels in de keten een informatieplatform wordt opgesteld. 

Concrete vragen als ‘Hoe is de Vlaamse vloot opgedeeld?’’ “Welke visgronden zijn voor onze visserij van belang?” 

“Welk traject legt de vis af na het aanlanden?” komen hierbij aan bod. Op dit moment wordt een rapport uitgeschreven 

waarbij het traject beschreven wordt dat een vis aflegt na het aanlanden door een Belgisch vaartuig (‘De flow van de 

Belgisch aangelande vis’). Daarnaast wordt alle verzamelde losse documentatie (bijv. excel-sheets met 

gedetailleerde beschrijving van de vloot) gecompileerd tot één overzichtelijk rapport voor deze deeltaak (‘De 

Belgische visserijketen in kaart’). Hierbij aansluitend kan ook het rapport ‘Vergelijkende studie van de visserij in 

verschillende lidstaten rond de Noordzee (B, NL, VK, DK)’ worden toegevoegd. 

Om het project te doen slagen is het van belang na te gaan hoe hoog de nood is naar een dergelijk initiatief en door 

welke partijen het al dan niet slagen van het project kan beïnvloed worden. Vragen als “Wat zijn de zwaktes, sterktes 

en struikelblokken voor een informatieplatform?” “Welke partijen zijn geïnteresseerd in nauwe betrokkenheid en 

deelname?” enz. werden via diepte-interviews beantwoord en gecompileerd in het verslag ‘Stakeholderanalyse’. 

Daarnaast werd ook op generiek niveau onderzocht welke de incentives kunnen zijn voor de consument om voor 

duurzame vis te kiezen en hoe vissers kunnen gemotiveerd worden om duurzamer te vissen. De conclusies van deze 

studie kunnen worden teruggevonden in het rapport ‘Inschatting van de acceptatie- en betalingsbereidheid voor 

gecertificeerde vis’. 

Reeds bestaande of gefaalde initiatieven in het binnen- en buitenland rond het valoriseren van duurzame vis werden 

opgelijst en geëvalueerd (bijv. MSC, FOS, Wild Caught Methodology). ILVO verzamelde al deze informatie in een 

overzichtelijke en gebruiksvriendelijke ‘sustainable seafood database’ waarin bestaande informatiesystemen rond 

duurzame vis met elkaar kunnen worden vergeleken a.d.h.v. een aantal parameters. Daarnaast worden ook de 

indicatoren waarop deze systemen beroep doen nauwkeurig beschreven. Deze databank is naast een overzichtelijk 
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naslagwerk een belangrijke werkbron bij het effectief ontwikkelen van de VALDUVIS-indicatoren. Deze databank zal 

tijdens de volgende stuurgroep worden voorgesteld. 

Zijtraject “Traceerbaarheid” 

VALDUVIS kan slechts betekenisvolle uitspraken doen over de duurzaamheid van een lot vis als de 

duurzaamheidsscore is gebaseerd op betrouwbare en volledige informatie. Een van de projectdoelstellingen is het 

organiseren van de traceerbaarheid van de aangelande vis, zodat de juiste duurzaamheidsster wordt gelinkt aan het 

gepaste lot vis. 

Deze projecttaak is in een stroomversnelling geraakt nadat de Vlaamse Visveiling heeft beslist het project 

“traceerbaarheid” in te dienen. In dit project worden viskisten uitgerust met RFID-tags om de traceerbaarheid van de 

vis, conform de vereisten binnen de Europese wetgeving, te optimaliseren. Aangezien de data die op de tags terecht 

moet komen direct gelinkt is aan de data die VALDUVIS opvraagt voor de berekening van haar duurzaamheidsscore, 

werd het noodzakelijk om vanuit VALDUVIS deze taak prioritair te behandelen. Hiervoor werd een studie gedaan naar 

de manier waarop traceerbaarheid op dit moment in de visserijsector wordt georganiseerd, met vooral een focus op 

de Noordzee-regio. Op basis van de meest werkbare systemen ontwikkelde VALDUVIS een traceersysteem voor de 

Belgische visserij en toetste dit af met de belangrijkste stakeholders tijdens een eerste multistakeholderproces (MSP I 

“Traceerbaarheid” – 8 februari 2013). Op basis van deze resultaten kon het project “traceerbaarheid” verder worden 

uitgewerkt. Daarnaast werd voor VALDUVIS duidelijk voor welke parameters in de duurzaamheidsster nauwkeurige 

real-time data beschikbaar zou zijn in de toekomst (bijv. gegevens uit het elektronisch logboek e-catch). Deze real-

time data heeft immers meer betekenis dan data die berekend wordt op basis van tijdsreeksen. 

 

Ontwerp van het informatiesysteem (juli 2013-juli 2014) 

Na het doorlopen van de voorbereidende fase kon de effectieve ontwikkeling van het informatiesysteem van start 

gaan. Zoals op de vorige stuurgroep werd toegelicht wordt hiervoor een welbepaald framework gebruikt waaraan de 

ontwikkeling van het systeem wordt opgehangen.  

Een noodzakelijke stap hierin is het definiëren en afstemmen van de thema’s voor het opmeten van een duurzame 

Belgische visserij. Om deze thema’s te definiëren werd beroep gedaan op de informatiesystemen beschikbaar in de 

databank, wetenschappelijke literatuur en diepte-interviews met stakeholders. Op het einde van de maand oktober 

worden de thema’s die binnen de duurzaamheidsster zullen worden opgemeten bepaald tijdens het tweede 

multistakeholderproces (MSP II “Indicatoren voor een duurzame visserij” – 29 oktober 2013). 

Op dit moment worden bij wijze van voorbeeld ook twee concrete indicatoren uitgewerkt. Enerzijds de indicator 

‘Visbestand’, die een genuanceerde score wil geven voor het visbestand van de soorten die door Belgische vissers 

worden aangeland. Anderzijds de indicator ‘Visserijdruk’ die de impact op de visstocks van bijvangstsoorten wil 

kwantificeren. Deze indicatoren en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen zullen tevens aan bod komen tijdens 

het tweede multistakeholderproces. 

Tijdens het multistakeholderproces zal naast het bepalen van de thema’s en het voorstellen van twee indicatoren ook 

bepaald worden welke indicatoren best prioritair worden behandeld. Deze indicatoren zullen dan de komende 

maanden worden uitgewerkt en hun invulling zal telkens met stakeholders worden besproken. 
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Numerous seafood guides, labels and certification schemes have emerged over the past decades, and 

their number is still growing. Although with the best intentions to inform consumers about sustainable 

seafood choices, this excess has often resulted in consumer confusion (Jacquet and Pauly, 2006). Since 

recently, however, considerable effort is being put into aligning and benchmarking these initiatives (e.g. 

Vos et al. 2010, Food & Water Europe 2011, Sys 2013, Melissant et al. 2014). Pressure groups are 

lobbying for a European standard for sustainable seafood based upon the FAO guidelines for aquaculture 

and fisheries certification, instead of leaving it to private labels (e.g. Food & Water Europe, Brot für die 

Welt). 

On top of the need for aligning and benchmarking existing certification schemes, the Institute for 

Agricultural and Fisheries Research (ILVO) calls for a rethinking of data gathering and a broader reach of 

these schemes. Certification schemes either focus on consumers (e.g. Friend of the Sea, the Marine 

Stewardship Council) or on businesses (e.g. Label Rouge, GLOBALG.A.P.), but hardly ever the same 

standards are used to inform both. 

 

There is a growing demand for sustainably caught fish on the Belgian market. However, retailers are now 

importing sustainable (labeled) fish from Iceland or Norway, as sustainability information for Belgian 

fisheries is lacking. Sustainable seafood guides (e.g. de VISwijzer) offer a handy tool for the 

environmentally conscient consumer, but are not accepted by the Belgian fishing sector because they 

use generalized information to score fishing techniques. On the sector’s demand, we have developed a 

set of indicators and a scoring system (called VALDUVIS) that takes into account local characteristics and 

uses of fishing gears, gear adaptations and socio-economic aspects of the fishery. The system is 

developed in such a way that it is ready for use in other European member states. 

 

The VALDUVIS method (Valorisation of Sustainably Caught Fish) constitutes a holistic and fairly cheap 

approach to assess the sustainability of a fishing trip. Under EU legislation, fisheries data collection is 

organized. As such, fishermen use an electronic logbook system to report their catches to their local 

governments. VALDUVIS uses these data sources to automatically generate sustainability scores, which 

are available to fish mongers soon after landing the catch. Socio-economic indicators are calculated on 

a quarterly or yearly basis. By using an existing and reliable data sources, VALDUVIS goes past the issue 

of the high audit costs of most schemes. VALDUVIS thus generates an invaluable source of information 

that can be used by fishermen, researchers, policy makers, retailers, certification bodies, etc. to 

communicate about sustainability in the same standardized way. VALDUVIS is an information tool that 

can be used in various ways, depending on the needs of the users. Great emphasis is placed on 

stakeholder participation and most notably feedback to and from fishermen.  

 

ILVO wants to take a lead in aligning sustainability standards and in making reliable sustainability 

information accessible throughout the production chain. The aim of the sustainable seafood movement 

goes beyond demonstrating best practices to obtain a better price or improved market access. The 

ultimate goal is a worldwide shift towards sustainability, which cannot come from private initiatives alone 

(Kaiser and Jones 2006, Jacquet et al. 2009). 

 

Food & Water Europe (2011). De-Coding Seafood Eco-Labels : How the European Commission Can Help. 

Report, 19pp. 
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Inleiding 

 
VALDUVIS is een project in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (Europees Visserijfonds – As 
4) en wordt uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Dit project wil de kwaliteiten 
van Vlaamse vis op het vlak van versheid, bewaring en behandeling aan boord, vistechniek, beheer, enz. naar 
viskopers toe meer zichtbaar maken. 

Uitgangssituatie 

 

Er is nood aan nieuwe valorisatietechnieken voor Vlaamse lokaal gevangen vis. De reders worden geconfronteerd 
met steeds hoger oplopende kosten en de marge komt onder druk te staan door concurrentie van goedkope 
importvis. Daarnaast wijzen de recente hervormingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid voorgesteld vanuit de 
Europese Commissie in de richting van een verdere ecologische verduurzaming van de visserij. Tenslotte zijn 
verschillende grote binnen- en buitenlandse retailers vragende partij naar een duurzaamheidslabel voor vis. 

Dit alles biedt opportuniteiten voor onze Belgische visserij. Een veelbelovend traject kan uitgebouwd worden rond 
verse, duurzaam gevangen vis. Er is echter veel weerstand tegen duurzaamheidslabels, zoals bijv. Marine 
Stewardship Council (MSC), een wereldwijd keurmerk voor duurzaam gevangen vis. Deze weerstand heeft vooral te 
maken met het feit dat de meeste certificeringsinitiatieven, met MSC voorop, zich richten op een specifieke vissoort 
gevangen in een specifiek gebied, met een welbepaalde techniek. De Belgische vloot is klein en verspreid over 
verschillende visgronden, waarbij verschillende doelsoorten worden aangeland. Daarbij wordt in hoofdzaak gevist met 
de boomkor. Dit alles maakt MSC-certificering moeilijk en kostelijk. Een alternatief systeem dringt zich op specifiek 
aangepast aan de structuur en de noden van de Belgische visserij. 

Projectdoelstellingen 

 

De doelstelling van het VALDUVIS-project is het ontwikkelen van een eigen informatiesysteem gericht op kwaliteit en 
duurzaamheid, aangepast aan de Belgische visserij. Hiervoor wordt de traceerbaarheid van de aangelande vis 
georganiseerd, procedures opgesteld die een goede viskwaliteit en duurzame visserij waarborgen en wordt 
onderzocht hoe de eigenschappen van de landingen m.b.t. duurzaamheid en kwaliteit kunnen worden zichtbaar 
gemaakt (bijv. a.d.h.v. een kwaliteits- en duurzaamheidsster). 
 
Participatieve Processen 

 
Een belangrijk aspect in VALDUVIS is de implementatie van twee participatieve processen: het 
multistakeholderproces (MSP) en de visserscafés. Deze twee processen moeten bewaken dat de technisch-
wetenschappelijke bevindingen afgestemd worden op en vertaald worden naar de noden van de directe gebruikers. 
Door deze tandem tussen wetenschap en praktijk kan het valorisatiepotentieel van de projectresultaten zowel tijdens 
als na de projectuitvoering gemaximaliseerd worden. 
 
Het eerste proces, het MSP, brengt de verschillende stakeholders (vertegenwoordigers van vissers, veilingen, 
groothandel, distributeurs, consument, certificeringsinstellingen, overheid) samen om de brug te vormen tussen wat 
leeft aan de zijde van de stakeholders en wat vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt voorgesteld. Het tweede proces, 
de visserscafés, brengt de vissers samen om de haalbaarheid van de certificeringseisen en de gedragenheid bij de 
primaire sector na te gaan. De interactie met de onderzoekers en tussen vissers onderling resulteert ook in duidelijke 
leereffecten voor de betrokken vissers. 
 
Visie 

Een marktgedreven certificering gericht op duurzaamheid zal automatisch een verdere verduurzaming van de sector 
betekenen. Door de meerprijs hebben de reders een economische motivatie om de duurzame visserijtechnieken 
versneld te introduceren. Uiteindelijk heeft ook het marien milieu en bij uitbreiding de maatschappij hier baat bij. 

 

Voor bijkomende informatie over het project VALDUVIS kunt u contact opnemen met  

Kim Sys: tel. 059 56 98 54, email kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 

Arne Kinds: tel. 059 56 98 26 , email arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
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INFOFICHE VALDUVIS  2 

Uitgangssituatie  

 

De transitie naar een duurzame vloot. Het is een uitdaging waar ook onze Belgische visserijsector mee wordt 
geconfronteerd. De Europese Commissie (EC) is bezorgd over de huidige staat van de Noord-Atlantische 
visbestanden en uit dit ook in haar voorstel voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). De 
discard ban en vissen op niveau van Maximum Sustainable Yield (MSY) zijn enkele maatregelen die de EC 
vooropstelt om de Europese vissersvloot te verduurzamen. Als reder is de implementatie van dergelijke maatregelen 
niet vanzelfsprekend. Er komt heel wat kijken bij een overschakeling op een meer duurzame visserijtechniek en in de 
meeste gevallen wordt deze inspanning niet beloond. Een betere prijs voor duurzaam gevangen vis zou hier 
verandering in kunnen brengen. Het VALDUVIS-project wil hierop een antwoord bieden. 

Projectdoelstelling  

VALDUVIS of Valorisatie van Duurzaam Gevangen Vis wil enerzijds de traceerbaarheid organiseren en anderzijds de 
duurzaamheid van de Belgische vis bepalen en zichtbaar maken in de Vlaamse Visveilingen. Aan de hand van 
indicatoren voor duurzaamheid wordt aan elke vissoort per vistrip een score toegekend die op de veilklok wordt 
weergegeven in de vorm van een radardiagram. 

Methodiek  

Het VALDUVIS-project kan worden opgedeeld in drie grote onderzoeksluiken: het verzamelen van data, het scoren 
van duurzaamheid en het visualiseren van de duurzaamheidscore.   

Een duurzaamheidsscore is enkel en alleen van betekenis als deze is gebaseerd op betrouwbare en volledige 
informatie. Het eerste onderzoeksluik bestaat eruit een informatieplatform te ontwikkelen. Dit moet toelaten dat de 
omstandigheden waarin de vis werd gevangen in alle detail kan worden opgevraagd. Data zoals het vangstgebied, de 
vistechniek, bijvangst,… komen via dit systeem in een databank terecht en volgt de vis van vaartuig tot veiling. 

Hoe duurzaam een bepaalde vis scoort kan gemeten worden a.d.h.v. verschillende criteria en indicatoren voor 
duurzaamheid. Het bepalen welke indicatoren en criteria kunnen worden toegepast in de Belgische visserijsector 
gebeurt binnen het tweede luik. Daarnaast wordt onder andere ook bekeken hoe gelijkaardige indicatoren m.b.v. 
wegingsfactoren kunnen worden geaggregeerd tot één overkoepelende indicator (bijv. ecosysteemimpact) en hoe de 
scoringsschaal moet worden bepaald. 

In het derde onderzoeksluik wordt nagegaan hoe de duurzaamheidsscore op een aantrekkelijke en gemakkelijk te 
interpreteren manier kan worden zichtbaar gemaakt naar de viskopers in de veiling toe (bijv. radardiagram). 

De rode draad doorheen het gehele project is de implementatie van verschillende participatieve processen of m.a.w. 
het actief en intensief betrekken van de belangrijkste stakeholders binnen de sector. Op deze manier worden 
wetenschappelijke bevindingen voortdurend afgestemd en vertaald naar de noden van de directe gebruikers. Door 
deze tandem tussen wetenschap en praktijk kan het valorisatiepotentieel van de projectresultaten zowel tijdens als na 
de projectuitvoering worden gemaximaliseerd. 

Verwachtingen 

De huidige markt wordt gekenmerkt door een stijgende vraag naar ecologisch verantwoorde producten. Zo ook wordt 
in de visserijsector steeds meer aandacht besteed aan de duurzaamheid van de aangekochte vis. VALDUVIS wil de 
duurzaamheid van de aangelande vis bepalen en zichtbaar maken voor de viskopers in de veiling. Op deze manier 
kan de markt zich gaan differentiëren in duurzaamheid wat in een ideale marktsituatie een betere marktpositie met 
zich meebrengt m.a.w. betere prijzen voor duurzame vis. Dit is een economische drijfveer die de investeringsdrempel 
om over te schakelen op duurzamere vangstmethodes kan wegnemen. Uiteindelijk brengt dit op lange termijn een 
transitie op gang naar een duurzame Belgische vissersvloot. 

 

Voor bijkomende informatie over het project VALDUVIS kunt u contact opnemen met  

Kim Sys: tel. 059 56 98 54, email kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 

Arne Kinds: tel. 059 56 98 26 , email arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 
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een instrument om de duurzaamheid van 
visserijactiviteit te meten en zichtbaar te maken

Meer weten ?

Arne Kinds
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be
T +32 59 56 98 26

Kim Sys
kim.sys@ilvo.vlaanderen.be
T +32 59 56 98 54

ILVO 
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Dier  |  Visserij en Aquatische Productie
Ankerstraat 1  |  8400 Oostende  |  België

VALDUVIS is een As4-project onder het Europees Visserijfonds en werd mede mogelijk 
gemaakt door financiering door bovenstaande partners.

VALDUVIS wil  
... inspanningen voor een duurzame visserij erkennen en 
valoriseren via verbeterde markttoegang en een betere prijs.

... een betrouwbaar instrument aanbieden dat kan gebruikt 
worden door verschillende actoren, afhankelijk van hun 
noden.

Waarom is VALDUVIS innovatief ?

Houdt rekening met de 3 pijlers van duurzaamheid

Op maat van kleinschalige, lokale visserijen

Score per vistrip 

Wetenschappelijk onderbouwd

Actieve stakeholderparticipatie 

Vrij goedkoop en eenvoudig te implementeren

Geautomatiseerde berekening laat real-time scoring toe
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Hoe werkt VALDUVIS ?

Stap 2: de scores berekenen

Stap 3: de informatie zichtbaar maken

Het elektronisch logboek van het vaartuig bevat de informatie 
die nodig is om de trip te beoordelen:

 Naam van het vaartuig
 Type vistuig (inclusief aanpassingen)
 Vangstgebied
 Vangstsamenstelling
 Vangstdatum

Bijkomende data zijn nodig om de sociale en economische 
indicatoren te berekenen.

Met de VALDUVIS-methode bepalen we de duurzaamheid van 
de vistrip aan de hand van 14 indicatoren.
 Elke indicator krijgt een score van 0 (minst duurzaam) tot
 100 (meest duurzaam).
 Visserijactiviteit wordt beoordeeld op basis van de
  3 pijlers van duurzaamheid: ecologische, sociale en   
 economische duurzaamheid.
 Scoring is gebaseerd op lokale wetenschappelijke kennis.

Stap 1: gegevens verzamelen van de vistrip

ECONOMISCH

ECOLOGISCH

SOCIAAL

dierenwelzijn

verloning

veiligheid

aanpassingen 
duurzame visserij

brandstofverbruik

bodemimpact

discards visserijdruk

seizoen

kwetsbaarheid

visbestand

financiële stabiliteit

fishing effort

rentabiliteit totaal vermogen

VALDUVIS heeft meerdere toepassingen:

 Monitoringsinstrument
  Bijhouden van tijdsreeksen om duurzaamheid  
  op te volgen. Deze informatie kan gebruikt worden 
  door beleidsmakers en voor wetenschappelijke  
  doeleinden.

 Leerinstrument
  Vissers discussiëren over hun scores met   
  onderzoekers en collega’s in focusgroepen en 
  leren hoe ze hun scores kunnen verbeteren.

 Informatietool
  Communiceren over duurzaamheid doorheen  
  de hele productieketen.

De VALDUVIS-duurzaamheidsster
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Belgisch label voor garnaal
Bouke Nielsen

,,Er is nog steeds niks geregeld en
dan wordt het tijd naar wat anders te
kijken’’, zegt Rob Pikkert van garna-
lenhandelaar Telson in Leens. ,,Al
zeg ik meteen dat ik best een MSC-
garnaal wil als die op korte termijn
aan de supermarkt kan worden gele-
verd.’’

Onderdeel van het MSC-keurmerk
– Marine Steward Council – zijn
vangstbeperkende maatregelen en
daar is de Autoriteit Consument &
Markt dwars voor gaan liggen. ACM
ziet zo’n maatregel als een verboden
poging de garnalenprijs op peil te
houden of op te drijven.

De retail wordt ondertussen onge-
durig, want al drie jaar geleden zou
er een gecertificeerde garnaal in de
koelvitrines liggen. Het gevaar
dreigt dat de garnaal, net als eerder
de paling, geweerd wordt uit de
schappen. Paling is alleen nog bij de
visboer te krijgen. ,,Maar de visboer
vangt bij lange na niet het verlies

LEENS Al zeven jaar werkt de garna-
lensector aan een MSC-keurmerk.
Tijd voor de Vlaamse duurzaam-
heidsbarometer van Valduvis, zegt
een deel van de sector.

van de supers op’’, weet Pikkert.
Pikkert heeft een Belgisch alterna-

tief voor MSC, namelijk Valduvis.
Dat is een Vlaamse duurzaamheids-
barometer. Vlaamse vissers zijn daar
zelf mee aan de slag gegaan omdat
hun vloot te klein is om het MSC-on-
derzoek te rechtvaardigen. Zonder
dat label zouden de Belgische vissers
hun vangsten niet kunnen verkopen
aan de supermarkten in eigen land.
Daarom dit alternatief.

Valduvis kijkt in vergelijking met
MSC veel breder. MSC beschouwt en-
kel de ecologische duurzaamheid,
Valduvis weegt ook sociale en econo-
mische factoren. Het Belgische keur-
merk telt liefst veertien indicatoren.
Dat levert net als bij een energielabel
waarderingen op van A tot E, waarbij
A de meest duurzame is.

Pikkert: ,,Valduvis stimuleert vis-
sers innovatiever te worden. Je hoeft
er niet aan mee te doen, maar dan le-
ver je een E-garnaal. De consument
krijgt zicht op wat-ie koopt. Als de
visser een topgarnaal wil leveren,
moet hij zorgen voor hogere waarde-
ringen.’’

Die kan de visser krijgen door bij-
voorbeeld minder brandstof te ver-
bruiken, door dierenwelzijn mee te
wegen en door oog te hebben voor

het visbestand. De bestandsschat-
tingen zijn trouwens cruciaal voor
de ecologische indicator. Valduvis
voert overleg om tot een betrouwba-
re schatting te komen.

MSC heb je of heb je niet. Pikkert:
,,Valduvis kent veel meer gradaties.
Over bestandsbeheer zijn nog veel
vraagtekens, maar dat element kun
je ook later toevoegen. Dan weeg je
in elk geval wel op een heleboel an-
dere factoren.’’

Volgens Pikkert mag het MSC-la-
bel ook wel eens worden vernieuwd.
Hij vindt het bijvoorbeeld vreemd
dat in China gevangen vis met MSC-
label hier in de supermarkt mag lig-
gen en dat de Belgische vis geweerd
wordt. Dat terwijl die vis over een
veel kleinere afstand is getranspor-
teerd.

Op vrijdag 12 september is in Lau-
wersoog de Dag van de Garnaal.
Onderdeel is een Visserij Symposi-
um, vooral over de toekomst van de
garnalenvisserij. Twee Belgische
onderzoekers komen de duurzaam-
heidsbarometer Valduvis presente-
ren. Valduvis is door de gemeente
De Marne al omarmd.

Dag van de Garnaal

¬ Een deel van de Nederlandse vissers wil de garnaal met een alternatief label aan de supermarkten slijten.¬ Een deel van de Nederlandse vissers wil de garnaal met een alternatief label aan de supermarkten slijten.
Foto Archief LC
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Contact

Arne Kinds, Wetenschappelijk onderzoeker
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

   Dier
Ankerstraat 1

8400 Oostende
T +32 59 56 98 26

arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be

Kim Sys, Wetenschappelijk onderzoeker
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

   Dier
Ankerstraat 1

8400 Oostende
T +32 59 56 98 54

kim.sys@ilvo.vlaanderen.be

Deze publicatie kan ook geraadpleegd worden op:
www.ilvo.vlaanderen.be/pers en media/ILVO mededelingen

Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.

Aansprakelijkheidsbeperking

Deze publicatie werd door ILVO met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie 
gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie 
ziet af van elke klacht tegen ILVO of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze 
publicatie beschikbaar gestelde informatie.
In geen geval zal ILVO of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die 
voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.



Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. Van Gansberghelaan 92
9820 Merelbeke - België

T +32 9 272 25 00
ilvo@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be
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