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WOORD VOORAF
VALDUVIS (Valorisatie van Duurzaam gevangen Vis) is een tool om de sociale, economische én ecologische duurzaamheid van de Vlaamse
visserij te bepalen en op een toegankelijke manier te visualiseren. Aan de hand van 11 indicatoren krijgen belanghebbenden van de
visserijsector een duidelijk overzicht van de duurzaamheid van de Vlaamse visserijvloot. Met deze tool kunnen reders inzicht krijgen in
de impact van hun visserij-activiteiten, kunnen beleidsmakers onderbouwde beleidskeuzes maken, en kunnen onderzoekers putten uit
een waardevolle informatiebron voor het opvolgen van de evolutie van de duurzaamheid, en bij toekomstig visserij-ondersteunend
onderzoek.
De VALDUVIS-methodologie heeft in twee voorgaande deelprojecten een ontwikkelingsfase doorlopen waarbij de berekeningsmethodes
verfijnd en afgetoetst werden in samenwerking met belanghebbenden van de visserijsector;
(1)

In VALDUVIS I werd door ILVO de methodologie ontwikkeld om de duurzaamheid van Vlaamse vissersvaartuigen te evalueren
aan de hand van 11 indicatoren, en dit tot op vistripniveau. Vervolgens werden verschillende toepassingen voor VALDUVIS
geïdentificeerd; VALDUVIS als leerinstrument (reders informeren over de duurzaamheid van hun vaartuig), VALDUVIS als
monitoringstool (overzicht van de duurzaamheid van de Vlaamse visserijvloot) en VALDUVIS als informatietool.

(2) In VALDUVIS II werd het leerinstrument VALDUVIS ontwikkeld en in de praktijk getest in samenwerking met vier
pilootvaartuigen. Hiervoor werd de website ‘VALDUVIS.be’ ontwikkeld; een website waarop de duurzaamheidsinformatie van
het VALDUVIS systeem op toegankelijke wijze gepresenteerd wordt aan de reder. Een belangrijke aanvullende verwezenlijking
binnen het VALDUVIS II-project is de wetenschappelijke validering van de methodologie. Deze werd in november 2015
gepubliceerd in de wetenschappelijke journaal ‘Fisheries Research’ (Kinds et al. 2015).
In het voorliggend document worden de resultaten van het derde VALDUVIS project - VALDUVIS Go Live! - beschreven (januari –
december 2016). Dit project is de volgende stap in de implementatie (Live gaan) van de VALDUVIS-tool en had een tweedelig doel;
enerzijds werd het VALDUVIS online platform verder geoptimaliseerd om het systeem uit te rollen voor de gehele Vlaamse vloot en
anderzijds werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van een markttoepassing gebaseerd op het VALDUVIS-systeem. Dit laatste luik is
een eerste toepassing die beroep doet op de informatie uit het VALDUVIS-systeem. Aan de hand van een markttoepassing kunnen de
duurzaamheidsinspanningen van reders gecommuniceerd worden naar kopers toe. Dit kan resulteren in het vergroten van de
markttoegang en, mogelijks, het verkrijgen van een meerprijs. Deze valorisatie van duurzaamheidsinspanningen kan reders motiveren
om meer inspanningen te leveren voor een betere duurzaamheid. De implementatie van de markttoepassing gebaseerd op de resultaten
van VALDUVIS Go Live! zal in 2017-2018 verder opgenomen worden in het MaViTrans-project (Markterkenning voor een Visserij in
Transitie) waarvoor het projectvoorstel ingediend werd op 15 januari 2017.
Inhoudelijk bestaat dit document uit een compilatie van adviesdocumenten en verslagen die als grondwerk dienen voor het uitwerken
van een markttoepassing, aangevuld met een overzicht van de ontwikkeling m.b.t. de VALDUVIS-website, traceerbaarheid, en het
communicatieplan. Volgende adviesdocumenten zijn in bijlage terug te vinden;
1.

Adviesdocument 1: Aanbevelingen voor de ontwikkeling van een markttoepassing voor de Vlaamse visserij

2.

Adviesdocument 2: Concept voor het opstellen van een verbetertraject

3.

Adviesdocument 3: Basisanalyses voor het uitwerken van verbetertrajecten
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De inhoud van de adviesdocumenten wordt toegelicht in Hoofdstuk 2. De ontwikkeling van de VALDUVIS-tool, het webplatform en
traceerbaarheid worden kort toegelicht in Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5. In Hoofdstuk 6 wordt het communicatieplan van
VALDUVIS eveneens toegelicht. Het volledig communicatieplan is in bijlage terug te vinden. Additioneel werd een engagementsverklaring
ontwikkeld in samenwerking met de Rederscentrale. Dit document verzegeld het engagement van reders om inspanningen te leveren
om hun duurzaamheidsscore te verbeteren als voorwaarde voor het verkrijgen van een markterkenning. Binnen VALDUVIS Go Live! werd
een draft versie van dit document ontwikkeld die in het kader van het MaViTrans project gefinaliseerd zal worden. Meer informatie over
dit document en de randvoorwaarden voor het verkrijgen van een markterkenning kunnen opgevraagd worden bij de Rederscentrale.
Dit rapport is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de toepassingen van het VALDUVIS-systeem, de resultaten van het project
en het grondwerk voor de markterkenning gebaseerd op het VALDUVIS-systeem. Dit rapport is geschreven voor een breed publiek. Wie
geïnteresseerd is in meer technische details, kan gerust contact met ons opnemen.
Dit project is mogelijk gemaakt door financiering via het EFMZV (EU en Vlaanderen).
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1 ADVIES DUURZAAMHEIDSERKENNING
1.1

INLEIDING

VALDUVIS is een informatieve tool waarmee de duurzaamheid van de Vlaamse visserijsector gemeten en zichtbaar gemaakt kan worden
in een duurzaamheidsster. Aan de hand van 11 indicatoren wordt een overzicht gegeven van de sociale, economische en ecologische
duurzaamheid van de Vlaamse visserij. Deze indicatoren worden berekend gebaseerd op visreisgegevens uit het elektronisch logboek
waardoor een overzicht gemaakt kan worden van de duurzaamheid op vlootniveau, vlootsegmentniveau en op het niveau van
individuele vissersvaartuigen.

Figuur 1: De VALDUVIS-duurzaamheidsster
De in bijlage toegevoegde adviesdocumenten beschrijven hoe deze methodologie gebruikt kan worden om de duurzame inspanningen
van de Vlaamse visserijsector naar kopers toe te communiceren via een markterkenning. Hierbij is het de bedoeling om op de veilklok
een symbool te koppelen aan vaartuigen die voldoende duurzaamheidsinspanningen geleverd hebben en zich engageren om naar de
toekomst toe verdere inspanningen te leveren. Dit is belangrijk, aangezien niet alle vaartuigen even ver staan op vlak van duurzaamheid,
en de focus niet ligt op het afstraffen van niet-duurzame vaartuigen, maar op de bereidheid van reders om verder te verduurzamen.
Via deze aanpak kan de collectieve duurzaamheid van de Vlaamse visserij op een constructieve manier verbeteren. Reders die bereid
zijn om te verduurzamen worden in dit proces begeleid aan de hand van gepersonaliseerde verbetertrajecten. In deze trajecten zit
informatie vervat over de vaartuigspecifieke duurzaamheidsscore en de wijze waarop zwak scorende indicatoren op termijn verbeterd
kunnen worden.
Om dit kader vorm te geven werden verschillende ontwikkelingsstappen ondernomen die uitvoerig beschreven staan in volgende
adviesdocumenten;
1.

Adviesdocument 1: Aanbevelingen voor de ontwikkeling van een markttoepassing voor de Vlaamse visserij - (Hoofdstuk 1.2)

2.

Adviesdocument 2: Concept voor het opstellen van een verbetertraject – (Hoofdstuk 1.3)

3.

Adviesdocument 3: Basisanalyses voor het uitwerken van verbetertrajecten - (Hoofdstuk 1.4)

Deze rapporten worden in dit hoofdstuk beknopt ingeleid. Voor meer informatie wordt doorverwezen naar de rapporten in bijlage.
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1.2

ADVIESDOCUMENT 1: AANBEVELINGEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN MARKTTOEPASSING

In Adviesdocument 1: Aanbevelingen voor de ontwikkeling van een markttoepassing voor de Vlaamse visserij werden voor elk van de 11
VALDUVIS-indicatoren drempelwaardes bepaald die overeenkomen met streefwaarden voor duurzaamheid. Deze drempelwaardes
kunnen beschouwd worden als belangrijke mijlpalen in het traject naar een hogere duurzaamheidsscore. De verbetertrajecten worden
dan ook ontwikkeld gebaseerd op het behalen van deze streefwaarden. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen de minimum,
intermediaire en strenge drempelwaarde;
1.

De minimum drempelwaarde voor een indicator werd beschreven als T zwak. Aan deze drempelwaarde zou ieder Belgisch
vaartuig op korte termijn moeten voldoen.

2.

De intermediaire drempelwaarde (Tintermediair) is een tussentijdse drempel in de evolutie naar een hogere duurzaamheidsscore.
Bij het ontwikkelen van verbetertrajecten zullen adviezen geschreven worden om vaartuigen te begeleiden richting een score
die hoger is dan deze drempel.

3.

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

Tenslotte werden in dit document de opties voor toekenningsvoorwaarden van een markterkenning uiteengezet. Hiervoor werden twee
mogelijkheden uitgewerkt; een beslissingsboom en een geaggregeerde score. De beslissingsboom bestaat uit een hiërarchische set regels
gebaseerd op drempelwaarden van indicatoren. Elk vaartuig moet voldoen aan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de specifieke
indicator vooraleer een markterkenning toegekend kan worden De geaggregeerde score is een methode om de 11 indicatorresultaten
van een vaartuig samen te vatten in één duurzaamheidsscore. Met de geaggregeerde score kan in één oogopslag informatie gedeeld
worden over de duurzaamheid van een vaartuig. Voor beide opties werden aanbevelingen uitgeschreven voor mogelijke
markttoepassingen.

1.3

ADVIESDOCUMENT 2: CONCEPT VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN VERBETERTRAJECT

Gebaseerd op de resultaten uit adviesdocument 1, en de beslissingen van de stuurgroep, werd in een Adviesdocument 2: Concept voor

het opstellen van een verbetertraject het beslissingskader voor de toekenning van een markterkenning verder geconcretiseerd, gebaseerd
op de geaggregeerde score. Meer specifiek werd bepaald onder welke voorwaarden vaartuigen een duurzaamheidserkenning kunnen
verkrijgen en hoe ze hun duurzaamheidsscore kunnen verbeteren.
In adviesdocument 2 wordt een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van verbetertrajecten. Een verbetertraject kan beschouwd worden
als een begeleidend document bestaande uit wetenschappelijke adviezen om de indicatorresultaten te verbeteren. Met deze adviezen
kan een reder te werk gaan om zijn activiteiten bij te sturen. Bovendien kan de reder gedurende dit verbeterproces beroep doen op
wetenschappelijke ondersteuning en opvolging van het ILVO.
Indien de reder een markterkenning wilt verkrijgen zal hij zich moeten engageren om dit verbetertraject op te volgen. Dit engagement
wordt verzegeld in een engagementsverklaring. Via dit document verbindt de reder zich ertoe om zijn duurzaamheidsscore binnen een
termijn van drie jaar te verbeteren aan de hand van het verbetertraject. Het tekenen van dit document vormt één van de voorwaarden
voor het verkrijgen van een markterkenning. Aanvullend engageert de reder zich om juiste data aan te bieden voor het berekenen van
de duurzaamheidsscores en te voldoen aan een lastenboek. Binnen VALDUVIS Go Live! werd een draft versie van de
engagementsverklaring en lastenboek ontwikkeld die in het MaViTrans project gefinaliseerd zullen worden. Meer informatie over deze
document en de randvoorwaarden voor het verkrijgen van een markterkenning kunnen opgevraagd worden bij de Rederscentrale.
VALDUVIS Go Live! EINDRAPPORT
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1.4

ADVIESDOCUMENT 3: BASISANALYSES VOOR HET UITWERKEN VAN VERBETERTRAJECTEN

In Adviesdocument 3: Basisanalyses voor het uitwerken van verbetertrajecten werd de inhoudelijke invulling van een verbetertraject
uitgewerkt. Hiervoor werd beroep gedaan op een MDS-analyse (Multidimensional Scaling - voorheen ‘Clusteranalyse’ genoemd) om de
duurzaamheidsresultaten van de Vlaamse visserijvloot beter te begrijpen en te structureren. Uit deze analyse

bleek dat

vaartuigsegmenten (Groot Vlootsegment - GVS, Eurokotters en Kustvissers) typerende duurzaamheidsresultaten hebben waardoor deze
groepen als aparte eenheden beschouwd kunnen worden. Hierdoor kunnen collectieve verbetertrajecten ontwikkeld worden die zich
toespitsen op segment-specifieke probleemindicatoren (de focusindicatoren). Deze collectieve verbetertrajecten kunnen vervolgens
gebruikt worden voor het ontwikkelen van vaartuig-specifieke adviezen als onderdeel van de individuele verbetertrajecten. Daarbij laat
dit inzicht in de duurzaamheid van vaartuigsegmenten ook toe om te evalueren of de groei in duurzaamheid even haalbaar is voor elk
vaartuigsegment. Indien de resultaten aantonen dat de groeimogelijkheden tussen groepen verschillen, kunnen streefwaarden
aangepast worden.

Figuur 2: Schematische weergave van de basisanalyses voor het uitwerken van verbetertrajecten

6
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2 DE VALDUVIS-WEBSITE
Op de VALDUVIS-website werd het ‘Mijn VALDUVIS’ luik aangepast om de nieuwe informatie uit de adviesdocumenten weer te geven.
Hierdoor is de online webtool in gereedheid gebracht voor de totstandkoming van de markterkenning en kunnen reders de nodige
informatie opvragen om inzicht te krijgen in hun scores tegenover de vereisten van de markterkenning. Kort samengevat werden
volgende aanpassingen uitgevoerd;
(1)

De berekeningen zijn aangepast door toevoeging van nieuwe brondata en herschaling,

(2) Nieuwe indicatoren zijn toegevoegd (”Efficiëntie visserij-inspanning” en “Veiligheid & gezondheid”) (Figuur 2.a)
(3) Aanpassingen in het kader van markterkenning:
a.

‘mijn VALDUVIS’- portaal voor reders werd uitgebreid. De drempelwaarden (Tzwak, Tintermediair en Tstreng) per indicator
toegevoegd om de evolutie in duurzaamheid op te volgen. (Figuur 2.b)

b.

de geaggregeerde duurzaamheidsscore is toegevoegd, met de mogelijkheid om de evolutie van de duurzaamheid
van een vaartuig weergegeven worden over meerdere jaren heen (Figuur 2.c)

(a)

(b)
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(c)

Figuur 3: Nieuwe ontwikkelingen in de VALDUVIS online webtool met (a) nieuw toegevoegde indicatoren, (b) de toevoeging van
drempelwaarden en de functie om indicatorresultaten te vergelijken tegenover deze waarden en (c) de geaggregeerde score per jaar,
met de individuele bijdrage van elke indicator aan de finale geaggregeerde score.

3 TRACEERBAARHEID
Binnen VALDUVIS Go Live! zijn inspanningen geleverd om de doorstroom van informatie te automatiseren om real-time scoring van
Belgische vissersvaartuigen mogelijk te maken. Hierbij werden verschillende pistes onderzocht in samenwerking met Aucxis, VLV en
Dienst Zeevisserij. De interne Quovis databank waar alle logboek en verkoopgegevens worden beheerd (Dienst Zeevisserij) wordt in 2017
herwerkt waardoor volledige automatisering tot nu toe nog niet gerealiseerd is. Deze databank wordt aangepast naar Europese
vereisten (Flux) waardoor de huidige interface voor het ophalen van deze gegevens herschreven zal moeten worden. Wanneer de
vernieuwde databank bij Dienst Zeevisserij operationeel is zal, mits de van ontwikkeling van aangepaste software voor het opvragen
van logboekgegevens (webservice), de logboek data in real-time beschikbaar kunnen zijn voor VALDUVIS. Deze transitie staat gepland
voor november 2017.

4 COMMUNICATIE
In bijlage is het communicatieplan voor het VALDUVIS Go Live! project toegevoegd. Het communicatieplan is gedurende het verloop
van het VALDUVIS Go Live! project met succes opgevolgd geweest.
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5 INHOUDSTAFEL ANNEX
1.

Adviesdocument 1: Aanbevelingen ILVO voor de ontwikkeling van een markttoepassing voor de Vlaamse visserij

2.

Adviesdocument 2: Concept voor het opstellen van een verbetertraject

3.

Adviesdocument 3: Basisanalyses voor het uitwerken van verbetertrajecten

4.

Communicatieplan
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WOORD VOORAF
Voorliggend document is een adviesdocument geschreven door de onderzoekers van VALDUVIS ter ondersteuning van het
oprichten van een duurzaamheidslabel voor de Vlaamse visserij, zoals gevraagd door verschillende stakeholders. Hun
bedoeling is om een duurzaamheidslabel op te richten voor Vlaamse vis, gebaseerd op de inzichten verworven tijdens het
VALDUVIS-traject. Dit adviesdocument moet dan ook gezien worden als een nuttig instrument voor wie uiteindelijk het label
vorm zal geven. De inhoud van dit document is het resultaat van een weloverwogen analyse van de
duurzaamheidsbeoordelingen die met behulp van de VALDUVIS-tool zijn gegenereerd. Hoewel het ILVO bij zijn standpunt
blijft dat een absolute drempelwaarde voor duurzaamheid niet bestaat, kunnen we echter wel de grenzen bepalen
waarbinnen van een ‘duurzame’ (of beter: verduurzamende) visserij kan gesproken worden. Voor de Vlaamse visserij zijn
deze grenzen het resultaat van een jarenlang traject, waarbij de uitkomsten gevormd zijn in een participatief proces.
Met het scherpstellen van de vereisten voor het duurzaamheidslabel werden echter ook de andere doelstellingen van
VALDUVIS steeds scherper. Dit document bewijst eens te meer dat de drie doelstellingen (markt, leren en monitoren)
complementair zijn en dus ook binnen hetzelfde traject moeten worden ontwikkeld. Dit document bestaat uit drie
onderdelen: (1) wetenschappelijk advies voor het bepalen van drempelwaarden voor elk van de indicatoren; (2)
wetenschappelijk advies voor het toekennen van een duurzaamheidslabel (beslissingsboom); (3) wetenschappelijk advies voor
een weging van de indicatoren (cfr. een meer generieke markttoepassing).
Op basis van dit advies kan via een participatief proces door een derde partij een markttoepassing in de vorm van een
duurzaamheidslabel worden ontwikkeld. ILVO zal hierbij een adviserende rol op zich nemen.
Dit document begint met een overzicht van de drempelwaarden of ‘thresholds’ voor alle 11 indicatoren. Daarna volgt de
toelichting van de beslissingsboom die ontworpen werd voor de toekenning van een duurzaamheidslabel (op basis van een
selectie van 8 indicatoren). Daarna doen we een voorstel voor de weging van de indicatoren om tot een geaggregeerde
duurzaamheidsscore te komen. Tot slot doen we enkele aanbevelingen voor het oprichten van een duurzaamheidslabel.

Veel leesplezier.
De onderzoekers van VALDUVIS

ADVIESDOCUMENT | Aanbevelingen ILVO voor de ontwikkeling van een markttoepassing voor de Vlaamse visserij

1

INHOUDSTAFEL
Woord vooraf...................................................................................................................................................................................................................................................... 1
1.

Inleiding: welke richting uit met VALDUVIS? ...................................................................................................................................................................... 3

2.

Visbestand ............................................................................................................................................................................................................................................... 5

3.

Seizoen ......................................................................................................................................................................................................................................................8

4.

Bodemimpact ...................................................................................................................................................................................................................................... 14

5.

Brandstofverbruik ............................................................................................................................................................................................................................ 21

6.

Inspanningen duurzame visserij ............................................................................................................................................................................................. 24

7.

Veiligheid en gezondheid ............................................................................................................................................................................................................ 26

8.

Dierenwelzijn ...................................................................................................................................................................................................................................... 29

9.

Verloning ............................................................................................................................................................................................................................................... 32

10.

Rendabiliteit ........................................................................................................................................................................................................................................ 36

11.

Efficiëntie visserij-inspAnning ................................................................................................................................................................................................... 41

12.

Financiële stabiliteit ....................................................................................................................................................................................................................... 46

13.

Voorstel beslissingsboom............................................................................................................................................................................................................ 49

14.

Geaggregeerde duurzaamheidsscore .................................................................................................................................................................................. 53

15.

Ontwerp lastenboek ....................................................................................................................................................................................................................... 55

2

ADVIESDOCUMENT | Inhoudstafel

1. INLEIDING: WELKE RICHTING UIT MET
VALDUVIS?
Voorliggend document is een adviesdocument geschreven door de onderzoekers van VALDUVIS ter ondersteuning van het
oprichten van een duurzaamheidslabel voor de Vlaamse visserij, zoals gevraagd door verschillende stakeholders. Hun
bedoeling is om een duurzaamheidslabel op te richten voor Vlaamse vis, gebaseerd op de inzichten verworven tijdens het
VALDUVIS-traject. Dit adviesdocument moet dan ook gezien worden als een nuttig instrument voor wie uiteindelijk het label
vorm zal geven.
Hoewel dit document in de eerste plaats advies verleent aan de toekomstige oprichters van een duurzaamheidslabel (cfr.
markttoepassing) voor Vlaamse vis, zet het tegelijkertijd de krijtlijnen uit voor de andere toepassingen van VALDUVIS.
Hieronder vormt een beknopt overzicht van de waaier aan mogelijkheden die VALDUVIS in huidige vorm biedt:

Markttoepassing. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van markttoepassing. De eerste is een
duurzaamheidslabel (hoogdrempelige markttoepassing). Hiervoor moet een combinatie vaartuig-gebied-vissoort op een
gegeven moment voldoen aan een aantal criteria of drempelwaarden. In dit document stellen we een hiërarchische
beslissingsboom voor op basis van de drempelwaarden voor elke indicator. Een andere mogelijkheid is een generieke
markttoepassing (laagdrempelige markttoepassing) waarbij de eisen die aan vaartuigen worden gesteld minder streng zijn,
in die zin dat vaartuigen die zich boven een minimumdrempelwaarde (in dit document Tzwak genoemd) bevinden, maar onder
een gewenste drempelwaarde (Tsterk) zich kunnen inschrijven voor een verbetertraject, waarin hun inspanningen erkend
worden in afwachting van het behalen van het label. In de generieke markttoepassing wordt gebruik gemaakt van een
geaggregeerde duurzaamheidsscore om kopers in de veiling (B2B) te informeren over duurzaamheid. Voor elke viskist (i.e.
combinatie vaartuig-gebied-vissoort op een gegeven moment) wordt hierbovenop ook een score voor visbestand
weergegeven.

Monitoring In het najaar van 2016 zal een blauwdruk worden afgeleverd voor de jaarlijkse monitoring van verduurzaming
van de Vlaamse visserijsector, in het kader van Vistraject. De basis hiervoor is de geaggregeerde duurzaamheidsscore van de
generieke markttoepassing.

Leren. ILVO blijft inspanningen leveren om reders te overtuigen om zich te registreren voor het online VALDUVISleerinstrument en voorziet om enkele sessies te organiseren waarbij de reders op de hoogte gebracht worden van de werking
van de VALDUVIS-tool. Daarnaast zullen we in het najaar van 2016 verder inzicht verwerven in de data, om zo reders te
adviseren over hoe ze een betere score kunnen behalen.
De gelijktijdige ontwikkeling van de drie toepassingen van VALDUVIS (markt, monitoring en leren) brengt een aantal
voordelen met zich mee:
-

Doordat VALDUVIS op verschillende niveaus gelijktijdig operationeel wordt gemaakt, is de drempel tot deelname
voor de reders niet al te hoog. Zo kunnen reders beginnen met zich vrijblijvend te registreren voor het online
VALDUVIS-leerinstrument. De gesprekken tussen onderzoekers van VAULDUVIS en reders in het kader van het
leerinstrument worden vertrouwelijk behandeld.

-

De gelijktijdige ontwikkeling van de verschillende toepassingen, zorgt voor maximale complementariteit en
volledigheid. Ze versterken elkaar als het ware in hun ontwikkeling. Hierbij is het echter wel belangrijk om duidelijk
de grenzen tussen de verschillende toepassingen te bewaren. Belangrijke discussiepunten hierbij zijn: het
aanleveren van data aan een derde partij (cfr. label) vs. vertrouwelijkheid van data. Er moet een duidelijk protocol
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komen omtrent het aanleveren van data. Ook bij de publicatie van een jaarlijks duurzaamheidsrapport mogen
geen data op vaartuigniveau worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de reder.
We sluiten deze inleiding af met enkele kleine wijzigingen die we hebben doorgevoerd aan de VALDUVIS-tool:
-

De indicatoren kwetsbaarheid en discards zijn weggevallen. In de laatste SG van VALDUVIS II was er discussie
geweest over de accuraatheid ervan (discards: databeschikbaarheid; kwetsbaarheid: methode);

-

De indicator bodemimpact heeft een belangrijke wijziging ondergaan: penetratiediepte wordt in de huidige vorm
niet meer opgenomen wegens momenteel te data-intensief.

4
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2. VISBESTAND
A.

METHODOLOGIE

In de EU werd ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) aangesteld om de Europese visbestanden op
te volgen en adviezen te verlenen. Het zijn deze ICES-adviezen die aan de basis liggen voor de berekening van een VALDUVISscore voor de indicator visbestand.
ICES geeft adviezen volgens 6 verschillende categorieën naargelang de databeschikbaarheid. Voor de stocks die door de
Vlaamse vissers worden bevist, zijn enkel categorie 1 t.e.m. 3 van belang. Voor elk van deze drie categorieën ontwikkelde het
ILVO een formule om de VALDUVIS-score te berekenen. Naargelang de databeschikbaarheid zijn de visserijsterfte, de
paaibiomassa, de rekrutering en/of de survey-index de parameters in deze formules. Voor sommige visbestanden worden
geen ICES-adviezen geformuleerd. Er is dan ook geen VALDUVIS-score ter beschikking voor deze visbestanden.
ICES herziet haar adviezen jaarlijks. Het is dan ook noodzakelijk om de VALDUVIS-scores voor de indicator ‘visbestand’
jaarlijks te updaten.

B.

DATABRONNEN



ICES advies



Logboekdata

C.

THRESHOLDS

Er worden drie verschillende thresholds voorgesteld voor de indicator visbestand (Tabel 2-1).
Tabel 2-1: Thresholds voor de indicator VISBESTAND.

Threshold ZWAK

Threshold MILD

Threshold STRENG

≥ 50/100

≥ 65/100

≥ 80/100

D.

SITUATIE 2015

Figuur 2-1 geeft de indicatorscores VISBESTAND 2015 weer voor de 20 belangrijkste visbestanden voor de Belgische visserij.
71% van het totaal aangeland volume in 2015 is afkomstig uit deze visbestanden. Uit de grafiek is duidelijk af te lezen dat 12
van de 20 bestanden een score groter of gelijk aan 80 behalen (Tstreng), 13 bestanden scoren groter of gelijk aan 65 op 100
(Tmild), 13 bestanden scoren groter of gelijk aan 50/100 (Tzwak). 6 van de 20 bestanden hebben geen score (N.A.). Er is
immers geen ICES-advies voor deze soorten beschikbaar, en dus ook geen VALDUVIS-score.
Tabel 2-2 geeft een overzicht van het aangeland volume dat in 2015 voldeed aan de verschillende thresholds. In 2015 kon
23% van het totaal aangeland volume niet gescoord worden voor de indicator VISBESTAND daar geen ICES-advies voor deze
soorten beschikbaar was.
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Figuur 2-1: Indicatorscores VISBESTAND 2015 voor de 20 belangrijkste visbestanden voor de Vlaamse visserij (naar aanlandgegevens 2015).
Tabel 2-2: Overzicht van het aangeland volume dat in 2015 voldeed aan de verschillende thresholds.

6

Thresholds

Volume dat voldoet in 2015

Tzwak
Tmild
Tstreng

16 794 132 kg
15 636 660 kg
14 185 290 kg

%volume t.o.v. totaal
aangeland volume in 2015
71%
66%
57%
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Diezelfde oefening kunnen we ook maken op vaartuigniveau. We berekenen hiervoor de gemiddelde visbestandscore op
jaarbasis. Figuur 2-2 geeft deze resultaten grafisch weer. Uit Tabel 2-3 kunnen we aflezen dat in 2015 slechts 3 vaartuigen de
strenge threshold halen. 63 vaartuigen halen de milde threshold en 72 vaartuigen halen de zwakke threshold.

Figuur 2-2: Indicatorscores VISBESTAND 2015 voor de verschillende vaartuigen berekend op jaargemiddelden.

Tabel 2-3: Overzicht van het totaal aantal vaartuigen dat in 2015 voldeed aan de verschillende thresholds.

Tzwak

Aantal vaartuigen die voldoen
in 2015
72

Tmild

63

Tstreng

3

Thresholds

E.

DISCUSSIE

ILVO adviseert om de duurzaamheidsparameter ‘visbestand’ op soortniveau te scoren. Een uitspraak doen over de
gezondheid van een visbestand(en) op vistrip of zelfs op vaartuigniveau is niet aan te raden. Hierdoor gaan immers héél wat
noodzakelijke nuances verloren. Daarenboven volgen alle gangbare duurzaamheidssystemen in de visserij een soortgelijke
aanpak.
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3. SEIZOEN
A.

METHODOLOGIE

1.

BEREKENING

De paaikalender is binnen het ILVO opgesteld door Kelle Moreau van de sectie visserijbiologie. Gebaseerd op een
literatuurstudie en de uitgebreide informatie die op Fishbase terug te vinden is werd een paaikalender opgesteld van Belgisch
aangevoerde soorten (Sys, 2014a, 2014b). Deze paaikalender geeft per maand weer of de soort zich binnen (rood) of buiten
(groen) het paaiseizoen bevindt. In Tabel 3-1 wordt een voorbeeld weergegeven van enkele soorten en hun respectievelijke
paaiseizoenen.
Tabel 3-1: Voorbeeld tabel seizoen, met dank aan Kelle Moreau.
PAAIPERIODES
zeekreeft
langoustine
grijze garnaal
Noordzeekrab
sint-jakobsschelp
wulk
octopus/inktvis
pijlinktvis
zeekat
hondshaai
rog
kongeraal
haring
sprot

2.

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

DATABRONNEN

De gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van wetenschappelijke literatuur en Fishbase.

3.

VOORSTEL TOT AANPASSING

Deze methode van weergave van paaiseizoen zoals in hoofdstuk I beschreven stuit echter op enkele kritieken. De belangrijkste
onder deze zijn;

3.1

1.

de abruptheid van de seizoensgrenzen

2.

de spatiotemporele spreiding van het paaiseizoen

3.

Werkelijke bepaling van paaiseizoen
SEIZOENSGRENZEN

Op maand 1 kan een aangevoerde soort buiten seizoen gevangen worden, maar op maand 2 is de soort in het paaiseizoen.
Deze overgang is te abrupt en geeft de werkelijke situatie niet weer. Paaiperiodes verlopen in pieken en dalen, waardoor het
volledig rood kleuren van een volledig paaiseizoen een te sterke maatregel is. Een graduele schaal lijkt hier meer aangewezen.
Om dit te verwezenlijken zal een diepgaand literatuuronderzoek nodig zijn om de belangrijkste pieken in paai van
verschillende soorten in kaart brengen. Zodoende kunnen de piekmaanden een negatieve score toegekend krijgen (rood of

8
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100%) en krijgen niet-piekmaanden een tussenliggende score (oranje of tussen 1-99) waardoor de afbakening tussen de
seizoenen meer in elkaar overvloeien volgens een soort-specifieke gradiënt.
3.2

SPATIOTEMPORELE SPREIDING

Naast het aanpassen van de paaikalender naar een meer continue schaal is de paaiperiode zelf ook sterk afhankelijk van
het vangstgebied. In meer Zuidelijk gelegen gebieden zal de paai vroeger plaatsvinden dan Noordelijke visgebieden, waardoor
de invulling van de paaikalender (Tabel 3-1) niet voor alle gebieden veralgemeend kan worden. Idealiter zou per visgebied
een paaikalender opgesteld moeten worden. Hierdoor krijgt de reder ook de kans om zijn seizoenaliteitsscore te verbeteren
door zijn gedrag aan te passen en gebieden vermijden waar de soort paait. Soort specifieke eigenschappen zouden ook in
kaart gebracht kunnen worden, zodat specifieke paaigronden gedurende de piekperiode gemeden kunnen worden.
3.3

BEPALING PAAISEIZOEN

Om voorgaande voorstellen in werkelijkheid toe te passen zal onderzoek noodzakelijk zijn om de paai van soorten in de
verschillende gebieden te bepalen. Een meer eenvoudige oplossing is de aanvoer van een vaartuig steekproefsgewijs
analyseren om het aantal paaiende soorten / individuen te evalueren. Wanneer een te hoog percentage van de aanvoer zich
in het paaiseizoen bevindt kan een negatieve score toegekend worden (zie C. Drempelwaarde). Deze controle kan gebeuren
in de visveiling.

B.

DREMPELWAARDE

Indien alle gegevens van alle soorten en hun paaiseizoenen ter beschikking zijn kan de real-time informatiedoorstroom
ervoor zorgen dat elke viskist voor de indicator seizoen eenvoudig geëvalueerd kan worden. De score wordt toegekend
gebaseerd op paaiseizoen in visgebied van die specifieke soort gedurende de periode van de vistrip. Aangezien deze
gedetailleerde evaluaties nog niet mogelijk zijn (zie B. Voorstel tot aanpassing), zal de indicator seizoen op een hoger niveau
geëvalueerd moeten worden, namelijk op het vaartuigniveau.
Het toekennen van een drempelwaarde op dit niveau is voor deze indicator een uitdaging. In principe zou voor iedere soort
een eigen drempelwaarde bepaald moeten worden die bovendien kan variëren naar gelang het vangstgebied. Er kan enkel
een vergelijking gemaakt worden met vaartuigen in het binnenland aangezien gegevens over de seizoenaliteit van andere
Europese aanvoer niet voorhanden zijn. Hierdoor wordt de drempelwaarde gelegd op het Belgisch gemiddelde van de
indicator seizoen.
In de sectie hieronder wordt de situatie in 2015 uiteengezet met het Belgisch gemiddelde als drempelwaarde, aangevuld met
een meer diepgaande toepassing op de aanvoer van Tong per vaartuig.

C.

SITUATIE 2015

Om een overzicht te geven van de scores voor de seizoen indicator van de Belgische vloot werd zowel het vlootniveau en
vaartuigniveau geëvalueerd alsook de opsplitsing gemaakt tussen (1) totaal aanvoervolume en (2) aanvoervolume per soort.

1.

TOTAAL AANVOERVOLUME

In Figuur 3-1 wordt de berekening weergegeven van het totaal percentage van aanvoervolume dat binnen een bepaald
seizoen gevangen werd.
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S E IZOENALITEIT V AN A A NVOER
8,29%
32,41%
0
100
NULL

59,29%

Figuur 3-1: Percentage van totale aanvoer van de Vlaamse visserijsector dat (0) binnen het paaiseizoen gevangen werd, (100) buiten het
paaiseizoen gevangen werd en (NULL) waar geen gegevens voor beschikbaar zijn.

1.1

DISCUSSIE

Figuur 3-1 geeft weer dat 59,29% van de totale aanvoer in 2015 buiten het paaiseizoen gevangen werd en bijgevolg voor deze
indicator in aanmerking komt voor een mogelijke markttoepassing gebaseerd op de VALDUVIS-tool. Dit cijfer zal gehanteerd
worden als de drempelwaarde in de evaluatie van de indicator seizoen op vaartuigniveau. Dit cijfer zal beschouwd worden
als Tmild, met 50% als Tzwak en 75% als Tstreng.

2.

PER VAARTUIG

Figuur 3-2: Het percentage van de aanvoer per vaartuig buiten het paaiseizoen (indien data beschikbaar is). Drempelwaarden: Tzwak (50%),
Tmild (59%), Tstreng (75%).

10
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Tabel 3-2: Het aantal geslaagde vaartuigen per indicator-segment.

Segment

Aantal vaartuigen

< Tzwak

16

> Tzwak

58

> Tmild

35

>Tstreng

10

Tmild > .. > Tzwak

23

Tstreng > .. > Tmild

25

Tzwak >.. > Tstreng

48

2.1

DISCUSSIE

Tabel 3-2 geeft het aantal geslaagde vaartuigen per interval tussen indicatoren weer. De drempelwaarde die de grootste
voorkeur geniet is Tmild, waarvoor er in totaal 35 schepen hoger scoren.
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3.

PER SOORT

3.1

TOTALE AANVOER

Figuur 3-3: Percentage van Belgische aanvoer per soort van dat (0) binnen het paaiseizoen gevangen werd, (100) buiten het paaiseizoen
gevangen werd en (NULL) waar geen gegevens voor beschikbaar zijn.

3.2

PER VAARTUIG (TONG)

Figuur 3-4: Percentage aanvoer van tong buiten paaiseizoen (per vaartuig) – n = 66.

3.3

DISCUSSIE

De score voor bepaalde belangrijke soorten is laag. In het geval van tong ( 43,19% binnen paaiseizoen) en rog (72,23% 91,95% binnen paaiseizoen) zijn zeer significante volumes gevangen tijdens de paaiperiode en komen bijgevolg niet in
aanmerking voor dergelijk label. Wanneer specifiek gekeken wordt naar tong (Figuur 3-4) is gemiddeld maar 56,81% van de
aanvoer buiten het paaiseizoen gevangen. Wanneer dit cijfer als drempelwaarde voor de indicator seizoen voor Tong
genomen wordt behalen 30 van de 66 vaartuigen die tong aanvoeren deze drempelwaarde. Dit is 45,5% van de Belgische
vloot.

12
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D.

CONCLUSIE

Aangezien de seizoenaliteit sterk soortspecifiek is zal geopteerd moeten worden voor een soortspecifieke aanpak waarbij
elke vaartuig apart geëvalueerd wordt tegenover het gemiddelde over de Belgische vloot heen. De scores en drempelwaardes
die via deze methodes behaald werden resulteren in lage scores voor bepaalde belangrijke soorten, zoals het geval is voor
tong (56,18% buiten paaiseizoen) en rog (van 27% - 8% buiten paaiseizoen). Een vergelijking met andere Europese visserijen
is moeilijk door een lage databeschikbaarheid.
Door dit gebrek aan informatie, de onvolledige weergave van de paaiperiodes, het beperkt begrip van de spatiotemporele
spreiding van paaiseizoenen en, bijgevolg, de beperkte mogelijkheden die reders hebben om de seizoenaliteitsscore te
verbeteren is het toekennen van een gestaafde drempelwaarde moeilijk. Hierdoor wordt geopteerd om geen gebruik te
maken van indicator seizoen (in huidige vorm) in de finale beslissingsboom.
Om de indicator te verbeteren is onderzoek noodzakelijk naar de spatiotemporele spreiding van paaiseizoenen (paaikaarten)
en zijn betere gegevens van de seizoenaliteit van andere Europese visserijen.
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4. BODEMIMPACT
A.

WOORD VOORAF

Vanaf het begin van het VALDUVIS-traject waren alle betrokken partijen het erover eens: bodemimpact is een belangrijk
onderdeel van duurzaamheid, en een vermindering van de bodemimpact is een belangrijk streefdoel voor de Vlaamse visserij.
De invulling van de indicator bleek echter een stuk moeilijker. Na uitgebreid overleg met de betrokken partijen kwamen we
overeen dat we bodemimpact zouden beoordelen op basis van fysieke impact op de zeebodem. Op basis van gegevens uit
het elektronisch logboek en aanvullende gegevens (type vistuig, breedte van het vistuig, sleepsnelheid, referentiedata over
penetratiediepte van de vistuigonderdelen in de zeebodem), kunnen we voor elke vistrip bepalen hoeveel de fysieke impact
bedraagt (uitgedrukt als kubieke meter verplaatst sediment).
Deze benadering heeft een aantal voordelen. Ten eerste, eens consensus bereikt werd over de referentiedata was de
berekeningswijze ondubbelzinnig en restte ons enkel het organiseren van de datacollectie. Zo kan voor elke vistrip de
bodemimpact eenvoudig en zo goed als real-time worden bepaald. Bovendien houdt de indicator rekening met de specifieke
eigenschappen van verschillende vistuigen en de manier van vissen. Op die manier overstijgt de indicator de gangbare
invulling van het begrip bodemimpact (cfr. MSC en de VISwijzer), waarbij de boomkor unaniem slecht scoort. Een minpunt
van de indicator is dat we geen uitspraak kunnen doen over de eigenlijke impact op het ecosysteem. Momenteel beschikken
we over onvoldoende data om de link te leggen tussen de fysieke impact op de zeebodem en de schade aan het ecosysteem.
Het lopende FP7-project ‘Benthis’ draagt stukje bij beetje bij tot een beter begrip van de impact van sleepnetvisserij op het
mariene ecosysteem. Deze fiche beschrijft de indicator zoals hij nu bestaat (wijzigingen zijn doorgevoerd sinds de eerste
versie) en doet aanbevelingen voor eventuele updates in de toekomst.

B.

METHODOLOGIE

1.

OORSPRONKELIJKE INDICATOR

In de oorspronkelijke formule werd de bodemimpact van een vistrip beschreven als het product van de penetratiediepte van
het vistuig en de beviste oppervlakte:
𝑉𝑆𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 = 𝑃𝐷𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 ∙ 𝐵𝑂𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔
waarbij

VSvistuig = de hoeveelheid verplaatst sediment (m³)
BOvistuig = beviste oppervlakte voor een bepaald vistuig (m2)
PDvistuig = penetratiediepte van het volledige vistuig (cm)

met:
𝑃𝐷𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 = ∑(𝑃𝐷𝑖 . 𝑊𝑖 ) / ∑(𝑊𝑖 )
waarbij

PDvistuig = penetratiediepte van het volledige vistuig (cm)
PDi = penetratiediepte van de component i (cm)
Wi = breedte van de component i (m)

en:
𝐵𝑂𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 . 𝑇𝑆 . 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑑
waarbij

BOvistuig = beviste oppervlakte voor een bepaald vistuig (m2)
Wtot = totale breedte van het vistuig (m)
TS = sleepsnelheid (m/h)
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tprod = aantal effectief geviste uren per visdag (h)

In theorie is deze manier van werken ideaal voor wat VALDUVIS beoogt: een gedetailleerde duurzaamheidsbeoordeling op
maat van elk vaartuig en voor elke vistrip. Bij het analyseren van de data van de pilootvaartuigen in VALDUVIS II merkten
we echter dat onze referentiedata niet altijd strookten met de werkelijkheid. Met name voor penetratiediepte (PD) bleken we
met verouderde of te algemene gegevens te werken. Deze waren ontleend van het LOT 3-project, een internationaal project
waarin voor verschillende vistuigtypes de penetratiediepte was berekend op basis van enkele parameters, waaronder het
gewicht en de afmetingen van de componenten, de lengte van de vislijn, de sleepsnelheid en de karakteristieken van de
zeebodem (sediment) (gegevens zijn gepoold voor meerdere landen en dateren uit de periode 2006-2010). In een ideale
situatie zouden we dus beschikken over onze eigen referentiedata voor PD, voor elk type vistuig en voor elke optuiging. Het
probleem is echter dat hiervoor blijvend metingen op zee moeten worden uitgevoerd (telkens als er een nieuwe aanpassing
wordt ontwikkeld of als er met andere optuiging wordt geëxperimenteerd). Aangezien dit praktisch niet haalbaar is en omdat
we merkten dat de referentiedata niet (meer) relevant waren voor de Vlaamse visserij, stellen we voor om de indicator
bodemimpact aan te passen. De aanpassing is een compromis dat veel werkbaarder is, zonder daarbij echt in te boeten aan
kwaliteit.

2.

AANGEPASTE INDICATOR

In de aangepaste versie van de indicator bodemimpact valt de factor penetratiediepte in zijn geheel weg. De waarde voor de
indicator wordt dan gewoon gegeven door de beviste oppervlakte per kg vis. Door bodemberoering weer te geven tegenover
aangeland volume kunnen we vistrips van verschillende vaartuigen met elkaar vergelijken. Hoe meer vis er voor een bepaalde
oppervlakteberoering wordt gevangen, hoe beter – en dus hoe gunstiger de score.
𝐵𝑂𝑣𝑖𝑠𝑡𝑢𝑖𝑔 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 . 𝑇𝑆 . 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑑

Het voordeel van deze aanpak is dat we meer vat hebben op de data: de enige echt onzekere en zeer variabele factor,
penetratiediepte, valt weg. De meeste andere parameters worden door de schipper bijgehouden in het elektronisch logboek
of kunnen via vragenlijsten worden bekomen (en indien nodig worden gecontroleerd). Voor het bepalen van de horizontale
netopening van bordennetten en flyshoot blijven we echter afhankelijk van referentiedata (zie verder).

C.

DATA, DATABRONNEN EN BEREKENINGSWIJZE

Volgende parameters zijn nodig om de bodemimpact van een bepaalde vistrip te bepalen: métier, breedte van het vistuig,
sleepsnelheid en aantal geviste uren en volume aangelande vis. Alvorens deze parameters verder toe te lichten is het
belangrijk om op te merken dat de aard en kwaliteit van de data sterk kan verschillen tussen métiers en individuele vaartuigen.
We zijn genoodzaakt om verschillende databronnen aan te spreken om de indicator te berekenen. Bovendien kennen we
momenteel een overgangsfase tussen het gebruik van algemeen aangenomen cijfers (op basis van consensus) en
gedetailleerde cijfers die we krijgen van individuele reders.

1.

MÉTIER

In het logboek wordt de métier voor elke visreis gedocumenteerd. De gebruikte métiercode is voldoende voor het berekenen
van de indicator.

2.

BREEDTE VAN HET VISTUIG

Informatie m.b.t. de breedte van het vistuig is momenteel niet opgenomen in het elektronisch logboek (e-catch). Met de
breedte van het vistuig wordt de horizontale netopening bedoeld.
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In het geval van de boomkor (TBB) en dreg (DRB) is deze eenvoudig te bepalen als de lengte van de korrestok, inclusief de
sloffen. De afmetingen worden verzameld via een digitale vragenlijst op het VALDUVIS-webportaal. Wanneer er wordt
gewisseld van vistuig, wordt de reder geacht dit door te geven.
Voor bordennetten (OTB) en flyshoot (SSC) maken we gebruik van referentiedata van het LOT 3-project, nl. de (berekende)
totale netspreiding voor verschillende vistuigtypes. Op basis van de métier, het motorvermogen en/of het vlootsegment
waartoe het vaartuig behoort, kunnen we de horizontale netopening vrij goed inschatten. Idealiter kennen we voor alle
vaartuigen de parameters van het vistuig en de optuiging ervan. Echter, dit soort gedetailleerde gegevens ontbreekt voor de
meeste vaartuigen. Naar de toekomst toe is het verzamelen van deze gegevens wenselijk, zodat de horizontale netopening
nauwkeuriger kan worden bepaald. Merk op dat een tussenvorm, waarbij enkele weinig veranderlijke sleutelparameters
gekend zijn (vb. lengte van de onderpees), al een grote een stap vooruit zou zijn.
De bodemimpact van staandwant (GNS en GTR) wordt als verwaarloosbaar beschouwd.
Samengevat. In huidige vorm verschilt de datacollectie nog naargelang de métier (i.f.v. databeschikbaarheid):

TBB en DRB: breedte van het vistuig wordt doorgegeven door de reder via digitaal formulier. Waar dit niet gebeurt,
worden referentiedata gebruikt (o.b.v. LOT 3 en consensus, zie MSP III van het VALDUVIS I-project).

OTB en SSC: in huidige vorm kan de indicatorscore enkel op basis van referentiedata worden bepaald. Bij de lancering
van VALDUVIS zal aan de reders gevraagd worden om enkele sleutelparameters over hun vistuig mee te geven, zodat
onderzoekers van ILVO de indicator stapsgewijs kunnen verfijnen.

Stap 1: zekerheid verkrijgen over het type bordennet dat wordt gebruikt  meer zekerheid over te gebruiken
referentiedata;

Stap 2 (‘tussenvorm’): o.b.v. enkel weinig veranderlijke sleutelparameters (vb. lengte van onderpees)
Stap 3: idem als bij TBB en DRB, indien wenselijk.

3.

SLEEPSNELHEID EN AANTAL GEVISTE UREN

Aantal geviste uren kan voor elke vistrip rechtstreeks uit e-catch worden gehaald. Gemiddelde sleepsnelheden (voor een
combinatie vaartuig-vistuig) worden bepaald aan de hand van VMS-posities van het vaartuig. Dit hoeft niet te gebeuren voor
elke trip, dit zou immers te veel tijd in beslag zou nemen. Wij stellen voor om de sleepsnelheden jaarlijks te evalueren op
basis van VMS-gegevens. Indien de reder meetapparatuur (e.g. econometer) aan boord heeft, kan hij ook vrijwillig zijn
sleepsnelheden aan het ILVO doorgeven.

4.

VOLUME AANGELANDE VIS

Voor elke vistrip in het elektronisch logboek te vinden. De beviste oppervlakte (BO) (km²) wordt gedeeld door het volume vis
(kg) dat tijdens de vistrip werd gevangen.

D.

THRESHOLDS I.F.V. LASTENBOEK

Ons voorstel voor thresholds voor de indicator bodemimpact is gebaseerd op berekeningen voor het jaar 2015. We
benadrukken dat deze berekeningen een goed totaalbeeld geven van de situatie, maar dat afwijkingen kunnen voorkomen
omwille van een gebrek aan individuele vaartuigdata voor elk van de hierboven beschreven parameters.
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Databronnen voor elk van de parameters worden weergegeven in Tabel 4-1. Eens een representatief deel van de reders zich
heeft aangemeld op de VALDUVIS-website, kunnen we deze oefening opnieuw maken (jaarlijkse evaluatie), op basis van meer
gedetailleerde gegevens.
Tabel 4-1: Databronnen gebruikt in 2015 voor het bepalen van de thresholds.

Parameter
Métier
Breedte van het vistuig

Databron
E-catch
Referentiedata o.b.v. consensus (MSP III)
(onderschreven door reders pilootproject)

Sleepsnelheid

Referentiedata MSP III aangepast op basis van
gesprekken met reders
E-catch
E-catch

Aantal geviste uren
Volume aangelande vis

De thresholds werden visueel bepaald. Dit gebeurde als volgt:
Eerst berekenden we de gemiddelde beviste oppervlakte per vistrip in 2015 voor alle Belgische vaartuigen en zetten deze uit
op een grafiek. Op dezelfde grafiek zetten we het gemiddeld aangeland volume per vistrip uit voor elk vaartuig (Figuur 4-1).
Daarna bepaalden we ‘ongunstige punten’, d.w.z. vaartuigen met een relatief hoge beviste oppervlakte, maar met een relatief
laag volume aangelande vis. Deze punten zijn in Fig. 1 in het rood aangeduid. In een derde stap bepaalden we de eigenlijke
indicatorwaarde (BO/aangeland volume) voor elk vaartuig. De indicatorwaarden die overeenkwamen met de rode punten
uit het eerste deel van onze analyse stellen de potentiële thresholds voor (Tabel 4-2).

Figuur 4-1: Beviste oppervlakte (staafdiagram) en aangeland volume (lijn) voor alle Belgische vaartuigen in 2015.
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Tabel 4-2: Potentiële thresholds o.b.v. eerste visuele dataverkenning. De punten in Fig. 1 zijn van links naar rechts benoemd (T1 tot T7).
Potentiële
thresholds
T1

Waarde
(km²/kg aangelande vis)
0.008

T2

0.006

Aantal vaartuigen
dat voldoet
61
58

T3

0.007

59

T4

0.0100

68

T5

0.009

67

T6

0.0102

69

T7

0.014

72

Threshold T2 (0.006 km²/kg aangelande vis) werd weerhouden als minimum threshold (Tzwak). Hieraan voldoen 58 vaartuigen.
Een tweede visuele analyse toont een lange staart van lage indicatorwaarden, met een snelle stijging vanaf de in groen
aangeduide staaf (Figuur 4-2). Deze staaf komt tevens overeen met de gemiddelde indicatorwaarde. Deze waarden nemen we
als strenge threshold (Tstreng).

Figuur 4-2: Gemiddelde score (BO/landings) per vaartuig in 2015 (km²/kg).

Tot slot worden de indicatorwaarden omgerekend naar een score tussen 0 en 100 (Fig. 3). We doen dit op basis van de
vaartuiggemiddelden voor 2015. Dit gebeurt aan de hand van de formule: Yi scaled = 100-[(xi - xmin) / (xmax – xmin)]/100. Elke vistrip
afzonderlijk kan dan op deze schaal geplaatst worden (doel VALDUVIS: scoren per trip).
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Figuur 4-3: herschaling van 0 tot 100 o.b.v. vaartuiggemiddelden voor de indicator bodemimpact.

Samengevat: zie Tabel 4-3 en Figuur 4-4.
Tabel 4-3: Weerhouden thresholds voor de indicator bodemimpact.
Thresholds

Waarde (km²/kg aangelande vis)

Aantal vaartuigen dat voldoet

Tzwak
Tstreng

0.006 (58/100)
0.003 (80/100)

58
47

Figuur 4-4: Overzicht van de scores voor de indicator bodemimpact voor de Belgische vloot in 2015. Het grootste deel van de aanvoer komt
overeen met een goede score.
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E.

DISCUSSIE

Het valt op dat de Belgische vloot over het algemeen vrij goed scoort op deze indicator. Dit is tegengesteld aan wat met zou
verwachten

door

de

dominantie

van

de

boomkor

(deze

methode

scoort

slecht

in

andere

duurzaamheidsbeoordelingsmethodes (e.g. MSC, VISwijzer, Seafood Watch). Het is daarom belangrijk om een aantal zaken te
nuanceren.
Deze indicator zegt iets over de beviste oppervlakte voor een bepaalde hoeveelheid vis, namelijk hoe efficiënt er gevist wordt
met een gegeven oppervlakteberoering. De indicator doet geen uitspraak over de visserij-impact op het ecosysteem. In dat
opzicht is de naam van de indicator, ‘bodemimpact’, misschien ongelukkig gekozen. Wij raden aan deze indicator uit te
breiden, gebaseerd op nieuwe inzichten uit het Benthis-project, zodat we bovenop deze inzichten ook relevante uitspraken
kunnen doen over ecosysteemimpact.
Hoewel het voor sommige alternatieven voor de boomkor is aangetoond dat ze een reductie van de bodemimpact
teweegbrengen (e.g. sumwing, ecoroll, aquaplanning gear), werd dit niet opgenomen in de indicator (de parameter
penetratiediepte viel in zijn geheel weg). Deze inspanningen worden echter wel erkend in VALDUVIS, namelijk in de indicator
‘Inspanningen Duurzame Visserij’.
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5. BRANDSTOFVERBRUIK
A.

METHODOLOGIE

Om een vis vanuit de zee naar de verkoopzaal van de veiling te brengen is er een bepaalde hoeveelheid brandstof nodig:
brandstof om tot de vangstplaats te varen en terug, brandstof om de vis te vangen en eventueel ook brandstof om de vis
vanuit een buitenlandse haven met gekoelde vrachtwagens naar de Vlaamse visveilingen te brengen. De verhouding van dit
brandstofverbruik tot de behaalde besomming of het aanvoergewicht van de visreis (er zijn twee variaties op de indicator
brandstofverbruik) bepaalt de waarde van de indicator.
Het brandstofverbruik per vistrip wordt berekend door gebruik te maken van de vaartuigspecifieke brandstoffactor. Deze
brandstoffactor geeft het gemiddeld brandstofverbruik weer per zeedag voor een bepaald vaartuig. Deze factor wordt
jaarlijks herberekend op basis van data uit het boekhoudkundig uittreksel, rondgestuurd door de Dienst Zeevisserij naar alle
Belgische rederijen. Het aantal zeedagen vermenigvuldigd met deze brandstoffactor geeft een inschatting van het
brandstofverbruik van de trip. Indien van toepassing wordt ook het brandstofverbruik van het koeltransport in rekening
gebracht. Hiervoor wordt gerekend met een vast brandstofverbruik voor koeltransport van de haven van aanlanding tot de
visveiling.

B.

DATABRONNEN



Boekhoudkundig uittreksel (brandstofverbruik & zeedagen → brandstoffactor)



Logboekdata

C.

THRESHOLD I.F.V. LASTENBOEK

VALDUVIS beschrijft twee varianten van de indicator brandstofverbruik. Het brandstofverbruik t.o.v. het aanvoergewicht (l/kg
vis) en het brandstofverbruik t.o.v. de besomming (l/€ vis). Voor elke variant zijn verschillende thresholds mogelijk. Tabel 5-1
geeft een overzicht van drie verschillende thresholds per variant.
Tabel 5-1: Overzicht van de thresholds voor de indicator brandstofverbruik.
Thresholds

VARIANT 1:
verbruik t.o.v. aanvoergewicht

VARIANT 2:
verbruik t.o.v. besomming

BETEKENIS

Tzwak

2,7 l/kg vis

1 l/€ vis

Gem Belgische vloot 2005

Tmild

2,1 l/kg vis

0,8 l/€ vis

Gem. Belgische vloot 2010

Tstreng

1,5 l/kg vis

0,5 l/€ vis

Gem. Belgische vloot 2015

D.

SITUATIE 2015

1.

VARIANT 1: BRANDSTOFVERBRUIK T.O.V. AANVOERGEWICHT

Figuur 5-1 geeft een overzicht van de scores voor de indicator brandstofverbruik (variant 1) voor de Belgische vloot 2015. In
deze grafiek werden 74 vaartuigen opgenomen. Tabel 5-2 geeft weer hoeveel van deze 74 vaartuigen telkens voldoen aan de
vooropgestelde thresholds.
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Figuur 5-1: Overzicht van de scores voor de indicator brandstofverbruik (variant 1) voor de Belgische vloot in 2015.

Tabel 5-2: Overzicht van het aantal vaartuigen dat in 2015 voldoet aan de verschillende thresholds voor de indicator brandstofverbruik,
variant 1.
Thresholds

Aantal vaartuigen dat voldoet in 2015

Tzwak

58 vaartuigen

Tmild

47 vaartuigen

Tstreng

20 vaartuigen

2.

VARIANT 2: BRANDSTOFVERBRUIK T.O.V. BESOMMING

Figuur 5-2 geeft een overzicht van de scores voor de indicator brandstofverbruik (variant 2) voor de Belgische vloot in 2015.
In deze grafiek werden 74 vaartuigen opgenomen. Tabel 5-3 geeft weer hoeveel van deze 74 vaartuigen telkens voldoen aan
de vooropgestelde thresholds.

Figuur 5-2: Overzicht van de scores voor de indicator brandstofverbruik (variant 2) voor de Belgische vloot in 2015.
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Tabel 5-3: Overzicht van het aantal vaartuigen dat in 2015 voldoet aan de verschillende thresholds voor de indicator brandstofverbruik,
variant 2.
Thresholds

Aantal vaartuigen dat
voldoet in 2015

Tzwak

64 vaartuigen

Tmild

59 vaartuigen

Tstreng

34 vaartuigen

3.

VERGELIJKING OPTIES

Figuur 5-3 geeft een vergelijking weer van de scores voor beide varianten van de indicator brandstofverbruik voor het jaar
2015. Uit de figuur is duidelijk af te leiden dat de scorereeksen niet dezelfde trend volgen. Het is daarom belangrijk om de
keuze voor de invulling van de indicator goed af te wegen. In de verdere berekeningen geven wij de voorkeur aan de tweede
variant (verbruik/besomming).

Figuur 5-3: Vergelijking van de scores voor de varianten van de indicator BRANDSTOFVERBRUIK voor 2015.

E.

DISCUSSIE

De indicator brandstofverbruik kan enkel berekend worden voor vaartuigen van rederijen die hun boekhoudkundig uittreksel
hebben ingediend. Voor 2 van de 74 vaartuigen was dit niet het geval.
Het boekhoudkundig uittreksel is daarenboven een document dat niet officieel wordt gecontroleerd. Het is mogelijk dat
hierin verkeerde waarden worden doorgegeven. Dit zou de extreme datapunten kunnen verklaren (die hoogst waarschijnlijk
de realiteit niet weerspiegelen) (bijv. 6 liter brandstof per kg vis).
In het kader van het opstellen van een duurzaamheidslabel met daaraan gekoppeld een lastenboek raden wij aan het
brandstofverbruik te evalueren op basis van de meer accurate econometerdata (zie VALDUVIS fact sheet I brandstofverbruik).
Dit geeft een betrouwbaarder beeld dan de brandstoffactor berekend op basis van de info uit het boekhoudkundig uittreksel.

ADVIESDOCUMENT | Aanbevelingen ILVO voor de ontwikkeling van een markttoepassing voor de Vlaamse visserij

23

6. INSPANNINGEN DUURZAME VISSERIJ
A.

METHODOLOGIE

De indicator ‘inspanningen duurzame visserij’ valoriseert inspanningen van individuele reders die niet eerder vertaald werden
in de andere VALDUVIS-indicatoren. De indicator bestaat uit een lijst ‘major musts’ en een lijst ‘minor musts’ met telkens een
opsomming van acties (Tabel 6-1). Op het moment dat de reder kan aantonen dat hij een actie onderneemt, heeft hij recht
op het bijhorend aantal punten. Er zijn maximum 100 punten te behalen. Deze methodologie wijkt af van deze beschreven
in de fact sheet voor de indicator ‘inspanningen duurzame visserij’ (zie eindrapport VALDUVIS). De oorspronkelijke indicator
kon immers niet toegepast worden als input voor het lastenboek van een label-initiatief. Op vraag van de Rederscentrale
(juli 2016) werd de methodologie dan ook licht gewijzigd om dit wel mogelijk te maken.
Tabel 6-1: Overzicht van de major en minor musts voor de indicator ‘inspanningen duurzame visserij’.
MAJOR MUST
OVAM afvalstoffendossier

12p

Actieplan spekking

12p

Actieplan paaigebieden

12p

Gebruik lichter vistuig (Rolsloffen, SumWing, Ecoroll, Aquaplanning Gear, Seewing)

12p

Belgische maatregelen RC *

12p

Ecologische anti-fouling, FAVV certificaat (controle reinigingsstoffen)

12p

* Sinds 1 juni 2013 is het verboden voor vissersvaartuigen om boomkorren aan boord te hebben of te gebruiken met een maaswijdte van 80 mm of groter, tenzij de
volledige bovenste helft van het voorste deel van het net is voorzien van een netpaneel met grote mazen. De maaswijdte van het netpaneel is 300 mm. (Zie betreffende
regelgeving voor details qua grootte en plaatsing).
* Sinds 26 september 2012 in de VIIfg en gedeeltelijk VIIj en sinds 1 juni 2013 algemeen, is het verboden voor vissersvaartuigen om demersale sleepnetten, andere
dan boomkorren, aan boord te hebben en te gebruiken met een maaswijdte van 80 mm of groter, tenzij die netten een paneel met vierkante mazen met een maaswijdte
van ten minste 110 mm bevatten. (Zie betreffende regelgeving voor details qua grootte en plaatsing).
* Sinds 1 april 2015 in de VIId en sinds 1 januari 2016 algemeen, is het verboden boomkortuigen onder zich te hebben en te gebruiken waarvan de laatste 3 meter,
vóór de kuil, niet bestaat uit netmateriaal met minimale maaswijdten van 120 mm, gemeten tussen de knopen.

MINOR MUST
Fishing for litter

5p

Benthos ontsnappingspaneel

5p

Lichter netwerk (dyneema)

2p

Horizontaal scheidingspaneel

3p

Hellend scheidingspaneel

3p

T-90 kuil

3p

Vierkante mazenkuil

3p

Smalle kuil

3p

Hybridemotor

1p
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B.

BRONNEN



OVAM afvalstoffendossier (op te vragen bij de reder)



FAVV certificaat (op te vragen bij de reder)



Compliance met regelgeving (op te vragen bij Dienst Zeevisserij)



Enquête (rondgang reders)

C.

THRESHOLD I.F.V. LASTENBOEK

Threshold ZWAK

Threshold MILD

Threshold STRENG

≥ 50 p

≥ 60 p
+ minstens 4 major musts

≥ 80 p
+ alle major musts

D.

SITUATIE 2015

Om de scores voor deze indicator te berekenen dienen verschillende databronnen aangesproken te worden die niet
automatisch op te vragen zijn door het ILVO. Er dient o.a. een enquête rond te gaan in de Vlaamse visserij. Het opzetten van
zo’n grootschalige enquête gebeurt bij voorkeur in samenwerking met de producentenorganisatie.
Aangezien de methodologie werd gewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke en sommige ‘acties’ bij dit schrijven nog verduidelijking
vergen (bijv. actieplan spekking) is het op dit moment niet mogelijk een inschatting te maken van de situatie in 2015 voor de
Belgische vloot.

E.

DISCUSSIE

Het is mogelijk om extra maatregelen toe te voegen aan bovenstaande lijsten in overeenstemming met het VALDUVIS-team.
Hierdoor zal ook het puntensysteem aangepast moeten worden.
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7. VEILIGHEID EN GEZONDHEID
A.

METHODOLOGIE

De indicator veiligheid en gezondheid bestaat uit twee indicatoren. Voor de markttoepassing gebruiken we er één van.
Indicatoren kunnen geclassificeerd worden op verschillende manieren afhankelijk van de type indicator. Een veel gebruikte
benadering in de professionele en academische literatuur om de veiligheid- en gezondheidsprestaties te meten is de
scheiding tussen ‘lagging’ en ‘leading’ indicatoren. Deze begrippen worden hier kort uitgelegd.
Lagging indicatoren meten de uitkomsten of de resultaten, ze meten de verleden prestatie zoals het tellen van het aantal
ongevallen of incidenten. Lagging indicatoren zijn gerelateerd aan reactieve monitoring en tonen wanneer een gewenst
resultaat omtrent veiligheid en gezondheid gefaald heeft of niet behaald werd. Deze indicatoren zijn niet bruikbaar als
vroegtijdige waarschuwingen, zijn niet preventief.
Leading indicatoren kunnen gezien worden als voorlopers van schade die een waarschuwingssignaal kunnen geven voor een
potentieel falen. Ze kunnen gezien worden als metingen die een veiligheid- en gezondheidsincident zou kunnen voorkomen.
Leading indicatoren zijn bedoeld uitvoerbaar te zijn, hun voornaamste doel is om stappen in een werkproces te identificeren
om het risico te reduceren of te elimineren, ze zijn preventief.
In vergelijking met leading indicatoren meten lagging indicatoren uitkomsten die al gebeurd zijn, waar de focus ligt op het
meten van waar gefaald is. Deze zijn minder interessant om de veiligheid- en gezondheidsprestatie in organisaties continue
te helpen verbeteren. Leading indicatoren daarintegen meten acties, gedrag en processen, de dingen die mensen ondernemen
voor de veiligheid-en gezondheidsprestatie. Leading indicatoren zijn belangrijk wanneer een organisatie op een proactieve
manier de veiligheid-en gezondheidsprestatie wil benaderen en voor het meten of monitoren daarvan.
De lagging subindicatoren van de VALDUVIS indicator veiligheid en gezondheid zijn het (1) aantal arbeidsongevallen, (2) de
frequentiegraad en (3) de werkelijke ernstgraad. Deze worden niet opgenomen voor een markttoepassing of lastenboek
i.h.k.v. een duurzaamheidslabel maar spelen een rol binnen VALDUVIS als monitoringstool en de opvolging van het
VISTRAJECT. Deze indicator komt hierdoor verder niet aan bod. Er is één leading indicator, dat is een lijst (Tabel 7-1) met
veiligheid– en gezondheidsmaatregelen waaraan de reder kan voldoen. Hoe meer maatregelen aangevinkt kunnen worden,
hoe beter de score. De slechts mogelijke score is nul, waarbij men aan geen enkele voorwaarde voldoet en dus afbreuk doet
aan de sociale duurzaamheid. De lijst met maatregelen wordt opgemaakt door Previs en moet regelmatig aangepast worden
naar de veranderde omstandigheden.

Tabel 7-1: Lijst met veiligheid- en gezondheidsmaatregelen (12) van Previs.
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Voorwaarden of maatregelen

Ja

Neen

Aanwezigheid gangway

1

0

Aanwezigheid aldislamp

1

0

Gebruik Man Over Boord systeem

1

0

Aanwezigheid brandalarm, branddeken, brandemmers, …

1

0

Aanwezigheid vrije val – knop lier OF Marelec systeem

1

0

Aanwezigheid beveiliging op de gieken

1

0

Aanwezigheid defibrillator

1

0

Aanwezigheid Immersion Suit

1

0

Aanwezigheid ringel voor vistaliehaak

1

0

Aanwezigheid en gebruik gezichtsbeschermers bij kuisen

1

0

Opleiding gevolgd: vorkheftruck (indien van toepassing)

1

0

Opleiding gevolgd: opvissen van explosieven

1

0

De score wordt herschaald naar een score op 100. De lijst wordt éénmaal er per jaar geëvalueerd per vaartuig. Tabel 7-2
geeft ter illustratie de scores weer voor de pilootvaartuigen.
Tabel 7-2: Ter illustratie de score per vaartuig.
Rederij en vaartuig

Score op 11-12 maatregelen1

Score op 100

10/12

83.3

Vaartuig 2

8/11

72.7

Vaartuig 3

11/12

91.6

Vaartuig 4

8/12

66.6

Vaartuig 1

B.

DATABRONNEN

Previs bepaald de veiligheid– en gezondheidsmaatregelen zoals weergegeven in Tabel 7-1; en past de lijst ook aan naargelang
de veranderende omstandigheden. Het ILVO neemt de enquête (lijst) af bij de reder om de score te bepalen.

C.

THRESHOLD I.F.V. LASTENBOEK

De drempelwaarden worden bepaald aan hand van een zwakke, milde en strenge drempelwaarde zoals ook werd toegepast
bij andere indicatoren. De eerste threshold ‘zwak’ komt overeen met een score van 50/100, ‘mild’ met een score van 65/100
en ‘streng’ met een score van 80/100.

D.

SITUATIE 2015

Er zijn nog niet voldoende gegevens beschikbaar om de indicator te berekenen voor alle vaartuigen. Voor vier
pilootvaartuigen werd de lijst ingevuld.

1

Een maatregel kan niet van toepassing zijn afhankelijk van het type vaartuig.
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Figuur 7-1: Score indicator veiligheid en gezondheid 2015 voor de 4 pilootvaartuigen.

E.

DISCUSSIE

De drempelwaarden werden weinig onderbouwd gekozen. Overleg met Previs moet meer inzicht geven in wat vereist kan
worden, of welke maatregelen bij wet verplicht zijn en welke vrijwillig zijn. Ook dient de lijst aangepast te worden naargelang
de veranderde omstandigheden. Als meer inzicht verkregen kan worden in de veiligheid- en gezondheidsmaatregelen kunnen
de deze eventueel gewogen worden.
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8. DIERENWELZIJN
A.

METHODOLOGIE

Binnen VALDUVIS wordt dierenwelzijn gescoord op vaartuigniveau, aan de hand van enkele parameters die gezamenlijk het
welzijn van de vers gevangen vis aan boord beschrijven. De indicatorwaarde wordt berekend als de som van bonus- en
strafpunten die voor elk van de parameters kunnen worden verdiend. Deze som wordt herschaald naar een score tussen 0
en 100 om de indicatorwaarde te bekomen.
Opmerking: enkele kleine aanpassingen zijn doorgevoerd t.o.v. de eerder gepubliceerde versie.

B.

DATABRONNEN

Verschillende databronnen kunnen worden aangewend om de indicator te scoren. De datakwaliteit verschilt naargelang de
gekozen databron (niveau 1 = beste kwaliteit; niveau 2 = mindere kwaliteit):


Niveau 1 – survey-data: (elektronische) vragenlijst opgesteld door ILVO om informatie m.b.t. de manier van vissen
(e.g. sleepduur, gemiddelde diepte, etc.) op te vragen. Validatie van de survey-data kan via steekproeven,
elektronische logboekdata en zelfs VMS-gegevens. De vragenlijst wordt in het najaar van 2016 opgesteld.



Niveau 2 – elektronisch logboek in combinatie met referentiedata: logboekdata en referentiedata worden aangewend
om een score toe te kennen aan de verschillende parameters. Dit gebeurt bij benadering; we spreken van ‘proxy’s’.
Bijvoorbeeld, voor de parameter ‘diepte’ zijn er twee mogelijke criteria: < 20m en > 20m. Bij gebrek aan data over
de diepte van de visserijactiviteit, gebruiken we de métiercode en/of het vlootsegment uit het logboek als proxy’s
om een score te kunnen geven (in dit geval 0 of 1). Uit gesprekken met de vissers weten we dat kustvissers doorgaans
op minder dan 20 m diep vissen, zij krijgen dus score 1. Dit is de methode die momenteel wordt toegepast.

C.

THRESHOLD I.F.V. LASTENBOEK

Tabel 8-1 toont de gebruikte verdeelsleutel. Er zijn minimum -3 en maximum 5 punten te verdienen. De scores worden
omgerekend naar een waarde tussen 0 en 100 aan de hand van de formule Yi scaled = (xi - xmin) / (xmax – xmin)*100 (Figuur
8-1).
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Figuur 8-1: Lineaire vergelijking op basis van de minimum (-3) en maximum (5) te verdienen scores voor dierenwelzijn.

We stellen twee mogelijke thresholds voor. Hierbij werd gestreefd naar een voldoende strenge threshold om een incentive
te creëren om aanpassingen te doen. Anderzijds stellen we enkel realistische en haalbare thresholds voor. Bijvoorbeeld, het
is onzinnig om van een boomkorvaartuig van het GVS te verwachten dat het (enkel) op minder dan 20 meter diepte vist. We
bepaalden de thresholds aan de hand van twee scenario’s:
Tabel 8-1: Scoringstabel indicator dierenwelzijn.
WEERHOUDEN VIS
Parameter
Diepte
VANGST
Duur

VERBLIJF OP
DEK

STUNNEN EN
SLACHTEN

Blootstelling aan
lucht

Gebruik van een
stunmethode

Criterium

Score

Technieken

< 20m

1

Kustvissers (alle technieken)

> 20m

0

Boomkor, borden, flyshoot, handlijnvissers2

Weinig effect op welzijn

1

Handlijn

Gemiddeld effect op welzijn

0

Visvallen, flyshoot

Veel effect op welzijn

-1

Borden, boomkor, staandwant

Kort

1

Handlijnvisserij, staandwant, visvallen

Gemiddeld

0

Lang

-1

Ja

1

-

Nee

0

Alle Belgische vaartuigen

Humaan

1

(Handlijnvissers)

Gutten, verstikking of rechtstreeks op ijs

-1

Alle Belgische vaartuigen

Vaartuigen met automatische sorteerband,
alle flyshooters
Vaartuigen zonder automatische
sorteerband

Slachtmethode

2

Voor zeebaars diepte van het beviste wrak is een goede referentie.
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Scenario 1 (in volgorde van voorkomen in Tabel 8-1) (van boven naar onder): streven naar kortere slepen, kortere
blootstelling aan lucht en een stunmethode aan boord, zonder wijziging aan de slachtmethode:
0+0+0+1-1= -1



 Tzwak = 37,5/100

Scenario 2 (in volgorde van voorkomen in Tabel 8-1) (van boven naar onder): streven naar kortere slepen, kortere
blootstelling aan lucht en een stunmethode aan boord, inclusief meer humane slachtmethode:
0+0+0+1+1= 2

D.

 Tstreng = 62,5/100

SITUATIE 2015

Figuur 8-2 toont de scores voor dierenwelzijn voor alle Belgische vaartuigen in 2015. Het wordt meteen duidelijk dat de
Belgische vloot in zijn geheel niet goed scoort, met slechts 1 vaartuig dat aan de zwakke threshold voldoet.
We zijn van mening dat in dit stadium de zwakke threshold (37,5/100) kan worden vooropgesteld voor de Belgische
vissersvloot. Voor de meeste vaartuigen betekent dit een streven naar kortere slepen, kortere blootstelling van de vangst aan
de lucht en het gebruik van een stunmethode om de vis te verdoven. Humane slachtmethodes houden extra inspanningen
in, zeker voor vaartuigen die grote volumes aanlanden (cfr. Tstreng = 62,5/100). Voor een overzicht van stunmethodes en meer
humane slachtmethodes verwijzen we naar de fact sheet dierenwelzijn die samen met het VALDUVIS-eindrapport werd
gepubliceerd.

Figuur 8-2: Scores dierenwelzijn voor de Belgische vloot in 2015, inclusief thresholds.

E.

DISCUSSIE

De indicator dierenwelzijn wordt nu berekend aan de hand van benaderingen o.b.v. informatie over het métier en het
vlootsegment. Dit is een heel ruwe benadering, waarbij we voor sommige vaartuigen misschien zelfs verkeerde aannames
doen. Een betere scoring van de indicator kan worden bekomen door betere data. Daarom willen we benadrukken dat het
in het voordeel is van de reder om meer detail m.b.t. de manier van vissen door te geven. Dit kan via de elektronische
vragenlijst die we in het najaar van 2016 zullen rondsturen.
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9. VERLONING
A.

METHODOLOGIE

De indicator 'verloning' doet een uitspraak over het gemiddeld loon per voltijds equivalent (VTE) bij het uitvoeren van
visserijactiviteiten. De indicator moet weergeven hoeveel een reder bijdraagt aan de sociale duurzaamheid van de
visserijsector en de maatschappij in zijn geheel. Het doel van deze indicator is nagaan hoeveel een rederij bijdraagt tot
sociale duurzaamheid door zijn personeel (alle bemanningsleden in rotatie, exclusief walpersoneel) een eerlijk en voldoende
hoog loon te betalen.
De formule sluit aan bij de berekeningswijze die het STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries)
gebruikt in haar Annual Economic Reports on the EU Fishing Fleet. De onderdelen of variabelen van de formule zijn gegevens
die opgevraagd worden in het kader van de 'data collection framework' (DCF) verordening. Deze gegevens worden
gegenereerd binnen het National Data Gathering Programme (NDGP). De variabelen worden gedefinieerd in de 'Commission
Decision of 18 December 2009 (2010/93/EU): Adopting a multiannual Community programme for the collection, management
and use of data in the fisheries sector for the period 2011-2013 (notified under document C(2009) 10121)'.
Gemiddeld loon per VTE: personeelskosten / VTE geharmoniseerd
Personeelskosten of salarissen van de bemanning: bruto jaarloon van de totale bemanning + een toegerekende waarde voor
onbetaalde arbeid + wettelijke-sociale zekerheidskosten van de werkgever. Deze gegevens worden verkregen aan de hand
van het boekhoudkundig uittreksel, waaruit de volgende rubrieken van toepassing zijn: 'bezoldiging bemanning en sociale
lasten' en 'eventuele voorafname reder'.
De voltijdse equivalent kan berekend worden volgens VTE 'nationaal' of VTE 'geharmoniseerd'. De VTE geharmoniseerd3 is op
maat van de visserij, het gebruik van deze methode heeft daarom de voorkeur. Beide VTE's worden in de data call voor het
AER opgevraagd. De geharmoniseerde methode werd ontwikkeld in een studie van DG MARE en wordt aanbevolen om de
hoeveelheid arbeid in VTE's te berekenen in de visserij.
De verloning in de visserijsector gebeurt op een andere manier dan in de meeste sectoren en kent grote verschillen. Voor
meer duiding en achtergrond kunnen de fact sheets geraadpleegd worden.
Het gemiddelde loon wordt uiteindelijk herschaald om een VALDUVIS-score op 100 te bekomen.

Let op, in de fact sheets werd de lineaire regressiemethode gebruikt. Rescaling zorgt echter voor minder verlies van
informatie en is bovendien eenvoudiger toe te passen. De formule voor rescaling is als volgt:
Yi scaled = (xi - xmin) / (xmax – xmin)

3

http://www.wageningenur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-333535373430
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B.

DATABRONNEN


Personeelskosten: boekhoudkundig uittreksel (jaarlijkse enquête uitgevoerd door Departement Landbouw en
Visserij)



Voltijdse equivalenten (VTE’s): het ILVO verzorgt de gegevens die moeten aangeleverd worden in het kader van
NDGP (National Data Gathering Programme, EU Data Collection Regulation). De VTE’s worden geleverd door Besox
aan het Departement Landbouw en Visserij die het vervolgens doorgeeft aan het ILVO voor NDGP.

C.

THRESHOLDS

Er wordt zoals bij andere indicatoren gewerkt met drie thresholds.
De volgende thresholds werden geselecteerd. De eerste threshold ‘zwak’ komt overeen met de gemiddelde verloning per VTE
van de Belgische primaire sector (landbouw, jacht, bosbouw en visserij). Deze threshold kan optreden als prioritaire
grenswaarde. Alle vaartuigen met indicatorwaarden die zich boven deze threshold bevinden kunnen als ‘duurzaam’ worden
bestempeld voor deze indicator. De data hiervoor is afkomstig van de Nationale Bank van België. ‘Mild’ komt overeen met de
gemiddelde verloning per VTE voor de gehele Europese vloot. De data hiervoor is afkomstig van het Scientific, Technical and
Economic Committee for Fisheries (STECF). De Nederlandse visserij heeft veel gemeenschappelijk (vistechniek, vissoorten,
gelijkaardige visgronden) met de Vlaamse visserij, maar de loonstructuur is er anders opgebouwd en moeilijk te vergelijken
met de Belgische loonstructuur. Ondanks een verschil in loonstructuur lijkt de Nederlandse verloning in de visserij ten
opzichte van andere lidstaten een adequate threshold. Deze ‘strenge’ threshold komt dus overeen met de gemiddelde
verloning per VTE in de Nederlandse visserij. De data voor deze threshold is ook afkomstig van het STECF.
Tabel 9-1: Overzicht van de verschillende thresholds en hun invulling voor de indicator verloning.
Threshold

Betekenis

Tzwak

gemiddelde verloning per VTE voor de Belgische primaire sector 2014

Tmild

gemiddelde verloning per VTE voor de Europese visserij

Tstreng

gemiddelde verloning per VTE voor de Nederlandse visserij

D.

SITUATIE 2015

De indicator wordt eerst berekend op basis van de boekhoudkundige uittreksel gegevens van 2014 omdat nog niet alle
uittreksels van 2015 werden ingegeven. Van zodra deze gegevens allemaal beschikbaar zijn wordt de indicator met bijhorende
grafiek aangepast.
30 rederijen registreerden geen eventuele voorafname reder (waarde onbetaalde arbeid). Het is in belang van de rederijen
om wel een waarde voor onbetaalde arbeid te registreren, dit heeft een invloed op de score.
Figuur 9-1 geeft de indicatorscores VERLONING 2015 weer voor de gehele Belgische vloot. Er zijn 10 vaartuigen waarvan geen
boekhoudkundige gegevens beschikbaar zijn. Voor deze vaartuigen en bijhorende rederijen kunnen we bijgevolg geen
indicatorscore bepalen. De waarde voor deze indicator wordt op NA gezet.
Er zijn twee rederijen met twee vaartuigen. Dat is de rederij Caroline (Z.431 en N.34) waarvan enkel de Z. 431 vis aangeland
heeft en rederij Lucien Desmit (O.29 en O.190) waarvan enkel de 0.190 vis aangeland heeft. Dit zou geen probleem moeten
vormen voor de berekening van verloning, tenzij er een andere bron van inkomsten en tewerkstelling is naast de
visserijactiviteit.
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Er zijn drie uitschieters in de dataset waarvoor volgende mogelijke verklaringen zijn. Een foutieve registratie van het aantal
VTE’s. Wanneer bijvoorbeeld een vaartuig uit het grootvloot segment 250 vaardagen per jaar heeft dan komt dat overeen
met 6 VTE’, gezien 6 bemanningsleden wettelijk vereist is. Vaartuig 8 is bijvoorbeeld een vaartuig uit het GVS met meer dan
250 vaardagen, maar met minder dan 6 VTE’s. Het is eveneens mogelijk dat de reder mee vaart en zijn werkprestatie niet
meegerekend wordt. Dit is het bijvoorbeeld het geval bij vaartuig 65, dit type vaartuig vereist twee bemanningsleden, maar
de reders nemen deze plaatsen in, hierdoor is de waarde voor de rubriek 'bezoldiging bemanning en sociale lasten' zeer
laag. Ter vervanging daarvan zou de reder die deelneemt aan de zeereizen de waarde moeten aangeven in de rubriek
‘eventuele voorafname reder‘, dit is namelijk de waarde voor onbetaalde arbeid. Dit vaartuig krijgt op deze manier onterecht
een lage score. Een andere mogelijke verklaring voor een lage waarde is dat er geen verloning is boven het gewaarborgd
minimumdagloon.
Tabel 9-2: Aantal vaartuigen dat voldoet in 2015 volgens drie thresholds.
Threshold

Aantal vaartuigen dat voldoet in 2015

Tzwak

71 vaartuigen

Tmild

70 vaartuigen

Tstreng

62 vaartuigen

34
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Figuur 9-1: Indicatorscores VERLONING 2015 (in combinatie met hoeveelheid aangeland 2015).

E.

DISCUSSIE

Rederijen waarvan de reders zelf deelnemen aan de zeereizen en geen verloning uitkeren als zijnde bemanningslid, moeten
de waarde voor onbetaalde arbeid aangeven in de rubriek ‘eventuele voorafname reder’. Op die manier zal de score positief
gecorrigeerd worden.
ILVO adviseert om de indicator verloning niet op te nemen voor een markttoepassing. Het bij wet gewaarborgd
minimumdagloon zorgt ervoor dat de vissers verzekerd zijn van een inkomen, ook wanneer de visserijactiviteit slecht
verloopt. Op deze manier kan minder misbruik gemaakt worden van arbeid. De reder past het tekort bij. Deze maatregel
zorgt ervoor dat de verloning voldoet aan de noden van een duurzame visserij.
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10. RENDABILITEIT
A.

METHODOLOGIE

De indicator tracht de hoeveelheid economische waarde die een rederij bijdraagt aan de maatschappij te bepalen. Uit de
maatschappij worden ‘resources’ onttrokken zoals financieel kapitaal (geld) dat geïnvesteerd wordt in de rederij en waarmee
uit maatschappelijk oogpunt wenselijk is dat zoveel mogelijk waarde gecreëerd word. De rendabiliteit totaal der activa werd
op basis van een deskundig oordeel als meest geschikt bevonden.
De rendabiliteit totaal der activa is de verhouding van het totaal resultaat tegenover het totale geïnvesteerde vermogen. Het
totaal resultaat van de onderneming omvat het resultaat van het boekjaar, de nettokosten van de schulden en de belastingen
op winst. De rendabiliteit totaal der activa is dan de verhouding tussen het totaal resultaat en het balanstotaal van de activa
en kan zowel bruto als netto berekend worden. Het resultaat van het boekjaar kan verhoogd worden met de
nettotoevoegingen aan de afschrijvingen, waardeverminderingen en uitgestelde belastingen (NBB, 2013). De brutorendabiliteit
is dus het brutobedrijfsresultaat vóór niet-kaskosten4, vóór financiële kosten en vóór belastingen en de nettorendabiliteit is
het nettobedrijfsresultaat na niet-kaskosten, vóór financiële kosten en vóór belastingen.
Via de multistakeholderprocessen werd gekozen om te werken met de brutorendabiliteit. Bij de brutorendabiliteit worden
de niet-kaskosten niet opgenomen zodat het effect van afschrijvingen en waardeverminderingen op de rentabiliteit
geëlimineerd wordt5.
We maken gebruik van de formule van de Nationale Bank van België (NBB) die de formule berekend op basis van de
jaarrekening. Formule brutorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%):
[(Nettoresultaat van het boekjaar vóór belasting + Kosten van schulden + Niet-kaskosten - Niet-kasopbrengsten) / (Totaal
van de activa)] x 100
Formule NBB verkort model: (9904 + 65 - 9125 - 9126 + 631/4 + 635/7 + 8079 + 8279 + 8475 - 8089 - 8289 - 8485 + 67/77 - 780
+ 680) / (20/58). Hoe hoger de waarde, hoe efficiënter het financieel kapitaal wordt ingezet en hoe groter de economische
meerwaarde die wordt gecreëerd.
Tabel 10-1: Gedetailleerde weergave van de jaarrekening formules (verkort model).
Jaarrekening

Code

Nettoresultaat van het boekjaar

+ 9904

Financiële kosten

+ 65

Interestsubsidies

- 9125

Kapitaalsubsidies

- 9126

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)

+ 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)

+ 635/7

Immateriële vaste activa; mutaties tijdens het boekjaar; geboekt

+ 8079

Materiële vaste activa; mutaties tijdens het boekjaar; geboekt

+ 8279

Financiële vaste activa; mutaties tijdens het boekjaar; geboekt

+ 8475

Immateriële vaste activa; mutaties tijdens het boekjaar; teruggenomen

- 8089

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten zijn niet-kaskosten
Op deze manier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een onderneming die nieuwe investeringen maakte tegenover en onderneming
met kleinere en/of minder afschrijvingen
4

5
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Materiële vaste activa; mutaties tijdens het boekjaar; teruggenomen

- 8289

Financiële vaste activa; mutaties tijdens het boekjaar; teruggenomen

- 8485

Nettoresultaat van het boekjaar; belastingen op het resultaat

+ 67/77

Nettoresultaat van het boekjaar; onttrekking aan de uitgestelde belastingen

- 780

Nettoresultaat van het boekjaar; overboeking naar de uitgestelde belastingen

+ 680

Totaal van de activa

+ 20/58

De brutorendabiliteitsscore wordt dan herschaald naar een score op 100 via onderstaande formule. In Figuur 10-3 worden
de brutorendabiliteitsscores weergegeven in combinatie met de hoeveelheid aanlanding.

Let op, in de fact sheets werd de lineaire regressiemethode gebruikt. Rescaling zorgt echter voor minder verlies van
informatie en is bovendien eenvoudiger toe te passen. De formule voor rescaling is als volgt:
Yi scaled = (xi - xmin) / (xmax – xmin)

B.

DATABRONNEN


C.

Jaarrekeningen van de rederijen (Balanscentrale van de Nationale Bank)

THRESHOLDS

ILVO adviseert om geen economische indicator op te nemen voor een markttoepassing (zie hoofdstuk 13 voorstel
beslissingsboom), indien wel een economische indicator opgenomen wordt, dan zijn voor de indicator brutorendabiliteit
totaal der activa de volgende opties:
Er zijn twee benchmark opties. Bij de eerste optie wordt er zoals bij andere indicatoren gewerkt met drie thresholds.
1.

Externe drempelwaarden op basis van de herschaalde brutorendabiliteitsscores van de vloot

De weergegeven scores zijn herschaalde waarden, binnen de grenzen van de sector wordt gekeken wat de laagste en hoogste
waarden zijn en hoe de onderneming zich hiertegenover verhoudt. De onderneming met het laagste brutorendabiliteitscijfer
heeft de laagste score en vice versa. Binnen deze interne groep (sector) worden dan thresholds bepaald.
Neem er de grafiek bij (Figuur 10-3) en stel een zwakke drempelwaarde op 58, dit komt overeen met een
brutorendabiliteitswaarde van 0 en betekent dat de onderneming geen economische waarde bijdraagt aan de maatschappij.
Bij

deze

drempelwaarde

worden

dan

3

rederijen

uitgesloten.

Om een milde of strenge drempelwaarde te bepalen stelt zich de vraag hoe hoog de rendabiliteit van het totaal der activa
moet zijn. Dit is moeilijk vast te stellen. Het is nuttig om de ratio te vergelijken met de prestaties van gelijkaardige bedrijven
binnen de sector, doch kunnen deze ratio’s moeilijk een norm zijn. Er kan een indicatie gegeven worden door de kost van
het eigen vermogen (equity) in te schatten. Dit aan de hand van bijvoorbeeld het Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Coppens
& Kimpe, 2016) waarbij de gekeken wordt naar de kost van het eigen vermogen ten opzichte van de rendabiliteit. Om het
CAPM model toe te kunnen passen is publieke informatie niet voldoende om de kost van het eigen vermogen te bepalen,
daarnaast

is

het

businessplan,

samen

met

interne

informatie,

noodzakelijk.

Er kan gesteld worden dat de milde drempelwaarde hoger moet zijn dan de risicoloze rente en de risicopremie. De risicoloze
rente wordt benaderd aan de hand van kortlopende staatsobligaties, anno juni 2016 was dat 0,515 (De tijd). De risicopremie
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is het verschil tussen de verwachte rente op een alternatieve belegging op de beurs en de risicoloze rente. Dit bedraagt 4 à
6%. Vervolgens betekent dat de milde drempelwaarde op 6% komt, wat overeen komt met een score van 60 (60,24). Bij deze
drempelwaarde komen 9 rederijen tekort. We nemen voor de strenge drempelwaarde eenzelfde VALDUVIS score verhouding,
dat is 62, wat overeenkomt met een brutorendabiliteitswaarde van 12%.
2.

Ondernemingsdossier en referentiesector

Een andere optie is het vergelijken van de positie die de onderneming inneemt in vergelijking met de ondernemingen van
de referentiesector, een economische sector naar keuze. We kunnen de volledige primaire sector nemen (landbouw, jacht,
bosbouw en visserij) ter referentie zoals reeds bij andere indicatoren. De NBB laat toe om statistieken per activiteitensector
te raadplegen en te vergelijken. De NBB ontwikkelde hiervoor de ‘ondernemingsdossier’ 6 toepassing die toelaat om
vergelijkingen te maken en de financiële situatie van een onderneming te analyseren.
In het ondernemingsdossier worden verschillende ratio’s van een onderneming weergegeven waarvan in Figuur 10-1 de
brutorendabiliteit wordt weergegeven. De positie van een onderneming in de referentiesector wordt weergegeven ten
opzichte van de kwartielwaarden (boxdiagram) van die sector voor een boekjaar naar keuze. In dit voorbeeld bevind de
onderneming zich met een score van 27,5 (groene cursor) in de 25% ondernemingen die een betere score hebben dan 13,1.
Als de cursor groen (rood) is betekent dat over het algemeen dat de onderneming beter (slechter) scoort dan de
mediaanwaarde.
Aan de hand van de gegevens in het ondernemingsdossier en de referentiesector van de visserij kiezen kunnen we hier ook
drempelwaarden opstellen. Stel de zwakke drempelwaarde op het eerst kwartiel of 25% van de ondernemingen die gelijk of
minder scoren, vervolgens komt de mediaan overeen met 50% of minder, die we als milde drempelwaarde beschouwen.
Tenslotte is er nog kwartiel 3 waarvoor 75% van de ondernemingen gelijk of minder scoren en die overeen komt met de
strenge drempelwaarde.
Bij de beoordeling van de brutorendabiliteit ratiowaarde moet rekening gehouden worden met de bijzondere situatie van
de onderneming en de waarde van andere ratio’s.

Figuur 10-1: Illustratie van de ratio brutorendabiliteit en situering van de onderneming binnen de gekozen sector, uit een voorbeeld van het
ondernemingsdossier van de NBB.

6

Enkel de vennootschap zelf heeft gratis toegang tot de toepassing ‘ondernemingsdossier’ van de NBB, voor externen is de kostprijs 30

euro.
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Wat verder ook in het ondernemingsdossier te vinden is is de evolutie van de ratio’s van de onderneming in vergelijking met
de sector. In Figuur 10-2 is de brutorendabiliteit weergegeven. De ratiowaarde wordt voor drie opeenvolgende boekjaren
vergeleken met de mediaanwaarde. Via een lijndiagram wordt het verloop van de ratiowaarde geïllustreerd, dit analoog aan
de kleurenbetekenis zoals in Figuur 10-2. In het voorbeeld presteert de onderneming ver boven de mediaanwaarde voor alle
drie de boekjaren. Hierbij zijn geen drempelwaarden van toepassing.

Figuur 10-2: Illustratie van de ratio brutorendabiliteit en de evolutie van de onderneming in vergelijking met de gekozen sector, uit een
voorbeeld van het ondernemingsdossier van de NBB.

D.

SITUATIE 2015 (BOEKJAAR 2014)

De indicator wordt eerst berekend op basis van jaarrekening gegevens van het boekjaar 2014 omdat nog niet alle
jaarrekeningen van 2015 werden neergelegd, zodra deze jaarrekeningen allemaal zijn neergelegd wordt de indicator met
bijhorende grafiek aangepast. ILVO heeft geen toegang tot de ondernemingsdossiers van de rederijen, enkel de eerste
benchmarking-optie werd uitgevoerd, in Tabel 10-2 worden de resultaten weergegeven op basis van de gestelde
drempelwaarden besproken in de vorige paragraaf ‘thresholds’.
Figuur 10-3 geeft de indicatorscores brutorendabiliteit van het totaal der activa 2015 weer voor de gehele Belgische vloot. Er
zijn 5 vaartuigen zonder een rechtspersoonlijkheid en die bijgevolg geen jaarrekening hebben neergelegd, wat niet verplicht
is voor deze ondernemingen. Voor deze vaartuigen kon geen score berekend worden.
Tabel 10-2: Aantal vaartuigen dat voldoet in 2015 volgens drie thresholds.
Thresholds
Tzwak
Tmild
Tstreng

Aantal vaartuigen dat voldoet in 2015
71 vaartuigen
65 vaartuigen
69 vaartuigen

Er zijn twee rederijen met twee vaartuigen. Dat is de rederij Caroline (Z.431 en N.34) waarvan enkel de Z.431 vis aangeland
heeft en rederij Lucien Desmit (O.29 en O.190) waarvan enkel de 0.190 vis aangeland heeft. De indicator evalueert de
onderneming, bijgevolg is de brutorendabiliteit der totale activa bepaald op de financiële prestaties van beide vaartuigen.
Er zijn ook een aantal vaartuigen die een jaarrekening hebben neergelegd in 2014, maar waarvoor geen aanlandgegevens
geregistreerd werden in 2015, het zou kunnen dat deze vaartuigen na 2014 de visserijactiviteiten of onderneming beëindigd
hebben.
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Figuur 10-3: Indicatorscores RENDABILITEIT (in combinatie met hoeveelheid aangeland 2015).

E.

DISCUSSIE

Deze indicator werd niet opgenomen in de markttoepassing, voor meer duiding zie hoofdstuk 13 omtrent het voorstel
van de beslissingsboom.
ILVO adviseert om drempelwaarden te bepalen op basis van de situering van de onderneming in vergelijking met de
kwartielen. Deze situering kan men raadplegen in het ondernemingsdossier van de NBB. Men kan in de
ondernemingsdossier toepassing ook de evolutie van de ratio’s zoals rendabiliteit van de onderneming in vergelijking
met een sector raadplegen.
Het ILVO heeft geen gratis toegang tot de ondernemingsdossier toepassing van de NBB. Deze informatie kan enkel gratis
opgevraagd worden door de rederij zelf, anderen kunnen tegen betaling (30 Euro) toegang krijgen tot het
ondernemingsdossier. ILVO adviseert om in het kader van de ontwikkeling van een duurzaamheidslabel en een daaraan
gekoppeld lastenboek, rederijen hun ondernemingsdossier aan te vragen en de specifieke benodigde gegevens te laten
rapporteren aan de beheerder van het duurzaamheidslabel.
In de fact sheet werden de brutorendabiliteitswaarden gecombineerd met de ouderdom van het vaartuig. Daar kan uit
afgeleid worden ‘dat jonge rederijen eerst een leerproces ondergaan en een hogere schuldaflossing hebben waardoor
hun cijfers wat lager zijn’ en oudere rederijen bijvoorbeeld een mindere efficiëntie hebben en daardoor ook minder
goed scoren.
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11. EFFICIËNTIE VISSERIJ-INSPANNING
A.

INLEIDING

Deze fact sheet vormt een aanvulling op voorgaande fact sheet van de indicator visserij-inspanning (Schotte, 2014).
Binnen dit document wordt de indicator herzien in het kader van een markttoepassing (label) gebaseerd op het
VALDUVIS-systeem. Voorstellen voor aanpassing aan de indicator en de toekenning van drempelwaarden als
aanvaardingscriteria voor een label worden hier beschreven.

B.

METHODOLOGIE

De indicator visserij-inspanning meet de waarde die gecreëerd wordt per ingezette eenheid visserij-inspanning
(vangstcapaciteit en –activiteit). Omwille van deze reden is de term ‘visserij-inspanning’ onvolledig en wordt voorgesteld
deze indicator een nieuwe naam toe te kennen; efficiëntie van de visserij-inspanning. Dit is in wezen de RPUE (Revenu
per Unit of Effort), waarbij de besomming uitgedrukt wordt tegenover de ingezette visserij-inspanning. Hierbij kan de
visserij-inspanning bepaald worden in verschillende resolutie, met onderscheid tussen visuren, visdagen of zeedagen
(meer uitleg over dit onderscheid is terug te vinden in Fact Sheet I Verloning, Annex I). Voor deze indicator werd
geopteerd om het aantal visdagen te gebruiken, aangezien dit de resultaten beter te vergelijken maakt met Europese
gegevens. Additioneel wordt ook het motorvermogen (kW) en bruto tonnage (GT) in rekening gebracht om een beter
beeld te krijgen van de ingezette inspanning (kW visdagen of GT visdagen).

1.

BEREKENINGSWIJZE

Huidige berekening voor indicator VALDUVIS:

De revenu per unit effort (RPUE) is eenvoudig te berekenen als de som van de totale vangstwaarde gedeeld
door de ingezette inspanning (Béné & Tewfik, 2001; Schotte, 2014). Hierbij kan een extra factor toegevoegd
worden waarbij de vangstcapaciteit uitgedrukt wordt in termen van bruto tonnage (GT) of motorvermogen
(kW). Om een duidelijker beeld te geven van de diversiteit binnen de visserijsector werd gekozen om beide
wegingsfactoren in rekening te brengen. In onderstaande afbeelding wordt de berekeningswijze schematisch
weergegeven (Figuur 11-1).
Hierbij wordt de RPUE berekend volgens zowel GT * visdagen (RPUEGT) en kW * visdagen (RPUEkW). De RPUEGT
en RPUEkW worden vervolgens op een schaal van 0 – 1 geplaatst via de rescaling methode. Van elke indicator
wordt 50% met elkaar gesommeerd zodat de invloed van de tonnenmaat en het motorvermogen
evenwaardig in rekening gebracht worden. Na een laatste rescaling wordt de finale score voor de indicator
bekomen.
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= RPUEGT

= RPUEkW

RESCALING

Figuur 11-1: Schematische weergave van de berekeningen voor het bekomen van de indicator opbrengsten per eenheid visserijinspanning.

Let op, in voorgaande fact-sheets werd de lineaire regressiemethode gebruikt. Rescaling zorgt echter voor minder
verlies van informatie en is bovendien eenvoudiger toe te passen. De formule voor rescaling is als volgt:
Xi scaled = (xi - xmin) / (xmax – xmin)

2.

OPMERKING

Oorspronkelijk werd deze indicator berekend op vistripniveau, maar, gezien de data enkel op jaarbasis
beschikbaar zijn, zullen de vaartuigen voor deze indicator op jaarbasis geëvalueerd worden.

3.

DATABRONNEN

In onderstaande tabel (Tabel 11-1) worden de verschillende databronnen voor de berekening van de
opbrengst per eenheid visserij-inspanning uiteengezet.
Tabel 11-1: Databronnen voor de berekening van de opbrengst per eenheid visserij-inspanning.
Info

Formule of berekeningswijze

Besomming

Gemiddelde visprijzen per soort / per reder voor elke aankoop (voor besomming)
Bron: SMARTFISHERIES

Bruto Tonnage / Gross
Tonnage (GT)

Maat voor inhoud van schip

Motorvermogen (kW)

Kracht van vaartuig

Bron: Officiële lijst der Vlaamse vissersvaartuigen

Totale Motorvermogen (werkelijke + fictieve kW’s)
Bron: Licentie

Visdagen

Aantal dagen waarop een vaartuig gevist heft

(fishing effort)

Bron: Logboekgegevens
Opm: Zie Annex I bij Fact Sheet I: Brandstofverbruik voor meer informatie over het onderscheid
tussen visuren / visdagen / zeedagen
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C.

SITUATIE 2015

1.

RESULTATEN

Voor het jaar 2015 geeft deze berekening de volgende resultaten (Figuur 11-2):

Figuur 11-2: Indicator opbrengst per eenheid inspanning.

De grafiek is geordend volgens grootte van het aanvoervolume, beginnende met de vaartuigen met grootste aanvoer.
De vaartuigidentiteit is anoniem - op de x-as wordt enkel de rang van de vaartuig weergegeven.
Uit deze grafiek kan afgeleid worden dat vaartuigen met een grote aanvoer een relatief lage score behalen tot +/positie 31, waarbij de scores onder 0,4 blijven. Vanaf positie 31 is een breekpunt te zien, waarna de scores stijgen, om
vervolgens tussen positie 31 – 74 in daling te ondergaan. De scores na dit punt kennen wel een grote variatie.
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2.

DREMPELWAARDE

Binnen de voorgestelde beslissingsboom (zie verder) is de visserij-inspanning niet opgenomen. De verbeteringen in effort
doorheen de jaren heen zullen opgenomen worden in de inleiding van het lastenboek. Desondanks worden hier
suggesties gegeven voor drempelwaarden. Indien gewenst kan deze indicator alsnog toegevoegd worden in de
beslissingsboom, als aanvulling bij de indicatoren op vaartuigniveau.
Voor de indicator opbrengst per eenheid inspanning zijn 2 drempelwaarden voorgesteld waaruit gekozen kan worden;
1.

Gemiddelde indicatorscore België

2.

Gemiddelde indicatorscore Europa

De drempelwaarden worden in Figuur 11-3 grafisch weergegeven en de resultaten staan in Tabel 11-2 kort samengevat.

Figuur 11-3: Indicator opbrengst per eenheid inspanning met drempelwaarden.

Tabel 11-2: De RPUE standard (besomming / visdagen), de RPUE (GT), de RPUE (kW) en de indicatorscore voor de Opbrengst per Eenheid
Inspanning voor een gemiddeld Belgisch vaartuig en een gemiddeld Europees vaartuig.
Drempelwaarde

# vaartuigen boven
drempelwaarde

% aanvoervolume
boven drempelwaarde

Gemiddeld vaartuig (BE)

0,26

39

57,28%

Gemiddeld vaartuig EU (2013)

0,89

3

3,34%

D.

DISCUSSIE

1.

EU GEMIDDELDE

Het Europees gemiddelde is afgeleid van de gegevens die beschikbaar gemaakt zijn in het kader van het Jaarlijks
Europees Economisch Verslag (STECF, 2015). De totale GT, kW en besomming werden gedeeld met het aantal Europese
vaartuigen om tot deze drempelwaarden te komen.
De drempelwaarde zoals bepaald door de gemiddelde indicatorscore voor de EU vloot is hoger dan de scores die door
de Belgische vaartuigen behaald worden. Drie vaartuigen scoren hoger dan deze indicator en samen staan ze in voor
3,34% van de aanvoer in 2015. Door het hoge motorvermogen en relatief grote GT in verhouding tot de besomming zal
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de door boomkor gedomineerde vloot veel slechter scoren dan een gemiddeld Europees vaartuig, dat meer variatie kent
in vistechnieken, o.a. met veel lichter tuig en kleinere vaartuigen.

2.

BE GEMIDDELDE

Met het Belgisch gemiddelde als drempelwaarde scoren 39 vaartuigen positief, wat instaat voor 57,28% van het totale
aanvoervolume.
Deze drempelwaarde is echter een voorbeeld van interne benchmarking, iets wat wetenschappelijk gezien beperkte
significatie heeft bij de bepaling van ‘duurzaamheid’. De vaartuigen die hoger scoren dan de gemiddelde waarde zijn
enkel duurzamer wanneer enkel de Belgische vloot in beschouwing genomen wordt.

Zoals uit voorgaande EU

drempelwaarde blijkt scoren de Belgische vaartuigen veel minder goed in vergelijking met andere Europese visserijen.
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12. FINANCIËLE STABILITEIT
A.

METHODOLOGIE

De financiële stabiliteit wordt gescoord aan de hand van een model dat de kans op succes of faling voorspelt. Het
gebruikte type model is de 'simpele-intuïtieve' modellen (SIM05) van professor Hubert Ooghe (Ooghe et al., 2012).
De 'simpele-intuïtieve' modellen worden opgebouwd door middel van een niet-statistische en afgewogen selectie van
variabelen, gebaseerd op financiële expertise van falende en lopende ondernemingen. Een positieve (negatieve) variabele
leidt tot een hogere (lagere) modelscore en dit geeft aan dat de onderneming financieel gezond (zwak) is en weinig (veel)
kans heeft om te falen. Door de positieve of negatieve waarden van de verschillende ratio's te combineren tot een
gewoon rekenkundig gemiddelde, verkrijgt men een ongewogen totaalscore zonder coëfficiënten, waarbij in feite aan
alle ratio's een gelijk gewicht wordt toegekend. De totaalscore wordt de FiTo-score genoemd (Financiële Toestand).
Er worden 8 ratio's in het model gebruikt die de vier basisdimensies (liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit en toegevoegde
waarde) van de financiële gezondheid van een onderneming vertegenwoordigen. Deze ratio's werden uitgekozen na een
zorgvuldig onderzoek en afweging.
Als benchmark voor de indicator maken we gebruik van de percentieltabel voor de lopende ondernemingen. Dit omdat
vanuit het duurzaamheidsprincipe het interessanter is te positioneren tegenover ondernemingen die zeker nog lopend
zijn in de toekomst. Op deze manier kan met grotere zekerheid een uitspraak gedaan worden over de kans op
voortbestaan en dus ook over de financiële stabiliteit. De FiTo-score wordt gepositioneerd in de tabel van lopende
ondernemingen. Hoe hoger het percentiel, hoe groter de financiële stabiliteit (VALDUVIS fact sheets, 2014).

B.

DATABRONNEN


SIM 05 model datatabellen en;



Jaarrekeningen van de rederijen (Balanscentrale van de Nationale Bank)

C.

THRESHOLDS

ILVO adviseert om geen economische indicator op te nemen voor een markttoepassing (zie hoofdstuk 13 voorstel
beslissingsboom), indien wel een economische indicator opgenomen wordt, dan zijn voor financiële stabiliteit volgende
opties:
Er zijn twee benchmark opties. Bij de eerste optie wordt er zoals bij andere indicatoren gewerkt met drie thresholds.
1.

Drempelwaarden op basis van de FiTo-score

Men kan een FiTo-score als drempelwaarde kiezen. De FiTo-score drempelwaarde geeft aan hoeveel procent van de
ondernemingen een lagere score hebben behaald en vervolgens hoe groot de kans is om na 3 jaar nog lopende te zijn.
De FiTo scores werden omgezet naar een VALDUVIS score op 100. Neem er de grafiek bij (Figuur 11-2) en stel een zwakke
drempelwaarde op 10, dan worden 8 rederijen uitgesloten. Een milde drempel op 30, dan worden 13 rederijen uitgesloten
en

bij

een

strenge

drempel

van

60

worden

23

vaartuigen

uitgesloten.

Deze drempelwaarden werden op een arbitraire wijze bepaald.
2.

Drempelwaarden op basis van de financiële gezondheidsindicator van de NBB

Er kunnen drempelwaarden gekozen worden op basis van de financiële gezondheidsindicator en bijhorende
gezondheidsklassen van de Nationale Bank van België. De financiële gezondheidsindicator van de NBB is op een
gelijkaardige manier opgebouwd als het SIM05-model, maar met meer recente gegevens. Er wordt een financiële
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gezondheidsindicator berekend voor de geselecteerde boekjaren van het ondernemingsdossier7 en vervolgens wordt de
onderneming ondergebracht in een financiële gezondheidsklasse afhankelijk van de waarde van de indicator (wordt
niet gepubliceerd). De gezondheidsklassen worden gekoppeld aan een risiconiveau met betrekking tot het risico op faling
binnen drie jaar. Voor een illustratie zie Figuur 12-2.
De eerste vier klassen stemmen overeen met faillissementsgraden die onder het gemiddelde liggen en wijzen op een
gunstige financiële situatie. De laatste vijf klassen stemmen overeen met faillissementsgraden die boven het gemiddelde
liggen en dientengevolge wijzen op een ongunstige situatie. Klasse 5, tot slot, stemt overeen met een faillissementsgraad
die gelijk is aan het gemiddelde en houdt derhalve een neutrale interpretatie in. Voor verdere toelichting kan de fact
sheet geraadpleegd worden.
Er kunnen drempelwaarden bepaald worden op basis van de gewenste klassen.
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Figuur 12-1: Illustratie van de financiële gezondheidsindicator van de NBB.

D.

SITUATIE 2015

De indicator wordt eerst berekend op basis van jaarrekening gegevens voor het boekjaar 2014 omdat nog niet alle
jaarrekeningen van het boekjaar 2015 werden neergelegd, zodra deze jaarrekeningen allemaal zijn neergelegd wordt de
indicator met bijhorende grafiek aangepast.
geeft de indicatorscores FINANCIËLE STABILITEIT 2015 weer voor de gehele Belgische vloot. Er zijn 5 vaartuigen zonder
een rechtspersoonlijkheid en die bijgevolg geen jaarrekening hebben neergelegd, wat niet verplicht is voor deze
ondernemingen. Voor deze vaartuigen kon geen score berekend worden. Daarnaast hebben de rederijen die als
vennootschappen ingeschreven staan geen jaarrekening neergelegd. Dit is immers niet verplicht.
Er zijn twee rederijen met twee vaartuigen. Dat is de rederij Caroline (Z.431 en N.34) waarvan enkel de Z.431 vis aangeland
heeft en rederij Lucien Desmit (O.29 en O.190) waarvan enkel de O.190 vis aangeland heeft. De indicator evalueert de
onderneming, bijgevolg is de financiële stabiliteit bepaald op de financiële prestaties van beide vaartuigen.
Er zijn ook een aantal vaartuigen die een jaarrekening hebben neergelegd in 2014, maar waarvoor geen aanlandgegevens
geregistreerd werden in 2015, het zou kunnen dat deze vaartuigen na 2014 de visserijactiviteiten of onderneming
beëindigd hebben.
Tabel 12-1: Aantal vaartuigen dat voldoet in 2015 volgens drie thresholds.
Thresholds

7

Aantal vaartuigen dat voldoet in 2015

Tzwak

66 vaartuigen

Tmild

61 vaartuigen

Tstreng

51 vaartuigen

Enkel de vennootschap zelf heeft gratis toegang tot de toepassing ‘ondernemingsdossier’ van de NBB, voor externen is

de kostprijs 30 euro.
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Figuur 12-2: Indicatorscores FINANCIËLE STABILITEIT 2015 (in combinatie met hoeveelheid aangeland 2015).

E.

DISCUSSIE

Deze indicator werd niet opgenomen in de markttoepassing, voor meer duiding zie hoofdstuk 13 omtrent het voorstel
van de beslissingsboom.
De zwak, mild en streng threshold optie is niet voldoende onderbouwd. ILVO adviseert om drempelwaarden te bepalen
op basis van de financiële gezondheidsindicator en financiële gezondheidsklassen die te raadplegen zijn in de
ondernemingsdossier toepassing van de Nationale Bank van België. Het SIM05-model is verouderd en voor later gebruik
moeten nieuwe berekeningen en steekproeven gemaakt worden. De financiële gezondheidsindicator van de NBB wordt
jaarlijks bijgewerkt en is daarom de te prefereren indicator.
Het ILVO heeft geen gratis toegang tot de ondernemingsdossier toepassing van de NBB. Deze informatie kan enkel gratis
opgevraagd worden door de rederij zelf, anderen kunnen tegen betaling (30 Euro) toegang krijgen tot het
ondernemingsdossier. ILVO adviseert om in het kader van de ontwikkeling van een duurzaamheidslabel en een daaraan
gekoppeld lastenboek, rederijen hun gezondheidsindicator en bijhorende klasse te laten rapporteren aan de beheerder
van het duurzaamheidslabel.
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13. VOORSTEL BESLISSINGSBOOM
A.
1.

BESLISSINGSBOOM
INLEIDING

Het VALDUVIS-systeem

biedt een rijke bron aan informatie waarmee een beeld geschept kan worden van de

duurzaamheid van de Vlaamse visserijsector. Deze uitgebreide informatie gebruiken om de duurzame inspanningen van
de Vlaamse visserijsector te valoriseren via een markttoepassing kan echter een uitdaging vormen.
Voor 11 VALDUVIS-indicatoren werden drempelwaardes voor duurzaamheid bepaald. Indien een score hoger dan deze
waarde behaald wordt kan een vaartuig en zijn aanvoer in aanmerking komen voor een marktoepassing (vb. een
duurzaamheidslabel). De informatie en randvoorwaarden dienen op een transparante manier naar de koper aangeleverd
te worden zonder deze te overweldigen. Om de randvoorwaarden voor het voldoen aan een markttoepassing
gestructureerd weer te geven wordt in dit hoofdstuk een beslissingsboom voorgesteld.

2.

DE BOOM

2.1

SELECTIE VAN INDICATOREN

Hoewel sociale en economische aspecten een onderdeel vormen van ‘duurzaamheid’, is het niet gangbaar om deze op
te nemen als criteria voor het behalen van een duurzaamheidslabel. Organisaties als MSC, Seafood Watch, The Marine
Conservation Society en The Good Fish Foundation nemen enkel ecologische indicatoren op in hun
duurzaamheidsbeoordeling. En hoewel deze organisaties het belang van sociale en economische duurzaamheid
erkennen, is dit geen onderdeel van hun certificatieproces. Dit wil zeggen dat een vis als heel duurzaam (lees: ecologisch
duurzaam) kan verkocht worden, terwijl hij misschien op een onverantwoorde manier gevangen is (vb. slechte verloning,
misbruik van arbeid, etc.).
In VALDUVIS hebben we getracht om enkele sociale en economische aspecten mee te nemen die relevant zijn voor de
Vlaamse visserij. Dit zijn veelal aspecten die op vaartuigniveau gemeten worden, zoals het voldoen aan
veiligheidsnormen, het respecteren van dierenwelzijn, de rentabiliteit van het bedrijf, etc. Deze indicatoren zijn in de
eerste plaats interessant voor de reder zelf, in het kader van het leren en verbeteren (nl. score t.o.v. collega-reders of
t.o.v. eigen scores van de vorige jaren). Daarnaast geven gemiddelden op métier- of vlootniveau een globaal beeld van
de sociale en economische duurzaamheid op elk moment (cfr. VALDUVIS als monitoringsinstrument).
De selectie van sociale en economische indicatoren en bijhorende criteria voor het toekennen van een label is echter
een hele uitdaging. De vraag hierbij is welke afwegingen de consument of handelaar kan maken om bewust te kiezen
voor verantwoorde vis. Voor ecologische indicatoren is dit vrij eenvoudig: als de consument zijn steentje wil bijdragen
aan een betere wereld, kan hij consequent kiezen voor vis uit goed beheerde bestanden. Voor de sociale en economische
indicatoren uit VALDUVIS is dit vaak minder helder, vb. zijn de financiële prestaties van een bedrijf een goede basis voor
de consument om een bedrijf af te straffen? Zo kan sterk inzetten op ecologische duurzaamheid soms ten koste zijn
van de initiële rentabiliteit of financiële stabiliteit, maar is een visserijbedrijf daarom ‘slecht bezig’? Op basis van deze
afwegingen hebben we niet alle sociale en economische indicatoren in de beslissingsboom opgenomen. Uit de 11
VALDUVIS-indicatoren werden er 8 geselecteerd (Tabel 13-1).
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Tabel 13-1: Geselecteerde en niet-geselecteerde VALDUVIS indicatoren voor gebruik in een duurzaamheidslabel. *De indicator efficiëntie
van de visserij-inspanning zal opgenomen worden als lastenboekregel.
Geselecteerd

Niet geselecteerd

Verloning

Rentabiliteit

Inspanningen duurzame visserij

Efficiëntie van de visserij-inspanning *

Veiligheid

Financiële stabiliteit

Dierenwelzijn
Visbestand
Brandstofverbruik
Bodemimpact
Seizoen

(!) Let op: Externe partijen dienen zich te houden aan deze selectie van indicatoren. Het willekeurig selecteren van
indicatoren om een positief resultaat te bekomen (‘Cherry Picking’) doet af aan de betrouwbaarheid en correctheid van
de markttoepassing.
2.2

NIVEAUS VAN EVALUATIE

De 8 geselecteerde indicatoren werden over 3 evaluatieniveaus verdeeld; op vaartuigniveau, vistripniveau en
vissoortniveau (Tabel 13-1). Enkel visbestand wordt tweemaal geëvalueerd (eenmaal op vaartuigniveau en eenmaal op
vissoortniveau).

Vaartuig

Vistrip

Vissoort

•Verloning
•Veiligheid
•Aanpassingen Duurzame Visserij
•Dierenwelzijn
•Visbestand (1)

•Brandstof
•Bodemberoering

•Visbestand (2)
•Seizoen

Figuur 13-1: Meetniveaus indicatoren.

1.

De eerste vereiste is dat het vaartuig voldoet aan de drempelwaarden die voor indicator verloning, veiligheid,
inspassingen duurzame visserij, dierenwelzijn en visbestand bepaald werden (zoals beschreven in de indicatorspecifieke fiches). Deze worden op jaarbasis berekend.

2.

Vistrip vormt het tweede niveau, (brandstofverbruik en bodemimpact).
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3.

Vissoort is het derde niveau, met twee indicatoren (visbestand en seizoen). Voor visbestand doen we dus nog
een tweede, meer specifieke uitspraak. Op vaartuigniveau wordt rekening gehouden met de gemiddelde
jaarlijkse score voor visbestand. Als we echter een uitspraak willen doen over de duurzaamheid van een
bepaalde viskist, moeten we de indicator visbestand echter nogmaals scoren op viskistniveau.

4.

Een bepaalde vissoort krijgt het label toegekend wanneer de vaartuigen voldoen aan de vooropgestelde
drempelwaarden voor deze indicatoren (Tzwak of Tstreng).

Echter, omwille van beperkingen bij de dataflow werd in samenspraak met De Rederscentrale besloten om voor het
duurzaamheidslabel geen evaluaties te doen op vistripniveau en de indicator seizoen in huidige vorm niet te gebruiken
wegens onvolledige informatie. De achterliggende redenering is dat een reder door een toevallige slechte vistrip
afgestraft kan worden voor slecht brandstofverbruik en hoge bodemberoering. Fluctuaties in deze indicatoren kunnen
zorgen voor een onzekere aanvoer van ‘duurzame vis’ en dus voor economische onzekerheid voor verschillende actoren,
en dit dient vermeden te worden.
De startset indicatoren wordt dan;
Tabel 13-2: Finale selectie indicatoren beslissingsboom.
NIVEAU

INDICATOR

VAARTUIG

VISSOORT

2.3

•
•
•
•
•
•
•

Verloning
Veiligheid en gezondheid
Inpassingen Duurzame Visserij
Dierenwelzijn
Visbestand (1)
Brandstof
Bodemimpact

•

Visbestand (2)

BESLISSINGSBOOM

Om de beslissing voor de toekenning van een label te ondersteunen wordt een hiërarchische structuur gebruikt. Aan de
hand van de beslissingsboom kan op elk moment een combinatie vaartuig-gebied-vissoort beoordeeld worden (Figuur
13-2).
De indicatoren op vaartuigniveau worden op jaarbasis geëvalueerd. Een vaartuig dient te slagen voor elk van deze
indicatoren vooraleer overgegaan kan worden naar het volgend evaluatieniveau – vissoort. Elke viskist wordt apart in
beschouwing genomen, waarbij de vissoorten in deze kist afkomstig moeten zijn van een gezond visbestand uit een
specifiek vangstgebied. Deze vissen moeten afkomstig zijn van een visbestand dat beter scoort dan 70/100 om een label
toegekend te krijgen.

3.

BEREKENING & DISCUSSIE

Bij eerste data-analyse werd duidelijk dat de indicator dierenwelzijn de belangrijkste bottleneck zou vormen voor het
behalen van het label. Vandaar werden vier scenario’s ontworpen voor het toepassen van de beslissingsboom:

8

-

Scenario 1: gebaseerd op de Tstreng drempelwaarden8

-

Scenario 2: gebaseerd op de Tstreng drempelwaarden, met weglating van de indicator dierenwelzijn

-

Scenario 3: gebaseerd op de Tzwak drempelwaarden

Voor de indicator Dierenwelzijn werd telkens Tzwak gebruikt. We oordeelden dat deze threshold reeds streng genoeg was voor de

visserijsector. Zie adviesdoc Dierenwelzijn.
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-

Scenario 4: gebaseerd op de Tzwak drempelwaarden, met weglating van de indicator dierenwelzijn

Wanneer de berekeningen uitgevoerd worden op deze scenario’s geeft dit;
-

Scenario 1. Geen enkel vaartuig is geslaagd voor alle indicatoren.

-

Scenario 2. Geen enkel vaartuig is geslaagd voor alle indicatoren.

-

Scenario 3. Geen enkel vaartuig is geslaagd voor alle indicatoren.

-

Scenario 4. 49 vaartuigen zijn geslaagd voor alle indicatoren (wanneer ook visbestand in rekening gebracht
wordt is 48% van het totaal aanvoervolume uit 2015 geslaagd).

Deze scenario’s dienen louter ter ondersteuning van onze data-analyse. Dierenwelzijn vormt duidelijk een struikelblok
voor het behalen van het label. Het wordt de taak van wie het label zal oprichten om in samenspraak met de stakeholders
van het VALDUVIS-traject tot een breed gedragen voorstel te komen (participatief proces).

Figuur 13-2: Voorstel keuzeboom duurzaamheidslabel gebaseerd op het VALDUVIS-systeem met de Tzwak drempelwaarden toegevoegd
en het aantal geslaagde vaartuigen.
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14. GEAGGREGEERDE
DUURZAAMHEIDSSCORE
A.

WEGING VAN INDICATOREN

1.

INLEIDING

Om een indicatie te krijgen van de duurzaamheid van de Vlaamse visserijsector werden 11 indicatorscores berekend voor
elk vaartuig. Voor elk van deze indicatoren werden gestaafde thresholds (drempelwaarden) bepaald die de
duurzaamheidsgrens voor een bepaalde indicator duiden. Deze 11 individuele scores geven een duidelijk beeld of een
vaartuig voor een specifieke indicator geslaagd is, maar zijn minder geschikt om een algemeen overzicht te geven van
de duurzaamheid van een vaartuig. Hierdoor werd geopteerd om een geaggregeerde duurzaamheidsscore te berekenen.

2.

METHODE

Voor de berekening van de geaggregeerde duurzaamheidsscore werd eerst een weging toegepast op de verschillende
indicatoren. De 11 indicatoren zijn onderverdeeld in 3 categorieën (ecologie, sociaal en economisch) met een
respectievelijke weging van 60%, 20% en 20% van de finale score. Binnen elk van deze categorieën werd nogmaals 100%
verdeeld over verschillende indicatoren. De onderverdeling wordt in Tabel 14-2 weergegeven. De weging werd ook
toegepast om de geaggregeerde Tzwak (50,70) en Tstreng (77,49) scores te bekomen.

3.

RESULTATEN & DISCUSSIE

In Figuur 14-1 worden de geaggregeerde indicatorscores voor de Vlaamse visserijvloot weergegeven. De onderstaande
tabel (Tabel 14-1) toont het aantal vaartuigen per range.
Tabel 14-1: Aantal vaartuigen die geslaagd zijn voor geaggregeerde drempelwaarden.
Range

Aantal geslaagde
vaartuigen

< Tzwak

3

> Tzwak

71

Tstreng > ...> Tzwak

71

> Tstreng

0

In totaal halen 3 vaartuigen de laagste drempelwaarde (Tzwak) niet. De overblijvende vaartuigen (71) zijn groter dan
Tzwak, maar kleiner dan Tstreng. Wanneer voor deze 71 vaartuigen de aanvoervolumes in beschouwing genomen worden
die uit een goed visbestand komen, dan is 57% van het totaal aanvoervolume label-waardig.
Deze 71 vaartuigen kunnen, in het geval van een markttoepassing, een label toegekend krijgen op vaartuigniveau. De
voorwaarden die hieraan gebonden zijn, zoals een verbetertraject richting drempelwaarde Tstreng, moeten vastgesteld
worden in overeenstemming met belanghebbers uit de sector.
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Tabel 14-2: Weging van verschillende indicatoren en hun drempelwaarden (Tzwak en Tstreng). Onder kolom ‘Totaal’ staan de totale, gewogen
indicatorwaarden voor Tzwak en Tstreng. Er werd gekozen om enkel te werken met Tzwak en Tstreng. Tmild werd niet in overweging genomen door het
gebrek aan bepaalde Tmild waarden en de keuze om de aandacht te spitsen op de vaartuigen die voor hun totale score tussen Tzwak en Tstreng vallen
(zie discussie).

Fractie

Ecologisch

Sociaal

Economisch

60%

20%

20%

Tota
al

Indicat
or
Gewich
t
Tzwak

Visbesta
nd

Seizoe
n

Bod.Im
p

Brandst
f.

Insp. Du.
Vis

Veilig
h.

Dierenw
el.

Verlo
n.

Renta
b.

Vis.
Insp.

Finan.
Stab

33%

8%

17%

17%

25%

40%

30%

30%

35%

50%

15%

70,00

50,00

58,00

71,00

50,00

50,00

37,50

10,00

58,00

25,70

10,00

50,70

Tstreng

90,00

75,00

80,00

89,00

80,00

80,00

62,50

28,00

62,00

88,60

60,00

77,49
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Figuur 14-1: De totale gewogen indicatorscore van elk Belgisch vaartuig. De totale strenge (Tstreng) en zwakke indicatorscore (Tzwak) worden eveneens
weergegeven.
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15. ONTWERP LASTENBOEK
Bij het ontwikkelen van een label komt heel wat meer kijken dan enkel het vastleggen van thresholds voor een aantal indicatoren. Er
zijn een heleboel aspecten waar men best rekening mee houdt bij het ontwerpen van het systeem. Hieronder geven wij een overzicht
van zaken waar men best rekening mee houdt bij het opstellen van een duurzaamheidslabel voor de Vlaamse visserij. Deze adviezen
zijn vooral gebaseerd op een studie van gelijkaardige systemen zoals de ‘Responsible Fishing Scheme (RFS) Standard ‘ en het ecolabel
‘Friend of the Sea (FOS).

A.

GENERIEK LUIK LASTENBOEK

De VALDUVIS-indicatoren zijn initieel ontwikkeld om de verduurzaming van de Belgische vloot te monitoren (zie eindrapport VALDUVIS
I). Mits kleine adaptaties kunnen deze indicatoren tevens ingezet worden als performantie-indicatoren in het lastenboek voor een
duurzaamheidslabel. Deze indicatoren zijn echter niet voldoende. Er zijn inspanningen, gerealiseerd door de Belgische vloot, die in de
huidige indicatoren niet aan bod komen. Daarnaast zijn er ook vereisten die moeilijk in indicatoren te vertalen zijn. Daardoor adviseren
wij om een generiek luik toe te voegen aan het lastenboek, waar deze inspanningen en vereisten ook ruimte krijgen.
Het generiek luik wordt opgedeeld in 5 categorieën.
1.

Databeschikbaarheid

2.

Traceerbaarheid

3.

Kwaliteit

4.

Management

5.

Training en professionele ontwikkeling

Tabel 15-1 geeft een voorstel van de vereisten voor een generiek luik van het lastenboek per categorie. Een gedetailleerd voorbeeld van
de uitwerking van zo’n generiek luik vindt men terug in de handboeken van de RFS standard.

B.

CERTIFICERINGSEENHEID

Het lastenboek moet een duidelijk definitie geven van de certificeringseenheid. Zo kunnen ook duidelijke voorwaarden geformuleerd
worden voor de mogelijke aanvragen tot labeling. Figuur 15-1 geeft een voorbeeld voor het MSC-label.

Figuur 15-1: De certificeringseenheid van het MSC-programma.
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Tabel 15-1: Voorstel van de vereisten voor een generiek luik van het lastenboek per categorie.
Nr

Controle punt

1.

DATABESCHIKBAARHEID

1.1

Het elektronisch logboek aan boord wordt tijdens elke vistrip correct en tijding ingevuld en doorgestuurd naar de bevoegde instanties.

1.2

Het boekhoudkundig uittreksel wordt jaarlijks correct en tijding ingediend bij de Dienst.

1.3

De noodzakelijke enquêtes op rederijniveau worden ingevuld bezorgd aan de labelinstantie (bijv. enquête ‘veiligheid aan boord’).

1.4

De nodige formulieren op vaartuigniveau worden tijdig bezorgd aan de labelinstantie (bijv. OVAM afvalstoffendossier).

2.

TRACEERBAARHEID

2.1

Het vaartuig beschikt over een adequaat traceerbaarheidssysteem met o.a. onderstaande vereisten:
 GPS-koppeling met het traceersysteem voor bepaling van de vangstcoördinaten.
 Weergave traceercode op de viskist.
 Koppeling met traceercode van volgende vistripparameters: vaartuig (code), vistechniek (métier + specificaties), vangstdatum, vangstlocatie (FAO
division).
Het traceersysteem is conform de vereisten vermeld in de GS1 Belgilux Fish Traceability Guideline.

2.2

Er is een duidelijk identificatieprocedures om producten die afkomstig zijn van verschillende bronnen (vaartuigen) van elkaar te onderscheiden.





Vaartuigniveau: aanwezigheid adequaat traceerbaarheidssysteem
Veilingniveau: aanwezigheid adequaat traceerbaarheidssysteem
Koper: gecertificeerde vis wordt gescheiden gehouden van niet-gecertificeerde vis
Finale verkoper: gecertificeerde vis wordt gescheiden gehouden van niet-gecertificeerde

De identificatieprocedures zijn conform de vereisten vermeld in de GS1 Belgilux Fish Traceability Guideline.

3.

KWALITEIT

3.1

Gecertificeerde vis wordt door het FAVV goedgekeurd op voedselveiligheid.

3.2

De koudeketen voor gecertificeerde vis wordt gerespecteerd. De temperatuur van de vis bij het lossen is lager of gelijk aan 4°C.

3.3

De bemanning van het vaartuig dat gecertificeerde vis aanlevert respecteert de GMP principes beschreven in de cursus viskwaliteit (ILVO, 2008).

4.

MANAGEMENT

4.1

Gecertificeerde vis is afkomstig van vaartuigen die de afgelopen 5 jaar visserijpraktijken kunnen aantonen conform de Europese, lokale en
nationale visserijbeheersmaatregelen. Vaartuigen die de afgelopen 5 jaar betrapt werden op illegale praktijken kunnen geen aanspraak doen op
certificering van hun vis.

4.2

Het vaartuig dat gecertificeerde vis aanlevert heeft de nodige permissies om legaal te vissen.

4.3

Het vaartuig dat gecertificeerde vis aanlevert werkt actief mee aan wetenschappelijk onderzoek en datacollectie:
 Het vaartuig is bereid om zeegaande waarnemers van het nationaal wetenschappelijk onderzoeksinstituut te laten opstappen teneinde
staalnames aan boord uit te voeren tijdens bepaalde vistrips
 Het vaartuig is bereid om voor de wetenschap nuttige data aan te leveren (bijv. econometerdata).

5.

TRAINING EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING

5.1

Het vaartuig dat gecertificeerde vis aanlevert heeft een bemanning aan boord die voldoet aan de verplichte veiligheidstraining.

5.2

Het vaartuig dat gecertificeerde vis aanlevert heeft een schipper aan boord die voldoet aan de vereiste trainingen.

5.3

Het vaartuig dat gecertificeerde vis aanlevert heeft bemanning die opstaat om (in de toekomst) een duurzaamheidstraining te volgen.

56

ADVIESDOCUMENT | Aanbevelingen ILVO voor de ontwikkeling van een markttoepassing voor de Vlaamse visserij

C.

CERTIFICERINGSPROCES

Een transparante omschrijving van het certificeringsproces is onontbeerlijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om het
certificeringsproces te laten verlopen. Figuur 15-2 geeft het certificeringsmodel weer voor de RFS-standaard. Wij adviseren een soortgelijk
proces. Hoofdzakelijk bestaat het proces uit 4 verschillende stadia:
1. Applicatie fase


Aanvrager neemt contact op met de labelinstantie.



Labelinstantie bezorgt aanvrager een applicatieformulier met inleidende brief met overeenkomsten tussen de labelinstantie
en de aanvragen (bijv. toestemming tot vertrouwelijk gebruik van logboekdata).



Aanvrager bezorgt de labelinstantie een ondertekend applicatieformulier met officiële aanvraag tot evaluatie.

2. Evaluatie fase


De labelinstantie laat de aanvrager evalueren door een 3de partij certificeringsorganisatie.



Indien nodig levert de aanvrager extra informatie aan.

3. Beslissingsfase


De certificeringsorganisatie bepaalt of ze de certificeringseenheid van de aanvrager officieel kunnen certificeren.



Feedbackmoment met de aanvrager over de toekenning van het duurzaamheidslabel.

4. Hernieuwing


Jaarlijkse herziening van de certificering.

Een certificatieproces wordt best zodanig ontwerpen dat deze voldoet aan de vereisten van de ISO-norm 17065 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten. De
audits aan boord worden best zodanig ontwerpen dat deze voldoen aan de vereisten van de ISO-norm 17021 - Conformiteitsbeoordeling
- Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren - Deel 1: Eisen. Meer informatie over deze normen
vindt men terug op de website van ISO (http://www.iso.org/iso/home.html).
Daarnaast wordt ook best rekening gehouden met de ‘FAO Guidelines for the ecolabelling of fish and fishery products from marine
capture

fisheries’.

Meer

informatie

over

deze

richtlijnen

vindt

men

terug

op

de

website

van

FAO

(http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t.pdf)
Er bestaan lijsten met bedrijven in België die kunnen instaan voor 3de partij certificering. Een gekende organisatie is Bureau VERITAS.
Accreditatie gebeurd in België door het door FOD economie opgevolgde BELAC.

Figuur 15-2: Certificeringsmodel voor de RFS standaard.
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D.

GEBRUIK VAN HET LABEL

Het lastenboek dient duidelijk te beschrijven welke producten en producenten/aankopers/verkopers het label mogen/kunnen gebruiken
op hun product.

E.

UPDATE STANDAARD

De labelinstantie dient na te gaan hoe de standaard in de toekomst zal geüpdatet worden. De invulling van duurzaamheidsindicatoren
is immers niet statisch. Nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen ervoor zorgen dat de methodologie best wordt aangepast.
Daarnaast zijn er ook aanvullingen mogelijk onder het generieke luik.
Het lastenboek dient een proces te beschrijven die de aanpak voor update van de standaard duidelijk beschrijft.

F.

BESTUURSORGAAN

Het beheer van het label en bijgevolg bestuur van de labelinstantie dient transparant te zijn voor de gebruikers van het label. Figuur
15-3 geeft een overzicht van de bestuursstructuur van de RFS standaard. Een open communicatie over de werking van de labelinstantie
is aangeraden. Hierin wordt best opgenomen welke partijen in het bestuur zetelen, welke meetings worden georganiseerd, etc.

Figuur 15-3: Overzicht van de bestuursstructuur van het RFS standaard.

G.

KOSTEN

Het operationaliseren van een labelinstantie brengt sowieso kosten met zich mee. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze kosten
te dekken.
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1. INLEIDING
Het ILVO heeft begin september 2016 een adviesdocument uitgebracht ter ondersteuning van toekomstige markttoepassingen gebaseerd
op de VALDUVS-tool (Allegaert et al., 2015; Allegaert, Blondeel, Collignon, et al., 2016; Allegaert, Blondeel, Kinds, et al., 2016). Binnen dit
document werden volgende zaken uitgevoerd;
1)

voor elk van de 11 indicatoren werden duurzaamheidsgrenzen bepaald waaraan vaartuigen moeten voldoen vooraleer een duurzame
erkenning toegekend kan worden

2)

werd, gebaseerd op de 11 indicatoren, een geaggregeerde score berekend waarmee een duidelijk beeld geschept kan worden van de
duurzaamheid van een vaartuig

3)

werd de conceptuele basis gelegd voor een beslissingskader om te bepalen welke vaartuigen in aanmerking komen voor een
duurzaamheidserkenning.

Gebaseerd op deze adviezen wordt in dit document de volgende stap gezet; Onder welke voorwaarden kunnen vaartuigen in de praktijk

een duurzaamheidserkenning verkrijgen en hoe kunnen ze hun duurzaamheidsscore verbeteren?
In dit rapport wordt een concept uitgewerkt voor het opstellen van een verbetertraject, dat als leidraad dient voor vaartuigen die
inspanningen willen doen om hun duurzaamheidsscore te verbeteren, en een engagementsverklaring waarin reders zich ertoe verbinden
om hun duurzaamheidsscores op te voeren als voorwaarde voor het verkrijgen van een duurzame erkenning. Volgende onderwerpen
worden besproken;

1)

Onder welke voorwaarden vaartuigen een duurzaamheidserkenning kunnen verkrijgen en behouden

2)

Het verbetertraject; een wetenschappelijk onderbouwd en geïndividualiseerd traject waarmee reders hun

– Hoofdstuk 2

duurzaamheidsscore kunnen verbeteren
3)

De clusteranalyse, de wetenschappelijke basis van het verbetertraject

4)

Toekomstige aanpassingen aan de methodologie

5)

Additionele opmerkingen

– Hoofdstuk 3
– Hoofdstuk 3
– Hoofdstuk 4
– Hoofdstuk 5

Dit document richt zich hoofdzakelijk op de evaluatie van individuele vaartuigen, maar via de geaggregeerde score kan ook een overzicht
gemaakt worden op vlootniveau. Met dit nieuw inzicht kan de invloed die het verbetertraject heeft op de verduurzaming van de vloot
opgevolgd worden, wat in lijn ligt met de doelstellingen van Vistraject.

2. TOEKENNEN VAN DUURZAME ERKENNING
A.

TOEKENNING SCORE

In het adviesdocument t.o.v. de ontwikkeling van een markttoepassing worden twee evaluatiemethodes voorgesteld gebaseerd op 11
VALDUVIS-indicatoren (Allegaert, Blondeel, Kinds, et al., 2016);
1)

De geaggregeerde score
Van de 11 indicatorscores wordt een gewogen som gemaakt die een indicatie geeft van de duurzaamheid van een vaartuig. Een vaartuig
krijgt een duurzame erkenning wanneer de geaggregeerde score hoger is dan de geaggregeerde drempelwaarde (Tzwak als onderste
grens, Tstreng als streefdoel).

2)

De keuzeboom
De duurzaamheidsevaluatie wordt op twee niveaus uitgevoerd; een vaartuig moet voldoen aan de drempelwaarde van een selectie
van 7 indicatoren op vaartuigniveau en op vissoortniveau moet de vis afkomstig zijn van een gezond visbestand.

1

Recent werd, in samenspraak met belanghebbenden van de sector, besloten om een combinatie van de keuzeboom en de geaggregeerde
score te maken, waarbij op twee niveaus een evaluatie uitgevoerd wordt. Hierbij wordt op vaartuigniveau jaarlijks de geaggregeerde score
berekend en wordt bij aanlanding op viskistniveau verwacht dat de vis uit een goed visbestand komt.
In het oorspronkelijk adviesdocument (Allegaert, Blondeel, Kinds, et al., 2016) werd voor de geaggregeerde score een weging voorgesteld
binnen de verschillende hoofdcategorieën waarbij 60% van de score bepaald wordt door ecologische indicatoren, 20% door economische
en 20% door sociale. Deze voorgestelde weging voor de geaggregeerde score wordt behouden (Allegaert, Blondeel, Kinds, et al., 2016).
Voor de toekenning van de duurzame erkenning worden de Tzwak en Tstreng, ook behouden, met toevoeging van een derde intermediaire
score (Tintermediair) die op 60 geplaatst wordt. Deze nieuwe drempelwaarde dient als eerste tussentijdse evaluatiestap richting duurzaamheid
zoals bepaald door Tstreng. Hierdoor wordt voorgesteld om de implementatie van de duurzame erkenning in twee fasen te realiseren;
1)

Fase I: Beginfase
In de beginfase van de lancering van de duurzaamheidsbeoordeling wordt de erkenning toegekend aan alle vaartuigen die geslaagd
zijn voor Tzwak. Tijdens deze beginfase is het de ambitie om alle deelnemende vaartuigen te motiveren om hun score te verbeteren tot
voorbij Tintermediair.

2)

Fase II: Verhoging van de streefwaarde
Na deze beginfase wordt in fase II de grens verlegd naar Tstreng. In de eerste fase wordt dus enkel gewerkt met twee drempelwaarden;
Tzwak en Tintermediair. De duur van de fases kan maar bepaald worden na de uitvoering van de clusteranalyse (zie Hoofdstuk 3).

Gebaseerd op de gegevens waarover we beschikken (2015) kan voor fase I de volgende projectie gemaakt worden (Figuur 1 en Tabel 1);
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Figuur 1: Geaggregeerde scores voor de vaartuigen van de Vlaamse vloot (2015). Tzwak = 50.77 , Tintermediair = 60

Tabel 1: Aantal geslaagde vaartuigen per scoresegment

Drempelwaarde
# vaartuigen dat voldoet
<Tzwak
3
> Tzwak
71
Tintermediair > x > Tzwak
22
> Tintermediair
49

2

B.

TOEKENNING DUURZAME ERKENING

1.

VOORWAARDEN

De voorwaarden waar vaartuigen aan moeten voldoen vooraleer een duurzame erkenning toegekend wordt is afhankelijk van het
scoresegment waartoe ze behoren en het aanvaarden en zich engageren voor verbetertraject. Een verbetertraject kan beschouwd worden
als een geïndividualiseerd duurzaamheidstraject waarmee reders aan de slag kunnen om hun duurzaamheidsscore op te voeren. Voor
fase I betekent dit dat;
1)

< Tzwak
Vaartuigen die onder Tzwak vallen geen duurzame erkenning ontvangen en een verbetertraject kunnen aangaan indien ze in fase II
voor een erkenning willen gaan (3 vaartuigen)

2)

Tussen Tzwak en Tintermediair
Vaartuigen die tussen Tzwak en Tintermediair vallen krijgen een duurzame erkenning mits de reders in kwestie een engagement aangaan
via een verbetertraject (22 vaartuigen)

3)

> Tintermediair
Vaartuigen die hoger scoren dan Tintermediair krijgen een duurzame erkenning zonder extra voorwaarden, maar kunnen vrijwillig een
verbetertraject verkrijgen met Tstreng als drempelwaarde (49 vaartuigen)

In onderstaande afbeelding wordt de toekenning van een duurzaamheidserkenning schematisch weergegeven. In volgend hoofdstuk wordt
een voorstel gegeven voor de inhoudelijke aspecten van het verbetertraject .

3

¨
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2.

ENGAGEMENTSVERKLARING

Een vaartuig dat in fase I1 tussen Tzwak en Tintermediair scoort zal een duurzaamheidserkenning toegekend krijgen mits hij zich ertoe verbindt
om inspanningen te doen om na afloop van fase II de Tintermediair drempelwaarde te behalen. Dit wordt verzegeld via een
engagementsverklaring en omvat;
1)

Het verbetertraject

2)

De engagementsverklaring waarbij de reder;
a)

Akkoord gaat met het verbetertraject en zich ertoe verbindt om inspanningen te doen om de voorwaarden uit het verbetertraject na te leven

b)

Zich ertoe verbindt om ontbrekende data aan te leveren en (steekproefsgewijze) controles toe te laten

c)

Zelfstandig inspanningen doet om de adviezen na te leven

d)

Reders zich engageren om zelf na te denken over aanpassingen ter bevordering van verduurzaming en deze suggesties aan te geven

e)

Zich ertoe verbindt op periodiek (jaarlijks) de vorderingen binnen het verbetertraject te bespreken met de verantwoordelijke instantie

f)

Zich ertoe verbindt om deel te nemen aan workshops en infosessies m.b.t. het VALDUVIS systeem en het verbetertraject

Bepaalde omstandigheden kunnen er voor zorgen dat de erkenning van het vaartuig niet toegekend wordt of teruggetrokken kan worden
door de nader te bepalen verantwoordelijke instantie;
1)

Indien een reder te veel strafpunten behaald heeft volgens intern evaluatiesysteem van Dienst Zeevisserij (aantal strafpunten nader
te bepalen door verantwoordelijke instantie)

2)

Indien de reder zich niet houdt aan de engagementsverklaring

3)

Indien na x aantal jaar de drempelwaarde niet behaald wordt, wordt de erkenning teruggetrokken

1

De termijn van Fase 1 zal nader bepaald worden met behulp van de clusteranalyse
5

3. VERBETERTRAJECT
A.

INLEIDING

Het verbetertraject biedt per vaartuig een geïndividualiseerd en wetenschappelijk onderbouwd traject bestaande uit voorstellen voor
duurzame aanpassingen om de duurzaamheidsscore te verbeteren. Dit verbetertraject zal;
1)

gebaseerd zijn op de resultaten van elk van de 11 indicatoren,

2)

aangepast zijn aan de behoeftes en resultaten van het vaartuig

3)

wetenschappelijk onderbouwd zijn op basis van de clusteranalyse die binnen het VALDUVIS GO Live-project door het ILVO zal worden
uitgevoerd.

B.

ONTWIKKELING VERBETERTRAJECT

1.

METHODE

Binnen het VALDUVIS-Go Live project wordt een verbetertraject opgebouwd door;
1)

de vloot te verdelen in vaartuiggroepen met gelijkaardige scores met behulp van een clusteranalyse en

2)

verbetertrajecten uit te werken gebaseerd op de resultaten van deze analyse.

De clusteranalyse kan beschouwd worden als een belangrijke analyse als onderdeel van ‘VALDUVIS als Monitoringstool’. De
geïndividualiseerde verbetertrajecten die resulteren uit de clusteranalyse vormen een verderzetting van ‘VALDUVS als Leerinstrument’.

2.

DE CLUSTERANALYSE

Op vlootniveau worden alle indicatorresultaten geanalyseerd om groepen vaartuigen (clusters) te identificeren die gelijkaardig scoren per
indicator en over verschillende indicatoren heen. Hierdoor kan een duidelijk beeld geschept worden van de belangrijkste struikelblokken
voor het behalen van Tintermediair (fase I) en Tstreng (fase II) door de vloot. Deze groepen kunnen gedefinieerd zijn op basis van karakteristieken
als vlootsegment, métier, motorvermogen, etc.
Additioneel kunnen na voltooiing van de clusteranalyse inzichten verworven worden in de haalbaarheid van de voorgestelde methodiek.
Hierbij is het belangrijk om de waarden van Tintermediair en Tstreng te herevalueren. Er dient nader onderzocht te worden of deze doelstellingen
even haalbaar zijn voor de verschillende vaartuiggroepen (VALDUVIS als Monitoringstool), hoe deze groepen hun score kunnen verbeteren
(VALDUVIS als Leerinstrument) en of de vloot voldoende ruimte heeft om deze verbeteringen in realiteit uit te voeren. De clusteranalyse
biedt mogelijkheden om de methodiek de voorgestelde methodiek voor het toekennen van duurzame erkenning af te toetsen aan de
realiteit en om engagementen realistisch te (her)definiëren. Indien nodig kunnen per cluster aangepaste drempelwaardes en voorwaarden
toekend worden, maar hierbij is het participatief proces uiterst belangrijk en dienen beslissingen genomen te worden in samenspraak met
belanghebbenden van de sector.
De termijnen van fase I en fase II kunnen met behulp van de Clusteranalyse ook beter ingeschat worden.

3.

HET VERBETERTRAJECT

Afhankelijk van de uitkomst van deze analyse kunnen streefdoelen worden neergezet en aandachtspunten gedefinieerd voor verschillende
groepen vaartuigen. Hierdoor kunnen aangepaste adviezen verleend worden die de belangrijkste

en meest efficiënte

duurzaamheidsinspanningen beschrijven met het grootste positief effect op hun score. Deze groepsverbetertrajecten liggen aan de basis
van de geïndividualiseerde verbetertrajecten en zullen verder aangevuld worden met vaartuig-specifieke adviezen.
Dit verbetertraject is onderhevig aan een participatief proces en dient nog afgestemd te worden met verschillende partijen.
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4. TOEKOMSTIGE AANPASSINGEN
METHODIEK
A.

INLEIDING

Naast bovenstaande voorstellen voor het verbetertraject en engagementsverklaring dienen de berekeningsmethodes van de indicatoren
binnen de VALDUVIS-tool bepaalde opzichten verbeterd te worden. In dit hoofdstuk worden deze aanpassingen uiteengezet.

B.

AANPASSINGEN

1.

BODEMBEROERING

De indicator bodemberoering dient in latere fase aangepast te worden om volgende factoren in rekening te brengen;
1.

Scores aanpassen gebaseerd op bevindingen van het Benthis-project (Johnson, Gorelli, Jenkins, Hiddink, & Hinz, 2014; Lambert,
Jennings, Kaiser, Davies, & Hiddink, 2014). Hierbij gaat het o.a. over het opnieuw in overweging nemen van de factoren als
penetratiediepte van vistuig.

2.

Scoren van gebieden op vlak van gevoeligheid van mariene habitats voor visserijactiviteit– dit zodat reders actief gevoelige
gebieden zouden kunnen vermijden

3.

2.

Aanpassingen stimuleren richting duurzamere vistechnieken zoals pulskor

ANDERE INDICATOREN

Naast de indicator bodemberoering worden voor andere indicatoren aanpassingen verwacht wanneer nieuwe (internationale) inzichten
verworven worden of nieuwe databronnen ter beschikking komen.

5. OPMERKINGEN
A.

ONDERSTEUNENDE ACTIES

Om het verbetertraject mogelijk te maken, wetende dat de Vlaamse rederijen te klein zijn om zelf doorgedreven innovatie door te voeren,
zullen collectieve acties nodig zijn om innovatie en verbetering te stimuleren. Dit past tevens binnen Vistraject.
1.

Collectieve actie rond selectief vissen

2.

In kaart brengen van visgronden die gevoelig zijn voor zeebodemverstoring in relatie met visserij-inspanning van onze vloot

3.

Collectieve actie rond reductie bodemberoering

4.

Optimaliseren en automatiseren van traceerbaarheid

5.

Initiatieven organiseren om de bekendheid van VALDUVIS te vergroten (het creëren van een groter draagvlak)

7
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1. INLEIDING
Ter ondersteuning van de markttoepassing die uit het VALDUVIS-systeem voortvloeit werd in voorgaande adviesdocumenten1
een kader gecreëerd voor de toekenning van een duurzaamheidserkenning. Hierbij is het de ambitie om op 3 jaar tijd alle
vaartuigen te begeleiden richting een geaggregeerde score 2 die hoger is dan Tintermediair (60/100). In ruil krijgen de
geëngageerde reders een erkenning op de veilklok voor de reeds geleverde en toekomstige duurzaamheidsinspanningen. In
dit document wordt op deze ontwikkeling voortgebouwd door aandacht te besteden aan; (1) de manier waarop vaartuigen
begeleid worden bij de evolutie naar een hogere duurzaamheidsscore (het verbetertraject) en (2) de opvolging van
vorderingen in duurzaamheid van de hele vloot.
Om beide doelstellingen te onderbouwen is een goed inzicht nodig in de duurzaamheidsscores van de vloot en hoe de
individuele scores van vaartuigen zich tegenover elkaar verhouden. Dit inzicht kan bereikt worden door de vloot te verdelen
in vaartuiggroepen die gelijkaardig scoren voor een set indicatoren. Vervolgens kunnen deze groepen gebruikt worden als
evaluatie-eenheden voor het uitwerken van groepsadviezen (collectieve verbetertrajecten) als basis voor vaartuig-specifieke
verbetertrajecten (individuele verbetertrajecten). Daarnaast kunnen de duurzaamheidontwikkelingen opgevolgd worden per
vaartuiggroep om te evalueren of de drempelwaarden voor elke vaartuigroep even haalbaar zijn.
Om deze groeperingspatronen te onderzoeken wordt een MDS-analyse (Multidimensional Scaling) en een SIMPER test
(Similarity Percentages) uitgevoerd (Hoofdstuk 2). Gebaseerd op de resultaten van deze analyses wordt in Hoofdstuk 3.A een
overzicht gegeven van de belangrijkste vaartuiggroepen en hun typerende indicatorresultaten. Vervolgens worden in
Hoofdstuk 3.B per groep de indicatoren geïdentificeerd met het grootste groeipotentieel als basis voor het opstellen van
collectieve verbetertrajecten. Ten slotte wordt de outline van een individueel verbetertraject geschetst.

Figuur 1: Overzicht werkwijze

Adviesdocument 1: Aanbevelingen voor de ontwikkeling van een markttoepassing en adviesdocument 2: Concept voor het opstellen van een
verbetertraject
2
De geaggregeerde score is een score dat in één oogopslag informatie geeft over de duurzaamheid van een vaartuig. Hierbij wordt beroep
gedaan op de gewogen som van de 11 individuele indicatorscores. Meer informatie over deze methode is terug te vinden in Adviesdocument
1.
1
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2. RESULTATEN
A.

MULTI-DIMENSIONAL SCALING ANALYSE

1.

INLEIDING

Met behulp van een MDS analyse kan het niveau van gelijkheid tussen vaartuigen gevisualiseerd worden gebaseerd op de 11
individuele indicatorscores (het profiel). Vaartuigen worden in een grafiek uitgezet als punten in een tweedimensionale
ruimte, waarbij punten met gelijkaardige profielen dichter bij elkaar liggen. Vervolgens kunnen de vaartuigen verdeeld
worden in categorieën (zoals vlootsegment) om na te gaan of deze categorisering de patronen in de MDS-analyse kan
verklaren. Via een aanvullende test, de SIMPER test, kan bepaald worden of de verschillen tussen deze categorieën significant
zijn en welke indicatoren hier het meest aan bijdragen.

2.

RESULTAAT MDS

Onderstaande afbeelding (Figuur 2) geeft de MDS plot van Belgische vaartuigen weer3. Om anonimiteit te verzekeren worden
de vaartuignamen niet weergegeven.

Figuur 2: MDS plot van de Belgische visserijvloot

Deze MDS plot vertoont al enige aggregatie van vaartuigen, maar schept nog geen duidelijkheid over de achterliggende
reden van de aggregatie. Om de informatie meer leesbaar te maken dienen de vaartuigen in categorieën verdeeld te worden.
Na experimenteren met verschillende categorieën (o.a. Metier) bleek het vlootsegment (Groot Vlootsegment - GVS, Eurokotter,
Kustvisser) de grootste meerwaarde te bieden4. In Figuur 3 worden de resultaten van deze categorisering weergegeven en in
Figuur 3 kan als volgt geïnterpreteerd worden; vaartuigen die meer links onder gepositioneerd zijn scoren over het algemeen
lager over alle indicatoren heen dan vaartuigen die zich rechtsboven bevinden. De diagonale richting van linksonder naar
rechtsboven correspondeert dus met stijgende indicatorscores. Uit Figuur 3 kan bijgevolg afgeleid worden dat de verdeling

3

De oorspronkelijke gegevens zijn van het jaar 2015, maar enkel de vaartuigen die in 2016 nog actief waren werden opgenomen in deze
analyse.
4

De verschillen tussen de drie vaartuig categorieën waren significant, zoals bepaald door een main & pair-wise PERMANOVA test (Euclidean

distance).

4
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van vaartuigen over de verschillende duurzaamheidsklassen verschilt. Kustvissers lijken als groep lager te scoren dan het
Groot Vlootsegment en de Eurokotters.

Tabel 1 wordt de verdeling van de vaartuigen in elk vlootsegment uiteengezet tegenover de verschillende
duurzaamheidsklassen (zoals bepaald door de drempelwaarden).

Figuur 3: MDS plot van de Belgische visserijsector, met toevoeging van groepen; Groot Vlootsegment (GVS), Eurokotter en Kustvisser.
Vaartuigen links onderaan hebben gemiddeld een lagere score dan vaartuigen die zich rechts bovenaan bevinden.

Figuur 3 kan als volgt geïnterpreteerd worden; vaartuigen die meer links onder gepositioneerd zijn scoren over het algemeen
lager over alle indicatoren heen dan vaartuigen die zich rechtsboven bevinden. De diagonale richting van linksonder naar
rechtsboven correspondeert dus met stijgende indicatorscores. Uit Figuur 3 kan bijgevolg afgeleid worden dat de verdeling
van vaartuigen over de verschillende duurzaamheidsklassen verschilt. Kustvissers lijken als groep lager te scoren dan het
Groot Vlootsegment en de Eurokotters.

Tabel 1: Aantal vaartuigen per duurzaamheidsklasse en vlootsegment (geaggregeerde score)

DZH-klasse

Drempelwaarde

Eurokotter

Kustvisser

Groot Vlootsegment

Totaal

1 (zwak)

< Tzwak

0

2

0

2

2 (gemiddeld)

Tzwak < .. < Tintermedair

7

5

5

17

3 (goed)

>Tintermediair

14

4

27

45

Wanneer Tabel 1 in beschouwing genomen wordt zien we de verdeling van het aantal vaartuigen per vaartuigcategorie
binnen de verschillende duurzaamheidsklassen (zwak, gemiddeld, goed). Er is een relatief groter aantal kustvissersvaartuigen
die, zoals verwacht gebaseerd op de MDS-analyse, tot de lagere duurzaamheidsklassen behoren. Het grootste deel van de
kustvissersvaartuigen behoren tot klasse 2 (gemiddeld) en twee vaartuigen halen de Tzwak drempel niet (de enige twee uit de
hele vloot). Vaartuigen van het grote vlootsegment scoren voor het overgrote merendeel hoger dan Tintermediair (27) met maar
5 vaartuigen in klasse 2. Bij Eurokotters behoren 1/3 van de vaartuigen tot klasse 2 en 2/3 van de vaartuigen tot klasse 3.
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Deze resultaten reflecteren zich ook in de gemiddelde geaggregeerde score per vaartuigcategorie (Tabel 2).
Tabel 2: Gemiddelde geaggregeerde score per vaartuigcategorie

Vaartuigcategorie

Gem. geag. score

Group Kustvisser

57,17

Group GVS

62,12

Group Eurokotter

63,71

Deze bovenstaande uiteenzetting toont enkel hoe vaartuigen binnen elke categorie gedistribueerd zijn over de verschillende
duurzaamheidsklassen heen en geeft verder geen informatie weer over het hoe en waarom de vaartuigen zo scoren. Om
hier meer informatie over te winnen kan een SIMPER-test uitgevoerd worden om de verschillen tussen de hier beschreven
vaartuigcategorieën te achterhalen. Zodoende kan per vaartuigcategorie bepaald worden welke indicatoren de grootste
bijdrage leveren aan de verschillen tussen groepen, wat gebruikt kan worden om specifieke probleemindicatoren te
identificeren en adviezen op maat uit te schrijven in de verbetertrajecten. De resultaten van de SIMPER-test zijn terug te
vinden in bijlage (Hoofdstuk 4.A), in het volgend hoofdstuk volgt de discussie van de resultaten.

6
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B.

SIMPER TEST

1.

INLEIDING

Met behulp van de SIMPER-test (Bijlage 4.A) worden de indicatoren uitgelicht die het meest typerend zijn voor een bepaalde
vaartuigcategorie. Met deze informatie kunnen aangepaste verbetertrajecten uitgeschreven worden - de collectieve

verbetertrajecten, voor categorie specifieke probleemindicatoren om de duurzaamheidsscore van de vaartuiggroep collectief
te verbeteren. Deze adviezen dienen ook als basis voor het uitwerken van individuele verbetertrajecten.
Daarbij kan deze informatie ook inzicht geven in de mate waarin de streefwaarden realistisch zijn voor elk van de
vaartuigcategorieën. De herevaluatie van de streefwaarden wordt in het MaViTrans-project opgenomen en uitgevoerd. In dit
hoofdstuk zal de methodiek van herevaluatie kort toegelicht worden.

2.

RESULTAAT SIMPER

In onderstaande tabellen worden de resultaten van de SIMPER-test weergegeven. De resultaten zijn verdeeld in twee
categorieën: de indicatoren waarvoor geen significante verschillen zijn tussen de gemiddelde scores per vaartuigcategorie
(Tabel 3 - soortgelijke indicatoren) en de indicatoren die wel sterke verschillen vertonen in gemiddelde waarden (Tabel 4 kenmerkende indicatoren).
Tabel 3: Overzicht indicatoren met soortgelijke resultaten

Indicator

Groep Eurokotter

Groep GVS

Groep Kustvisser

Dierenwelzijn

0

1,3

14,8

Insp duurzame visserij

50

50

50

63,9

63,9

64,5

Veiligheid

78

79

78,6

Visbestand

83,9

82,5

82

Rentabiliteit

Tabel 4: Overzicht van indicatoren met resultaten die kenmerken zijn voor elke vaartuigcategorie

Indicator

Groep Eurokotter

Groep GVS

Groep Kustvisser

Visserij-inspanning

64,2

25,2

15,1

Verloning

32,7

44,7

22,2

Seizoen

59,8

57,2

71,8

Financiële stabiliteit

63,4

65,2

64,2

Bodemimpact

73,1

81,7

60,5

Brandstofverbruik

81

89,5

72,5

Gebaseerd op deze resultaten kan een selectie gemaakt worden van indicatoren waar elke vaartuigcategorie
inspanningen voor zal moeten leveren. De soortgelijke indicatorresultaten (Tabel 3) bevat indicatoren waarvoor elk
vaartuig, ongeacht de vaartuigcategorie waartoe hij behoort, inspanningen kan leveren om te verbeteren. Indicatoren
waarvoor de resultaten wel sterk verschillen tussen de categorieën laten toe om prioritaire indicatoren te bepalen per
groep. Welke indicatoren prioritair zijn hangt af van het gewicht van die indicator bij het berekenen van de
geaggregeerde score. Dit vormt het onderwerp in volgend hoofdstuk (Hoofdstuk 3. Verbetertrajecten).
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3. VERBETERTRAJECTEN
A.

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor het opstellen van collectieve en individuele verbetertrajecten. Hiervoor wordt
per vaartuigcategorie een selectie gemaakt van prioritair te behandelen indicatoren gebaseerd op de resultaten van
voorgaande testen (Hoofdstuk 3.B). Voor het opstellen van individuele verbetertrajecten op vaartuigniveau worden verder
de collectieve verbetertrajecten aangevuld met vaartuig-specifieke probleemindicatoren. In dit hoofdstuk wordt een outline
meegegeven van de inhoud van een individueel verbetertraject (Hoofdstuk 3.C).

B.

COLLECTIEVE VERBETERTRAJECTEN

1.

SELECTIE VAN INDICATOREN

1.1

TYPERING VAN VAARTUIGGROEPEN

Wanneer de resultaten uit Tabel 4 en Tabel 5 uit voorgaand hoofdstuk in beschouwing genomen worden kan geconcludeerd
worden dat:




Het Grote Vlootsegment gemiddeld het best scoort op bodemimpact, brandstofverbruik en verloning.
Kustvissers gemiddeld het best scoren op seizoen
Eurokotters gemiddeld het best scoren op visserij-inspanning (groot verschil tegenover andere vaartuigen)

Voor de overige indicatoren wijken de gemiddelde scores niet ver van elkaar af.

1.2

BEPALEN VAN FOCUSINDICATOREN

De volgende stap is het identificeren van focusindicatoren. Hierbij moet rekening gehouden worden met;
(1)

De impact van de indicator op de geaggregeerde score (evalueren van gewicht)

(2) De score van de indicator tegenover Tzwak, Tintermediair, Tstreng (evalueren van groeipotentieel)
Om deze selectie te faciliteren wordt In Tabel 5 de gemiddelde indicatorscores per vaartuigcategorie, de gewichten en
indicator specifieke drempelwaardes meegegeven. Via deze tabel kunnen de focusindicatoren per vaartuigcategorie bepaald
worden als basis voor het uitwerken van verbetertrajecten. Dit betekent echter niet dat de andere indicatoren onbelangrijk
zijn, er wordt enkel gekozen voor prioritair te behandelen indicatoren.
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Tabel 5: Vergelijkend overzicht van kenmerkende en soortgelijke indicatoren, drempelwaardes en gewicht van indicator. Kleuren worden per
rij toegekend met rood voor de laagste score en groen voor de hoogste. Dit laat toe om te onderzoeken welke groep vaartuigen laag scoort
voor een indicator relatief tegenover de drempelwaardes en of de betreffende indicator een hoog gewicht toegekend gekregen heeft bij de
berekening van de geaggregeerde score.

Indicator

Eurokotter GVS

Kustvisser Tzwak

Tintermediair

Tstreng

Gewicht (totaal)

Kenmerkende indicatoren
Visserij-inspanning

60,8

25,2

15,1

25,7

57,15

88,6

10%

Verloning

32,7

44,7

22,2

10

11

28

6%

Seizoen

59,8

57,2

71,8

50

59,29

75

5%

Financiële stabiliteit

63,4

65,2

64,2

10

30

60

3%

Bodemimpact

73,1

81,7

60,5

58

69

80

10%

Brandstofverbruik

81

89,5

72,5

71

78

89

10%

Soortgelijke indicatoren
Dierenwelzijn

0

1,3

14,8

37,5

50

62,5

6%

Insp. D. Vis

50

50

50

50

60

80

15%

63,9

63,9

64,5

58

60

62

7%

veiligheid

78

79

78,6

50

65

80

8%

Visbestand

83,9

82,5

82

70

80

90

20%

Rentabiliteit

De indicatoren met de grootste impact (samen 35% totale score) op de totale geaggregeerde score zijn;



Visbestand
Inspanning duurzame visserij

Andere belangrijke indicatoren met een grote impact op de totaalscore zijn (30 % totaalscore);




1.3

Visserij-inspanning
Bodem-impact
Brandstofverbruik

DISCUSSIE FOCUSINDICATOREN
Visbestand (20 %)
Over het algemeen voldoen alle vaartuigen aan de Tintermediair voor visbestand (80). Een groei richting Tstreng (90) wordt
toch aangemoedigd aangezien dit een grote invloed heeft op de totaalscore.
Inspanningen duurzame visserij (15%)
Alle vaartuigen kunnen evenveel investeren in de groei richting Tintermedair (60). Een stijging van 10 punten bij deze
indicator vertaalt zich in een stijging van 1,5 op de totale geaggregeerde score. Bovendien wordt verwacht dat
inspanningen leveren in het kader van deze indicator een positief effect zullen hebben op andere indicatoren.
Visserij-inspanning ( 10% )
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Enkel de groep Eurokotters scoort hier gemiddeld goed voor, en bevindt zich reeds boven Tintermediair. Zowel het GVS
als de Kustvissers bevinden zich onder Tzwak. Het behalen van Tzwak is haalbaar voor GVS, en moet een streefwaarde
zijn voor Kustvissers5.
Bodem-impact
Elke groep scoort gemiddeld beter dan Tzwak. Enkel de kustvissersgroep scoren minder goed dan Tintermediair (als
bepaald door het gemiddelde tussen Tzwak en Tstreng)5.
Brandstofverbruik
Ook voor brandstofverbruik halen de Kustvissers gemiddeld de drempel van Tintermedair niet. Het grote vlootsegment
haalt hiervoor Tstreng reeds dus hoeft geen focus te zijn5.

2.

CONCLUSIE

Voor het opstellen van collectieve verbetertrajecten zal op korte termijn voor alle vaartuigen ingezet moeten worden op de indicatoren
duurzame inspanningen visserij (DIV) en visserij-inspanning. Voor DIV is voor alle vaartuigcategorieën veel groei mogelijk, met een potentiele
positieve impact op andere indicatoren. Een verbetering van indicator visserij-inspanning heeft eveneens veel mogelijkheden voor groei.
Daarnaast zijn er enkele categorie specifieke indicatoren waar op ingezet kan worden. Deze worden in

Tabel 6 weergegeven.

Tabel 6: Overzicht van de belangrijkste focusindicatoren bij het opstellen van verbetertrajecten voor elke vaartuigcategorie (Collectieve
verbetertrajecten).

Indicator
Visbestand
Inspanningen duurz. visserij
Visserij-inspanning
Bodem-impact
Brandstofverbruik

Eurokotters
x
x

GVS
X
x
X

Kustvissers
x
X
x
X
x

Een belangrijke noot bij deze conclusie is de assumptie dat groei voor elke vaartuigcategorie (even) mogelijk is. Wanneer de
visserij-inspanningsresultaten in beschouwing genomen worden scoren de vaartuigen van de Belgische vloot goed, maar er
dient gestreefd te worden naar de strenge streefwaarde. Aangezien er nog geen historische tijdsreeks is van de gemiddelde
groei in duurzaamheidsscore per jaar kan nog geen uitspraak gedaan worden over de haalbaarheid van de streefwaarden.
Bovendien wordt verwacht dat, naarmate de duurzaamheidsscore voor een indicator stijgt, het verder stijgen van de score
moeilijk wordt. Zo kan een investering in, bijvoorbeeld, een duurzamer vistuig zich vertalen in een stijging van x voor een
bepaalde indicator, maar zal een verdere stijging in die indicator moeilijk zijn aangezien er recent reeds een grote investering
in duurzaamheid uitgevoerd werd. Bovendien kunnen de groeimogelijkheden variëren tussen vaartuiggroepen, waardoor de
verwachtte streefwaarden niet even haalbaar zijn voor elke groep. Dit onderwerp is opgenomen in het MaViTrans project.,
waar ruimte gemaakt is voor het evalueren van de vorderingen in duurzaamheid en de mogelijkheid geïncorporeerd wordt
voor evalueren van streefwaarden per vaartuigcategorie.

5 Er

moet nagegaan worden of een stijging in score haalbaar en niet beperkt wordt door eigenschappen die inherent zijn aan het type
visserij (een glazen plafond). Voor de Kustvissers is mogelijks een aangepaste drempelwaarde nodig. Deze optie dient ook geëxploreerd te
worden bij het grote vlootsegment en vormt een onderdeel van het MaViTrans-project.
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C.

OUTLINE INDIVIDUEEL VERBETERTRAJECT

1.

INHOUD

Het individueel verbetertraject geeft de reder de nodige informatie om de eerste 3 jaar te werken aan de verduurzaming
van de activiteiten. Het individueel verbetertraject zal voortbouwen op de adviezen uit het collectief verbetertraject
(focusindicatoren) maar met aanpassingen en aanvullingen naargelang de indicatorscores voor het betreffende vaartuig. De
wetenschappers aan het ILVO identificeren indicatoren met groeimogelijkheden en beschrijven welke activiteiten een
positieve impact zullen hebben op de duurzaamheidsscore in de vorm van een voorstel verbetertraject. Dit voorstel wordt
vervolgens met de reder besproken en aangepast gebaseerd op de feedback. Het doel is om een verbetertraject te bekomen
dat zowel door de reder als de onderzoekers gedragen wordt.

2.

OPBOUW INDIVIDUEEL VERBETERTRAJECT

Inhoudelijk zal het verbetertraject volgende punten bevatten;
1)

Profiel

In het vaartuigprofiel krijgt de reder informatie over de duurzaamheidsklasse (< Tzwak, Tzwak – Tintermediair of Tintermediair <) en
vaartuigcategorie waartoe het vaartuig behoort.
2)

Resultaten

De resultaten van het vaartuig bevatten de geaggregeerde duurzaamheidsscore, de individuele indicatorresultaten en de
scoring relatief tegenover de vaartuigcategorie en de hele vloot. Deze informatie dient als basis voor het identificeren van
focusindicatoren en het uitwerken van het verbetertraject.

De informatie dat hier gepresenteerd wordt kan ook

teruggevonden worden op www.valduvis.be.
3)

Verbetertraject

Gebaseerd op de adviezen voor de collectieve verbetertrajecten en identificatie van indicatoren met groeipotentieel worden
hier adviezen uitgeschreven die de grootste groei in duurzaamheidsscore kunnen bestendigen. Deze resultaten worden
besproken met de reder.
4)

Feedback

Het luik laat aanpassingen toe aan het verbetertraject gebaseerd op de feedback van de reder. Het verbetertraject wordt
aangepast tot de reder en ILVO wetenschappers tot een akkoord komen op de inhoud.
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4. BIJLAGE
A.

RESULTATEN SIMPER-TEST

Via een SIMPER test kan bepaald worden welke indicatoren de belangrijkste bijdrage leveren aan het verschil tussen twee
groepen. Aangezien er in deze context drie groepen met elkaar vergeleken worden, worden de onderlinge verschillen
weergegeven in 3 vergelijkende tabellen (GVS & Eurokotter, Eurokotter & Kustvissers, Kustvissers & GVS). In deze tabellen
worden de gemiddelde waardes van elke indicator vergeleken (Av. Value) en wordt het belang dat dit verschil aanneemt in
het onderscheiden van de groepen procentueel weergegeven (Contrib %). Hieronder staan de resultaten per groep ( sectie
1) en de drie vergelijkende tabellen (sectie 2) weergegeven.

1.

PER GROEP
GROUP KUSTVISSER
AVERAGE SQUARED DISTANCE = 3441,64

SPECIES

12

Av.Value

Av.Sq.Dist

Sq.Dist/SD

Contrib%

Cum.%

INSPANNING DUURZAME VISSERIJ

50

0

#######

0

0

VEILIGHEID

78,6

0

#######

0

0

RENTABILITEIT

63,9

19,6

0,47

0,57

0,57

DIERENWELZIJN

14,8

56,8

0,31

1,65

2,22

VISBESTAND

82

107

0,37

3,11

5,33

VISSERIJ-INSPANNING

13,8

156

0,52

4,54

9,88

VERLONING

22,2

210

0,56

6,09

15,97

SEIZOEN

71,8

622

0,59

18,06

34,02

BRANDSTOFVERBRUIK

72,5

671

0,36

19,49

53,52

BODEMIMPACT

60,5

783

0,52

22,74

76,26

FINANCIELE STABILITEIT

64,2

817

0,48

23,74

100
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GROUP EUROKOTTER
AVERAGE SQUARED DISTANCE = 3303,48

SPECIES

Av.Value

Av.Sq.Dist

Sq.Dist/SD

Contrib%

Cum.%

INSPANNING DUURZAME VISSERIJ

50

0

#######

0

0

DIERENWELZIJN

0

0

#######

0

0

VEILIGHEID

78

6,74

0,22

0,2

0,2

VISBESTAND

83,9

8,7

0,54

0,26

0,47

SEIZOEN

59,8

113

0,3

3,43

3,9

VERLONING

32,7

173

0,45

5,23

9,12

RENTABILITEIT

63,9

247

0,25

7,48

16,6

BRANDSTOFVERBRUIK

81

498

0,3

15,08

31,68

BODEMIMPACT

73,1

607

0,49

18,37

50,05

VISSERIJ-INSPANNING

60,8

635

0,53

19,23

69,27

FINANCIELE STABILITEIT

63,4

1,02E+03

0,51

30,73

100
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GROUP GVS
AVERAGE SQUARED DISTANCE = 1432,54

SPECIES

Av.Value

Av.Sq.Dist

Sq.Dist/SD

Contrib%

Cum.%

50

0

#######

0

0

VISBESTAND

82,5

6,1

0,38

0,43

0,43

VEILIGHEID

79

7,23

0,23

0,5

0,93

BRANDSTOFVERBRUIK

89,5

9,71

0,51

0,68

1,61

RENTABILITEIT

64,5

10,3

0,49

0,72

2,33

DIERENWELZIJN

1,28

26,6

0,23

1,85

4,18

VISSERIJ-INSPANNING

23,3

56,6

0,44

3,95

8,13

VERLONING

44,7

73,6

0,34

5,14

13,27

SEIZOEN

57,2

91,3

0,4

6,38

19,64

BODEMIMPACT

81,7

313

0,27

21,87

41,51

FINANCIELE STABILITEIT

65,2

838

0,47

58,49

100

INSPANNING DUURZAME VISSERIJ
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2.

TUSSEN GROEPEN

2.1

GVS & EUROKOTTERS

Tabel 7: SIMPER resultaten tussen GVS en Eurokotters

Group GVS

Group Eurokotter

Av.Value

Av.Value

Variable

Av.Sq.Dist

Sq.Dist/SD

Contrib%

Cum.%

visserij-inspanning

25,2

64,2

1,99E+03

1,2

32,27

32,27

Financiële stabiliteit

65,2

63,4

1,78E+03

0,77

28,87

61,15

Bodemimpact
Brandstofverbruik
Verloning

81,7
89,5
44,7

73,1
81
32,7

955
557
379

0,62
0,32
0,74

15,48
9,03
6,14

76,63
85,66
91,8

Wanneer de vaartuigen uit het Grote Vlootsegment (GVS) en de Eurokotters met elkaar vergeleken worden zien we over het
algemeen dat het GVS beter scoort op volgende indicatoren;





Financiële stabiliteit
Bodemimpact
Brandstofverbruik
Verloning

Het GVS scoort gemiddeld veel slechter op de indicator visserij-inspanning.

2.2

GVS EN KUSTVISSERS

Tabel 8: SIMPER resultaten tussen GVS en Kustvissers

Group GVS
Variable

Av.Value

Group Kustvisser
Av.Value

Av.Sq.Dist

Sq.Dist/SD

Contrib%

Cum.%

Financiële stabiliteit

65,2

64,2

1,56E+03

0,73

25,1

25,1

Bodemimpact

81,7

60,5

1,46E+03

0,8

23,64

48,74

Brandstofverbruik

89,5

72,5

909

0,41

14,67

63,41

Seizoen

57,2

71,8

866

1

13,97

77,38

Verloning

44,7

22,2

768

0,94

12,4

89,77

Dierenwelzijn

1,28

14,8

260

0,74

4,19

93,96

Wanneer het grote vlootsegment met de kustvisserij vergeleken wordt zien we dat ze op vlak van financiële stabiliteit sterk
gelijkaardig scoren. Het GVS scoort wel gemiddeld beter op;





Bodemimpact
Brandstofverbruik
Verloning
Visserij-inspanning

Kustvissers scoren beter op;


Seizoen (eigen aan visserij)

ADVIESDOCUMENT | MDS-analyse en SIMPER – test als basis voor het uitwerken van verbetertrajecten
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2.3

EUROKOTTERS EN KUSTVISSERS

Tabel 9: SIMPER resultaten tussen Eurokotters en Kustvissers

Group Eurokotter
Variable

Group Kustvisser

Av.Value

Av.Value

Av.Sq.Dist

Sq.Dist/SD

Contrib%

Cum.%

visserij-inspanning

64,2

15,1

2,94E+03

1,32

32,06

32,06

Financiële stabiliteit

63,4

64,2

1,71E+03

0,77

18,63

50,69

Bodemimpact

73,1

60,5

1,45E+03

0,82

15,78

66,46

Brandstofverbruik

81

72,5

1,16E+03

0,49

12,59

79,05

Seizoen

59,8

71,8

818

0,88

8,91

87,96

Verloning

32,7

22,2

466

0,74

5,08

93,04

Wanneer Eurokotters en Kustvissers met elkaar vergeleken worden scoren Eurokotters beter op;





Visserij-inspanning
Bodemimpact
Brandstofverbruik
Verloning

Kustvissers scoren beter op;


Seizoen

Eurokotters en Kustvissers scoren gelijkaardig op;


16

Financiële stabiliteit

ADVIESDOCUMENT | Basisanalyses voor het uitwerken van verbetertrajecten

ADVIESDOCUMENT | Fout! Gebruik het tabblad Start om Heading 1 toe te passen op de tekst die u hier wilt weergeven.
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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

Lancelot Blondeel, Wetenschappelijk onderzoeker
Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek
Dier
Ankerstraat 1
8400 Oostende
T +32 59 56 98 97
lancelot.blondeel@ilvo.vlaanderen.be

Burgemeester Van Gansberghelaan 92
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Arne Kinds | arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be
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Eenheid Landbouw en Maatschappij
Ludwig Lauwers | ludwig.lauwers@ilvo.vlaanderen.be
Jef Van Meensel | jef.vanmeensel@ilvo.vlaanderen.be
Klaas Sys | klaas.sys@ilvo.vlaanderen.be
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Projectnaam: VALDUVIS Go Live!
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Periode: 01/01/2016 - 31/12/2016
Gefinancierd door:


EFMZV – Europees Fonds voor Maritieme Zaken en
Visserij

I.

Context

VALDUVIS is een tool om de sociale, economische én ecologische duurzaamheid van de Vlaamse
visserij op een genuanceerde manier te bepalen. In VALDUVIS I werd door ILVO de methodologie
ontwikkeld om duurzaamheidsscores te berekenen tot op tripniveau. Vervolgens werden verschillende
toepassingen voor VALDUVIS geïdentificeerd: VALDUVIS als leerinstrument, VALDUVIS als
monitoringstool en VALDUVIS als marktinstrument. In VALDUVIS II werd het leerinstrument VALDUVIS
ontwikkeld en werd het systeem in de praktijk getest in samenwerking met een viertal
pilootvaartuigen. Daarnaast werd een webplatform ontworpen waarop reders hun
duurzaamheidsscores konden raadplegen. Het uitrollen van VALDUVIS voor de gehele Vlaamse vloot
gebeurt in het VALDUVIS Go Live!-project.

II.

Doelstelling
1. Algemeen
VALDUVIS Go Live! heeft als finale doelstelling het volledig geautomatiseerd laten verlopen van de
VALDUVIS-duurzaamheidsberekeningen voor de ganse Vlaamse vloot: van het uitwisselen van tripdata
op vaartuigniveau tot het publiceren van syntheserapporten met duurzaamheidsscores op de
VALDUVIS-server. Daarnaast worden de eerste stappen gezet naar de inzet van VALDUVIS als
ondersteuning van een marktinstrument.

2. Communicatiedoelstelling
Communicatie van de projectdoelstellingen, -voortgang en resultaten zit ingebed in het takenpakket
beschreven in het projectvoorstel (WP 6).
Gezien het belang van een goede betrokkenheid van de verschillende sectorspelers voor het welslagen
van dit project, worden verschillende communicatiekanalen voor verschillende doelgroepen
gehanteerd. Zo zal de VALDUVIS-website up-to-date gehouden worden; zullen er verschillende
overlegmomenten met de sector voorzien worden om de gedragenheid van de projectresultaten te
garanderen; zullen de VALDUVIS-stuurgroepen als een belangrijk overlegmoment benut worden, zal
het VALDUVIS-initiatief naar de brede sector gecommuniceerd worden via het informatieblad van De
Rederscentrale, de facebookpagina van de Kenniskring ‘Innoverend Vissen’, het Twitter-account van
VALDUVIS, andere beschikbare fora en persoonlijke contacten. Ook op internationaal niveau wordt er
verder afgetoetst ter verbetering en eventueel gebruik van de tool.

VALDUVIS Go Live! - Communicatieplan
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3. Objectieven van communicatie
Bij de communicatie naar stakeholders toe worden volgende objectieven nagestreefd:







III.

Het creëren van bewustwording aan de rederszijde inzake het belang van het meegeven van
duurzaamheidsinformatie en hieraan gekoppeld het warm maken om mee te stappen in het
ontwikkelde informatiesysteem.
Inzichten verwerven naar hoe toekomstige VALDUVIS-gebruikers het systeem in de toekomst
optimaal kunnen benutten.
Het creëren van bewustwording rond de factoren die meespelen bij de aankoopkeuze van vis
aan de aankoopzijde.
Stakeholders aansporen om actief deel te nemen aan het project en betrokkenheid creëren.
Verspreiden van objectieve informatie omtrent duurzame en kwaliteitsvolle vis.

Doelgroepanalyse
Een uitgebreide analyse van de VALDUVIS-stakeholders is terug te vinden in de appendix van het
VALDUVIS-eindrapport onder ‘3 Overige verslagen’ met als titel ‘Stakeholderanalyse’.

1.

De Stuurgroep

De VALDUVIS Go Live!-stuurgroep zal beroep doel op het reeds bestaande VALDUVIS-consortium.
Tijdens de eerste stuurgroep wordt besproken of andere partijen moeten betrokken worden.
Er wordt er vertegenwoordiging van volgende organisaties in de stuurgroep voorzien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Vlaamse Visveilingen
Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, eenheid Dier
Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, eenheid Landbouw en Maatschappij
Het Departement Landbouw en Visserij – ALVB
De Rederscentrale
Natuurpunt
VLAM
Vis en gezond
VISGRO

2. De stakeholders
Deze doelgroep omvat alle spelers in de visserijsector die een direct belang hebben bij het gebruik en
het verder ontwikkelen van de VALDUVIS-tool: vissers, reders, veilingen, groothandel, beleid, ngo’s,
korte keten initiatieven,…

3. Het brede publiek
Het is ook de bedoeling om kopers, verwerkers en consumenten van vis verder in de keten te bereiken
en te informeren.
VALDUVIS Go Live! - Communicatieplan
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IV.

Methodes
VALDUVIS Go Live! zal onderstaande technieken gebruiken om te communiceren over de vooruitgang
en resultaten van het project:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V.

Artikels op vakwebsites (Vilt, Visserijnieuws, Vlizine,…)
Tussentijdse rapporten en eindrapporten
Artikels in vaklitertuur (Visaktua, Rederscentrale, Visserijnieuws,…)
Vulgariserende artikels
Persmoment (radio en televisie)
Stuurgroepvergaderingen
Presentaties op wetenschappelijke congressen
Presentaties op evenementen
VALDUVIS-webpagina
VALDUVIS-twitteraccount
Mededelingen op de Facebook Innoverend Vissen

Evaluatie
Het verloop van de communicatie kan gedurende het project op volgende wijze worden geëvalueerd:






VI.

Update van de communicatie-activiteiten in het kader van de stuurgroepvergaderingen
Aantal gepubliceerde artikels
Verslag van persmomenten
Verspreiding van de rapporten, infofiches en infobrochures
Aantal hits op de VALDUVIS-website

Planning
Onderstaande figuur geeft de communicatieplanning weer.

VALDUVIS Go Live! - Communicatieplan
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Persmoment

Int. Marine
science
congerence

Introductie
CRISP

WG FTFB

MSEAS

VLIZ Marine
science day

Brede publiek

VALDUVIS-Webpagina / Twitter / Facebook

Figuur 1: Illustratie van de VALDUVIS Go Live!-communicatieplanning. Afkortingen: SG = stuurgroep; WG = werkgroep
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