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Inleiding 

Naar aanleiding van concrete vragen vanuit de sector naar de vooruitgang binnen het VALDUVIS-project werd beslist 

een summier overzicht van de projectvoortgang op te stellen en rond te sturen naar alle belanghebbenden. Dit 

document beschrijft hetgeen het afgelopen jaar binnen VALDUVIS werd bereikt en waar op dit moment aan wordt 

gewerkt. Om in de toekomst onze belangrijkste stakeholders beter op de hoogte te houden van de vorderingen 

binnen het project zal tweemaandelijks een nieuwsbrief met updates via mail worden rondgestuurd. Binnenkort kan u 

ook alle VALDUVIS-rapporten online opvragen. Tot dan kan u steeds alle rapportering bij het VALDUVIS-team 

opvragen ter consultatie. 

De projectdoelstelling van VALDUVIS is een eerder eenvoudig te evalueren output, nl. een informatiesysteem die de 

duurzaamheid van de aangelande vis door Belgische vaartuigen kwantificeert m.b.v. ecologische, economische en 

sociale indicatoren. Echter, vooraleer effectief gestart kan worden met de ontwikkeling van dit systeem (d.i. 

ontwikkeling van indicatoren, opmaak van datareeksen, toekenning van scores en gewichten, etc.), is het noodzakelijk 

om een reeks voorbereide stadia te doorlopen om de slaagkansen en het draagvlak binnen de sector te verhogen. 

Deze fase is uiteraard essentieel, maar de output als verslagen en rapporten is misschien moeilijker te evalueren en 

direct te linken met het uiteindelijke doel nl. een duurzaamheidsster. Deze voorbereidende fase beslaat eigenlijk het 

volledige eerste projectjaar. Op dit moment is de voorbereidende fase zo goed als achter de rug en wordt er gewerkt 

aan het effectief uitwerken van de duurzaamheidsster. 

 

De voorbereidende fase (juli 2012 – juli 2013) 

Vooraleer de duurzaamheidsster kan uitgewerkt worden is het van belang de visserijketen in Vlaanderen in kaart te 

brengen om duidelijk te maken van en voor welke schakels in de keten een informatieplatform wordt opgesteld. 

Concrete vragen als ‘Hoe is de Vlaamse vloot opgedeeld?’’ “Welke visgronden zijn voor onze visserij van belang?” 

“Welk traject legt de vis af na het aanlanden?” komen hierbij aan bod. Op dit moment wordt een rapport uitgeschreven 

waarbij het traject beschreven wordt dat een vis aflegt na het aanlanden door een Belgisch vaartuig (‘De flow van de 

Belgisch aangelande vis’). Daarnaast wordt alle verzamelde losse documentatie (bijv. excel-sheets met 

gedetailleerde beschrijving van de vloot) gecompileerd tot één overzichtelijk rapport voor deze deeltaak (‘De 

Belgische visserijketen in kaart’). Hierbij aansluitend kan ook het rapport ‘Vergelijkende studie van de visserij in 

verschillende lidstaten rond de Noordzee (B, NL, VK, DK)’ worden toegevoegd. 

Om het project te doen slagen is het van belang na te gaan hoe hoog de nood is naar een dergelijk initiatief en door 

welke partijen het al dan niet slagen van het project kan beïnvloed worden. Vragen als “Wat zijn de zwaktes, sterktes 

en struikelblokken voor een informatieplatform?” “Welke partijen zijn geïnteresseerd in nauwe betrokkenheid en 

deelname?” enz. werden via diepte-interviews beantwoord en gecompileerd in het verslag ‘Stakeholderanalyse’. 

Daarnaast werd ook op generiek niveau onderzocht welke de incentives kunnen zijn voor de consument om voor 

duurzame vis te kiezen en hoe vissers kunnen gemotiveerd worden om duurzamer te vissen. De conclusies van deze 

studie kunnen worden teruggevonden in het rapport ‘Inschatting van de acceptatie- en betalingsbereidheid voor 

gecertificeerde vis’. 

Reeds bestaande of gefaalde initiatieven in het binnen- en buitenland rond het valoriseren van duurzame vis werden 

opgelijst en geëvalueerd (bijv. MSC, FOS, Wild Caught Methodology). ILVO verzamelde al deze informatie in een 

overzichtelijke en gebruiksvriendelijke ‘sustainable seafood database’ waarin bestaande informatiesystemen rond 

duurzame vis met elkaar kunnen worden vergeleken a.d.h.v. een aantal parameters. Daarnaast worden ook de 

indicatoren waarop deze systemen beroep doen nauwkeurig beschreven. Deze databank is naast een overzichtelijk 
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naslagwerk een belangrijke werkbron bij het effectief ontwikkelen van de VALDUVIS-indicatoren. Deze databank zal 

tijdens de volgende stuurgroep worden voorgesteld. 

Zijtraject “Traceerbaarheid” 

VALDUVIS kan slechts betekenisvolle uitspraken doen over de duurzaamheid van een lot vis als de 

duurzaamheidsscore is gebaseerd op betrouwbare en volledige informatie. Een van de projectdoelstellingen is het 

organiseren van de traceerbaarheid van de aangelande vis, zodat de juiste duurzaamheidsster wordt gelinkt aan het 

gepaste lot vis. 

Deze projecttaak is in een stroomversnelling geraakt nadat de Vlaamse Visveiling heeft beslist het project 

“traceerbaarheid” in te dienen. In dit project worden viskisten uitgerust met RFID-tags om de traceerbaarheid van de 

vis, conform de vereisten binnen de Europese wetgeving, te optimaliseren. Aangezien de data die op de tags terecht 

moet komen direct gelinkt is aan de data die VALDUVIS opvraagt voor de berekening van haar duurzaamheidsscore, 

werd het noodzakelijk om vanuit VALDUVIS deze taak prioritair te behandelen. Hiervoor werd een studie gedaan naar 

de manier waarop traceerbaarheid op dit moment in de visserijsector wordt georganiseerd, met vooral een focus op 

de Noordzee-regio. Op basis van de meest werkbare systemen ontwikkelde VALDUVIS een traceersysteem voor de 

Belgische visserij en toetste dit af met de belangrijkste stakeholders tijdens een eerste multistakeholderproces (MSP I 

“Traceerbaarheid” – 8 februari 2013). Op basis van deze resultaten kon het project “traceerbaarheid” verder worden 

uitgewerkt. Daarnaast werd voor VALDUVIS duidelijk voor welke parameters in de duurzaamheidsster nauwkeurige 

real-time data beschikbaar zou zijn in de toekomst (bijv. gegevens uit het elektronisch logboek e-catch). Deze real-

time data heeft immers meer betekenis dan data die berekend wordt op basis van tijdsreeksen. 

 

Ontwerp van het informatiesysteem (juli 2013-juli 2014) 

Na het doorlopen van de voorbereidende fase kon de effectieve ontwikkeling van het informatiesysteem van start 

gaan. Zoals op de vorige stuurgroep werd toegelicht wordt hiervoor een welbepaald framework gebruikt waaraan de 

ontwikkeling van het systeem wordt opgehangen.  

Een noodzakelijke stap hierin is het definiëren en afstemmen van de thema’s voor het opmeten van een duurzame 

Belgische visserij. Om deze thema’s te definiëren werd beroep gedaan op de informatiesystemen beschikbaar in de 

databank, wetenschappelijke literatuur en diepte-interviews met stakeholders. Op het einde van de maand oktober 

worden de thema’s die binnen de duurzaamheidsster zullen worden opgemeten bepaald tijdens het tweede 

multistakeholderproces (MSP II “Indicatoren voor een duurzame visserij” – 29 oktober 2013). 

Op dit moment worden bij wijze van voorbeeld ook twee concrete indicatoren uitgewerkt. Enerzijds de indicator 

‘Visbestand’, die een genuanceerde score wil geven voor het visbestand van de soorten die door Belgische vissers 

worden aangeland. Anderzijds de indicator ‘Visserijdruk’ die de impact op de visstocks van bijvangstsoorten wil 

kwantificeren. Deze indicatoren en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen zullen tevens aan bod komen tijdens 

het tweede multistakeholderproces. 

Tijdens het multistakeholderproces zal naast het bepalen van de thema’s en het voorstellen van twee indicatoren ook 

bepaald worden welke indicatoren best prioritair worden behandeld. Deze indicatoren zullen dan de komende 

maanden worden uitgewerkt en hun invulling zal telkens met stakeholders worden besproken. 

 




