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 VALDUVIS 
Uitnodiging MSP III “Indicatoren voor een duurzame visserij” 

16 mei 2014 – 13h30 tot 17h00 - ILVO Oostende 

Beste, 

Graag hadden wij u uitgenodigd op het volgende multistakeholderproces (MSP*)  binnen het VALDUVIS-

project op 16 mei 2014 van 13h30 tot 17h op ILVO-visserij. VALDUVIS is een onderzoeksproject dat 

werkt aan een systeem om de duurzaamheid van de Belgische vloot te meten. 

Dit MSP focust op de indicatoren die van belang zijn om de duurzaamheid van de Belgische vloot op 

een genuanceerde manier op te meten. Het is de bedoeling om tijdens dit MSP de nieuw ontwikkelde 

indicatoren onder de loep te nemen: ‘Welke data wordt voor de berekening gebruikt?’, ‘Hoe worden de 

scores/kleuren/klassen bepaald?’, ‘Hoe scoort de Belgische vloot op deze indicator?’,… Concreet zullen 

volgende indicatoren aan bod komen: 

 Bodemimpact  Rentabiliteit totaal vermogen 

 Discards  Financiële stabiliteit 

 Seizoen  Verloning 

 Kwetsbaarheid  Veiligheid 

 Milieuverantwoord vissen  

 

U mag van ons op 6 mei een introductiefiche  van de indicatoren verwachten zodat u zich zeker 

voldoende inhoudelijk kan voorbereiden. 

Gelieve te bevestigen of u aanwezig kan zijn vóór 9 mei. 

Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen op 16 mei. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het VALDUVIS-team 

* Een MSP heeft als doelstelling om expertise uit het praktijkveld te verzamelen en om  voorlopige  

onderzoeksresultaten af te toetsen via feedback van de verschillende stakeholders.  
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