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VALDUVIS is een As4-project onder het Europees Visserijfonds en werd mede mogelijk 
gemaakt door financiering door bovenstaande partners.

VALDUVIS wil  
... inspanningen voor een duurzame visserij erkennen en 
valoriseren via verbeterde markttoegang en een betere prijs.

... een betrouwbaar instrument aanbieden dat kan gebruikt 
worden door verschillende actoren, afhankelijk van hun 
noden.

Waarom is VALDUVIS innovatief ?

Houdt rekening met de 3 pijlers van duurzaamheid

Op maat van kleinschalige, lokale visserijen

Score per vistrip 

Wetenschappelijk onderbouwd

Actieve stakeholderparticipatie 

Vrij goedkoop en eenvoudig te implementeren

Geautomatiseerde berekening laat real-time scoring toe
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Hoe werkt VALDUVIS ?

Stap 2: de scores berekenen

Stap 3: de informatie zichtbaar maken

Het elektronisch logboek van het vaartuig bevat de informatie 
die nodig is om de trip te beoordelen:

 Naam van het vaartuig
 Type vistuig (inclusief aanpassingen)
 Vangstgebied
 Vangstsamenstelling
 Vangstdatum

Bijkomende data zijn nodig om de sociale en economische 
indicatoren te berekenen.

Met de VALDUVIS-methode bepalen we de duurzaamheid van 
de vistrip aan de hand van 14 indicatoren.
 Elke indicator krijgt een score van 0 (minst duurzaam) tot
 100 (meest duurzaam).
 Visserijactiviteit wordt beoordeeld op basis van de
  3 pijlers van duurzaamheid: ecologische, sociale en   
 economische duurzaamheid.
 Scoring is gebaseerd op lokale wetenschappelijke kennis.

Stap 1: gegevens verzamelen van de vistrip

ECONOMISCH

ECOLOGISCH

SOCIAAL

dierenwelzijn

verloning

veiligheid

aanpassingen 
duurzame visserij

brandstofverbruik

bodemimpact

discards visserijdruk

seizoen

kwetsbaarheid

visbestand

financiële stabiliteit

fishing effort

rentabiliteit totaal vermogen

VALDUVIS heeft meerdere toepassingen:

 Monitoringsinstrument
  Bijhouden van tijdsreeksen om duurzaamheid  
  op te volgen. Deze informatie kan gebruikt worden 
  door beleidsmakers en voor wetenschappelijke  
  doeleinden.

 Leerinstrument
  Vissers discussiëren over hun scores met   
  onderzoekers en collega’s in focusgroepen en 
  leren hoe ze hun scores kunnen verbeteren.

 Informatietool
  Communiceren over duurzaamheid doorheen  
  de hele productieketen.

De VALDUVIS-duurzaamheidsster



 

 

 

 





 



 




