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Uitgangssituatie  

 

De transitie naar een duurzame vloot. Het is een uitdaging waar ook onze Belgische visserijsector mee wordt 

geconfronteerd. De Europese Commissie (EC) is bezorgd over de huidige staat van de Noord-Atlantische 

visbestanden en uit dit ook in haar voorstel voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). De 

discard ban en vissen op niveau van Maximum Sustainable Yield (MSY) zijn enkele maatregelen die de EC 

vooropstelt om de Europese vissersvloot te verduurzamen. Als reder is de implementatie van dergelijke maatregelen 

niet vanzelfsprekend. Er komt heel wat kijken bij een overschakeling op een meer duurzame visserijtechniek en in de 

meeste gevallen wordt deze inspanning niet beloond. Een betere prijs voor duurzaam gevangen vis zou hier 

verandering in kunnen brengen. Het VALDUVIS-project wil hierop een antwoord bieden. 

Projectdoelstelling  

VALDUVIS of Valorisatie van Duurzaam Gevangen Vis wil enerzijds de traceerbaarheid organiseren en anderzijds de 

duurzaamheid van de Belgische vis bepalen en zichtbaar maken in de Vlaamse Visveilingen. Aan de hand van 

indicatoren voor duurzaamheid wordt aan elke vissoort per vistrip een score toegekend die op de veilklok wordt 

weergegeven in de vorm van een radardiagram. 

Methodiek  

Het VALDUVIS-project kan worden opgedeeld in drie grote onderzoeksluiken: het verzamelen van data, het scoren 

van duurzaamheid en het visualiseren van de duurzaamheidscore.   

Een duurzaamheidsscore is enkel en alleen van betekenis als deze is gebaseerd op betrouwbare en volledige 

informatie. Het eerste onderzoeksluik bestaat eruit een informatieplatform te ontwikkelen. Dit moet toelaten dat de 

omstandigheden waarin de vis werd gevangen in alle detail kan worden opgevraagd. Data zoals het vangstgebied, de 

vistechniek, bijvangst,… komen via dit systeem in een databank terecht en volgt de vis van vaartuig tot veiling. 

Hoe duurzaam een bepaalde vis scoort kan gemeten worden a.d.h.v. verschillende criteria en indicatoren voor 

duurzaamheid. Het bepalen welke indicatoren en criteria kunnen worden toegepast in de Belgische visserijsector 

gebeurt binnen het tweede luik. Daarnaast wordt onder andere ook bekeken hoe gelijkaardige indicatoren m.b.v. 

wegingsfactoren kunnen worden geaggregeerd tot één overkoepelende indicator (bijv. ecosysteemimpact) en hoe de 

scoringsschaal moet worden bepaald. 

In het derde onderzoeksluik wordt nagegaan hoe de duurzaamheidsscore op een aantrekkelijke en gemakkelijk te 

interpreteren manier kan worden zichtbaar gemaakt naar de viskopers in de veiling toe (bijv. radardiagram). 

De rode draad doorheen het gehele project is de implementatie van verschillende participatieve processen of m.a.w. 

het actief en intensief betrekken van de belangrijkste stakeholders binnen de sector. Op deze manier worden 

wetenschappelijke bevindingen voortdurend afgestemd en vertaald naar de noden van de directe gebruikers. Door 

deze tandem tussen wetenschap en praktijk kan het valorisatiepotentieel van de projectresultaten zowel tijdens als na 

de projectuitvoering worden gemaximaliseerd. 

Verwachtingen 

De huidige markt wordt gekenmerkt door een stijgende vraag naar ecologisch verantwoorde producten. Zo ook wordt 

in de visserijsector steeds meer aandacht besteed aan de duurzaamheid van de aangekochte vis. VALDUVIS wil de 

duurzaamheid van de aangelande vis bepalen en zichtbaar maken voor de viskopers in de veiling. Op deze manier 

kan de markt zich gaan differentiëren in duurzaamheid wat in een ideale marktsituatie een betere marktpositie met 

zich meebrengt m.a.w. betere prijzen voor duurzame vis. Dit is een economische drijfveer die de investeringsdrempel 

om over te schakelen op duurzamere vangstmethodes kan wegnemen. Uiteindelijk brengt dit op lange termijn een 

transitie op gang naar een duurzame Belgische vissersvloot. 

 

Voor bijkomende informatie over het project VALDUVIS kunt u contact opnemen met  

Kim Sys: tel. 059 56 98 54, email kim.sys@ilvo.vlaanderen.be 

Arne Kinds: tel. 059 56 98 26 , email arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be 

 


