
WILD CAUGHT METHODOLOGY 

 

ILVO Visserij en Aquatische Productie gebruikt voor het beoordelen van wild gevangen vis op vlak van 

duurzaamheid de ‘Wild Caught Methodology’. Deze internationale methode werd in 2007 ontwikkeld 

door Stichting De Noordzee1, in samenwerking met WWF, Greenpeace en de Marine Conservation 

Society2 en dit onder begeleiding van de Seafood Choices Alliance3. De methodologie bestaat uit het 

beantwoorden van een reeks meerkeuzevragen die pijlen naar de ecologische duurzaamheid van een 

welbepaalde vissoort gevangen in een welbepaald gebied met een welbepaalde visserijtechniek. 

Deze vragenlijst werd beoordeeld door een internationale, externe commissie van wetenschappers 

en experts. Per vraag  kunnen naargelang het antwoord punten worden gewonnen of verloren. 

Eenmaal alle vragen zijn beantwoord, worden de behaalde punten opgeteld wat resulteert in een 

globale eindscore. Deze eindscore bepaalt dan uiteindelijk waar juist op de duurzaamheidsmeetlat 

de beoordeelde vissoort zich bevindt. Deze duurzaamheidsmeetlat is artificieel opgedeeld in drie 

verschillende zones: een rode (niet duurzaam), een oranje (matige duurzaamheid) en een groene 

(duurzaam) zone.  

Criteria voor duurzame vis 
  

De criteria voor duurzame vis worden in de ‘Wild Caught Methodology’ geclusterd in drie grote 

luiken. In een eerste luik komen de biologische kenmerken van de te beoordelen vissoort aan bod. 

De ecologische effecten van de gebruikte visserijtechniek worden in een tweede luik behandeld. Het 

laatste luik beoordeelt het beheer van de visserij waartoe de te beoordelen vissoort behoort.  

Biologische kenmerken van de vissoort 
 

In dit luik van de duurzaamheidsbeoordeling ligt de focus op de vissoort zelf. Eerst en vooral wordt er 

nagegaan of het gaat over een kwetsbare, bedreigde of beschermde soort. Hiervoor worden lijsten 

zoals de IUCN4 Red List en de CITES5 appendices geraadpleegd.  

Daarnaast wordt de status van de stock op zich tevens beoordeeld. Voor de stocks die door ICES6 

worden opgevolgd volstaat het de gepubliceerde waarden van de vissterfte en de biomassa van de 

paaistand met het vooropgesteld voorzorgsniveau te vergelijken om de desbetreffende stockstatus 

te scoren. Voor de stocks die niet door ICES worden opgevolgd, of waarvoor onvoldoende informatie 
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2
 De Marine Conservation society is een Britse liefdadigheidsinstelling voor de bescherming van onze zeeën, 

kusten en wilde dieren. 
3
 Seafood Choices Alliance is een internationaal programma dat leiderschap levert en mogelijkheden creëert 

voor veranderingen in de visserij-industrie en de gemeenschap voor oceaanbehoud. 
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beschikbaar is om de status te scoren, worden andere bronnen geraadpleegd die betrouwbare 

informatie verschaffen over de status van de stock en de intensiteit van de visserij op die stock.  

Tenslotte wordt de intrinsieke kwetsbaarheid van de soort voor visserijdruk beoordeeld. Hierbij zijn 

kenmerken zoals o.a. de groeisnelheid, leeftijd bij maturatie, maximum grootte, het al dan niet 

aggregeren in scholen,… van belang. Voor het overgrote deel van de vissoorten kan de intrinsieke 

kwetsbaarheid rechtstreeks worden afgelezen uit de Fishbase database. Fishbase maakt voor het 

bepalen van deze waarde gebruik van het expertsysteem ontwikkeld door Cheung, Pitcher en Pauly. 

 

Ecologische effecten van de visserijactiviteit 
 

In dit luik van de duurzaamheidsbeoordeling ligt de focus op de ecologische effecten van de 

visserijtechniek waarmee de te beoordelen vissoort wordt opgevist. Er wordt eerst en vooral 

nagegaan in welke mate - wetenschappelijk of indirect bewijs- kan worden aangetoond of de visserij 

al dan niet rechtstreeks betrokken is bij significante schade aan kwetsbare, bedreigde of 

beschermde populaties of soorten. Wederom worden lijsten zoals de IUCN Red List en de CITES 

appendices geraadpleegd om na te gaan of een populatie of soort tot één van de bovenstaande 

categorieën behoort.  

Een belangrijk criterium in het beoordelen van de duurzaamheid van een visserijtechniek zijn de 

discards. Het gewichtspercentage van de discards t.o.v. de totale vangst en de overlevingskans van 

de teruggooi wordt nagegaan.  

Wanneer een deel van de bijvangst wordt aangeland kan dit zowel gewenst als ongewenst zijn. 

Ongewenste aanlandingen  bestaan uit soorten afkomstig uit overbeviste populaties, juvenielen of 

niet-commerciële soorten7. Het gewichtspercentage van de ongewenste aanlanding t.o.v. de totale 

vangst wordt beoordeeld. 

Een bepaalde visserijtechniek heeft een direct effect op het ecosysteem als bijzondere benthische 

habitats of soorten geassocieerd met deze benthische habitats worden beschadigd. Dit direct effect 

wordt beoordeeld door de visserijtechniek en het type habitat af te lezen uit een reeds vooraf 

opgestelde scoringstabel. 

De visserij kan het ecosysteem ook indirect beïnvloeden door substantiële 

ecosysteemveranderingen zoals bijv. cascade-effecten of belangrijke shiften in de voedselketen te 

veroorzaken. Er wordt nagegaan in welke mate - wetenschappelijk of indirect bewijs- kan worden 

aangetoond of de te beoordelen visserij verantwoordelijk is voor substantiële 

ecosysteemveranderingen.  
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 Niet-commerciële soorten zijn alle aangelande soorten die niet kunnen worden verkocht voor consumptie of 

productie van voedsel voor aquacultuur (bijv. slangsterren, zeevogels).  



Visserijbeheer 
 

In dit luik van de duurzaamheidsbeoordeling ligt de focus op het beheer van de visserij waartoe de te 

beoordelen vissoort behoort. Eerst en vooral wordt er nagegaan of er al dan niet een 

managementsysteem aanwezig is voor de desbetreffende visserij. Dit kan variëren van een volledig 

gereguleerd systeem tot een systeem op vrijwillige basis en/of op kleine schaal. 

Indien een managementsysteem in  voege is, wordt deze verder beoordeeld. Zo wordt bepaald 

hoeveel pijnpunten specifiek geassocieerd met de visserij onder beoordeling in het 

managementsysteem zijn opgenomen. Pijnpunten zoals de status van de stock, kwetsbaarheid, 

ongewenste aanlandingen van commerciële soorten,… komen hierbij aan bod. 

Daarnaast wordt beoordeeld in welke mate het managementsysteem doeltreffend is in het 

herstellen van de productiviteit van de stock op lange termijn en in het behoud van de integriteit van 

de habitat en het ecosysteem.  

Er wordt op het vlak van visserijbeheer altijd een voorkeur gegeven aan een ecosysteem gebaseerde 

benadering8. Er wordt dan ook nagegaan of er een sprake is van een ecosysteem gebaseerd 

managementplan of benadering in het managementplan.  

Tenslotte wordt nagegaan of de visserij of het managementsysteem streven naar verbetering door 

het integreren van een 3de partij certificering voor ecologisch verantwoord vissen zoals bijv. MSC9 of 

FOS10.  

Opmerkingen 
 

Duurzaamheid is een begrip wat op drie verschillende maar gelijkwaardige niveaus wordt 

gedefinieerd: een ecologisch, sociaal en economisch niveau. De ‘Wild Caught Methodology’ focust bij 

de beoordeling van duurzaam gevangen vis enkel op het ecologische niveau. Het sociaal-

economische aspect (bijv. faire prijs voor de vissers) komt bij deze benadering van duurzaamheid dus 

m.a.w. niet aan bod.  

De ‘Wild Caught Methodology’ beoordeelt de duurzaamheid van wild gevangen vis enkel in het 

eerste deel van de keten, dit is tot op het moment dat deze wordt aangeland. Er wordt m.a.w. geen 

rekening gehouden met de weg die deze vis nog moet afleggen tot op het moment dat hij op het 

bord van de consument terecht komt. Deze voedselkilometers kunnen in het kader van een 
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 Een ecosysteem gebaseerd management is een managementbenadering die: (a) ecologische, sociale en 

economische doelstellingen integreert en de mens erkent als een sleutelfiguur in het ecosysteem, (b) 
ecologische – en niet enkel politieke – grenzen beschouwt, (c) zich richt op de complexiteit van natuurlijke 
processen en sociale systemen en gebruik maakt van een adaptieve managementbenadering met zicht op de 
daaruit voortvloeiende onzekerheden, (d) meerdere belanghebbenden consulteert in een samenwerkend 
proces om problemen te definiëren en oplossingen te vinden, (e) het begrip van ecosysteemprocessen en hoe 
ecosystemen reageren op ecologische verstoringen, (f) begaan is met de ecologische integriteit van kust- en 
mariene systemen en de duurzaamheid van zowel menselijke als ecologische systemen. 
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duurzaamheidsbeoordeling wel van belang zijn. Op dit moment is er echter nog geen internationaal 

aanvaarde methodologie uitgewerkt om deze voedselkilometers in rekening te brengen.  

 

Dierenwelzijn 
 

Op vraag van Colruyt werd aan de ‘Wild Caught Methodology’ het vierde luik ‘Dierenwelzijn’ 

toegevoegd. De kennis omtrent het welzijn van vissen is echter nog steeds beperkt. De methodologie 

om het dierenwelzijn van wild gevangen vis te beoordelen staat dan ook op dit moment nog niet op 

punt. Een indicator naar dierenwelzijn toe is de vangstduur. Dit criterium wordt dan ook gebruikt om 

het dierenwelzijn te beoordelen..  

 

 

Werkwijze 
 

Stap 1: Bepalen van de beoordelingseenheid 
 

De eerste fase van het beoordelingsproces bestaat eruit de eenheid van beoordeling te bepalen. De 

beoordelingseenheid wordt door drie aspecten gedefinieerd: de vissoort, de visserijtechniek en het 

vangstgebied. Het spreekt voor zich dat een duurzaamheidsassesment enkel waardevol is als deze 

beoordelingseenheid op een correcte manier werd gedefinieerd. Met  andere woorden is de waarde 

van de duurzaamheidsassesment volledig afhankelijk van de betrouwbaarheid van de doorgegeven 

informatie van de leverancier om de beoordelingseenheid vast te stellen.  

 

Stap 2: Verzamelen van informatie 

In een volgende fase wordt alle informatie verzameld die vereist is om de meerkeuzevragen te 

kunnen beantwoorden. Enkel recente en betrouwbare gegevens komen hiervoor aan bod. Veel 

gebruikte bronnen zijn o.a. wetenschappelijke publicaties (Web Of Science) en de databases van 

ICES, Fishbase en FAO. Daarnaast worden ook RFMO’s11, nationale websites van het ministerie voor 

visserij, nationale instituten voor visserijonderzoek en plaatselijke onderzoekers of experten 

geconsulteerd. 
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Stap 3:Beantwoorden van de vragenlijst 
 

Aan de hand van de verzamelde informatie worden de meerkeuzevragen beantwoord. De vragenlijst 

bestaat uit 14 tot 16 meerkeuzevragen naargelang de beschikbare informatie. Elk antwoord is goed 

voor een aantal punten, gaande van minimum -4 tot maximum +3, afhankelijk van de 

meerkeuzevraag.  

 

Stap 4: Bepalen van de eindscore 
 

In de laatste fase worden de behaalde punten opgeteld wat resulteert in een globale eindscore. Deze 

eindscore bepaalt dan uiteindelijk waar juist op de duurzaamheidsmeetlat de beoordeelde vissoort 

zich bevindt. Deze duurzaamheidsmeetlat is artificieel opgedeeld in drie verschillende zones: een 

rode (niet duurzaam), een oranje (matige duurzaamheid) en een groene (duurzaam) zone.  

Op vraag van Colruyt werden de behaalde punten niet geaggregeerd in één globale eindscore, maar 

werden de behaalde punten per luik - biologische kenmerken van de vissoort, ecologische effecten 

van de visserij-activiteit, visserijbeheer en dierenwelzijn- samengevoegd. Elk luik heeft bijgevolg een 

eigen eindscore en een eigen plaats op de duurzaamheidsmeetlat. Het is dus perfect mogelijk dat de 

te beoordelen vis groen scoort op vlak van biologische kenmerken, maar in het rood staat wat betreft 

de ecologische effecten van de visserij-activiteit.  

 

 

 


