n i e uws

Kweekvis met ASC-logo
gelanceerd
Door Peter G.M. van der Heijden

Sinds eind augustus is de eerste vis met keurmerk van het Aquaculture Stewardship
Council (ASC) in de schappen van een aantal Nederlandse supermarkten te vinden. Er
gingen 8 jaar van voorbereiding aan vooraf.
Op maandag 20 augustus waren de belangrijkste partijen die in Nederland aan
het beschikbaar maken van vis met een
ASC keurmerk hebben meegewerkt in het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam bijeen
gekomen om de eerste vis met keurmerk te
lanceren. Die partijen zijn het Wereld Natuur Fonds (WNF), het Initiatief Duurzame
Handel (IDH), het door de twee eerste
organisaties opgerichte Aquaculture Stewardship Council en de directeur/eigenaar
van de eerste kwekerij die vis met het ASC
keurmerk produceert: Regal Springs uit
Indonesië. Het ASC is een onafhankelijke,
non/profit organisatie die zich inzet voor een
verduurzaming van de kweekvis.
De afgelopen acht jaren hebben het WNF
en het IDH met inspraak van 2000 mensen
uit allerlei organisaties en groepen die een
belang hebben in de visteelt mondiale
standaarden (=
lijsten met voorwaarden en normen) opgesteld voor de verantwoorde kweek van
twaalf vissoorten. Deze standaarden richten
zich niet alleen op de kwekerij maar ook op
de andere bedrijven in de keten die gecertificeerd moeten worden om de vis die de
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consument in de winkel vindt ook een ASC
logo te kunnen geven. De standaarden zijn
opgesteld om de negatieve invloed van
visteelt op de natuur en het milieu te verkleinen, en richten zich verder op diergezondheid, verantwoord gebruik van visvoeders
en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Regal Springs, een groot bedrijf met kwekerijen in Indonesië, Honduras en Mexico
is het eerste bedrijf ASC gecertificeerde bedrijf.. Het heeft een jaarproductie van bijna
90.000 ton tilapia en 8000 werknemers. De
verpakte en van ASC logo voorziene vis die
we nu o.a. in de schappen van AH en C1000
kunnen vinden is dus allemaal van Regal
Springs afkomstig. Naar verwachting zal
later dit jaar ook pangasius met een ASC
logo te koop zijn. IDH streeft ernaar dat in
2015 vijftien procent van alle kweekvis in de
winkels het ASC keurmerk heeft.
Bron: Visserijnieuws, 24 augustus 2012.

