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Aquaculture Stewardship
Council (ASC) lanceert
duurzaamheidskeurmerk
voor visvoer
Bijna alle ingrediënten gaan onder de loep in de ASC Voerstandaard
Door: Maud van den Haspel, Aquaculture Stewardship Council (ASC)

In juni van dit jaar heeft ASC een standaard voor visvoer gepubliceerd. De
productie en het gebruik van voer in aquacultuur heeft gevolgen, zoals
druk op wilde visbestanden, ontbossing en landconversie. De nieuwe ASC
Voerstandaard stelt duurzaamheidseisen aan alle ingrediënten die meer
dan 1% van het voer uitmaken én aan de voederfabrieken zelf. Dit keurmerk
is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen fabrikanten van
visvoer, retailers, NGO’s, viskwekers en andere experts. ASC-certificering van
voederfabrieken zal bijdragen aan het transparanter maken van de sector en
deze verduurzamen.

Waarom certificeert ASC voer?
Ongeveer 70% van de vis, schaal- en schelpdieren die wereldwijd gekweekt worden zijn
afhankelijk van visvoer [1]. Dit geldt ook voor
soorten die we in Nederland veel eten zoals
zalm, garnalen, tilapia of pangasius. Waar visvoer van gemaakt is verschilt voor de soorten
die er mee gevoed worden en per land, maar
de volgende drie ingrediënten zijn vrijwel altijd terug te vinden: landbouwgewassen (zoals soja, tarwe of rijst), vismeel en visolie. De
productie van deze ingrediënten gaat gepaard
met gevolgen voor natuur en milieu. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat 75-83% van alle
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broeikasgassen die vrijkomen bij het produceren van zalm (en daarna vervoerd per boot of
over land) gerelateerd is aan de productie en
het gebruik van visvoer [2]. Ook wordt er vaak
gesteld dat aquacultuur bijdraagt aan overbevissing omdat er wilde vis in het voer zit. Om
de aquacultuursector te verduurzamen is het
dus van belang om het ook over duurzaam visvoer te hebben, en daarom heeft ASC in juni
2021 een specifieke standaard voor visvoer gelanceerd.
De ASC Voerstandaard is uniek omdat het de
eerste standaard is in de sector die duurzaam-

Voerstandaard zal worden gebruikt voor de
certificering van deze fabrieken. Net zoals bij
ASC-certificering van kwekerijen en de toeleveringsketen zullen onafhankelijke controleurs bepalen of een voederfabriek voldoet
aan de vereisten in de ASC Voerstandaard. Dit
betreft eisen voor de fabriek zelf en dus ook
voor de ingrediënten die zij gebruiken.

Opslag van visvoer op een zalmkwekerij in
Canada.

heidseisen stelt aan alle ingrediënten die meer
dan 1% van het voer uitmaken. Ingrediënten
die minder dan 1% van het voer uitmaken
vallen meest onder wettelijke bepalingen. In
het maatschappelijk debat over visvoer gaat
het bijna altijd over wild gevangen vis in vismeel en visolie, maar plantaardige ingrediënten hebben een veel groter aandeel. Ongeveer
70-75% van voer is afkomstig van landbouwgewassen zoals soja, tarwe of rijst, die elk gepaard kunnen gaan met gevolgen voor het
milieu [3]. Om het ene milieuprobleem niet te
vervangen door een ander is het belangrijk
om bij het verduurzamen van visvoer te kiezen voor een holistische aanpak en alle ingrediënten in het voer onder de loep te nemen.
Voederfabrieken
Een grote rol voor het verduurzamen van
visvoer is weggelegd voor de makers van het
visvoer: de voederfabrieken. De nieuwe ASC

De ASC Voerstandaard bevat 121 eisen voor
de voederfabriek. Deze zijn onderverdeeld in
drie categorieën: wettelijk, milieu en sociaal,
waarvan hier vooral de laatste twee worden
besproken. Zo zal een voederfabriek moeten
meten en rapporteren hoeveel zoetwater men
gebruikt, maar ook hoe groot de uitstoot van
broeikasgassen is. Ook zullen fabrieken moeten aangeven hoe ze negatieve invloeden op
het milieu denken te verminderen. Voor de
uitstoot van broeikasgassen betekent dit dat
er bijvoorbeeld een plan moet worden opgesteld voor efficiënter energieverbruik en het
vergroten van het aandeel van duurzamere
energiebronnen.
De voederfabrieken moeten ervoor zorgen
dat zij op een sociaal verantwoorde manier te
werk gaan. Onafhankelijke controleurs zullen verifiëren dat er geen gedwongen arbeid
of kinderarbeid plaatsvindt, dat de medewerkers een eerlijk loon krijgen, dat er op geen
enkele manier gediscrimineerd wordt, en dat
de werkomgeving veilig is. Daarnaast wordt

Bij zalmproductie
vrijkomende
broeikasgassen zijn voor
driekwart aan het voer
gerelateerd
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Visvoer.
er gekeken naar de verhouding met lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld door de fabriek
proactief contact te laten zoeken met buren
om negatieve sociale invloeden op de omgeving te voorkomen.
De standaard gaat echter verder dan de voederfabriek. Van ASC gecertificeerde voederfabrieken wordt gevraagd dat ze voor hun leveranciers ook vaststellen dat deze aan dezelfde
sociale eisen voldoen. Dit betekent dat het
keurmerk niet alleen de visvoersectoren beïnvloedt, maar ook de toeleveranciers. En bij die
toeleveranciers is het soms nog belangrijker
dat er eisen gesteld worden rondom sociale
praktijken. Voederfabrieken zullen dus transparant moeten worden v.w.b. de duurzaamheid van de ingrediënten die zij gebruiken.
Mariene ingrediënten
De Netflix film Seaspiracy bracht internationaal een breder debat op gang rond de
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Ongeveer driekwart
van de ingrediënten in
visvoer is afkomstig van
landbouwgewassen.

gevolgen van mariene ingrediënten vismeel
en visolie in viskweek. Deze mariene ingrediënten leveren essentiële voedingsstoffen aan
verschillende soorten gekweekte vis en zijn
goed voor ongeveer 12% van de ingrediënten
in visvoer. Ongeveer 19% van de wereldwijd
gevangen vis wordt gebruikt voor de productie van vismeel en visolie [1], en een deel daarvan wordt gebruikt in visvoer. Met de conti-

nue toenemende druk op wilde vispopulaties
is het belangrijk dat deze vis duurzaam gevangen wordt. De ASC Voerstandaard vraagt
voederfabrieken mariene ingrediënten te gebruiken die komen van visserijen die actief
investeren in verduurzaming. Zo zal vismeel
en visolie in het begin nog afkomstig mogen
zijn van visserijen die onderdeel zijn van zogenoemde ‘Fisheries Improvement Projects
(FIPs)’, daarna van Marin Trust-gecertificeerde visserijen, maar op termijn alleen van de
mariene keten met het MSC keurmerk van de
Marine Stewardship Council. Op dit moment
bestaan er niet genoeg MSC-gecertificeerde
visserijen om alle vismeel en visolie te leveren die gebruikt wordt in viskweek. Daarom
is er voor deze stapsgewijze aanpak gekozen,
waarin een voederfabriek elke drie jaar een
verbeteringsslag zal moeten maken.
Plantaardige ingrediënten
Ongeveer driekwart van de ingrediënten in
voer is afkomstig van landbouwgewassen, zoals soja, maïs, tarwe, rijst of lijnzaad. De productie hiervan heeft veelal bekende nadelen,
zoals ontbossing en landconversie, die vaak
over het hoofd worden gezien in het debat
over verduurzaming van de aquacultuursector. Voor plantaardige ingrediënten, net als
alle andere ingrediënten die meer dan 1% van
het voer uitmaken, zal de voederfabriek moeten rapporteren wie deze geproduceerd heeft
en waar ze vandaan komen. Voederfabrieken
moeten een publieke toezegging doen, en
een actieplan publiceren, waarin uiteengezet
wordt hoe zij toe zullen werken naar het gebruik van ingrediënten waar geen ontbossing
en landconversie voor heeft plaatsgevonden.
Totstandkoming en hoe verder
De nieuwe ASC Voerstandaard is het resultaat
van jarenlang overleg tussen fabrikanten van
visvoer, retailers, NGO’s, viskwekers en andere
experts en belanghebbenden. Het resultaat is
een standaard die strikte milieu- en sociale
eisen stelt aan voederfabrieken en hun leve-

Opslag van visvoer op een pangasiuskwekerij
in Vietnam.

ranciers. De eisen die gesteld worden aan het
publiceren van gegevens van alle ingrediënten die meer dan 1% van het voer uitmaken is
uniek. Het zal de sector transparanter maken,
verduurzamen, en geeft richting aan toekomstig onderzoek naar visvoer.
Na de publicatie van de ASC Voerstandaard in
juni 2021 hebben certificeerders, controleurs,
voederfabrikanten en hun leveranciers een
overgangsperiode van 14 maanden om kennis
te nemen van de eisen, en om aanpassingen te
maken waar nodig. Op 1 september 2022 wordt
de standaard officieel van kracht en komen
voederfabrieken in aanmerking voor een ASCkeurmerk. ASC-gecertificeerde viskwekerijen
krijgen vanaf dan twee jaar de tijd om over te
schakelen naar een gecertificeerde voederfabrikant, wat een vereiste zal zijn om als kwekerij ASC gecertificeerd te blijven.
Over Aquaculture Stewardship Council
De Aquaculture Stewardship Council (ASC)
is een non-profitorganisatie die standaarden
beheert voor verantwoorde viskweek. De
missie van ASC is het verduurzamen van de
wereldwijde aquacultuur door hier vraag en
waarde voor te creëren bij consumenten en
in de keten. Kwekers met een ASC-keurmerk
beperken de negatieve invloed van kweek op
de natuur, het water en het milieu, en bescher-
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Voeren van pangasius op een kwekerij in Vietnam.

men de sociale rechten van werknemers en
omwonenden. Vis, schaal- en schelpdieren afkomstig van deze kwekerijen zijn traceerbaar
door de hele keten heen, en kunnen door middel van het bekende ASC-keurmerk herkend
worden in de winkel of bij restaurants. ASC is
in 2010 opgericht door het World Wide Fund
for Nature (WWF) en het Initiatief Duurzame
Handel (IDH). Er zijn wereldwijd meer dan

1500 kwekerijen gecertificeerd en meer dan 35
gecertificeerde vis, schaal- en schelpdiersoorten beschikbaar.
Wilt u meer weten over ASC en/of de ASC
Voerstandaard?
Neem contact op met Maud van den Haspel,
General Manager voor ASC in Nederland, via
Maud.vandenHaspel@asc-aqua.org of telefoonnummer 030-239 31 10.
1.

2.

3.
Het ASC label voor consumenten.
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