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1. Onze visie
“Bij onze dagdagelijkse activiteiten nemen we onze economische, sociale en ecologische 

verantwoordelijkheid op.”

Met	dit	ondernemingsprincipe	maakt	Lidl	België	duidelijk	dat	het	bedrijf	zich	verantwoordelijk	voelt	voor	

mens	en	natuur.	Door	haar	standpuntbepaling	inzake	vis,	schaal-	en	schelpdieren	onderschrijft	Lidl	België	

een	verantwoordelijke	omgang	met	marine	organismen	en	visproducten	en	zet	de	onderneming	zich	in	

voor	een	bescherming	en	behoud	van	de	wereldwijde	marine	ecosystemen.	Met	het	motto	‘onderweg	

naar	morgen’	steunt	Lidl	België	de	beginselen	van	de	duurzame	visserij1.	Lidl	België	ziet	zich	daarbij	zelf	als	

raakvlak	tussen	producenten	en	klanten.

2. Ons doel
Het	is	ons	streven	om	de	sector	in	de	richting	van	een	duurzame	visserij	en	aquacultuur	te	helpen	

evolueren.	Onze	transparante	en	door	iedereen	raadpleegbare	standpuntbepaling	inzake	de	duurzame	

aankoop	van	vis,	schaal-	en	schelpdieren	geldt	voor	het	volledige	huismerkassortiment	van	Lidl	België	

bestaande	uit	met	name	fijne	viswaren,	visconserven,	diepgevroren	vis	en	verse	vis.	Verder	zijn	we	vast	

van	plan	om	de	inhoud	van	onze	standpuntbepaling	ook	thematisch	bij	marktdeelnemers	aan	te	snijden.	

De	‘position	paper’	van	Lidl	België	kan	daartoe	door	iedereen	ingekeken	worden	en	zal	regelmatig	

worden	bijgewerkt.	Bovendien	overleggen	we	voortdurend	met	(niet-gouvernementele)	organisaties	

en	leveranciers	over	de	implementatie	van	voorliggende	standpuntbepaling	die	Lidl	België	als	bindend	

voor	haar	contractuele	partners	beschouwt.	Verder	verplichten	we	onze	leveranciers	om	minstens	de	

in	hun	land	geldende	wettelijke	standaarden	te	respecteren.	Zelf	is	Lidl	sinds	2007	aangesloten	bij	het	

communautaire	initiatief	‘Business	Social	Compliance	Initiative’	(BSCI)	in	het	kader	van	de	Europese	

Foreign	Trade	Association	(FTA).	

Dit	heeft	ertoe	geleid	dat	Lidl	een	eigen	gedragscode	(Code	of	Conduct)	heeft	ontwikkeld,	waarmee	

Lidl	de	sociale	minimumnormen	bij	haar	zakenpartners	in	hun	respectieve	landen	wil	verbeteren.	Deze	

minimumnormen	vormen	een	belangrijke	grondslag	voor	de	zakelijke	betrekkingen	van	Lidl	met	haar	

contractuele	partners.	Lidl	wijst	daarbij	principieel	elke	vorm	van	kinderarbeid	of	schendingen	van	de	

mensen-	of	arbeidsrechten	bij	de	productie	van	haar	goederen	van	de	hand.	Dit	vanuit	het	overkoepelende	

voornemen	om	de	werknemers	en	hun	rechten	bij	de	vervaardiging	van	vis,	schaal-	en	schelpdieren	

te	beschermen.	Onze	bevoegde	inkopers	worden	er	dienovereenkomstig	toe	opgeroepen	om	alleen	

visproducten	in	overeenstemming	met	deze	standpuntbepaling	in	te	kopen	en	ook	nieuwe	medewerkers	

worden	hiervan	in	kennis	gesteld.

1Principes	voor	een	duurzame	visserij	omvatten	voor	Lidl	het	vissen	op	een	gezond	visbestand	met	

milieuvriendelijke	visserijmethoden.
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Daarnaast	is	het	eveneens	de	bedoeling	om	voorliggende	standpuntbepaling	onafgebroken	verder	te	laten	

evolueren.	Samen	met	onze	leveranciers	zullen	we	daarom	de	vooruitgang	documenteren,	die	er	op	dit	

vlak	geboekt	zal	worden,	en	zullen	we	nieuwe	maatregelen	uitwerken	en	treffen.	Ook	deze	zullen	opgelegd	

worden	aan	onze	leveranciers.	

3. Ons standpunt
Hieronder	worden	eerst	de	domeinen	beschreven,	waarin	we	actief	naar	nieuwe	oplossingen	streven,

3.1. Verantwoordelijke assortimentssamenstelling

Lidl	België	is	zich	bewust	van	haar	ecologische	verantwoordelijkheid	als	handelsonderneming	en	wil	haar	

klanten	graag	artikelen	aanbieden,	die	voor	verantwoordelijkheid	staan.	Naast	bio-producten	steunen	

we	daarom	ook	MSC-	en	ASC-gecertificeerde	producten	waarvan	we	het	door	ons	voorgestelde	gamma	

de	laatste	jaren	sterk	uitgebreid	hebben.	Wildvisserijen	die	een	MSC	Pre-Assessment	succesvol	hebben	

doorstaan	en	waarvoor	het	certificeringsproces	volop	loopt,	worden	ook	toegelaten	in	ons	assortiment	als	

overgangsfase.

Voor	haar	volledige	huismerkassortiment	zal	Lidl	België

• voor	verse vis	enkel	nog	duurzame	vis	en	schaal-	en	schelpdieren	aanbieden	sinds	31/12/2016,	dit	

zowel	voor	vis	uit	wildvangst	(MSC)	als	uit	aquacultuur	(ASC);	

• voor	diepvriesvis	enkel	nog	duurzame	vis	en	schaal-	en	schelpdieren	aanbieden	tegen	31/12/2017,	dit	

zowel	voor	vis	uit	wildvangst	(MSC)	als	aquacultuur	(ASC);	

• voor	fijne viswaren en visconserven	ernaar	streven	om	tegen	31/12/2020	over	te	schakelen	op	

enkel	nog	duurzame	vis	en	schaal-	en	schelpdieren,	dit	zowel	voor	vis	uit	wildvangst	(MSC)	als	uit	

aquacultuur	(ASC).

Wij	brengen	naar	samenstelling	van	ons	assortiment	geen	bedreigde	vissen	en	schaal-	en	schelpdieren	op	

de	markt.	Daarom	bieden	we	geen	vissoorten	aan,	die

• afkomstig	zijn	van	bedreigde	of	overbeviste	bestanden;

• met	uitsterven	bedreigd	zijn;

• www.ices.dk	ingedeeld	worden	bij	de	soorten	met	een	gering	weerstandsvermogen	of	een	hoge	

kwetsbaarheid;

• qua	bestand	en	bevissing	niet	geëvalueerd	kunnen	worden,	omdat	er	onvoldoende	gegevens	over	

beschikbaar	zijn;
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Omwille	van	deze	reden	verkoopt	Lidl	België	evenmin	de	volgende	vissoorten,	tenzij	deze	MSC-

gecertificeerd	beschikbaar	zijn:	paling,	kreeft,	meerval,	doornhaai	(opgerolde		

gerookte	vis),	keizerbaars,	grootoogtonijn,	haai,	blauwvintonijn,	schelvis,	snappers,	zwaardvis,	zeeduivel,	

tong,	zeewolf,	tarbot,	krill,	roodbaars,	schol	en	victoriabaars.

Voor	het	overige	geven	we	de	voorkeur	aan	vis	en	schaal-	en	schelpdieren	die	met	behulp	van	

milieuvriendelijke	vangstmethoden	gevangen	werden	en	die	de	bijvangst	van	bv.	jonge	vis	tot	een	

minimum	beperken	en	het	milieu	ontzien.	Kritische	vangstmethoden	gelden	in	die	optiek	dan	ook	als	uit	te	

sluiten	of	te	minimaliseren.

En	tot	slot	bieden	we	eveneens	uitsluitend	tonijn	in	blik	aan,	waarvan	de	tonijn	afkomstig	is	van	de	FAD-

vrije	visvangst	(zonder	lokboeien)	tegen	eind	2017.		

3.2. Herkomst, transparantie en traceerbaarheid 

Van	alle	vis	en	schaal-	en	schelpdieren	willen	we	precies	weten,	waar	ze	vandaan	komen	en	eisen	we	

dat	de	hele	toeleveringsketen	volledig	traceerbaar	is.	Zo	zorgen	we	ervoor	dat	van	vangstperiode	over	

vangstgebied	en	-schip	tot	en	met	de	bereidingslocatie	alles	transparant	is	en	dat	de	door	ons	opgelegde	

richtlijnen	bij	elke	stap	gerespecteerd	worden.	Verder	distantiëren	we	ons	van	illegale,	niet-gemelde	of	

niet-gereguleerde	visvangst	(‘IUU	Fishing’	=	‘Illegal,	Unreported	and	Unregulated	Fishing’)	alsook	van	

illegale	visserijmethoden.	Daarom	verlangen	we	ook	van	onze	leveranciers	dat	ze	over	een	risicogerichte	

procedure	beschikken,	waarmee	het	gebruik	van	ruwe	producten	uit	IUU-visvangst	vermeden	wordt.	

Lidl	België	verkoopt	daarnaast	evenmin	vis	uit	gebieden	waarvoor	er	geen	beschermings-	en	

beheerregelingen	worden	opgelegd	door	regionale	visbeheerorganisaties.	Voor	de	visvangst	mogen	er	

evenmin	schepen	ingezet	worden,	die	ofwel	in	zogenaamde	‘goedkopevlagstaten’	ingeschreven	staan,	

ofwel	op	de	huidige	‘zwarte	lijst’	van	de	EU	voorkomen.	Voorts	verkopen	we	geen	vis	of	schaal-	en	

schelpdieren	die	van	vangst-	of	ophaalvaartuigen	overgeladen	worden	(‘Transshipment’)	zonder	dat	de	

herkomst	ervan	nagegaan	kan	worden	of	een	dergelijke	overslag	door	ons	op	een	ad	hoc	basis	expliciet	

werd	toegestaan.
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Opdat	de	visproducten	van	de	Lidl-huismerken	volledig	transparant	zouden	zijn,	zijn	de	verpakkingen	

tevens	voorzien	van	een	geel	veld	met	daarin	de	volgende	informatie:

voor	in	het	wild	gevangen	vis

Nederlandse/Franse	naam,	Latijnse	naam,	

vangstgebied,	subvangstgebied	(indien	

beschikbaar),	vangstmethoden

voor	aquacultuur	
Nederlandse/Franse	naam,

Latijnse	naam,		land	van	herkomst

Het	is	onze	bedoeling	om	de	consument	duurzame	visproducten	aan	te	bieden	en	onze	consumenten	

rond	dit	thema	te	sensibiliseren.	We	maken	daartoe	niet	alleen	via	onze	reclamefolders	en	onze	website	

www.lidl.be	reclame	voor	duurzame	producten	zoals	in	het	wild	gevangen	en	aquacultuur	vis	en	schaal-

en	schelpdieren,	maar	doen	dat	ook	in	onze	filialen	zelf.	Lidl	België	engageert	zich	ook	om	jaarlijks	deel	te	

nemen	aan	de	nationale	duurzame	visweek.

3.3. Fokken, houden en voederen van de dieren

Lidl	België	werkt	alleen	met	leveranciers	samen,	die	bereid	zijn	zich	voor	een	duurzamere	visvangst	en	

-bereiding	in	te	zetten.	Onze	in	het	wild	gevangen	vis	nemen	we	uitsluitend	af	van	leveranciers	die	bij	

de	vangst	kwetsbare	diepzee-elementen,	zoals	koraalriffen,	zeebergen,	ravijnen,	enz.,	ontzien.	Om	dit	te	

garanderen,	vragen	we	onze	leveranciers	om	schriftelijk	de	‘Lidl	Code	of	Conduct’	te	onderschrijven.	

Als	overkoepelend	doel	bij	vis	uit	aquacultuur	streven	we	altijd	de	inpassing	van	een	ecologisch	duurzame	

aquacultuur	in	de	lokale	ecosystemen	na.	Van	onze	leveranciers	verlangen	we	daarnaast	eveneens	

dat	ze	negatieve	gevolgen	voor	fauna	of	flora	in	de	omgeving	of	omvangrijke	wijzigingen	aan	land	(bv.	

kaalslag)	of	op	de	zeebodem	vermijden.	Voorts	moeten	onze	leveranciers	ook	het	bewijs	leveren	dat	ze	

voorzorgsmaatregelen	hebben	getroffen	om	een	uitbraak	van	de	in	boerderijen	gekweekte	visbestanden	te	

voorkomen	en	moeten	ze	een	maatregelenplan		hebben	klaarliggen,	dat	ze	kunnen	implementeren,	mocht	

dit	toch	gebeuren.

Bij	aquacultuur	wordt	er	gestreefd	om	geen	voeder	te	gebruiken	die	met	hormonen	behandeld	of	

genetisch	gemanipuleerd	is.	Voor	het	overige	verwachten	we	van	onze	leveranciers	dat	ze	bij	voorkeur	

visserijafval	als	voer	gebruiken	en	dat	ze	het	aandeel	van	het	voer	dat	van	de	industriële	visserij	(lees:	

doelgerichte	visserij	voor	de	productie	van	visolie	en	vismeel)	afkomstig	is,	tot	een	minimum	beperken.
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3.4. Gebruik van geneesmiddelen, impact op het milieu en dieringrepen

Bij	de	bereiding	van	al	onze	vis,	schaal-	en	schelpdieren	geldt	het	preventieve	gebruik	van	antibiotica	

als	verboden.	Verder	verwachten	we	van	onze	leveranciers	dat	ze	op	een	verantwoordelijke	manier	

omgaan	met	het	gebruik	van	geneesmiddelen	en	behandelingsmethoden.	Ze	dienen	hun	teelt	bovendien	

zodanig	te	organiseren	dat	ziekten	of	parasieten	in	de	aquacultuur	of	bij	wilde	soorten	in	de	omgeving	

vermeden	worden.	Duiken	er	toch	ziekten	of	parasieten	op,	dan	moeten	ze	hiertoe	voorziene,	alternatieve	

geneesmiddelen	of	procedures	toepassen.	Daarnaast	mogen	onze	leveranciers	alleen	wettelijk	toegestane	

chemische	stoffen	gebruiken	en	dat	ook	uitsluitend	op	de	voorgeschreven	manier.	De	leveranciers	moeten	

tevens	voorkomen	dat	er	chemische	stoffen	kunnen	vrijkomen,	die	giftig	en	moeilijk	afbreekbaar	zijn	of	die	

zich	in	de	voedselketen	kunnen	opstapelen.	Daartoe	behoren	ook	de	stoffen	die	in	de	Europese	REACH-

verordening	vermeld	worden.	Een	doeltreffend	beheer	van	fecaliën,	afval	en	afvalwater	moet	er	ten	slotte	

voor	zorgen	dat	water,	bodem	en	milieu	zo	weinig	mogelijk	tot	zelfs	niet	belast	worden.

3.5. Verdere ontwikkeling van de normen

Lidl	België	steunt	gerenommeerde	organisaties,	zoals	de	Marine	Stewardship	Council	(MSC),	die	voor	een	

verantwoordelijke	wildvisserij	met	de	hantering	van	gepaste	vangstmethoden	ijveren,	of	de	Aquaculture	

Stewardship	Council	(ASC),	die	zich	inzetten	voor	een	verantwoordelijke	vis-,	schaal-	en	schelpdierenteelt	

uit	aquacultuur.	Wildvisserijen	die	een	MSC	Pre-Assessment	succesvol	hebben	doorstaan	en	waarvoor	het	

certificeringsproces	volop	loopt,	worden	ook	toegelaten	in	ons	assortiment	als	overgangsfase.

Voor	haar	volledige	huismerkassortiment	zal	Lidl	België:

• voor	verse vis	enkel	nog	duurzame	vis	en	schaal-	en	schelpdieren	aanbieden	sinds	31/12/2016,	dit	

zowel	voor	vis	uit	wildvangst	(MSC)	als	uit	aquacultuur	(ASC);	

• voor	diepvriesvis	enkel	nog	duurzame	vis	en	schaal-	en	schelpdieren	aanbieden	tegen	31/12/2017,	dit	

zowel	voor	vis	uit	wildvangst	(MSC)	als	aquacultuur	(ASC);	

• voor	fijne viswaren en visconserven	ernaar	streven	om	tegen	31/12/2020	over	te	schakelen	op	

enkel	nog	duurzame	vis	en	schaal-	en	schelpdieren,	dit	zowel	voor	vis	uit	wildvangst	(MSC)	als	uit	

aquacultuur	(ASC).

Om	de	dolfijnvriendelijke	vangst	van	tonijn	te	promoten,	steunt	Lidl	al	meer	dan	20	jaar	lang	het	Earth	

Island	Institute	(EII)	en	zetten	we	ons	in	voor	de	inrichting	of	het	behoud	van	beschermde	gebieden	in	

volle	zee.	Sinds	eind	2016	neemt	Lidl	België	alle	tonijnconserven	ook	uitsluitend	afnemen	van	bedrijven	

die	de	instandhoudings-	en	beheersmaatregelen	toepassen	van	de	International	Seafood	Sustainability	

Foundation	(ISSF).	Daarnaast	moeten	de	schepen	die	op	tonijn	vissen	vermeld	staan	in	het	ProActive	Vessel	

Register	(PVR)	van	de	ISSF.
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Verder	steunt	Lidl	instellingen	die	voor	een	duurzame	zeevisvangst	en	aquacultuur	pleiten.	Zo	steunen	we	

al	jaren	het	Thünen-Institut	bij	het	interdisciplinaire	onderzoek	dat	dit	instituut	verricht	naar	zeevisserij	

en	aquacultuur.	En	om	ook	een	positief	effect	te	hebben	op	de	ecologische	en	sociale	omstandigheden	

in	de	herkomstlanden,	organiseren	we	ter	plaatse	tal	van	projecten	in	nauwe	samenwerking	met	onze	

leveranciers	en	NGO’s.	Zo	zijn	we	bijvoorbeeld	als	projectpartner	betrokken	bij	een	project	in	Argentinië	

rond	het	vissen	op	rode	garnaal.	Via	een	visserijverbeteringsproject	(FIP)	wordt	hier	geleidelijk	aan	de	

MSC-certificering	door	de	Argentijnse	milieuorganisatie	CeDePesca	voorbereid.

Tot	slot	staan	we	ook	altijd	open	voor	een	constructieve	dialoog.	Zo	hebben	we	regelmatig	contact	met	

relevante	NGO’s	en	leveranciers	om	overkoepelende	oplossingen	te	vinden	–	zowel	voor	de	duurzame	

visserij	en	aquacultuur	als	qua	labeling	en	tracering	van	visproducten.

Verklarende woordenlijst

BSCI	 Business	Social	Compliance	Initiative		=	internationaal	initiatief	die	bedrijven	en	retailers	wereldwijd	

helpen	om	doorheen	de	hele	keten	de	werkomstandigheden	te	verbeteren.

FTA	 Foreign	Trade	Association		=	organisatie	van	Europese	en	internationale	handel	die	de	waarden	

promoot	van	vrije	en	duurzame	handel.	

MSC	 Marine	Stewardship	Council		=	organisatie	werkt	samen	met	visserijen,	wetenschappers	en	

producenten	om	de	gezondheid	van	de	oceanen	te	waarborgen.	MSC	wil	bijdragen	tot	duurzame	wild	

gevangen	vis	dankzij	hun	certificeringsprogramma.	Voor	meer	uitleg	zie	ook:	https://www.msc.org

ASC	 Aquaculture	Stewardshop	Council		=	deze	onafhankelijke	organisatie	werkt	analoog	als	MSC,	maar	

dan	voor	de	gekweekte	vissoorten.	ASC	streeft	naar	duurzame	gekweekte	vis,	met	respect	voor	het	milieu	

en	dit	alles	in	goede	arbeidsomstandigheden.

EII		 Earth	Island	Institute	=		non-profit	organisatie	die	personen	ondersteunt	die	acties	ondernemen	ter	

bescherming	van	onze	planeet.		

ISSF	 International	Seafood	Sustainability	Foundation		=	organisatie	die	de	tonijnvisvangst	bewaakt	met	

de	focus	op	duurzaamheid.

PVR	 ProActive	Vessel	Register		=	register	van	schepen	die	voldoen	aan	de	voorwaarden	van	ISSF	voor	

duurzame	tonijnvisvangst.
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