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Is de VISwijzer een keurmerk? 
Nee, de VISwijzer is geen keurmerk. Het is een advies. Het geeft dus informatie voor degene die deze 
informatie wil gebruiken. Het VISwijzer advies is publiekelijk in te zien via www.goodfish.nl of via de 
VISwijzer app.  
 
De beoordeling is tot stand gekomen via onderstaand proces. De VISwijzer wordt samengesteld en 
gebruikt door 28 WWF kantoren wereldwijd. De beoordelingen zijn gewaarborgd in kwaliteit door 
een review systeem en een vastgestelde methode die elke 5 jaar wordt herzien. De visbeoordelingen 
worden elk jaar geüpdatet met de nieuwste ICES adviezen en wetenschappelijke data. De laatste 
keer was in 2020. 
 

 
 

Wie zijn de gebruikers van de VISwijzer? 
- Iedereen die informatie wil hebben over duurzaamheid van consumptievis kan de VISwijzer 

gebruiken. De VISwijzer wordt ook gebruikt door diverse instanties. Zo heeft de overheid de 
VISwijzer als onderdeel van haar inkoopcriteria (MVI) ingebouwd. In deze inkoopcriteria 
hebben keurmerken een primaire plaats, maar de VISwijzer is als backup nodig indien er 
geen mogelijkheid is een vissoort met keurmerk in te kopen.  

- Ook gebruikt GreenKey, een keurmerk in de toerisme-sector, ‘geen rood van de VISwijzer’ als 
eis voor inkoop. In de praktijk zien wij dat veel leveranciers die leveren aan Greenkey hotels 
of restaurants de beoordeling van hun producten opzoeken in de VISwijzer.  
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- Ook de horeca is een belangrijke doelgroep die van de VISwijzer gebruik maakt. We zien dat 
keurmerken zoals ASC en MSC hun weg nog niet vinden naar de horeca. Mede daarom is de 
VISwijzer is wel goed bruikbaar voor duurzame inkoop in de horeca. 

 

Hoe verhoudt de VISwijzer zich tov internationale viswijzers/consumptie adviezen? 
Over de hele wereld bestaan organisaties zoals VISwijzer. Ze werken, net als wij, aan het vergroten 

van de vraag naar duurzame vis. Dit brengt een beweging op gang. Er gaat in de visindustrie steeds 

meer milieuvriendelijker gevangen en gekweekte vis om. Door samen te werken kunnen de 

organisaties een grotere impact bereiken. Good Fish Foundation heeft daarom samen met 

zusterorganisaties een coalitie van VISwijzers opgericht. De Global Seafood Ratings Alliance (GSRA). 

Binnen deze alliantie delen wij informatie en stemmen wij onze methodes af.  
 

PS in foodservice gaat de VISwijzer beoordeling laten zien bij producten. Waarom is dit belangrijk? 

Op het gebied van duurzame vis is er in de horecasector nog veel te winnen. Chefs hebben weinig tijd 

om zich uitgebreid te verdiepen in de duurzaamheid van hun vis. Voor leveranciers is het vaak lastig 

om alle productspecificaties bij elkaar te zoeken. Zoals al eerder gezegd, zijn keurmerken als ASC en 

MSC niet toereikend om als enige inkoopeis te voldoen voor de foodservice en horeca ivm beperkt 

aanbod.  

 

PS in foodservice is een grote speler op het gebied van het verstrekken van digitale 

voedselinformatie aan de foodservicemarkt. Door VISwijzer data te koppelen aan productinformatie 

binnen PS in foodservice, wordt het voor klanten in de foodservice gemakkelijker om inzicht te 

krijgen in de duurzaamheid van hun ingekochte vis. PS maakt de informatie beschikbaar via het 

FoodBook. PS in foodservice is het basis systeem van diverse inkoopsystemen, 99% van de 

groothandels en diverse grotere foodservice partijen.  

 

Voor vragen over de samenwerken tussen PS en de VISwijzer, het laten beoordelen van je vis of het 

ontvangen van productinformatie, neem contact op met Nicole@PSinfoodservice.com.   

 

 
 

https://foodbook.psinfoodservice.com/prod/dc
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