
op het menu
De avond werd geopend door Hans Verhoeven - directeur 

van iVox – die de resultaten presenteerde van hun 

onderzoek naar wat consumenten van duurzame tonijn 

weten en vinden. 

Hij werd gevolgd door schrijver en journalist Steven 

Adolf, die de avond voorzag van een historisch perspectief 

op tonijnvangst en de strijd om duurzaamheid. 

We moeten opletten voor de race to the bottom en meer 

kiezen voor een objectieve duurzaamheidsbeoordeling”. 

MSC-vertegenwoordiger Wouter Dieleman gaf tenslotte een 

blik op de huidige stand van zaken wat betreft het aandeel 

MSC-gecertificeerde tonijn op de Belgische markt. 

RECEPT 
VOOR DE 
TOEKOMST 

Op 23 mei 2019 vond in De Winkelhaak in Antwerpen de allereerste Tuna Night 
van België plaats. Deze avond maakte deel uit van een thema maand van de 

Marine Stewardship Council (MSC) die het voor consumenten inzichtelijk wil 
maken waarom zij voor MSC-gecertificeerde tonijn moeten kiezen. 

 
betrokken actoren (onderzoekers, overheid, retailers, leveranciers, 

communicatie professionals en marketeers) werden uitgenodigd om mee te 
praten, ervaringen uit te wisselen en ideeën te delen. 

#blik op

t    nijn
laat je n iet  vangen

Hier slagen we 
al goed in:

         Als je MSC wil kopen, dan kan dat

         Er is wil, zowel in de keten als bij de consument

         Duurzaamheid is uit de marginaliteit en wordt als positief 

         ervaren 

         MSC-gecertificeerde tonijn is verkrijgbaar in bijna elke 

         supermarkt

         Grote retailers bewegen meer richting MSC/duurzaamheid – 

         MSC is een meerwaarde

         Private label pakt al verantwoordelijkheid en switcht naar 

         MSC, soms aan dezelfde prijs

         We naderen het tipping point

De consument wil 
wel voor duurzame 

tonijn kiezen, 
maar weet niet 
altijd goed hoe

Hans Verhoeven - directeur van iVox

Er ligt een grote verantwoorde-lijkheid bij 
retailers

Steven Adolf - schrijver en journalist 

Deze barrières komen 
we nog tegen

 
In rechtstreeks verband met MSC: 

         Prijs, prijs, prijs – prijsverschil MSC en niet-MSC

         De marktleider in tonijnconserven kiest (nog) niet voor MSC

         De misvatting dat er niet genoeg MSC-tonijn verkrijgbaar is

         Al die andere claims zoals Dolphin safe, Pole & Line, FAD free zorgen voor 

         verwarring 

         Het kost moeite om mensen van het belang van MSC-certificering te 

         overtuigen zowel intern als extern. Er is gebrek aan kennis over de werking van 

         MSC

Niet in rechtstreeks verband met MSC:
          Er is geen actieve Belgische NGO-stem op dit vlak

         Belgische overheden tonen te weinig betrokkenheid

         Te laag bewustzijn op gebied van duurzaamheid in foodservice

         Retailers vinden het lastig om als eerste te bewegen – de concurrentie is groot - 

         prijzenoorlog 

         Verdienmodel in retail anders definiëren – kosten die merken betalen voor ruimte 

         op schap dragen bij aan hoge prijzen voor MSC product

         Interpretatie van duurzaamheid is niet eenduidig; Consumenten zijn onvoldoende 

         bewust



Wie pakt het roer?
wat staat ons te doen om duurzame tonijn schaalbaar en de norm te maken? 

Wie moet de lead nemen in deze discussie? Moet regulering vanuit de markt 

komen, of vanuit de overheid? Wie heeft de macht en wie wil als eerste 

bewegen? Hierover zijn de meningen nog verdeeld: voer voor verder gesprek.

De consument aan de 
vishaak laten b ijten

duurzaamheid is de norm geworden en er is momentum bij de consument. 

Getallen genoeg, maar de weg naar verandering loopt toch via het hart. 

Vertel de mooiste, meest menselijke verhalen; maak MSC een logische keuze 

voor de consument.

disclaimer 
De verzamelde ingrediënten van dit recept bevatten meningen, inzichten, suggesties, ambities en ideeën, bijeengebracht door de aanwezige stakeholders. Zij kwamen bijeen tijdens de Tuna Night op 23 mei 2019 

in De Winkelhaak in Antwerpen op initiatief van het MSC keurmerk . Het Recept pretendeert geenszins volledig te zijn en sluit alternatieve ingrediënten en perspectieven niet uit. Het is aan alle actoren 
binnen (en buiten) de keten van duurzame tonijnvisserij om hiermee constructief aan de slag te gaan, niet alleen de aanwezigen. Daarom neemt MSC de rol op zich als aanjager om dit recept ook te delen 

met andere actoren in de keten en het recept te vervolmaken... 
Dit Recept voor de Toekomst werd ontwikkeld door creative consultancy Cornelis Serveert i.s.m. MSC keurmerk. Moderator: Abbie Boutkabout. Tekst: Revka Bijl.

Food for thought 
- De inspiratiepitches van de avond

Nancy Fockedey sprak namens het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en benadrukte dat informatie en educatie cruciaal zijn. van een eenvoudige viswijzer tot meer 

uitgebreide gidsen; er moet worden voorgelicht.  

Henk Brus van Pacifical legde haarscherp de vinger op de wonde. Consumenten willen niet meer geld betalen voor een onduidelijk verhaal en consumenten zijn 

daarnaast ook afhankelijk van inkopers die vaak onvoldoende geïnformeerd zijn. MSC-gecertificeerde tonijn is voldoende beschikbaar, het komt alleen niet voldoende 

op de markt.

Grace Roland vertelde als Pacifical stagiaire en als ervaringsdeskundigde uit Papua Nieuw-Guinea hoe lokale gemeenschappen als de hare afhankelijk zijn van de 

tonijnvangst, hoe duurzaamheid het verschil maakt in mensenlevens, hoe zij een toekomst hebben dankzij duurzame visserij.  

Een paar woorden 
over duurzaamheid

Het gebrek aan kennis over duurzaamheid kwam veelvuldig aan de orde. 

Voor velen staat duurzaamheid met name voor ‘duur’. 

Wie betaalt de prijs van spotgoedkope vis en op welke manier kan het 

verdienmodel worden aangepast naar een ethischer geheel? 

Mogelijke vervolgstappen
Basisingrediënten voor vervolg

        Sensibiliseren van consumenten: leg uit waarom ze meer moeten (willen) 

        betalen, leg rol van MSC uit

        Conserven zijn niet sexy – werken aan het imago van duurzame tonijn

        Dwingendere rol voor de overheid: controle op invoer, productspecificaties 

        en definitie van duurzaamheid

        In overheidscatering moet voorbeeldfunctie gelden: duurzame tonijn in 

        lastenboeken en communiceren over die keuze

        Alignment van belangen retail: til de discussie over concurrentie heen 

        Meer aansluiting in educatie, te beginnen met speciale lespakketten 

        Retail motiveren vanuit consumentenorganisaties, stimuleer de vraag naar 

        MSC-gecertificeerde tonijn 

        Aandacht geven aan positieve beweging

        Vertel het echte verhaal van de mensen achter de industrie, zoals Grace 

        Roland deed. Betrek daarbij media om het verhaal breed te verspreiden

“DAT WE IN BELGIË BIJ ELKAAR KOMEN 

VOOR DIT GESPREK IS OP ZICH AL 

BAANBREKEND: LATEN WE VOORAL 

DOORPRATEN OM KRACHTEN TE BUNDELEN 

EN TE KOMEN TOT CONCRETE ACTIES

- deelnemer

TONIJN IS DE TIJGER VAN DE OCEAAn
Moeten we eigenlijk wel tonijn eten? Het antwoord luidt : Ja! Er hangen 

immers enorm veel lokale gemeenschappen af van tonijnvangst voor hun 

inkomen. Maar minder, en enkel duurzaam gevangen tonijn.


