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1 Assortiment vis bij 
Colruyt
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Vis bij Colruyt anno 2017

• Aantal referenties diepvries:
- wilde vis: 35 (+/- 1.600 ton/jaar)
- gekweekte vis: 23 (+/- 1.500 ton/jaar)

• Aantal referenties vers Colruyt & OKay (excl. 
gerookt & grijze garnalen):
- wilde vis: 22 (+/- 600 ton/jaar)
- gekweekte vis: 26 (+/- 2.500 ton/jaar)

• Marktaandeel vis (enkel DV): 38,7% 
• Omzetevolutie 2017 (DV): +4,4%.
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2 Visie duurzame vis bij 
Colruyt
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Minimale eisen voor Colruyt aankoper:

• Minimale eisen rond certificatie:
- BRC – IFS
- BSCI: voor landen buiten EU, USA, Canada, 
Australie, Nieuw-Zeeland & Chili

• MSC - ASC
• Samenwerking ILVO: afzonderlijke beoordeling op 

visbestand, ecologische impact, visserijbeheer & 
dierenwelzijn. Elke parameter heeft even grote 
impact. Vb.: schrappen bij Colruyt van 
noordzeetong, rog.
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3 Assortiment diepvriesvis
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Commerciële doelstellingen DV vis:

• Assortiment brengen dat gevarieerd is

• Cluster Ijsland

• Cluster seafrozen (‘op zee ingevroren vis’)

• Cluster gekweekt (ASC)

• Cluster wilde vis (met doelstelling om alles naar MSC om 
te zetten)

Actuele situatie: reeds 70%-80% MSC/ASC gecertificeerd 
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4 Assortiment verse vis
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Commerciële doelstellingen verse vis

• Focus op grote roteerders: zalm, kabeljauw & 
pangasius, aangevuld met pladijs & schelvis. Dit 
omwille van afvalproblematiek.

• Alles vers aangeleverd krijgen, uitgezonderd pangasius
(omwille van ecologische impact).

• Zoektocht naar nieuwe duurzame producten met 
voldoende potentieel

• Geen acties (IN/OUT) omwille van complexe logistiek 
en afval.

• Beperkte THT en omverpakking: cruciale parameters
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Commerciële doelstellingen verse 
schaaldieren
• Belang zeer groot in vergelijking met verse vis

• Grijze garnalen: MSC in Nederland kondigt zich aan 
voor 2018. Wat met België? We hebben interesse!

• Mosselen: voorlopig geen zicht op certificering.
Hangcultuur zeer beperkt: +/- 3%.
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Verwachtingen rond nieuwe projecten 
en industrie
• Voldoen aan de reeds vermelde criteria
• Referenties brengen waar we nood aan hebben, vb. 

gekweekte Noordzeetong, gekweekte zeebaars,…
• Traject duurzame Noordzeevis
• Minimumeisen DV: 30 ton (= folie)
• Zien dat er een partner is voor verwerking (fileren en 

verpakken)
• Voldoen aan Colruytstrategie van kwaliteit en laagste 

prijzen.
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5 De toekomst: waar 
dromen we van?



• Algemeen
- lekkere kweekvis die commercieel interessant is, 
zonder grondsmaak
- stijgende trend van convenience (gepaneerd, ready 
to cook,…)

• Vers:
- nieuwigheden met voldoende potentieel, gezien 
gelimiteerde ruimte in het assortiment en 
afvalproblematiek
- gekweekte kreeft en oesters
- kokkelvlees en andere zeevruchten
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Interessante mogelijkheden:



27



28



• Diepvries:
- aan land gekweekte Belgische zalm (?), naar het 
voorbeeld van de kaviaar.
- gekweekte kreeft voor de feestdagen
- gekweekte vis die vandaag in het wild bedreigd is.
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Interessante mogelijkheden:
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6 Vragen?



Dank voor uw 
aandacht!
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