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Inspanningen ALDI voor duurzame vis 

bekroond 
Erpe-Mere, 6 oktober 2022 – ALDI verkocht vorig jaar 10.000 ton aan 

duurzaam gecertificeerde vis en schaal- en schelpdieren. Dat is het 

meeste van alle Belgische supermarkten, blijkt uit cijfers van MSC België. 

De inspanningen van ALDI worden bekroond met een MSC Duurzame Vis 

Award voor ‘Beste Supermarkt’. 

ALDI levert al geruime tijd forse inspanningen voor een duurzaam visassortiment. Zo 

was de discounter de eerste supermarkt in België om enkel nog MSC-gecertificeerde 

tonijn in blik aan te bieden. MSC (Marine Stewardship  Council) is het internationale 

en onafhankelijke label voor duurzame visserij. Ook zorgt ALDI steeds voor een 

volledige traceerbaarheid van zijn visproducten. 

Duurzame visvangst is van groot belang voor het voeden van de wereldbevolking. 

Overbevissing en illegale visvangst behoren tot de uitdagingen van de sector.  

10.000 ton 

In 2021 verdween zo’n 10.000 ton MSC-gecertificeerde vis, schaal- en schelpdieren 

in de ALDI-winkelkar. Hiermee verkocht ALDI het grootste volume aan duurzame 

MSC-gecertificeerde visproducten in België. Vooral tonijn, vissticks en grijze garnalen 

zijn het populairst.  

De duurzaamheidsinitiatieven van ALDI worden nu beloond met een MSC Duurzame 

Vis Award voor ‘Beste Supermarkt’  

“We zijn hier enorm trots op”, zegt Ruth Broekaert, Director Corporate Responsibility 

& Quality Assurance bij ALDI België. “Duurzame visvangst vormt een hoeksteen van 

ons inkoopbeleid. Dankzij onze samenwerking met MSC zorgen we er samen voor dat 

onze klanten niet alleen vandaag, maar ook morgen kunnen genieten van een stukje 

duurzame vis.” 

William Morré, Commercieel marktverantwoordelijke bij MSC België: “ALDI zet 

duidelijk in op een duurzaam visaanbod. Sinds 2019 zijn ze als eerste retailer volledig 

geswitcht naar MSC-gecertificeerde tonijn in blik. We zien ook dat ALDI zijn klanten 

op een heldere en transparante manier informeert over zijn duurzame keuzes en 

doelstellingen.”  

 

+++ 

Bijhorend beeldmateriaal via deze link: https://we.tl/t-cjBoE4Wr5v  

Niet voor publicatie: 

ALDI Holding 

Keerstraat 4,  

9420 Erpe-Mere 

Tel.: +32(0)53.827.940 

media@aldi.be 

www.aldi.be 

 

https://we.tl/t-cjBoE4Wr5v
mailto:media@aldi.be
http://www.aldi.be/


 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 2 van 2 
 

Jason Sevestre 

Manager External Communication 

Tel: +32 (0)494/58.39.00 

Mail: media@aldi.be 

 

Over ALDI België: 

ALDI is de leidende discounter in België. Met 440 winkels over het hele land, beheerd door 7 regionale 

hoofdkantoren, bereikt ALDI België meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. Ruim 7.900 

medewerkers vormen het kloppende hart van deze groeiende groep bedrijven.  

ALDI Nord is één van de toonaangevende internationale retailgroepen. De discounter focust op producten 

van hoge kwaliteit tegen een lage prijs. De sleutel tot het succes van de groep is het personeelsbestand dat 

meer dan 77.000 medewerkers telt in Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, 

Polen, Portugal en Spanje. Meer info op https://www.aldi.be/nl/  
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