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We blikken terug op een succesvol 2019 voor Good 
Fish Foundation. Het jaar waarin wij ons vijfjarig be-
staan vierden. Een jaar waarin wij samen met RAVON 
een geweldige donatie ontvingen van de Nationale 
Postcode Loterij om de paling te redden. Een jaar 
waarin we met chefs en organisaties in de hele viske-
ten de World Oceans Deal tekenden. We kregen een 
aantal zeer bijzondere projecten gehonoreerd die 
allemaal bijdragen aan onze missie: 100% Goede Vis in 
Nederland. Met veel plezier presenteren we een korte 
samenvatting van onze activiteiten in 2019!    

Christine Absil, Maud Veraar en Margreet van Vilsteren
Directieteam
Good Fish Foundation
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VISwijzer
Good Fish Foundation beoordeelt vissen, schaal- en 
schelpdieren die in Nederland en Belgie te koop zijn op 
duurzaamheid en plaatst dit in de VISwijzer. Zij hebben in 
de VISwijzer een groene, oranje of rode kleur gekregen. De 
VISwijzer geeft advies welke vis je wel kan eten en welke 
je beter kan laten staan. De VISwijzer is ooit bedacht door 
mede oprichter van Good Fish Foundation, Christien Absil 
en wordt door het WNF inmiddels in 28 landen uitgezet.
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Download nu!
de gratis 

VISwijzer app

Impact Good Fish Foundation 2019
Een aantal voorbeelden waar we trots op zijn: 
 
• Het aantal restaurants in het horecaprogramma Chefs voor Goede  
 vis dat geen vis met een rode score op de VISwijzer serveert groei-
 de van 20% naar 63%;
• GFF adviseerde in 2019 diverse supermarktketens over de verkoop  
 van duurzame vissoorten en waarschuwde voor vissoorten die rood  
 op de VISwijzer scoren;
• 20 ketenpartijen tekenden de World Ocean Deal om zich in te 
 zetten voor een duurzame visketen;
• Good Fish Foundation zette zich in voor een beheersoplossing van   
 de rivierkreeftenplaag in Nederland;
• Viswinkels werden wakker geschud n.a.v. de uitzending in KASSA 
 (1,2 miljoen kijkers) die de nalatigheid van de etiketteringsplicht in  
 beeld bracht. Good Fish Foundation en de Vereniging voor 
 Nederlandse Visspecialisten tekenden een deal en boden samen   
 aan viswinkels hulp aan: met 90 aanmeldingen als gevolg;
•	 De	vertoning	van	de	film	Ghost	Fleet	tijdens	het	Movies	That	Matter	
 festival met 25.000 bezoekers heeft bijgedragen aan bewustwor-
 ding onder het grote publiek dat moderne slavernij op zee een zeer  
 ernstig  en nog steeds voorkomend probleem is in illegale visserijen;
• GFF was veel in de geschreven pers en online media om awareness  
 te genereren voor duurzame vis, met een bereik van 41,5 miljoen  
	 mensen	en	een	PR	waarde	van	1,3	miljoen	EURO	(cijfers	zijn	excl.	TV		
	 en	Radio)	(bron	Clipit	Media).
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Een hoogtepunt in 2019 was het World Oceans Dinner, waarin chefs 
en 20 ketenpartijen tekenden voor de World Oceans Deal op 8 juni, 
World Oceans Day, waarin we afspraken hebben gemaakt om sa-
men te werken aan gezonde oceanen.
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Met steun van Adessium Foundation en The Waterloo Foundation organi-
seerde Good Fish Foundation in 2019 diverse evenementen om chefs te 
informeren over de inkoop van duurzame vis, zoals deze beach clean up 
met aansluitend een masterclass Good Fish.
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ACTIVITEITEN 2019

Uitgelicht 
World Ocean Dinner
Op 8 juni wordt er wereldwijd Wereld Oceanen Dag 
gevierd. Een dag die in het teken staat van het belang 
van gezonde oceanen boordevol vis. Tijdens een groot 
galadiner in Grand Hotel Huis Ter Duin te Noordwijk 
werd door een spectaculaire line up van 10 sterren- en 
meesterkoks onder leiding van Soenil Bahadoer een 
tien gangen diner bereid waarin goede vis de hoofd-
rol speelde. De gerechten werden mogelijk gemaakt 
door partners en visleveranciers die een ‘VISwijzerp-
roof’ visassortiment aanbieden zodat chefs eenvoudig 
kunnen kiezen voor goede vis! Dat dit nodig is, bleek uit 
het onderzoek dat we die dag publiceerden: 89% van 
de sterrenrestaurants  serveert vis die rood kleurt op de 
VISwijzer. Tijdens het diner werd ook de World Ocean 
Deal getekend: 20 partijen tekenden de Deal en gaan 
zich als ambassadeur inzetten voor een duurzame 
visketen.  

Ghostfleet 
In 2019 werd de documentaire Ghost Fleet in Neder-
land vertoont op het MoviesThatMatter festival op 
verschillende locaties en data met ca 25.000 bezoe-
kers. Good Fish Foundation organiseerde een ‘round-
table’ discussie met de vishandel en de heldin van de 
documentaire Patima Tungpuchayakul. Hierin werd 
ingegaan op de vraag hoe slavernij en werkomstan-
digheden vanuit de keten kunnen worden verbeterd. 

Vitrine van de toekomst
Van elke vis moet bekend zijn waar die vis vandaan 
komt en hoe die is gevangen. Die informatie moet al 
sinds 2016 op een etiket staan. Supermarkten houden 
zich aan deze verplichting, maar visdetailzaken niet of 
nauwelijks. Kassa besteedde er 16 februari 2019 groots 
aandacht aan en dit leidde ertoe dat de Vereniging 
van Nederlandse Visspecialisten VNV beloofde de 
uitvoering van de etiketteringsplicht aan te pakken 
met hulp van de Good Fish Foundation. Naar aanlei-
ding van de uitzending namen 90 viswinkels contact 
met ons op, deze zijn geïnformeerd door ons over de 
juiste manier van etikettering. Een tiental hiervan was 
bereid tot een volledige duurzaamheidscheck en heeft 
hiervoor zijn assortiment volledig op orde gebracht. 
Onderdeel van deze campagne was onze aanwezig-
heid op de Spakenburgse visbeurs met de ‘vitrine van 
de toekomst’ in samenwerking met leverancier Adri & 
Zoon. In deze vitrine kunnen consumenten duidelijk zien 
wat duurzame viskeuzes zijn (ASC, MSC of groen op de 
VISwijzer) of niet duurzaam (rood). Hapjes van bijvangst 
werden vanuit het GFF-foodtruckje uitgedeeld.  

Beach Cleanup 
De Goede Vis etappe van de Beach Cleanup van 
Stichting De Noordzee werd dit jaar voor de twee-
de maal georganiseerd. Chefs en geïnteresseerden 
hielpen mee met het opruimen van het stuk strand 
tussen Scheveningen en Wassenaar en konden daarna 
genieten van een duurzame vislunch en masterclass 
over Duurzame Vis door GFF en Nico Waasdorp van 
EcoSeafood. 
 

Patagonia 
Patagonia, een outdoor kledingbedrijf dat zich sterk 
profileert met duurzaamheid, houdt zich sinds kort ook 
bezig met de voedselketen. Met Patagonia Provisions 
verkoopt het bedrijf verpakte producten die gemakke-
lijk mee te nemen zijn op reis en die bijdragen aan een 
duurzame voedselketen. Good Fish Foundation heeft 
voor Patagonia verschillende kleinschalige visserijen in 
de Golf van Biskaje onderzocht. Van de geadviseerde 
visserijen is de makreel die op kleinschalige wijze ge-
vangen wordt met gemechaniseerde handlijnen (trolls) 
doorontwikkeld tot een prachtig conservenproduct. 
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ACTIVITEITEN 2019

Uitgelicht 
 
Kennisplatform Aal
Na een wat moeizame start van het kennisplatform 
Aal, stond 2019 in het teken van een verbeterde  sa-
menwerking met de aalsector. Diverse themabijeen-
komsten (1. Internationaal perspectief op aalbeheer; 2. 
uitzetprogramma’s en herplaatsing: effecten op de po-
pulatie; 3. consumptie van ernstig bedreigde soorten: 
is certificering de oplossing?) werden georganiseerd 
waar veel kennis gedeeld werd tussen partijen. Omdat 
binnen het project het risico hoog werd geschat dat 
Europese aal via illegaal verhandelde glasaal richting 
China weer op de Europese markt terecht kwam, wer-
den er door heel Europa 86 monsters afgenomen van 
palingproducten gekocht in toko’s.  

Afgelopen december werd het  Aalportaal gelan-
ceerd. Hierin is samen met de sector alle onomstreden 
wetenschappelijke informatie over paling samenge-
voegd. Dit platform biedt hiermee een onafhankelijke 
informatiebron voor geïnteresseerden. Hiernaast is er 
een podcast gemaakt over het bijzondere leven van 
de paling en de verschillende bedreigingen die hij 
tegenkomt. De podcast wordt in de zomer van 2020 
uitgezonden.

Kennisproject 
rivierkreeft
De inheemse Europese rivierkreeft is door ziekte vrijwel 
helemaal verdwenen. Hiervoor is de Amerikaanse 
rivierkreeft voor in de plaats gekomen, maar deze 
vormt inmiddels een ware plaag in de Nederlandse 
wateren. De invasieve soort brengt veel schade toe 
aan het ecosysteem. Een mogelijke oplossing om de 
plaag tegen te gaan is beroepsmatige visserij, meer 
meer informatie en kennis hierover is nodig. De Good 
Fish Foundation heeft voor dit probleem het Kennis-
platform Rivierkreeft opgezet. Samen met Wageningen 
Environmental Research en netVISwerk zijn binnen dit 
project verschillende onderzoeken uitgevoerd en zijn 
bijeenkomsten en kennisdagen georganiseerd rondom 
het thema duurzame exploitatie van rivierkreeft. Het 
kennisplatform heeft bovendien voor het eerst de visie 
van de rivierkreeftenvissers meegenomen in de discus-
sie over oplossingen voor de rivierkreeft. Eerder zijn de 
vissers buiten beschouwing gelaten als het om oplossin-
gen ging. Eén van de mooie behaalde resultaten bin-
nen het project is de realisatie van het kennisplatform 
Rivierkreeft www.rivierkreeft.nl waarin alle resultaten en 
samenwerkingen zichtbaar zijn. Een vervolgaanvraag 

voor dit project is gehonoreerd. Daarin wordt veldon-
derzoek gedaan met 13 beroepsvissers. We werken 
met de vissers een businessmodel uit waarin opschaling 
en organisatiegraad is meegenomen. Zo kan een be-
heersmodel ontwikkeld worden waarbij commerciële 
visserij samengaat met bestrijding van een plaag. 

Horeca programma
De afgelopen drie jaar hebben zich in totaal 578 
restaurants aangemeld voor het Chefs voor Goede 
Vis programma. Hiervan zijn 321 restaurants inmiddels 
‘Goede Vis Restaurants’, dit zijn restaurants die zich 
hebben gecommitteerd aan een volledig duurzame 
viskaart die jaarlijks gecontroleerd worden door GFF 
of een externe partij. Zij serveren geen rode vis van de 
VISwijzer. De overige restaurants zitten nog ‘in transitie’, 
dit betekent dat zij werken aan een duurzame menu-
kaart maar zich niet hebben durven vastleggen aan 
‘geen rood’. Circa 140 restaurants uit de transitie groep 
zijn in 2019 opnieuw onderzocht. Is hun menukaart 
veranderd? Uit ons onderzoek bleek dat er gemiddeld 
18% meer visgerechten op de menukaarten staan. De 
populariteit van vis op het menu is dus toegenomen. 
We zien geen grote verschuivingen in de top-5 meest 
geserveerde vissoorten, hoewel oesters een opmars 
hebben gemaakt en in de top-5 verschenen zijn. Het 
totaal aantal restaurants met een menukaart zonder 
rode vis in ons horecaprogramma is 62%. Het aantal 
restaurants dat hun menukaart verbeterd heeft binnen 
de ‘transitie’ groep is bijna 30%. Tropische garnalen, 
verse tonijn, zeebaars, dorade en paling blijven de 
belangrijkste rood scorende vissoorten in de horeca. 
Good Fish Foundation gebruikt de gegevens uit dit 
onderzoek om komend jaar specifieke campagnes te 
voeren op de meest voorkomende rode vissoorten.
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ACTIVITEITEN 2019

Nationale Postcode Loterij 
Red Onze Paling 
In februari 2019 werden we verrast door de Nationale Post-
code Loterij met een cheque van 2 miljoen euro voor het 
project Red Onze Paling. Samen met RAVON mogen we 
ons drie jaar inzetten op een aantal deelgebieden:

BELEID: In 2007 heeft de Europese Unie een herstelplan voor 
de Europese paling aangenomen. Helaas is het gebleken 
dat veel lidstaten de (tussentijdse) doelen van het beheer-
plan niet halen. In Brussel voeren we lobby voor een betere 
implementatie van de herstelplannen. Onder andere door 
het organiseren van events en het continu informeren van 
stakeholders. We zijn de luis in de pels die constant paling 
op de politieke agenda houdt zodat we impact maken 
met de aalherstelplannen, zowel internationaal als natio-
naal. 

CONSUMPTIE: Good Fish Foundation adviseert consumen-
ten om geen paling te eten en de supermarkten om geen 
paling te verkopen, zelfs niet met een keurmerk. GFF onder-
zoekt binnen dit project of en onder welke voorwaarden 
palingconsumptie in de toekomst weer mogelijk is.

ILLEGAAL: Dankzij de combinatie van desktop onderzoek 
en het veldwerk hebben we de belangrijkste gaten in het 
systeem geïdentificeerd die de illegale handel mogelijk ma-
ken. We hebben een marktanalyse gemaakt en inzicht ver-
kregen in de Europese illegale én legale glasaal handel en 
hoe deze met elkaar verbonden zijn. We beschikken over 
statistieken, beeldmateriaal en veel nieuwe contacten. 
De opsporingsautoriteit van de NVWA heeft ons benaderd 
voor informatie over de betrokkenheid van Nederland in de 
illegale glasaal handel. 

STROPERIJ NL: Stroperij vormt een onnodige bedreiging voor 
de overleving van paling. Binnen dit project brengen we de 
omvang van de stroperij in kaart. We werken samen met 
handhaving- en opsporingsbevoegde instanties voor ver-
volging van stropers en handelaren. Om druk en genereren 
we ‘awareness’ via mediagenieke ‘fuikentrekdagen’. Zo 
gebruiken we onder andere sonar apparatuur om illegaal 
geplaatste fuiken te traceren. 

GLASAAL TELLEN: Op 50 locaties langs de hele Nederlandse 
kust tellen we glasalen. De gegevens stellen ons in staat ge-
fundeerd te stellen hoe het met de aal staat. Ook kunnen 
we richting waterbeheerders aangeven waar extra aan-
dacht voor migratie noodzakelijk is, of waar het juist beter 
gaat. We zien dat op basis van ons advies vispassages 
worden verbeterd. In 2019 werd met spoed een vispassage 
bij Gemaal de Noord op Tholen aangelegd, een investering 
van meer dan €800.000 door het waterschap en Rijkswater-
staat. 

VISPASSAGES: Paling zwemt van zoet naar zout water en 
weer terug. Om de paling migratie te faciliteren is het 

belangrijk om op zoveel mogelijk knelpunten goede 
passages aan te leggen. Omdat we inmiddels weten 
dat bijna alle vispassages tekortkomingen hebben 
qua efficiënt functioneren voeren we de ‘Passage-
check’ uit. In de passagecheck kijken we in groot de-
tail hoe goed glasaal in staat is een vispassage door 
te zwemmen. Inmiddels hebben we 5 vispassages 
gecheckt. Wat bleek: de beste vispassage liet slechts 
45% van de glasalen door in 10 dagen. Deze kennis is 
gerapporteerd richting de waterbeheerders. Die aan 
de slag gaat met adviezen voor verbetering. 

AALRESERVATEN: Een goed leefgebied voor de paling 
moet bereikbaar, schoon en veilig zijn. Vanuit die 
gedachte stimuleren we in Nederland de aanleg van 
‘aalreservaten’. Vanuit Red Onze Paling zijn we nu 
met twee consortia in gesprek om concreet tot de 
aanleg van aalreservaten te komen.

ORGANISATIE: Het project wordt aangestuurd door 
een projectbestuur bestaande uit Rob van Westrienen 
(RAVON), Martijn Schiphouwer (RAVON), Christien 
Absil (Good Fish Foundation) en Maud Veraar (Good 
Fish Foundation) en Margreet van Vilsteren (Good Fish 
Foundation). De samenwerking tussen de organisaties 
is heel goed. Het bestuur komt elk kwartaal bijeen en 
heeft onderling regelmatig contact. Eén keer per drie 
weken vindt er een projectleidersoverleg plaats waar-
in ontwikkelingen binnen de deelprojecten gedeeld 
worden
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ORGANISATIE
Good Fish Foundation wordt geleid door de op-
richters,	Christine	Absil,	Maud	Veraar,	Margreet	
van Vilsteren die meerdere functies bekleden 
op	zowel	beleidsmatige,	financiële,	strategische	
en organisatorische vlakken. 

GFF	heeft	een	Raad	van	Toezicht	als	toezicht-
houdend orgaan dat meekijkt of de gestelde 
doelen	van	het	beleid	en	de	strategie	efficiënt	
worden nagestreefd. 

Leden: 
Marck	Feller,	 	 Voorzitter 
Jeroen Kreijkamp,  Penningmeester 
Petra Souwerbren,   Algemeen lid 

Daarnaast is er een Raad van Advies met leden 
uit de vissector, wetenschap, journalistiek, ho-
reca en marketing, die kennis en advies levert 
over alle aspecten van werk van Good Fish 
Foundation.

Het team van de Good Fish Foundation heeft in 
2019 12 personen in dienst (7,5 fte). Naast am-
bassadeurchefs helpen ook enkele vaste vrijwil-
ligers, en junior onderzoekers op trainee basis in 
onze organisatie. Jaarlijks bieden wij bovendien 
plaats aan gemiddeld 3 universitaire of hoge-
school studenten. 

De Good Fish Foundation is opgericht eind 2014. 
De organisatie is jaarlijks gegroeid. In 2019 heeft 
de organisatie 737.662 EUR aan baten en een 
negatief resultaat van 9.749 EUR. In 2020 werkt 
GFF aan een begroting van 850.000 EUR en een 
opbouw van een reserve. De organisatie wil 
groeien naar een budget tussen de 800.000 euro 
en 1 miljoen euro in 2022.

Main Funders

RETAIL &
WHOLE SALE
PARTNERS

Europese Unie, Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij
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Balance sheet; December 31, 2019

31-12-2019 31-12-2018
ASSETS

Tangible fixed assets 6.881               5.902                  
Receivables, prepayments and accrued income 288.614            268.284              
Cash and cash equivalents 231.756            5.797                  

Assets 527.251            279.983              

EQUITY AND LIABILITIES

Equity 36.155              45.904                
Current Liabilities 491.096            234.079              

Equity and liabilities 527.251            279.983              

Statement of income and expenses

2019 2018

Income 737.662            532.007              

Expenses
Wages, salaries and social security charges 175.133            338.631              
Amortisation of tangible fixed assets 1.583               949                     
Other operation expenses 561.164            215.146              

Balance of income and expenses -218                 -22.719               

Financial income and expenses -9.531              -3.913                 

Operating result -9.749              -26.632               

Notes of the financial statements

GENERAL

Activities
The activities of Good Fish Foundation, having its legal seat at Veenendaal, consist of promoting
the transition to a sustainable and responsible fishery and fish-farming.

BALANCE

Equity

Contingency reserve 36.155              45.904                
Cofinance -                       -                          

36.155              45.904                

Staff members

A total of 7,5 (FTE) employees were employed af the foundation in 2019.
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in 2018 was 98% van de Nederlandse garnalenvissers msc gecertificeerd



Good fish foundation 

KERKEWIJK 46

3901 EH VEENENDAAL

the netherlands

www.goodfish.guide

t.: +31 318 76 92 87

E: secretariat@goodfish.guide


