SCHMIDT ZEEVIS ROTTERDAM

De alleRBESTE VIS
VAN DE ALLERBESTE VISSERS
SCHMIDT ZEEVIS EN MVO

Verantwoordelijkheid

Alleen het beste is goed genoeg
De maatschappij schreeuwt om verduurzaming. De vissers en visserij
worden daar als eerste op aangekeken. Wij vinden dat we als Schmidt
Zeevis Rotterdam ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen als
schakel in de visketen en naar onze relaties toe. We zoeken continu naar
duurzame verbetermogelijkheden op alle facetten in het bedrijf. De inkoop
van vis is daar één van. Daarom hebben we nauw contact met de vissers;
de leveranciers van onze spartelverse vis. En weten we precies waar en
hoe onze vis gevangen is. Alleen de beste vis van de beste vissers is goed
genoeg voor onze relaties.
Schmidt Zeevis werkt in verschillende projecten en studiegroepen samen
met vissers en andere partners in de sector. Gezamenlijk zoeken we
naar oplossingen en verbeteringen op de gebieden mens, milieu en
maatschappij.

MSC CoC gecertificeerd
Schmidt Zeevis heeft het traject van de onafhankelijke traceerbaarheidscertificering van de Marine Stewardship Council (MSC) goed doorlopen.
Dat wil zeggen dat wij gecertificeerde producten onder het keurmerk
mogen verkopen.
MSC is een wereldwijde onafhankelijke non-profit organisatie die zich
inzet voor de instandhouding van de visbestanden en het leven in zee.
MSC heeft een standaard voor duurzame en goed beheerde visserij
ontwikkeld. Vis uit MSC-gecertificeerde visserijen mag het blauwe logo
met het visje erin dragen.

Zorgvuldigheid

Ons beleid is om voedselveilige producten en service van hoogstaande
kwaliteit te leveren met zorg voor mens en milieu. Wij conformeren ons
aan wetgeving en kwaliteitsnormen.
Wij zijn ons terdege bewust dat de inzet van alle medewerkers hiervoor
noodzakelijk is! Om ons beleid en doelstellingen duidelijk te maken binnen
de organisatie wordt dit regelmatig gecommuniceerd.

Voedselveiligheid
Wij dragen de verantwoordelijkheid om de producten op een dusdanige
beheerste manier te behandelen en te produceren, dat alleen voedselveilige producten geleverd worden van de overeengekomen hoogstaande
kwaliteit. Om dit te bereiken is elke processtap onderworpen aan een
gevarenrisicoanalyse. Passende voedselveiligheidsprocedures werden
opgesteld en worden voortdurend toegepast.
Wij hebben ons bedrijf laten certificeren, om door een onafhankelijke
partij te laten bevestigen dat wij als organisatie goed omgaan met
voedselveiligheid, en de kwaliteit van onze producten en diensten.
Wij zorgen ervoor dat onze certificaten tijdig worden vernieuwd.

Continu verbeteren
Stilstand is achteruitgang. Het is van essentieel belang dat continu
gezocht wordt naar de verbetermogelijkheden, op alle facetten binnen
het bedrijf; gebouw, machines, grondstoffen, (productie)processen etc.
Voor zover technologisch en financieel haalbaar worden verbetermogelijkheden doorgevoerd. De directie zal er alles aan doen om de financiële en
personele middelen beschikbaar te stellen die nodig zijn voor handhaving
en verbetering. We zetten dit kracht bij met 5 pijlers om onszelf telkens te
kunnen meten. Te weten: Mens, Milieu, Maatschappij, Management en
Klanttevredenheid.

Schmidt Zeevis
Rotterdam is
BRC-A
gecertificeerd.

Mens
Onze medewerkers moeten hun taken
kunnen uitvoeren in een veilige omgeving. Ons bedrijf en onze processen zijn
gecon-strueerd op een manier, dat zich
geen gevaarlijke situaties voordoen bij
normale uitvoering van de werkzaamheden.
De tevredenheid van ons personeel is
van groot belang. Op verschillende manieren motiveren wij ons personeel,
onder meer door het personeel te betrekken bij veranderingen en door
terugkoppeling te geven over de resultaten van de werkzaamheden.

Milieu
Wij hebben als organisatie een verantwoording en plicht, om milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Wij bereiken dit door zo min
mogelijk energie, water en materialen te verbruiken en op een goede
manier met ons afval om te gaan. Wij scheiden ons afval waar mogelijk,
en zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen op het gebied van milieu.

Maatschappij
Wij hebben de verantwoordelijkheid om een goed voorbeeld te geven aan
de maatschappij waarin wij opereren, wonen en werken als het gaat om
zorgvuldig leven op het gebied van gezondheid en welzijn. Dit doen wij
door onze klanten hierover te adviseren en voorlichting te geven.

Management
Iedereen in de organisatie is, in overeenstemming met de functie, verantwoordelijk voor de beheersing van de kwaliteit van zowel de interne als
externe processen. De directie is verantwoordelijk voor het invoeren van
het beleid, de implementatie, het onderhoud en de continue ontwikkeling
van de 5 pijlers.

Klanttevredenheid
Onze klanten geven ons bestaansrecht. Het is dan ook van het grootste
belang dat onze klanten tevreden zijn en blijven. Dit bereiken wij door te
voldoen aan de verwachtingen van de klant.

Schmidt’s keuze

Schmidt’s keuze:
één label voor de beste,
verantwoorde vis
Het aantal duurzaamheidslabels blijft in de
visserijsector toenemen, zo ook de verwarring
bij consumenten en in de industrie over wat
nu wel of niet duurzaam is.
Schmidt’s keuze: ons label dat deel uitmaakt van ons MVO-beleid
en duidelijkheid schept in het grote aanbod van keurmerken.
Als er Schmidt’s keuze op staat, weet u dat het een verantwoorde keuze
is. Wij kijken verder dan een keurmerk alleen: Schmidt’s keuze is gericht
op het aanbieden van de beste kwaliteit en een breed assortiment
(wild en kweek) in het seizoen.
Schmidt Zeevis houdt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
nauwlettend in de gaten en is bekend met de verschillende keurmerken
op het gebied van voedsel en gespecialiseerd in keurmerken voor vis.
Als handel en verwerker hebben wij goed contact met de vissers en
kwekers, kennen we hun ondernemersdrijfveren, de schepen, visserijtechnieken en kweekmethoden. Op deze manier weten wij dat er
duurzame vis beschikbaar is.

Komt u een logo tegen
waar u de betekenis niet
van kent? Neem gerust
contact op met onze
afdeling Kwaliteitszorg.

De natuur geeft

Schmidt Zeevis Rotterdam is een groot voorstander van vis in de
seizoenen. We hanteren een eigen met zorg samengestelde Viskalender
waarin de seizoenen worden gerespecteerd. De Viskalender is samengesteld door vakmensen die dagelijks met vis werken.

Vis in de seizoenen
De Viskalender geeft per vissoort aan in welke maand en/of seizoen de
vis het beste geconsumeerd kan worden. Wij vragen onze klanten vis niet
op de kaart te zetten in de periode dat zij mager en/of in de kuitperiode
is. Zo krijgt de vis gelegenheid te groeien en zich ongestoord voort te
planten.

Vraag nu
de Viskalender aan
bij het verkoopteam
van Schmidt Zeevis
in Rotterdam

Wild gevangen vis

Organisaties over de hele wereld zijn dagelijks bezig met het bijhouden
van de visstanden, het controleren van wateren, het meten van vissen en
het opsporen van illegale vissers. Overbevissing is wereldwijd gezien een
probleem. Er bestaan echter grote verschillen in vissoorten en gebieden
waar deze soorten zich bevinden. Want deze problemen zijn niet van
toepassing op de Nederlandse vissector, evenals illegale visserij niet
voorkomt op de Nederlandse vissersvloot.

Strenge controles
Voor de Nederlandse visserij worden naar de beschikbare hoeveelheden in
Europees verband de toegestane vangsten bepaald. De Noordzeevisserij
vindt plaats binnen strenge regelgeving en vangstquota (totale hoeveelheid vis die in een jaar mag worden gevangen) waar strenge controles
op plaats vinden. Alle aangevoerde vis in Nederland is dus binnen toegestane kaders gevangen doordat vissers samen hun akker beheren;
het visbestand in zee. Dat maakt Noordzeevis een verantwoord
product dat met een goed geweten gegeten kan worden.

Investeren
Verduurzaming is een continu proces. Stilstand is achteruitgang. Daarom
investeert de Nederlandse vissector in de toekomst. Investeringen in onder
andere milieuvriendelijke selectieve vistechnieken vertalen zich naar een
toekomst met visserij en vis.

De inkopers van Schmidt
Zeevis Rotterdam letten
bij de inkoop in de visafslagen op het logo van
het Certificaat Verantwoordelijk Vissen. Het is
een onafhankelijke certificering van vissersschepen
die voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op het
gebied van verantwoorde
vangst, verwerking, opslag, bemanningseisen,
milieumaatregelen en
voedselveiligheid.

Vistechnieken

De Nederlandse aanvoer van verse vis op de visafslagen is net zo
divers als de vistechnieken waarmee de Nederlandse vissersschepen
vissen. Flyshoot, twinrig, staandwant, pulsvisserij, lijngevangen etc.
Iedere vistechniek vangt haar eigen doelsoorten.
Dankzij de jarenlange ervaring en kennis op de visafslagen weet
Schmidt Zeevis Rotterdam van welke schepen zij de beste vis kan kopen.
De schepen moderniseren en vistechnieken worden doorontwikkeld. Dat
is goed voor het milieu, maar betekent ook vaak een betere kwaliteit vis.

Flyshoot-visserij: langzaam vissen
Flyshooten is het sleutelwoord in verantwoord vissen. Het is een oude
vistechniek, waarbij een stuk zee wordt afgezet met zegentouw, waar
een net aan vast zit. De sterke en grote vissen blijven voor het zegentouw
uitzwemmen en worden pas bij het naderen van het schip en het binnenhalen samengedreven naar de netopening. Ondermaatse kleine vissen
kunnen met deze techniek vrijuit gaan. Deze langzame vistechniek vangt
onbeschadigde, mooie grote vissen en verbruikt minder brandstof.
De flyshooters GO1, SL9,
SL27, UK153 en SCH65
voeren vis aan onder het
merk Flyshoot Quality
dat staat voor
uitmuntende kwaliteit.

Pulsvisserij:
doorontwikkeling traditionele platvisvisserij
De pulsvisserij is een doorontwikkeling op de boomkorvisserij waarbij de
wekkerkettingen zijn vervangen door pulsen. Dat zijn plastic buizen met
elementen die lichte stroomstootjes geven. Deze stroomstootjes schrikken
de vis op en deze wordt in het net gejaagd. Op dit moment zijn er twee
verschillende pulssystemen in gebruik.

Pulswing: combinatie pulsvisserij en SumWing
De Pulswing is een visserijmethode waarbij de pulsvisserij en de SumWing
constructies zijn gecombineerd. Het betreft een aanpassing op de boomkorvisserij op platvis. Een boomkor bestaat uit een boom die het net open
houdt en twee sloffen die de boom op afstand boven de bodem houdt.
Bij een SumWing is deze boom vervangen door een vleugel. Deze vleugel

Kijk op onze
website voor meer
vistechnieken.

is lichter en heeft minder weerstand.

Alle aangepaste vistuigen en nieuwe
technieken scoren beter op de drie aspecten
bodemberoering, discards en energieverbruik.

Kweekvis

De aquacultuur (kweekvis) in Nederland bestaat uit palingkwekerijen,
meervalkwekerijen, een klein aantal forelkwekerijen en twee zeeviskwekerijen. Nederlandse viskwekerijen maken gebruik van recirculatiesystemen waarmee het water constant gefilterd en gezuiverd wordt.
Kweekvis neemt wereldwijd in omvang en betekenis toe. Nu al is ruim
de helft van alle geconsumeerde vis, kweekvis.

Richtlijnen voor kweekvissen
Er is in toenemende mate aandacht voor dierenwelzijn, inclusief het
welzijn van vissen. De aandacht gaat uit naar de kweekvissen. Aangezien
de viskweeksector een relatieve nieuwkomer is, is het beleid voor deze
sector nog nauwelijks ontwikkeld. In Europees en nationaal verband wordt
gewerkt aan richtlijnen.
Een eerste aanzet is gemaakt door het Productschap Vis, door middel van
een gedragscode op te stellen als handreiking voor de viskwekers in
Nederland, om op een verantwoorde wijze vis te kweken. Accenten liggen
op het gebied van dichtheden in de kweekinstallaties, het gebruik van
diergeneesmiddelen en het ‘diervriendelijk’ doden van vissen.

Schmidt Zeevis is ASC CoC
gecertificeerd. Het Aquacultuur
Stewardship Council is een
keurmerk voor duurzaam
gekweekte vis.

Uw hulp

Initiatieven voor de toekomst
De Nederlandse vissector staat bol van de initiatieven om verder te verduurzamen: brandstofbesparing, nieuwe vistechnieken, andere netten,
onderzoeken (vaak samen met biologen) naar visbestanden, verbetertechnieken en andere soorten vis aanbieden.
Dit vraagt veelal om grote investeringen en tijd. Als de vis van onze
Nederlandse vissers niet meer wordt verkocht, ontneemt dit de mensen de
financiële mogelijkheden om noodzakelijke maatregelen te nemen die juist
ten goede komen aan een goed beheer van een duurzame visserij.

Vraag naar verse vis
uit onze achtertuin;
De Noordzee.
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