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ANBI Verplichtingen - Stichting Aquaculture Stewardship Council Foundation
1. Naam, adres en contactgegevens:
Stichting Aquaculture Stewardship Council Foundation, ook bekend als ASC.
Daalseplein 101,
3511 SX Utrecht
Tel:
E-mail:

+31 30 239 31 10
info@asc-aqua.org

KvK Nummer: 34389683

2. Doelen van de organisatie
Het doel van de Stichting is: het promoten en kwantificeren van verantwoord gekweekte vis,
schaaldieren en kreeftachtigen inter alia door de bevordering van het begrip en de adoptie van
verantwoorde aquacultuur methoden, het onderhouden en monitoren van bestaande en nog te
ontwikkelen standaarden voor verantwoorde aquacultuur, zodat de negatieve sociale en milieu impact
kan worden verminderd en, daarnaast, het verrichten van elke handeling die bevorderlijk is voor, of
direct of indirect verband houdt met, het voorgaande, alles in de ruimste zin.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het beheren en onderhouden van een eigen keurmerk, bekend als het “ASC-label” ;
b. het opzetten van verbeterprogramma’s voor verantwoorde aquacultuur;
c. het op verschillende manieren assisteren (in de breedste zin van het woord) van organisaties
en professionals bij het implementeren van het ASC label, waaronder het vertrekken van
informatie, opleidingen, training en ondersteunende tools.
De ASC is een non-profit organisatie.
De volledige tekst van Stichting Deed kan hier worden gevonden:
https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2017/07/100407-Deed-Stichting-ASCFoundation_English-translation.pdf

3. Belangrijkste activiteiten uit het huidige management plan
Uitsnede (vertaald) uit de managementssamenvatting van het Strategisch Plan 2017-2021:
De Aquaculture Stewardship Council (ASC) is op dit moment binnen de mondiale aquacultuur
industrie een leider in de certificerings- en labelingsbeweging. Echter, om onze mondiale impact te
vergroten moeten we de komende periode ook een aantal steeds ingewikkeldere wetenschappelijke,
technische, politieke, operationele en fiscale uitdagingen adresseren. Ondanks dat dit tweede
strategische overzicht is gepubliceerd in een wereld met meer complexiteit en veel problemen om aan
te pakken, zijn er ook veel kansen die de ASC kan grijpen.
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Het eerste strategische plan, “Strategic Guidelines for 2012-2015”, focuste zich op het demonstreren
dat het ASC-concept kan werken. Het liet ook zien hoe de operationele grondbeginselen van het
certificeringssysteem en de acceptatie en invoering van het programma in geselecteerde markten
zouden worden ontwikkeld. Er is veel werk verzet. Nu een nieuwe planningsperiode begint zullen een
aantal belangrijke initiatieven die al opgezet zijn doorgaan. De meest belangrijke initiatieven hebben
tot doel de operationele effectiviteit en efficiëntie van de ASC-standaarden te verbeteren, hun inhoud
te verbeteren en het opzetten van een infrastructuur voor informatietechnologie om de
certificeringsinformatie te beheren.
ASC’s ontwikkelingsstrategie voor de komende vijf jaar heeft vijf centrale doelstellingen:
ASC mondiale standaarden en certificeringsprogamma versterkt en ontwikkeld.
De waardepropositie van de ASC aan haar partners hangt af van haar reputatie als de mondiale leider
op het gebied van certificerings- en labelingsprogramma voor verantwoord gekweekte vis. De ASC
heeft een ambitieus portfolio van projecten, in uitvoer en gepland, om deze reputatie te behouden. We
zullen extra stappen ondernemen om onze toekomstige betrouwbaarheid te waarborgen, omdat we een
snelle toename in gecertificeerde kwekerijen en gelabelde producten in de markt zien.
Output van gecertificeerde kweekvis en de beschikbaarheid van gelabelde producten verhoogd door
een focus op essentiële landen, voornamelijk in Azië, Europa en Amerika.
Op het moment overstijgt de vraag in veel markten en categoriën het aanbod van gecertificeerde,
verantwoorde kweekvis. De ASC zal verder gaan met haar werk om het aantal en de reikwijdte van
gecertificeerde kwekerijen te vergroten. De ASC zal doorgaan met het promoten van effectieve
aandacht voor kwekerijen door directe ondersteuning, partnerschappen, training en een nieuw
“Improvement Programme” (IP).
ASC succesvol gepromoot bij stakeholders, inclusief consumenten, en het bewustzijn over het
programma vergroot.
Effectieve communicatie staat centraal bij het onderhouden en verbeteren van de waarde van het ASC
voor haar partners. Prioriteiten omvatten het aanhoudende werk om de reputatie van het ASCprogramma op te bouwen en te beschermen, om belangrijke belanghebbenden te informeren en
onderwijzen in de milieu- en sociale voordelen van ASC-certificering en de ASC te differentiëren van
het groeiende aantal alternatieve keurmerken.
ASC samenwerking afgesproken met andere relevante certificerings- en beoordelingsorganisaties en
operationeel gemaakt.
ASC is niet de enige die kweekvis beoordeelt en certificeert. Voor zover anderen onze Visie delen zullen
we met hen samenwerken om deze visie te bereiken, ook als we concureren om hetzelfde aanbod,
marktaandacht en financiering. Het is in strijd met onze Missie om verwarring te creeëren op de markt
tussen meerdere certificeringsinstanties. Om dit te voorkomen werkt de ASC met veel organisaties
samen.
ASC organisatorische ontwikkeling versterkt.
Hoewel het grootste deel van dit plan zich op de buitenwereld focust, wil de ASC ook haar eigen
organisatieknelpunten en groeipijnen aandacht geven. Dit strategische overzicht zet doelen en
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beschrijft acties om hoge kwaliteit personeel aan te trekken en vast te houden; hoge kwaliteit
communicatie te verzekeren; de organisatie met effectieve informatie technologie te ondersteunen en
de lange termijn financiële stabiliteit te waarborgen die nodig is om onze Missie te verwezelijken. Terwijl
de ASC groeit zal het voortdurend haar bedrijfsmodel moeten evalueren en definiëren zodat deze goed
blijft werken. De ASC zal actie ondernemen om dit te doen.
Om deze strategische doelstellingen te behalen zullen meer gedetaillerde werkplannen, doelen en
indicatoren worden ontwikkeld. Deze zullen ervoor zorgen dat het plan consistent wordt
geïmplementeerd. Het volledige strategische plan (Engels) kan ingezien worden via:
https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2017/07/ASC-STRATEGIC-PLAN-2015-2017.pdf

4. Bestuurssamenstelling
Op dit moment zijn de volgende personen deel van het Bestuur van de Stichting:
•
•

Mr Scott Nichols
Mr Jose Villalon

Bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van beloning voor hun werk. Ze ontvangen wel een
vergoeding voor onkosten die gemaakt zijn bij het uitoefenen van hun functie, bijvoorbeeld voor de reis
en accomodatie voor het bijwonen van vergaderingen. Er worden geen bonussen uitbetaald.
5. Financiele informatie
Voor meer informative over de inkomsten en uitgaven, de jaarbalans en andere niet financiële
information van Stichting Aquaculture Stewardship Council Foundation kunt u ons Jaarrapport
(Annual Report) hier raadplegen.
Annual Report 2017
Annual Report 2018
Annual Report 2019
Annual Report 2020

