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EenanalysevanhetperspectiefvandeNederlandse kottervloot endedaarmee verbonden industrieën inhet lichtvanhet
huidige opbeperking vandevangstcapaciteit gerichte beleid.
Nagegaan isinwelkematedevloot opkorte termijnuitfinanciële overwegingen totbedrijfsbeëindiging zalovergaan engebruik zalmakenvande saneringsregeling opbasisvanvrijwilligheid.Eveneens isgeraamdwelkevloot oplangeretermijn ingezet
kanworden,gegevendehuidige economische randvoorwaarden enhet
specifieke sociaal-economische krachtenveld.
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Woord vooraf

IndeNederlandse kottervisserij iseensituatie gegroeid
waarindeverhouding tussendevangstcapaciteit vandevlooten
dedoordeEG toegekende quota isverstoord.Mede onder invloed
vanhethuidige beleid,dat isgericht opbeperking vandeze
vangstcapaciteit, iseenonzekere situatie inde sectorontstaan.
Indit lichtheeft hetProduktschap voorVisenVisprodukten het
LEIverzocht eenstudie temakenvandevooruitzichtenvande
kottervisserij opkorte enmiddellange termijn.
Het onderzoek isuitgevoerd doorW.P.Davidse,P. Salzen
J.G.P. Smit.HetLEI isdepersonenwaarmee gesprekken zijngevoerd,erkentelijkvoorhunmedewerking.

Dedirecteur,

DenHaag,augustus 1988
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Samenvatting

1.

Debelangrijkste doelstelling vandeze studie iste bepalen
inhoeverre dehuidige situatie inalhaaraspectenaanleiding geefttot structureleaanpassingenvandevisserijsector,met anderewoorden inwelkematedevloot gesaneerd zal
moeten enkunnenworden enwatvoorgevolgendit zalhebben
voordeverwerkende industrie envoorde regio'sdie sterk
vanvisserij afhankelijkzijn.
2. Ermoet eenessentieel onderscheid gemaaktworden tussende
technische endeeconomische overcapaciteit.
3. Detechnische overcapaciteit vandevarendevloot kanglobaalwordengeraamd op 130.000- 180.000pk.Eennauwkeurige
vaststelling vandezeovercapaciteit isnietmogelijk door
deafhankelijkheidvangrootheden alsde inzetvandeschepen,de "vangbaarheid"vandediversevissoorten,enz.Deze
groothedenkunnenbinnenminofmeer ruimegrenzenvariëren.
4. Uiteeneconomische analyse blijktechterdatdecapaciteitsbenutting vandevarendevloot belangrijk zoukunnen
wordenverlaagd zonderdaterfinanciële problemen zouden
ontstaan.Dit iseenvandeoorzaken dieeensanering van
enige omvang opkortetermijn indeweg staan.
5. Opkorte termijn (1-2jaar)wordtverwacht dat,bijeeneffectief beheersbeleid,vandehuidigevarendevlootmaximaal
eenomvangvan50-55.000pk inzodanige economische (»liquiditeits-)problemen zoukunnenkomendatbedrijfssluiting
hetgevolg zoukunnenzijn.
6. Inhet lichtvandeverwachte effectiviteitvandehuidige
maatregelen envanhetmaatschappelijk krachtenveldwaarbinnendevloot opereert zou indekomende 2-4jaar
70.000- 100.000pkvandehuidigevarendevloot inliquiditeitsmoeilijkhedenkunnenkomen.
7. Ongeveer 30.000pk ismomenteel inaanbouw.Daarergeeninzichtverkregenkonworden indegroottevande individuele
schepen,kondenookdegevolgenhiervanvoordesanering
nietbegrootworden.Ditgeldt eveneensvoordeoverige
openstaande licenties (60.000pk).
8. Dedannog bestaande discrepantie tussendebijdebeschikbare quota technischnoodzakelijke capaciteit endecapaciteitdie alsdaneconomischverantwoord kanblijvenworden
ingezetdientteworden overbrugd dooreenbeheerstecapaciteitsbenutting (bijvoorbeeld zeedagen)ondersteund dooreen
selectievemaargerichtecontroleopdeaanvoer.
9. Hetmotorvermogenvandevarendevloot isongeveer
572.000pk.Het licentievermogen (datwil zeggenhetmaximumcontinuvermogen)is620.000pk.Hettotaalvanlicentiesdie inomloop zijnbedraagt ongeveer 719.000pk. (april
1988).
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10. De in 1988toegewezen platviscontingenten vertegenwoordigen
voortong 85%envoor schol 78%vandenationale quota.De
niet aandevarende vloot toegewezen contingentenwordengeschat op ongeveer 1.000 tontong en 12.500 tonschol.
11. Devloot zouongeveer 100.000 tonschol, 13.000tontong en
27.000tonkabeljauwnodig hebben omde resultatenvanhet
jaar 1986te evenaren. Dezehoeveelheden zijn consistent afgeleid uit zowelgedetailleerde gegevens overdevloot als
uit de statistieken vandebuitenlandse handel van hetCBS,
wat tweevolledig gescheiden bronnenzijn.
12. De tekorten aanplatviscontingenten zijngeconcentreerd bij
dekottersvanmeerdan 1300pk,die ookvoormeerdan90%
afhankelijk zijnvande boomkorvisserij.Vooral de 2000+pk
kotterskomen tekort: zij beschikken gemiddeld overeencontingent van 37tontong en 242ton schol terwijl zij 70ton
tong en450ton scholnodig zoudenhebben omde resultaten
van 1986 (wat eengoed jaar isgeweest)teevenaren.
13. Het feitdat degrote kottersgemiddeld eenverdubbeling van
de platvis contingenten nodig zoudenhebben impliceert niet
dat denationale quota zoudenmoetenverdubbelen. Degroep
kottersvan 2000+pkbeschikt immers overongeveer 16.200
ton schol en 2.400 tontong.
14. Bijnaallegroependie enigszinsvanrondvis afhankelijk
zijnkomen tekort.Vooral dekotters tussen 601 en 1100pk
worden getroffen.
15. DeEurokotters (261-300pk)komen zowelveelplatvisals
rondvis tekort.
16. Ondanks strenge controle zullenniet zoveel kotters in1988
inproblemen komen.Opkasbasiskunnenveel bedrijvenbetrekkelijk langvoortgezet worden.Niet alleenkanmen eigen
vermogen aanspreken omeenmoeilijke periode te overbruggen,
maar bovendien zullende banken inveel gevallen ookbereid
zijn omde aflossingen tijdelijkuit testellen.
17. Hetwordt zeeronwaarschijnlijk geacht dat degrote,nieuwe
kottersvoor sanering inaanmerking zullenkomendoordat de
2ehandsmarktprijswaarschijnlijkaanzienlijk hogerzal
liggendande saneringspremie.Erwordt een "doorschuifproces"verwacht, waarbij grotere kotters overgenomen worden
door nieuwe eigenaren, dievervolgens hun eigen (kleinere)
schepen opnieuwverkopen ofsaneren.
18. Het totaleverlies aanwerkgelegenheid aanboord van kotters
zouopmiddel lange termijn tot ongeveer 700 arbeidsplaatsen
kunnen oplopen.Hierbij zullendebelangrijke vissersplaatsen inverschillendemategetroffenworden.
19. Naast deop individuele schepen gebaseerde berekening kanop
sectorniveau eenmacro-economische berekening wordengemaakt.De toelaatbare vangstcapaciteit zouonderdehuidige
economische omstandigheden 550.000pkkunnen bedragen.
20. Ineendergelijke berekening isechtergeen rekening gehoudenmet de bestaande verdeling vandevangstrechten.De
bruikbaarheid vandeuitkomsten isdaardoor beperkt.

21. Ook indeverwerkende industriewordt indekomende jaren
geen structurele vermindering vande capaciteit verwacht.
Eenvermindering vande aanvoer zal indeeersteplaatsde
loonfileerbedrijventreffen.
22. Eenvoortijdige sluiting vandevisserij kandeverwerkende
industrie inproblemen brengendoordat erslechts beperkt op
voorraad gewerkt kanworden. Indien eenvroege sluiting
jaarlijks zouplaatsvinden, zoudendeverwerkers gedwongen
kunnen zijn omtotmeer flexibele arbeidsrelaties met hun
werknemers over tegaan (bijvoorbeeld contract-of seizoenarbeid).
23. De zeedagen regeling ispotentieel eenvande efficiënte
instrumenten omconjunctureel devisserijinspanning teregelen.
24. Het lijktwenselijk eenverdeling van rondvis overdevloot
instand tehouden.Dehuidige rondvisregeling leidt echter
tot produktiviteits verlies doordatmen enerzijds niet kan
profiteren van toevallige grotevangsten enmen anderzijds
isgedwongen omonderongunstige omstandigheden uit tevaren
omdewekelijks toegestane hoeveelheid binnen tehalen.Het
isbovendien devraag ofdeze regeling biologisch geziende
visstand conserveert, daarbijeengoede naleving visdood
overboord zalmoetengaan.
25. Dehuidige rondvisregeling heeft echtervoorde overheid de
voordelen dat de contingenten gelijkelijk verdeeld zijn,de
rondvisvloot bescherming wordt geboden ende controle eenvoudig is.Het beheeroverde rechten blijft theoretisch in
handenvandeoverheid, zodat na sanering alle rechtengelijkelijkkunnenworden verruimd.
26. Aande anderekant zoudeverhandelbaarheid van rondvisrechtende efficiency vande rondvisvisserij verbeteren.Geleidelijk zullendande rechten terecht komen bijdemeest efficiënte en/of kapitaalkrachtige bedrijven.
27. Visplannen zullenonuitvoerbaar zijn zolang de toegekende
vangstrechten niet gegarandeerd kunnenworden.
28. Op langere termijn zoueen internationalisering van desectorbevorderd moetenworden.Het beleid na 1992zouhiervoor
bepaalde openingen kunnen bieden (dedetails zullen in
Brussel nog aandeordemoeten komen). Hierbij kan gedacht
worden aanEuropese visserijbedrijven, eenbetere toegang
vandeNederlandse kottervloot totwaterenvanderde landen
inhet kadervandeEGvisserijakkoorden enplatvisvisserij
indenoordelijke zone's (gebied Ien II).De overheid zou
deze ontwikkelingen zowel institutioneel als financieelkunnen steunen.
29. Diepgaand multidisciplinair onderzoek zoumoetenwordenverricht naarde economische enbiologische aspectenvande instelling van een scholbox ende invoering van eenEuropees
licentiesysteem tervervanging vanhet huidige TAC systeem.

1. Inleiding

DeNederlandse kottervisserij endedaarmee gelieerdebedrijvenmakeneenperiodevangroteonzekerheid door. Indeafgelopenjaren isdesectorgestaag gegroeid dankzij goede resultatenendedaaruitvoortvloeiende uitbreidings investeringen. In
het lichtvandeaanNederland toegewezen quota lijkthet echter
nietwaarschijnlijk datdegroeiook indetoekomst zaldoorzetten; integendeel decapaciteitvandevlootdientvolgensde
richtlijnenvanhetMeerjarig Oriëntatie Programma zelfsmetongeveer 30%beperkt teworden.
Teneinde enig inzicht teverkrijgen indevooruitzichtenvan
deNederlandse visserijsectoropkorte enmiddellange termijn
heefthetProduktschapvoorVisenVisprodukten hetLandbouwEconomisch Instituutverzocht omeenbredeverkenning vande huidigeproblematiek ende implicatiesdaarvanvoordekomende 4à5
jaar.
De concrete doelstelling vande studie ishet beantwoorden
vandevolgendevragen:
a) Wat zijndevooruitzichtenvandekottervloot endeverwerkingsindustrie inhet lichtvandevoorgenomenherstructurering.
b) Wat isde rolvandekottersector indeNederlandse economie,metname inregionaalverband enwelke gevolgen zalde
sanering hebbenopde (lokale)werkgelegenheid.
Dezevragenworden invierhoofdstukken geanalyseerd:
Hoofdstuk 2houdt zichbezigmetdevraag inwelkematede
Nederlandse vlootmetovercapaciteit tekampenheeftenin
hoeverre eensaneringmogelijk zalzijn.Erwordt eenonderscheid gemaakt tussendetechnische endeeconomische over
capaciteit enerwordt eenschatting gemaaktvandeperiode
waarbinnendeeconomische overcapaciteit geëlimineerd zou
kunnenworden.Erwordt eenaantalkwalitatieve aspectenbesprokendiedesaneringwaarschijnlijk zullen beïnvloeden.
Tenslottewordende resultatengeplaatst inhet lichtvan
hethuidige beleid.
Hoofdstuk 3behandelt deproblemenvandehandel endeverwerkende industrie.Erwordenookschattingengemaaktvande
aanvoervandebelangrijkevissoorten indeafgelopen drie
jaaropbasisvandestatistiekenvanbuitenlandsehandel.
De regionale enwerkgelegenheidsaspecten komenaandeorde
inhoofdstuk 4.Hierwordt dehuidigewerkgelegenheid,die
desector inbelangrijkevisserij gebieden genereert,geschatevenalshetdreigendewerkgelegenheidsverlies bijsanering.
Dehoofdstukken 5en6zijnmeerkwalitatiefvanaard.Eerst
worden enkeleopmerkingen geplaatstmet betrekking totdete
10

verwachten effectiviteitvanhethuidige beleid (hoofdstuk
5)en inhoofdstuk 6komenenkeleaspecten aandeordedie
op langere termijnvanbelang zoudenkunnenworden.
De studie istotstand gekomenopbasisvaneengroot aantal
interviewsmetdevertegenwoordigers vanhetvisserijbedrijfsleven,deoverheid enanderendiebijdeverschillende aspectenvan
devisserijproblematiek betrokkenzijn.
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2. Overcapaciteit in de aanvoersector

Het centrale probleemvandeze studie ishetbepalenvande
matewaarindeNederlandse kottervlootgebruik zalmakenvande
huidige saneringsregeling,metanderewoordendematewaarinde
vangstcapaciteit structureelverlaagd zalkunnenworden opkorte
enmiddellange termijn.Hiertoewordt allereerst een essentieel
onder scheiduitgewerkt tussendetechnische ende economische
overcapaciteit.Daarnawordt detechnische overcapaciteit globaal
geschat. Degrote onzekerheden die aandeze berekening inherent
zijnmaken slechts eenzeer indicatieve benaderingmogelijk.De
economische overcapaciteit wordt begroot optweeniveau's:opbasisvandepk-groepen enopbasisvandevangstrechten vande590
actieve kotters.Depotentiële besommingenwordenvergelekenmet
de benodigde break-even besommingenopkorte enmiddellange termijn.Hieruitkunnen conclusieswordengetrokken overdemate
waarin enwanneer bedrijvenmet beperktevangstrechten inproblemenzullenkomeneneventueel gedwongen zouden zijnhet bedrijf
tebeëindigen.Na eenoverzichtvandekwalitatieve aspectendie
de sanering zullenbeïnvloedenwordende resultaten gerelateerd
aanhetMeerjarig OriëntatieProgramma,diedebasisvormtvoor
hethuidige beleid.

2.1 Technischevs.economische overcapaciteit
De individuele bedrijven kunnennietgedwongenworden tesaneren.Dit betekent dat slechtsdie bedrijven zichvoordesanering zullenaanmelden die,gezienhunvangstrechten,geengoede
toekomstperspectieven hebben.De sanering zaldanookhoogstens
deeconomische overcapaciteit wegkunnennemen.Echterdetechnischevangstcapaciteit vandeovergebleven vloot zalwaarschijnlijkhoger zijndandebeschikbare quota,metanderewoorden een
zekereTECHNISCHE OVERCAPACITEIT blijftbestaan.
UitdeberekingenvanhetLEI isgeblekendatde technische
capaciteit inbelangrijke mate onderbenut zoukunnenblijvenzonderdatde individuele schepenverliesgevend worden.Ditkomt
doorde specifieke kostenopbouwwaarin de beloning vandebemanning bijna proportioneel varieertmetdebesomming endoordatde
vaste produktiekostenmetname bijkleinere schepen relatief laag
zijn.Hierkomt bijdatdeprijsvan brandstof,nahet deelloon
hetbelangrijkste kostenbestanddeel,gedaald isvan 70ct/1in
1985naar 29ct/1 in1987.Voorgrotere kotters betekent ditop
jaarbasis eenbesparing vanenkele 100.000-enguldens.
Theoretisch zouer,ondereenaantalveronderstellingen,een
"economischnoodzakelijke capaciteitsbenutting" bepaald kunnen
worden.Hetverschil tussendehiermee overeenkomende vangstcapa12

citeit endie opbasisvandequota zoude "ECONOMISCHE OVERCAPACITEIT"genoemd kunnenworden,metanderewoordenhetverliesgevende deelvandetechnische overcapaciteit.Op langere termijn
zaldenoodzakelijke capaciteitsbenutting voldoendemoeten zijn
omzowel deproduktie-alskapitaalkostentedekken.
Bijhetkwantificerenvandetechnische ende economische
overcapaciteit ontstaan echtertweeproblemen,namelijkmetwelke
pk'senmetwelke individuele contingenten gerekend zoumoeten
worden.
Indevolgende berekeningenwordt over "pk's"gesproken,
maardoordehuidige licentieregeling isereenbelangrijkverschilontstaan tussenhetaantalwerkelijkvarendepk'sendelicentie pk's.Ditkomtdoordat deze regelingvereistdatdelicentiehetmaximum continuvermogenvandegeïnstalleerdemotormoet
dekken,waarbijuitgegaanwordtvandeofficiële opgavevande
motorfabrikant.Voorde instellingvandeze regelingwaseenlicentie tergroottevanhetafgesteldevermogenvoldoende.Dit
heeft ertoegeleid datde overheid eengroot aantal licentiesadministratief heeft aangepast,datwil zeggenverhoogd.Volgens
het registratiesysteem vanhetMinisterie vanLandbouwenVisserij isdehuidige standvanzakenmet betrekking tot licenties
alsvolgt (april '88,afgerond op 100pk):
Kotters indevaart
Gereserveerde licenties 1)
Toegekende licenties
2)
Overig
3)
Totaal
1)

2)
3)

620.700
56.300
36.600
5.700
719.300

Licentiesdievrij zijngekomendoorhetverkopen ofuitde
vaartnemenvaneenkotter,terwijl eennieuwvaartuig nog
niet indevaartis.
Licentiesmetbetrekking tot investeringsverplichtingen
sindseind1984.
Licenties bij schependieeigenlijkgeen licentie nodighebben-schelpdieren,garnalen,e.d.

Vooranalyse doeleinden rekenthetLEImetdeafgesteldemotorvermogens zoalsaangegevendoorde scheepvaart-inspectie. Volgensdezegegevens ishetwerkelijke vermogenvandevarende
vloot ongeveer 572.400pk (april '88).
Volledigheidshalve moeten inditkadernog drie opmerkingen
gemaaktworden:
1. Dediscrepantie tussendewerkelijke ende licentie pk's
doet zichvooralvoorbijdegrotere kotters (boven 1500pk).
2. Er isopditmoment ongeveer 30.000pk inaanbouw.
3. De licenties zijnnognietaangepastvoordehelevlootmet
namedeEurokotters zijnnogniet "aandebeurt"geweest.
Hierdoor zouhet aantal licentie-pk'snogverderkunnen toenemen.
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Dekottereigenaren beschikkenovernominale individuelecontingentendiezijhistorischtoegewezenhebbengekregenrespectievelijk inde loopvandetijdhebbengekocht. In 1988 isechteropdeze contingentengekort,waarna opnieuwbijgehuurdkon
worden.Bijgelijkblijvende quota zijndenominale contingenten
relevantvoordevooruitzichten oplangeretermijn.Voor1988,
datwil zeggenopkorte termijn,zijnechterdegekortecontingentenvanbelang.
Zoalsuittabel 2.1 blijkt,blijfteenbetrekkelijkgrote
hoeveelheid scholbuitendeverdeling vande individuele contingenten.Nakortingenenbijhuurbedraagt denationale reserveongeveer 1.000 tontong en 12.500tonschol.

Tabel 2.1 Toegewezenplatviscontingenten enreserves, (tonnen),
a)
tong
nominaal (%)
Toegewezen
contingenten
Gereserveerde
contingenten b)
Gebied lila
Nationale
reserve (saldo)
Quotum
(»totaal)
a)
b)

schol
[in '88] nominaal (%)

[in '88]

8.972(87.0) [8.750] 64.294 (81.4) [61.440]
420 (4.1)
80 (0.8)
838 (8.1) [1.060]

10.310

2.776 (3.5)
2.240 (2.8)
9.660 (12.2) [12.516]

78.970

[in '88]zijndehoeveelhedennakorting enbijhuur.
Contingenten inhandenvanschipper-eigenaren diehunoude
vaartuig hebbenverkocht eneenvolgend nogniet indevaart
hebben.

Bijde interpretatie vandeberekeningendie indithoofdstukuitgewerktwordenmoetdaaromexpliciet rekeningwordengehoudenmetdeachterliggendepk'srespectievelijk contingenten.

2.2 Schattingvandetechnische overcapaciteit
Hetproduktievermogen (ofdemaximalevangstcapaciteit)is
indevisserijmoeilijk eenduidig tebenaderen.Deproduktie
wordtgekenmerkt dooreenhogematevan flexibiliteitdoordatde
beslissing "welofnietproduceren"zeervaakkanenmoetworden
bijgesteld (uitvarenofniet,netuitzettenof niet). Inextreme
14

gevallen ishetdenkbaardateenvissersvaartuig meerdan 300dagenperjaaren24uurperdag zoukunnenvissen.
Devangst,respectievelijk deproduktiviteitper ingezette
eenheid, zalbovendien afhankelijk zijnvandeeigenschappen van
het schip (bijvoorbeeld motorvermogen),hetvistuig (bijvoorbeeld
dehorizontale netopening,demaaswijdte),envandevisconcentraties.Ookdeweersomstandigheden zijnvanbelang. Tenslotte
moetworden opgemerkt datgebleken isdatdevangst perpk-dag
vangrote schepen lager isdanvankleinere.Veranderingen inde
samenstelling vandevloothebbendientengevolge invloed opde
gemiddelde produktiviteit perpk-dag vandevloot.
Eenverantwoorde kwantificeringvandegerealiseerde produktiviteit ineentakvanvisserijvereist betrouwbare enrecente
gegevens over inzetenvangsten.Gedetailleerde vangstgegevens
zijnmomenteel nietbeschikbaar.HetLEIberekentjaarlijksde
visserijinzet inpk-dagen,zowelvoordegehelevloot alspertak
vanvisserij.

Tabel 2.2 Visserijinspanning 1983-1986
Jaar

Totaal
Boomkor
Rondvis
Vloot
min. pk-dagen min. pk-dagen min. pk-dagen '000LEI-pk

1983
1984
1985
1986
Gemiddelde
'84-'86

85,6
89,7
89,9
83,1

87,6

65.6
70,8
70,3
65.7

68,9

12,6
12,3
12,9
10,1

11,8

498
525
534
538

532

Uitde tabe].blijktdat:
bij eentoenamevanhetmotorvermogen tusen 1983en 1986met
8 procent,het aantal pk-dagenmet 3procent isgedaald;
het aantal pk-dagenvoorboomkorvisserijgelijk isgebleven;
hetaantalpk-dagenvoor rondvisvisserij isin 1986duidelijk isteruggelopen;
uitdetabel blijktduidelijk de invloedvandevervroegde
sluiting vandevisserij in1986.
Uittabel 2.3 blijktdatdecapaciteitvandehuidigevloot
metongeveer 27%zoumoetenwordenbeperkt.Hierbijkonechter
geen rekeningwordengehoudenmet eenaantal factorenwaarvanhet
effectnietgekwantificeerdkanworden:
hetaantal zeedagenperschip;
de invloedvantechnischemaatregelen;
devangbaarheid;
deweersgesteldheid;
lagerevangstenperpkbijgrotere schepen.
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Daarommoethet resultaatvantabel 2.2met betrekkelijk
bredemargeswordengeïnterpreteerd. Bijdehuidigevarendevloot
van572.000pkkandetechnische overcapaciteit op
130-180.000pkwordengeraamd.

Tabel 2.3 Schattingvandetechnische overcapaciteit
1.Relatieve overschrijding vandequota
Schol
- aanvoer '84-'86a)
- quota '88
- quota/aanvoer

100.000
78.970
0,79

Tong
13.000
10.310
0,79

Kabeljauw
27.000
17.440
0,65

2.Toelaatbarevisserijinspanning '84-'86opbasisvandequota
'88
- boomkor
- rondvis
- overig
totaal

54,4min.pk-dagen
7,7 "
6,9 "
69,0

M

3.Potentiële inspanning in1988bijnormalebedrijfsvoering
-motorvermogenvandevloot 1988
572.000pk
- extrapolatie pk-dagen '84-'86naar '88 94,2min. pk-dagen
4.Technische overcapaciteit in1988 :
25,2min. pk-dagen,datwil zeggenplm. 27%vandepotentiële
inspanning
a)

Zie 2.3 en2.4enbijlage4.

2.3 Tekorten indepk-groepen invergelijking met 1986
Indezeparagraafwordt benaderd inhoeverre devangstrechtenvan 1988leidentottekortentenopzichtevanhetbesommingsniveauvan 1986.Doordezetekortenperpk-groep te analyseren
kanduidelijkwordenwaardegrootste knelpunten zullenonstaan.
Hierbijmoetonderscheid wordengemaakt tussendeplatvis-ende
rondvisvisserij daardegeldende regelingendevangstmogelijkhedenvan beidegroependuidelijk hebben afgebakend.
HetLEIberekentjaarlijksdegemiddelde besommingenper
schipvoordeverschillende takkenvanvisserij enpk-groepen.De
besommingenvan 1986wordenhierondervergelekenmetdepotentië16

lebesommingendie opbasisvandetoebedeeldevangstrechten in
deverschillende pk-groepengerealiseerd zoudenkunnenworden.De
rechtenvanelkepk-groep zijnbepaald opbasisvandeplatvis
contingenten enrondvisdocumentenvande individuele schependie
indeverschillende pk-groepenhoren.
2.3.1 Boomkorvisserij
Deverdeling vande individuele tong-en scholcontingenten
overdeverschillende pkgroepen in1988 isgegeven intabel2.2.
Hierbij isuitgegaanvandenominalejaarcontingentenbijdevarendevloot,datwil zeggener isafgezienvandeeventuelekortingendie in1988toegepastzijn.

Tabel 2.4 Verdeling vanplatviscontingenten perpk-groep;exclusief kortingen (tonnen;situatie pereind april
1988)
pk-groep

Tong

Schol

- 100
101- 150
151- 200
201- 260
261- 300
301- 400
401- 600
601- 800
801-1100
1101-1300
1301-1500
1501-2000
2001+

1,9
7,7
24,5
53,2
420,2
4,3
141,5
326,4
473,3
1.303,7
1.208,5
2.548,8
2.458,2

9,2
35,4
125,1
328,3
4.210,1
18,8
1.451,0
2.826,4
3.543,9
9.293,9
8.872,2
17.335,8
16.244,1

Totaal

8.972,2

64.294,2

Opbasisvandegegevensuit tabel 2.4kandepotentiëlebesomming vandeverschillende pkgroepenwordengeschat.Hierbij
isuitgegaanvandevolgende veronderstellingen:
20,00/kg
Prijzen tong
3,00/kg
schol
3,40/kg
kabeljauw
1,90/kg
wijting
Debijvangst aankabeljauwenwijting isberekend opbasis
vandetoegewezen contingentenendepk-vermogenswaaruit
hetpotentiële aantalviswekenvolgt.Pervisweek isgerekendmetdetoegestane 5kistenkabeljauwen2kisten wijting.
17

3.
4.

Debesommingvantong enschol isverhoogdmet 15%voor
overigebijvangst,vooral tarbot engriet.
Decontingentendieaandevarendevloot zijntoegewezen
zijnverhoogdmet 14,9%voortong en 22,8%voor scholalsof
deniet-verdeeldehoeveelheden (nationale reserve engebied
lila)proportioneel doordevlootopgevist zoudenwordenen
degereserveerde contingentenproportioneelverhuurd zouden
worden.

Rekening houdendmetdezeaanpassingen, iseenpotentiële
besomming uitboomkorvisserijperpk-groep eneengemiddelde per
schip berekend. Dezekanvergelekenwordenmetdegemiddelde
boomkorbesommingperschip in1986.Tenslotte zijndepotentiële
winsten enverliezenvoordeverschillende pk-groepen begroot.De
berekening isgepresenteerd intabel 2.5,samenmet degeschatte
bijvangstvanrondvis in1988endeafhankelijkheidvandeverschillendepk-groepenvandeboomkorvisserij in1986.
Uitdetabel 2.5 kaneenaantalconclusiesgetrokkenworden:
1. Onderdekleinere schepenkomtmetnamedegroep Eurokotters
(261-300pk)tekort.
2. De schepen indegroepenboven 1301pkkomentenopzichte
van 1986 intoenemendematetekort:
groep 1301-1500pk-18%
groep 1501-2000pk-21%
groep 2001+pk-34%
3. Indienuitgegaanwordtvaneenverhouding tong/schol 1/7,de
bovengenoemde prijzenenbijvangstvan 15%danzouhettotaletekortvandeboomkorvisserijvanƒ 106miljoengedekt
kunnenwordendoorextravangstenvan 15.700tonscholen
2.240tontong.Ditzoudetotale scholvangsten opongeveer
95.000tonbrengen,eenhoeveelheid dieookconsistent is
metdeexportstatistieken (bijlage4 ) .
Het berekende tekortvan 15.700tonschol lijkt strijdigmet
destellingvanhetbedrijfslevendatde individuele contingenten
ongeveerverdubbeld zoudenmoetenwordenomzeopeenbedrijfsmatig aanvaardbaar niveautebrengen.Uitdeberekening inbijlage
2blijktdateenverdubbeling nodig zouzijnmetnamevoorde
grotere schepen,maarhetzouonjuist zijnteconcluderendatdan
ookhetnationale quotum zoumoetenverdubbelen.Het tekort
blijkt immersbijdezegroepengeconcentreerd tezijn.
Bijlage 2laat ziendatkotters boven 2000pkongeveer70
tontong en450tonscholnodig zoudenhebbenomde resultaten
van 1986terealiseren.Hunhuidigegemiddelde contingenten zijn
echterslechts 37tontong en242tonschol.Het tekort bijkotterstussen 1300en2000pk isrelatiefwelkleiner,maarbedraagtnog altijd ongeveer 30-35%vandevangstendiewaarschijnlijk in1986gehaald zijn.
Hetmoet benadruktwordendatdevlootonder 1300pk inveel
minderematevandeboomkorvisserij afhankelijk iszodateenvol18
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doende platviscontingent geengarantie biedtvooreengezonde
bedrijfsvoering.Daarom ishetnoodzakelijk ookdeverdeling van
de rondvisrechten teanalyseren.
2.3.2 Rondvisvisserij
Voorde rondvisvisserij iseenvergelijkbare berekeninggemaakt alsvoordeboomkor.Degemiddelde potentiële besommingper
schip opbasisvandetoegewezenvangstrechten isvergelekenmet
degerealiseerde besomming in1986.Deveronderstellingen metbetrekking totdeprijzenenhetbijvangstpercentage zijnookin
dit onderdeel gehandhaafd.

Tabel 2.6 Rondvisvisserij :verdeling vanvangstrechten perpkgroep (april '88)
Aant aldocument en

Totaal (ton])1)

jaardoc.

kabeljauwf wijting

Pk-groep k- -document
0- 100
101- 150
151- 200
201- 260
261-300
301-400
401- 600
601-800
801-1100
1100-1300
1301-1500
1501-2000
2000
Totaal
1)

sei zoendoc.

0
0
0
0
4
0
3
7
3
0
1
0
0

1
2
0
2
19
2
25
12
4
2
1
0
0

0
0
3
5
45
0
6
5
1
0
0
0
0

120
240
90
390
4 .110
240
3 .540
2 .430
870
240
240
-

80
160
60
260
2 .740
160
2..360
1..620
580
160
160
-

18

70

65

12 .510

8 .340

40respectievelijk 10wekena75kistenkabeljauwen50kistenwijting à40kg.

Tabel 2.6 laat ziendatde rondvisvloot 72%vanhetkabeljauwquotumtoegewezenheeftgekregen en 124%vanhetwijtingquotura.Samenmetdetoegestane bijvangstenvandeboomkorvloot zou
dit betekenendathetkabeljauwquotummetongeveer 900ton (5%)
onderbenut zoublijventerwijl hetwijtingquotummet ruim3.200
ton (48%)overschreden zouworden.
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Tabel 2.7 Vergelijking vanpotentiële besomming per schipin
1988metdegerealiseerde besomming uitrondvisvisserij in1986 (ƒ "000)
Pk-groep

0- 100
101- 150
151- 200
201- 260
261-300
301-400
401-600
601-800
801-1100
1101-1300
1301-1500
1501-2000
2001Totaal
1)

Rondvis
besommming
perschi P
1986
0 1)
0 1)
0 1)
10,1
259,1
727,6
546,3
544,1
259,3
64,8
24,8

96.547

Als%
totale
besoming
1986

4,1
36,2
100,0
74,4
60,5
21,6
3,7
1,2

Potentiële
besomming
perschip
1988

Vloot
1988

Tekort
per
schip

53,7
46,0
9,3
47,6
188,5
322,0
527,7
352,5
155,6
27,9
28,6
0
0

12
28
52
44
117
4
36
37
30
46
45
72
67

53,7
46,0
9,3
37,5
-70,6
-405,6
-18,6
-191,6
-103,7
-36,9
3,8

67.131

590

-18.213

HetLEIheeft indezepk-groepengeendeelnemersdie rondvis
visserijhebbenuitgeoefend.

Uit tabel 2.7 blijktdatdepotentiële besomming voorde
rondvisvisserij (trawlenspan)70%isvandegerealiseerdebesomming in1986,terwijl indatjaarhetgrootste deelvande
rondvisvloot nietbeschermdwerd doordehuidigeverdeling van
kabeljauwenwijting tussenboomkor-enrondvisschepen.Alleende
vangstrechtenvandegroep401-600pkbenaderenhetproduktieniveauvan 1986.Demeestekotters indegroepentussen 261en1100
pkkrijgen temakenmettekortenvanongeveer
ƒ 100.000-200.000.Ook inditgeval staatdegroepEurokotters
errelatief zwakvoor.
Hettotale tekortvanongeveer f18,2miljoen zouextra
vangstrechtenvereisenvanongeveer3.900tonkabeljauwen2.600
tonwijting (bijeenverhouding 3:2).Dit betekent dat,indien
opnieuwafgezienwordtvandeaanzienlijke bijvangstenvanrondvisdoordezuidelijke boomkorvloot, intotaal ongeveer 20.400
tonkabeljauwen 12.500tonwijting nodig zouzijnomderesultatenvan 1986teevenaren.Uitbijlage4blijktdat indeafgelopen3jaartussen 26.000en29.000tonkabeljauwaangevoerd is.
Hieruitvolgtdatdeaanvoer (maarwaarschijnlijk nietdevangst)
van rondvisdoordeboomkorvloot doordehuidige regelingmet
5 -8.000tonbeperktis.
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Dekrappe situatie indezevisserij zouenigszinsverlicht
kunnenwordendooreengrotere flexibiliteitvanhethuidigekistensysteem.De rondvisvisserijheeft (sterkerdandeboomkor)te
makenmet schommelendevangsten.Debeperkingvan 75kistenper
week leidtertoedatbijgrote trekkendodekabeljauw overboord
gezetmoetworden (waardoordestocktochnietbeschermd wordt).
Dekostenperkiloviswordenhierdoor bovendien onnodig hoogwatzoweldeproducentalsdeconsument benadeelt.Een systeem
van individuele contingenten,zoalsvoordeplatvis,verdient
daaromzowelbiologischalseconomischdevoorkeur.
Uitdetabellen5en7blijktdathetplatvis-enrondvistekort inprincipeverschillende pk-groepen treft.Ditbetekentdat
ertheoretisch eenvlootverkleining inbijnaalle pk-groepennodig zouzijn.

2.4 Resultatenvan individuele kottersendenoodzaak totsanering
Indevoorgaande paragraaf iseenvrijgeaggregeerde analyse
uitgevoerdwaaruit blijktdat:
1. Het tekort aanplatvis-contingenten tenopzichtevanderesultatenvan 1986 isgeconcentreerd bijschepenmetmeerdan
1300pkenbedraagt intotaal ongeveer 15.700tonscholen
2.240tontong.
2. Het tekort aanrondvistenopzichtevan 1986 isvooralgeconcentreerd bijdevlootvan 261-400pken600-1100pk.Dit
tekort bedraagt ongeveer3.000tonkabeljauw en5.800ton
wijting,waarbijde rondvisvangstenvandezuidelijke boomkorvloot buitenbeschouwing blijven.
Debovenstaande resultatentonenopeenbetrekkelijkeenvoudigewijze aanwaardeproblemen liggenenongeveer inwelke
mate.Hierkunnenechtergeenconclusiesaanverbondenwordenmet
betrekking totdevraag of individuelekottersgedwongen zullen
zijntesanerenomdatdespecifieke situatie perbedrijf zeer
uiteenkanlopen:
1. Voordekleinere schepen isgeen rekening gehoudenmetde
voorhenbelangrijkegarnalenvisserij.
2. Deverdeling vandevangstrechten onderde individueleschepen isbuitenbeschouwing gebleven zodatbinneneenpk-groep
detekortenvaneenschipwegvallen tegende overschotten
vaneenandervaartuig.
3. Inparagraaf 2.3 isslechtseenvergelijking gemaaktmetde
besommingperschip in1986.Indien in1988devisserijinzet
beperktwordt,danzullen (bijeenconstanteproduktiviteit)
ookdetotalevariabelekostendalen.Hierdoor kunnenderesultatengunstigerwordendanmenaandehandvaneenvergelijkingmet 1986zoukunnenconcluderen.
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4.

Definanciering vandekottersmeteigenenvreemd vermogen
is indegepresenteerde bedrijfseconomischeanalysenietvan
belang,maar indepraktijkkanditdeoverlevingskansenvan
individuele bedrijven opkortetermijn inbelangrijkemate
vergroten,enwelomdrieredenen:
a. Bedrijfseconomischvormt rente overeigenvermogeneen
kostenpost terwijlditalseendeelvanhetondernemersinkomenmoetwordengezien.
b. Voorzoverkottersmeteigenvermogen zijngefinancierd
kunnendeafschrijvingengedurendeenkelejarenworden
uitgesteld.Erkan langeretijd opkasbasiswordengevaren.
c. Indevisserij isafwisseling vangoedeenslechtejaren
eenvrijnormaalverschijnsel.Ditbetekent datdebankenvaak bereid zijnomaflossingsverplichtingenvoor
enigetijduittestellen,zeker zolang de rentewel
wordt betaald.Hierkomtnog bijdatjuistdeafgelopen
tweejaarerrelatiefveelafgelostis.

Indithoofdstukwordenderesultaten besprokenvandeanalysevandevooruitzichtenvan individuele kottersopkorteen
middellange termijn,vervolgenswordenzeafgezet tegendebeleidsdoelstelling om160.000pkuitdevloot tesaneren.
2.4.1 Methodevananalyse
Teneindede resultatencorrect tekunnen interpreteren is
hetnoodzakelijk omdemethodevananalyse beknopt tebeschrijven:
1. Debedrijfseconomischekostenperpk-groepvan 1986zijn
verdeeld in7componenten:
oliekosten
overigevariabele kosten
deel (beloningvande bemanning)
vaste kosten,excl.afschrijving enrente
rente enafschrijving op investeringengefinancierd met
eigenvermogen
aflossing vanvreemdvermogen
betaalde rente,
(voorverdeling vanhetkapitaalnaareigenenvreemdvermogenziebijlage 3)
2. Met behulpvandeze samenstelling vankostenendegerealiseerde brutobesomming iseendrietal break-even besommingen
uitgerekend (bijlage 1).Ditzijnbesommingendiemoeten
wordengehaald uitgaandevandevolgende veronderstellingen:
a) Niveau 1:allekostenwordengedekt.
b) Niveau 2:renteenafschrijving op investeringen gefinancierd meteigenvermogen zijngelijkgesteld
aannul;deze optiewordt representatiefgeachtopmiddellange termijnvan 2-4jaarwan23

neermenbereid en instaat isopeigenvermogen inteteren,
c) Niveau3:ookdeaflossingen ophetkrediet blijven
(voorlopig)achterwege;geziendehouding van
debanken,weerspiegelen deresultaten opdit
niveaudemogelijkheden opkortetermijn.
3. Er isverondersteld datdeproduktiviteit constant blijft
zodatdeoliekosten endevariabele kosten proportioneel
kunnendalenmetdebesomming.Dit impliceert datookhet
aantal zeedagenproportioneel zoudalen.Ookdebeloningvan
debemanning zoudalendaardezeafhankelijk isvanhetverschiltussen bruto-besommingenoliekosten.
4. Opbasisvaneenvolledigevlootlijstmetvangstrechten
(plat-enrondvis in1988)endebesommingvoorgarnalen in
1987, isdepotentiële besomming vanalle individueleschepenberekend.Voorwatplatvis betreft ishierbijuitgegaan
vandenominalejaarcontingenten,datwil zeggener isgeen
rekening gehoudenmetde in1988toegepaste kortingen ende
daaropvolgende bijhuurregeling.
5. Indienslechts rekening zouwordengehoudenmetdenominale
jaarcontingenten zoudendeNederlandse quotanietvolledig
benutworden.Omdeze reden iscontingentvoortongverhoogd
met 14,9%endatvoorscholmet 22,8%.Doordat allecontingentenopdezewijzeproportioneelverhoogd zijn,wordende
resultaten (tabel 2.6) infeiteooktepessimistisch doordat
metdemogelijke huur/verhuur geen rekening isgehouden,dat
wil zeggen schepenmet teweinigvangst rechtenkunnenbinnendeberekening niet bijhurenvandebedrijven dieover
eenoverschotbeschikken.
6. Depotentiële besomming isuitgedrukt alspercentagevande
break-even besomming opdebovengenoemde 3niveau's.Deindividuelevaartuigenkunnendanopbasisvande resulterende
quotiënten ingedeeldworden ineen4-tal "sterkteklassen":
a) Goed :depotentiële besomming isgroterdandebreakevenbesomming.
b) Redelijk :depotentiële besomming ligttussen80%en
100%vandebreak-even besomming.
c) Twijfelachtig:depotentiële besomming ligttussen 60en
80%vandebreak-even besomming.
d) Zwak :depotentiële besomming islagerdan60%vande
break-even besomming.
Hetmoet benadruktwordendatdezeuitkomstenopdejuiste
wijzegeïnterpreteerd moetenworden:
Er isgeenrekening gehoudenmetdeharingvisserij dievoor
eenaantal schepentussen600en 1300pkbelangrijk is.Door
deproblemen opdeDuitsemarkt zijnde resultatenvandeze
visserij echtervrijonzeker,maareennadereanalyseheeft
uitgewezendatheteffectopderesultaten intabel 6te
verwaarlozen zalzijn.
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Dequotiënten zijnniet indicatief voordehoogtevande
eventueleverliezen.Ditkomtdoorheteerderbesprokenbelangvandevariabele kostenenbeloning enhunproportionaliteit totdebesomming.
DeCAO-schepen profiteren indepraktijknauwelijksvande
werking vanhetdeelloonsysteemwaardoor hunresultatente
optimistischworden beoordeeld.
2.4.2 Bespreking vande resultaten
De resultatenvande bovenbeschrevenanalyse zijnsamengevat intabel 2.8.Naast deaantallen schepengeeft tabel 2.8ook
aande licentie pk's,deLEI (werkelijke)pk'sende contingenten
die bijdeverschillende "sterkteklassen"horen.Hieruit kanmen
aflezenhoeveelpk'sergesaneerd zoudenworden indienbijvoorbeeld alle zwakke schependevisserij zouden stakenenhoeveel
contingenten erdanvrij zoudenkomen.
Tabel 2.8 isnatuurlijkvoorverschillende interpretaties
vatbaar,mededoordebetrekkelijke complexiteit vandeproblematiekendeveronderstellingenwaarmenvanuitwenst tegaan.De
volgende conclusies lijkenechter gerechtvaardigd:
a. Uitgesprekkenmetvertegenwoordigersvanverschillendebanken isgeblekendatuitstelvanaflossingenopkorte termijn
inveelgevallenmogelijk zalzijn.Deberekening vanniveau
3 kandaaromvoordeeerste eenoftweejaar representatief
wordengeacht.Hieruit blijktdat:
1. Ongeveer 80-100metnamekleinere schepenmet eentotaal
van50-55.000pkopkorte termijnzwakzoudenkunnenkomentestaanengedwongenkunnen zijntesaneren(groepenzwakentwijfelachtig).
2. Deproblemen zouden zichvooral onderdeEurokotters
voordoen.
3. Eenvolledige saneringvandekategorien "zwaken twijfelachtig" zalvoorhettekort aanplatvis bijderest
vandevloot nauwelijkseenuitkomst biedendaarslechts
125tontong en880tonscholaan individuele contingenten "vrijzoudenkomen".
4. Ookhet rondvistekort kanopkortetermijnnietaanzienlijkbeperktwordendaar slechts 720tonkabeljauwen
450tonwijtingvrij zoukunnenkomen.
b. Deberekening opniveau 2kanals indicatief wordenbeschouwdvoordemiddellange termijnvan 2-4jaar. Indiende
quota ophetniveauvan 1988zoudenblijvendanvaltteverwachtendat:
1. Er 100-140 schepen infinanciële problemen ("zwak"en
"twijfelachtig")zoudenkunnenkomen,met eentotaalvan
70-100.000pk.Dit isechterwaarschijnlijkeenoverschatting omredenengenoemd inparagraaf 2.5.
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2. Bijeensaneringvandeze tweegroepen zouden470ton
tong en3.900tonschol "vrijkomen".Hieruit blijkthoe
moeilijkhetzalzijnomdetechnische vangstcapaciteit
vandeboomkorvloot inbelangrijkemate aandevangstmogelijkheden aantepassen.
3. Ookopmiddellange termijnblijftbijde rondvisvloot
eenaanzienlijke overcapaciteit daardevangstrechten
vandetweezwakkegroepenslechts 1.700 tonkabeljauw
bedragen.
Deresultatenvandebedrijfseconomischeanalyse zijnvolledigheidshalve ookweergegevenmaarwordenweinig relevant geacht
met betrekking toteensanering diezichbinnendekomendedrie
jaar zoumoetenafspelen.
Alsvormvangevoeligheidsanalyse iseenzelfde berekening
gemaaktmaardanopbasisvandetoegewezennominale contingenten
(exclusief korting)hetgeenovereenkomtmet quotavan64.300ton
schol en9.000tontong.Tenbehoevevan 1988 iseveneenseenberekening gemaaktmetdewerkelijk toegewezen contingenten dit
jaar,datwil zeggennakorting enbijhuur.

Tabel 2.9 Devlootdie inproblemen zoukomenbij lagere quota's
(inpk's)
Sterkteklasse

Zwak
Twijfelachtig
1)
2)

Nominale coningenten 1)
niveau3

niveau 2

51.300
11.300

87.500
39.000

Contingenten 1988 2)
niveau3
54.500
19.000

64.300tonscholen9.000tontong.
61.400tonscholen8.700tontong.

Uit tabel 2.9 blijktdatbij lagere quota opkorte termijn
de situatie nauwelijks zouveranderen.Hetverschil tussenhet
totaal aannominale contingenten envandegekorte bedraagt
slechts2.900tonscholen300tontong ende resultatenvande
twee berekeningen zijndaaromopkorte termijnnietergverschillend.Daardequota in1988aanzienlijk hoger zijndandequota
intabel 2.9 zulleneropkorte termijnnogminder schepen in
problemenkomen.Op langere termijn,wanneer debankennietlangerdeaflossingen zoudenwillenuitstellen,zouereenvlootvan
ongeveer 125.000pk indeproblemenkunnenkomen.Hieruit zoude
absurde conclusie getrokkenkunnenwordendatquota's laaggehoudenmoetenwordenteneinde desanering tedoenslagen.
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2.5 Enkele kwalitatieve overwegingenmetbetrekking tot sanering
Inverbandmetdesaneringmoeteropeenaantalkwalitatieve aspecten gewezenworden,diedesanering zeker zullenvertragenrespectievelijk beperken.
1. Alternatieve werkgelegenheid
Indebelangrijkevisserijgebieden zalernauwelijkswerk
zijnvoordewerkloze opvarenden.Geziendezeer specifieke
scholing enervaring zalditookeldershetgevalzijn.
Hierbij spelende familiebanden tussenopvarenden eneigenaareenbelangrijkerol.
2. Bedrijfsbeëindiging
Geziendehoogtevande saneringspremie ende fiscaleafwikkeling bijbedrijfsbeëindiging (belastingtarief vanmaximaal
54%)zalditvoorveel ondernemers eenweinig aantrekkelijk
alternatief zijn,mededoordat inhetverleden belangrijke
boekwinsten zijngemaakt bijverkoopvanoude schepenen
investering innieuwe.Destille reservesdieopdezewijze
zijnontstaan zoudendanfiscaalverrekendmoetenworden.
Bovendien isdealgemene opvatting dat "indienmentochop
nuleindigtdankanmenevengoed zolangmogelijk blijven
doorvaren".
3. Uitkering vooropvarenden
OpdeCAO-vissersnakomendeopvarendenniet inaanmerking
vooreenwerkloosheidsuitkering. Zij zullenpasberoepkunnendoenopdebijstand alshunvermogennietgroter isdan
ƒ 15.800vooreenechtpaar respectievelijk ƒ7.900vooreen
alleenstaande,eventueel teverhogenmetƒ 15.000 indienmen
inhetbezit isvaneeneigenhuis.
4. Opvolging
Er zijnbetrekkelijkweinig bedrijvendiebinnenkort zouden
kunnenbesluitentestoppen i.v.m.gebrekaanopvolging,met
anderewoorden er isgeenuitzicht opsanering doornatuurlijkverloop.
5. W.I.R.
Schependie8jaarofkortergeledenzijnaangeschaft zouden
(eendeelvan)deontvangenWIR-premieterugmoetenbetalen.
Het bedrag isafhankelijkvandeaanschafprijsrespectievelijkopbrengst bijverkoop enwelde laagstevandetwee.
6. Fiscale compensatie bijverliezen
Eventueleverliezen indekomendejarenkunnen gecompenseerd
wordenmetdewinsten indeafgelopenjarenof inde toekomsteerstviazogenaamde carry-back respectievelijk carryforward regeling endaarna eventueelviademiddeling van
inkomsten. Indieneenbedrijf redelijkerwijs aandeInspecteurkanaantonendat in1988verliesgeleden zalwordendan
kanerreedseencompensatie opdenogtebetalen belasting
over 1987plaatsvinden.Hierdoorkunnen liquiditeitsproblemenwordenvoorkomen.
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7.

8.

9.

Lageredeellonenendekracht van eenfamiliebedrijf
Inkomensdalingenopde rondvisvloot wordennu reeds beperkt
doormet eenmanmindertevaren -ermag immersmindergevangenworden.Bijde familie bedrijven,wat indevisserij
veelal het geval is,kanbovendienverwacht worden datmen
gedurende een langere periode genoegen zalnemenmet een
aanzienlijk lager inkomenteneinde het bedrijf overeind te
houden.
Uit de laatste gegevensvanhetLEI-financieringsonderzoek
isgebleken dat inrecentejarendegunstige kasstroomop
veel bedrijven heeft geleid totvervroegde aflossingenop
(metname rekening-courant)kredieten.Dit kanbetekenendat
voor eenaantal bedrijven indecategorie "twijfelachtig"
bijniveau 2de continuïteit niet ingevaarkomt.
Waarde vande schepenvs.desaneringspremie
Voordenieuwere schepen ligtdesaneringspremieveronder
hunmarktwaarde.Het kanwordenverwacht dat zo'nschipaan
eenandere eigenaarverkocht wordt dievervolgens eenkleiner schip laat saneren.Aangeziendit proceszichookvoor
kleinere schepen zalafspelen ishetmogelijkdat eruiteindelijkslechtseen schipvanbijvoorbeeld 300pkwerkelijk
uit devaart genomen zalworden. Immers doorde lage2e
hands aanschafprijs zalhet eerdermogelijk zijn zo'nschip
opkasbasis te latenvaren zelfsbij relatief lagevangstrechtendoordat de lastenvan rente enaflossing aanzienlijk
lagerzullen zijn.Ditkanmet eenrekenvoorbeeld worden
geïllustreerd.
Stel:
eenkottervan 2400pken420GTheeft onvoldoende contingenten
bouwjaar1985
aanschafprijsƒ 7min.
60% financiering metvreemd vermogen, rente IX, looptijd
10jaar
Dan:
saneringspremie bedraagt ongeveerƒ 1,5min.
in 1988 isaflossing ƒ420.000enrente 240.000
Indieneenandere schipper-eigenaardezekotterkooptvoor
ƒ 3miljoen,gefinancierd opdebovenstaande voorwaarden dan
zullen zijnverplichtingen aanaflossing enrente inhet
eerstejaarƒ 180.000 respectievelijkƒ 115.000bedragen.
Dit betekent datdevaste lastenvoordit schipmet
ƒ 365.000zoudendalen.

Concluderend kanwordengesteld dat hetonwaarschijnlijk
lijkt dat de saneringsdoelstelling van 160.000pkopkorteof
middellange termijn opbasisvanvrijwilligheid gerealiseerd zal
kunnenworden.Afhankelijk vandeontwikkeling van tac'sen
quota's lijkt eensaneringvanhooguit ongeveer80.000pkbinnen
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driejaarhaalbaar.Ditzouverdergestimuleerd kunnenworden
door:
a. overeenkomstige verhogingvandesaneringspremie,en
b. invoeringvanhetspeciale belastingtarief bijbedrijfsbeëindiging van24%.

2.6 Geschatte overcapaciteit enhethuidigebeleid
Deconclusiesdiehierbovengetrokken zijnwijken enigszins
afvandedoelstellingenvanhethuidigebeleid.Het isdaarom
wenselijk omdeverschillennaderuittewerken.
Deuitgangspuntvanhetbeleid ishetMeerjarig Oriëntatie
Programma (MOP).Dit iseenmacro-economische berekening waarin
geraamdwordtwelkevlootmetdegegevenquota indevaart zou
kunnenblijven.Detotalewaardevandequota (ofweldepotentiëlebesommingvandehelevloot)wordt afgezet tegeneenbenodigde
besommingperpkzodateenmaximumaantal inzetbarepk'sberekend
kanworden.

Tabel 2.10 Schattingvandeovercapaciteit vlg.M.O.P.
Vissoort

Quotum

Schol
Tong
Kabeljauw
Wijting
Overig

Prijs (fl/kg)

65.000
12.000
15.000
10.000

Besomming ('000fl)

2,70
20,00
4,00
2,00

175.500
240.000
60.000
20.000
157.500

Totaal

653.000

Noodzakelijke besomming perpk:
Toelaatbarevangstcapaciteit :

fl.

1.400 a)

circa470.000pk

Situatie per 1.1. 1987:
- indevaart
565.000pk
-gereserveerde licenties
38.000pk
- investeringsverplichtingen
82.000pk
Totaal licenties
Verwachtingmbt.licentiesdienietbenutworden
OVERCAPACITEIT
a)
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685.000pk
55.000pk
160.000pk

Gerealiseerde omzet/pk indejaren 1982-1984zoalsberekend
doorhetLEI.

DedoorM.O.F,begroteeconomische overcapaciteit komtqua
ordevangrootte toevallig overeenmetdeschatting vandetechnische overcapaciteit inparagraaf 2.2.
Inparagraaf 2.4 isgeconcludeerd dat indekomende 1-2jaar
ongeveer 50-55.000pkgesaneerd zoukunnenworden,terwijldesanering over 2-4jaar 70-100.000pkzoukunnenbedragen.Deverschillenmetde 160.000pkvandeM.O.P.ontstaandoordat:
1. Inparagraaf 2.4 isgeenrekening gehoudenmetdeschependienog inaanbouwzijnenevenminmetdeopenstaande licenties.InM.O.P.isditaspectwelverrekend.
2. M.O.P.houdtgeen rekeningmetdebestaande verdeling
vandevangst rechtenonderde individuelekotters.
3. M.O.P.gaatvoorbij aandevraag binnenwelke periode
eencapaciteitsbeperking waarschijnlijkgerealiseerd zou
kunnenworden.
Voor 1988zoudeM.O.P.berekening alsvolgtgeactualiseerd
kunnenworden.

Tabel 2.11 Toelaatbarevangstcapaciteit in1988-LEIraming
Vissoort
Schol
Tong
Kabeljauw
Wijting

Quotum '88

Prijs (fl/kg)

78.970
10.310
17.440
6.720

3.00
20,00
3,40
1,90

Besomming('000fl)
236.900
206.200
59.300
12.800

Bijvangst plat-enrondv: isvisserij (15%)
Garnalen
Haring
Overig

77.300
53.600
18.100
5.500

Totalepotentiële besomming

669.700

N o o d z a k e l i j k e besomming p e r pk:

fl.

Toelaatbare vangstcapaciteit :

circa

a)

1.222 a )
550.000pk

Bedrijfseconomischebreak-even besomming vlg.LEIgegevens
in1986.Deze schatting isinfeite ietstehoog daarde
olieprijs sinds '86gedaald is (circa10%).

Hetverschil indepotentiële besomming indetabellen 2.10
en 2.11 isslechtsƒ 16,9min. IndeoorspronkelijkeM.O.P.zou
dit ruimtebiedenaan 11.900pkextra.De lagere schattingvande
noodzakelijke besomming perpkwerkt echterveel sterkerdooren
detoelaatbarevloot zouintabel 2.10hierdoormet 67.900pk
groterworden.
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Het verschil tussendenoodzakelijke besomming volgenshet
M.O.P. ende schatting intabel 2.11 heeft drie oorzaken:
1. Desterkgedaaldeolieprijs.
2. Het effect vanhet deelloonsysteera,waardoor de beloning
vande bemanning daalt bijeen lagere besomming.
3. Dedaling vandevariabele kosten; bijgelijkeproduktiviteit enkleinere quotakande inzet verminderen,met
anderewoorden decapaciteitsbenutting zoumet 13%dalen.
De schijnbare inconsistentie vande resultaat intabel 2.11
(550.000pk)invergelijking met de berekeningen indevorigeparagrafen kanverklaard worden alsdeverdeling vandevangstrechtenoverdepk-groepen en individuele schepen inbeschouwing
wordt genomen (paragraaf 2.1 enbijlage2).
Deberekeningen die inde tabellen 2.10 en 2.11 gepresenteerd zijn, zijndoorhunglobale karakter beperkt bruikbaar.Bovendien is indehuidige situatie eenonduidelijkheid ontstaan
doordediscrepantie tussende licentie pk'sendewerkelijkvarendepk's.
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3. Verwerking en afzet

3.1 Structuur enrolvandevisverwerkende industrie
Er zijn inNederland naarschatting ongeveertweehonderdbedrijven betrokken bijdeverwerking en groothandelsdistributie
van rond-enplatvis.Het betreft eenvanuitverschillendegezichtspunten zeeruiteenlopende groepbedrijven.
Dekernvanderond-enplatvisverwerking inNederland isde
fileer industrie.Dezebestaatuitcircavijftiendiepvries/fileerbedrijvenmetdaarnaast eenaantal loonfileerders.
Devijftiendiepvries/fileerbedrijvenzullenhierverder
worden aangeduid alsdediepvriesindustrie.Hiermeewordenbedrijven bedoeld diebeschikken overeenvriestunnel endiebovendien eenverkooporganisatie hebben.Kenmerkenvandeze bedrijven
zijnonderanderede industriëlewijzevanproduceren,het zijn
relatiefjongemoderne bedrijven,hetopexpansiegerichtemarktbeleid endeontwikkeling vannieuwemarkten,devoortdurende
vernieuwing enuitbreiding vanhetassortiment.
Deactiviteitenvandediepvriesindustrie wordenaangevuld
doorzogenaamde loonfileerbedrijven.Er isgeenstrakke scheiding
tussenhoofdbedrijvenenloonfileerders indezindatsommige
loonfileerbedrijvenexportactiviteiten hebbenontwikkeld voor
verseeindprodukten.
Naastdefileerindustrieverwerkt enverhandelt eengroot
aantalkleinere ambachtelijke bedrijven rond-enplatvis.Daarnaast zijnernog bedrijvenwaarvoordezeProduktenvanondergeschiktebetekenis zijn.Deze restgroepen zijnteheterogeen omte
kunnen sprekenvanalgemenekenmerken.Enkelevoorbeelden zijnde
ambachtelijke groothandelsbedrijven gevestigd bijvisafslagen,
visbedrijven die zijngespecialiseerd indebevoorrading vande
binnenlandsemarktmaarookverdelersvandiepvriesprodukten die
visprodukteninhunassortimenthebben.
Erbestaat eenzeersterkewederzijdse afhankelijkheid tussendeNederlandse kottervloot endeNederlandse rond-enplatvisverwerkende industrie enmeer inhetbijzonder defileerindustrie.Deverwerkende industrie isgeheelafgestemd ophetin
hoofdzaakwekelijkse aanvoerpatroonvandevloot.Dediepvriesindustrie heeft indirect eenzeerbelangrijke rolgespeeld bijde
ontwikkeling vandekottervloot.Opdeeersteplaats zijnhoogwaardige produkten enkansrijke afzetmarkten ontwikkeld voor
schol, indejarenzestig enzeventig nog eenvissoortmetbeperkte afzetmogelijkhedendiebovendienopveelkleinere schaal
werd aangevoerd. Bovendien heeftdediepvriesindustriewaarschijnlijk eenbeslissende rolgespeeld bijdebepaling vande
kwaliteitsstandaardmetbetrekking totdeverwerking aanboord
diegebruikelijk isgeworden opdeNederlandsevloot.
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3.2 Verwerkingscapaciteit enwerkgelegenheid
Deverwerkingscapaciteit vandefileerindustrie ishoofdzakelijkgerelateerd aandeverwerking vanscholen inminderemate
aandievanrondvis,tong enandereplatvis.
Dehoeveelheid dieperjaarkanwordenverwerktwordt
bepaalddoor:
decapaciteitvandevriestunnelsvandediepvriesbedrijven;
de regelmaatvandevangsten;
de fileercapaciteit,dezebetreftvoormeerdan95procent
handfileer capaciteit.Defileerkrachtenzijnvoorcirca
vijftig procentwerkzaam bijdediepvriesbedrijven.De
overigevijftig procentwerktvoor loonfileerders.
Erbestaatgeenduidelijke samenhang tussendehavenwaarde
viswordt aangevoerd endeplaatsvanverwerking.Deverwerkende
industrie opereert binneneen (internationale inkoopstructuur
dieuitoogpuntvangrondstofvoorziening belangrijker isdande
regionale aanvoer.Debelangrijkste diepvries-enfileerbedrijven
hebbencommissionairs inalle afslagen inNederland enbovendien
ooknog inhavens inbuurlanden.
Dewerkgelegenheid inderond-enplatvisverwerkende industrie bestaatuit circa3500personen.Daarvanwerken 1600mensen
bijdediepvriesbedrijven en 1900personen bijloonfileerbedrijvenofbijkleinere groothandels-enverwerkingsbedrijven (zie
bijlage5 ) .

3.3 Concurrentiepositie enmarktvooruitzichten
Deconcurrentie positievandedefileerindustriewasdeafgelopenjaren sterkomverschillende redenen:
Deze industriewas instaatmetgrote regelmaat eenprodukt
tebiedendatuitoogpuntvanproduktkenmerken,service,
kwaliteits-enprijsniveau ruimschootskonconcurrerenmet
vergelijkbare produkten;
DeNederlandse fileerindustrie isgespecialiseerd inhet
handmatig fileren.Medehierdoorheeftde industrieeen
voorsprong ophetgebiedvanhetverwerkenvanplatvis.Het
isnog eenopenvraag ofdezevoorsprong onaantastbaar zal
blijven zodraeennieuwegeneratie fileermachinesopde
markt zalkomendievergelijkbare prestaties levert alshet
handmatig filerenvanplatvis.Fileermachineskunnenook
wordengeplaatst inlandendienunogniet instaat zijn
platvis optimaal teverwerken.Demeningen overdetermijn
waaropdergelijkemachineskunnenwordenverwacht lopenuiteenvanenkelejarentot langerdanvijfjaar;
DesterkepositievandeNederlandse fileerindustrie ismede
toeteschrijvenaandewijzevanverwerking aanboordvan
de schepen (onderandere strippen,opijzen,geïsoleerdevis34

ruimen,kortevisreizenvanoverwegendmaximaalvijf dagen).
Deervaringenmet importenuitEngeland enBelgië zijnin
dit lichtmindergunstig omdatdaar langerevisreizen eneen
minderzorgvuldigeverwerking gebruikelijkzijn.
Deefficiencyvandefileerindustriewordt sterkbevorderd
doorderelatief zeerregelmatigeweekaanvoerwaardoor een
hogebezettingsgraad mogelijkis.
Kwantitatieve gegevensmetbetrekking totde financiëlesituatievandefileerindustrieeninhetbijzonderdediepvriesindustrie zijnnietbeschikbaar.Uitgesprekkenmetbetrokkenenkan
wordenafgeleid datdeze industrieeenaantal zeergunstigejaren
heeft afgesloten.Welhebbenzich inhetverdereverleden (het
laatst rond 1980)eenaantal faillissementenvoorgedaan.
Devooruitzichtenvoordefileerindustriezijn belangrijk
verbeterd doordat nadeaanvankelijke eenzijdigegerichtheid op
Italië, inmiddelsveelmeermarkten zijnontwikkeld.Dit betreft
onderanderemarkten inWest-Duitsland,Engeland endeVerenigde
Staten.Deverwachting vanexporteurs isdat indeze zeergrote
marktennog aanzienlijk groterehoeveelheden zoudenkunnenworden
verkocht.Eenvoorwaarde hierbij isdatdeprijzenvoordeeindprodukten endeaanvoerprijzenzichgematigd ontwikkelen.Met
aanvoerprijzenvoorscholruimbovendrieguldengedurendelangeretijd,zouhetperspectief inallemarkten somberzijn.
Alsreactie opdevangstbeperking inNederlandwordtvaak
gewezenopeenmogelijke draaischijffunktievandefileerindustrie opbasisvangeïmporteerde grondstof.Desterkeconcurrentiepositie indeafgelopenjarengeeftgrond aandezebewering
hoewel dealgemene tendenstotverkorting vande (internationale)
handelslijnen integengestelde richtingwijst.Eenvoorwaarde
vooreencentraleEuropese handelsfunctie isdatde sterkeuitgangspositie indevormvanderegelmatige aanvoervangoedekwaliteit inNederlandse havensbehoudenblijft.
DewaardevandeNederlandse exportvanrond- enplatvisproduktenbestond in1987voor32procentuitverseProdukten. In
hettotaleNederlandse aanbodvanrond-enplatvisprodukten (inclusief debinnenlandsemarkt)ishetaandeelvanhetverse Produkt circa 40procent.
Deperiode tusenafslag enverkoopaandeconsument bedraagt
bijverseProduktenmaximaal eenweek.VerseProduktenworden
naarverschillende Europese landengedistribueerd. Dit isalleen
mogelijkdooreenzeerzorgvuldige opgezet logistiek systeem
waarbinnen fileerbedrijven,transportbedrijven enbuitenlandse
importeurs samenwerken.
Deperiode tussenafslag enverkoopvandeeindprodukten aan
deconsument bedraagt bijdiepgevrorenprodukten eenaantalmaanden.Ditbetekent datproduktiedaling ofstagnatie enigszinskan
wordengecompenseerd doorvoorraadvorming. Hetkritiekemoment
ontstaat zodradewerkvoorraden indegehele distributieketen
uitgeputraken.
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Tabel 3.1 ExportwaardevanProduktenvan rond-enplatvis (min.
gulden)
1983

1984

1985

1986

Vers
Schol
Tong
Kabeljauw
Wijting
Ov.rond/platvis

62.0
135.5
40.5
1.7
72.8

55.4
165.9
53.5
2.8
88.2

40.8
188.0
55.9
2.7
84.0

47.8
156.2
55.6
9.1
88.5

31.8
132.5
55.4
5.3
79.7

Diepgevroren
Tong
Ov. rond/platvis

58.8
8.1

80.5
12.4

105.8
17.0

137.6
14.9

168.5
13.0

Filetsvers
Kabeljauw
Overig

7.1
44.2

7.4
51.7

9.6
65.5

12.3
79.6

18.3
84.7

Filets bevroren
Kabeljauw
Wijting
Schol
Bot
Overig

8.0
1.2
23.0
2.5
24.4

10.0
1.4
152.3
3.6
25.7

12.5
1.8
217.8
3.4
25.7

7.7
2.5
218.7
6.2
19.7

8.8
4.4
249.8
6.1
22.8

Filetsgepaneerd

41.5

44.2

56.2

61.7

60.8

Tot. rond/platvis

562.1

745.1

886.7

918.2

941.9

Andere produkten

860.8

813.2

867.0

928.3

nb

Totaalvisprod.

1422.9

1558.3

1753.7

1846.5

nb

1987 1)

Bron:Eurostat.
1) Voorlopigecijfers.

3.4 Overcapaciteit
Deovercapaciteit inderond-enplatvisverwerkende industrievaltgrotendeels samenmetdetegrotekottervloot.Bijde
matevanovercapaciteit wordendeopmerkingengeplaatst:
Deproblematiek spitst zichvoornamelijk toeopdebeschikbare scholvoordefileerindustrie.Geletopdetaxatievan
ongeveer 100.000tonscholdiezijnverwerkt (ziebijlage 4)
kan 20tot30procentmeerwordenverwerkt dande80.000ton
scholdiedeNederlandsevlootmagvangen in1988.Eendeel
vandegrondstof kanechterworden geïmporteerd.
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De importvanplatvis isdeafgelopenjarentoegenomenvan
circa 10.000tonin1984-1986 tot 20.000ton in 1987.Daarbijmoetechter inaanmerking wordengenomendateensubstantieelgedeeltevandegroeivermoedelijk afkomstig is
van inhet buitenland aangevoerdevangstenvanNederlandse
schepen.
De importuitniet-EG landenzalvermoedelijk toenemen,tegendeachtergrond vanhetcommunautaire tariefcontingenten
geziendehuidige inspanningenvandefileerindustrieopdit
gebied.DebetekenisvanhetgemeenschappelijketariefcontingentvoordeNederlandse industriewordtoverigensbeperktdoordat hetVerenigd Koninkrijkjaarlijkscirca7.000
tonschol importeertuitvoornamelijk IJsland.
De importvangrondstof uitderde landen zalgepaard gaan
methogeretransportkosten.Afhankelijkvandewijzevan
transport zullendeze bijvoorbeeld bij importuit IJsland
f 0,30 tot f0,50 perkgbedragen.Dehogere transportkosten
wordendeelsgecompenseerd doorhet lagereprijsniveau in
het landvanherkomst.Binneneenstraalvan 750kmblijven
extrakostenalsgevolg van langere transportafstandenoverigensbeperkt totcirca f0,10 perkg.
Concluderend kanwordengesteld datquotaophetniveauvan
1988 (80.000ton)aangevuldmet importen (20.000tonuit
EG-landenenbijvoorbeeld 10.000tonuitderde landen)geen
structurele inkrimping vandeverwerkende sectornoodzakelijkmaken.Alleende importuitderde landen zalmogelijk
gepaard gaanmet eensustantieleverhoging vandeproduktiekosten.
Echter,ook indeplatvisindustrie isdecapaciteit zeerrecentvermoedelijk nog toegenomen.Deuitbreiding vond vooral
plaats bij loonfileerdersenbijnieuwegestichte bedrijfjes, somsgelieerd aanvisserijondernemingen.
Eentweede conclusie isderhalvedat zelfsbijeengelijkblijvend grondstofaanbodnietkanwordenvoldaanaande
vraagvandefileerindustrie. Indienalsgevolg hiervan enigeaanpassing vandecapaciteit zalvolgendanzaldezenaar
verwachting heteerstplaatsvindenbij loonfileerbedrijven.
Dealgemene opinie indeze sector isdatdediepvriesbedrijven (diepvries faciliteiten enverkoopapparaat)zichalle
zullenkunnenhandhavenopvoorwaardedateen regelmatig
aanbodvangrondstof kanworden gerealiseerd.
Verwachtmagwordendatdewerkgelegenheid indeverwerkende
sectorproportioneel zalwordenaangepast aandehoeveelheid
visdiebeschikbaar isvoorhandel enverwerking.

3.5 Regelmatige aanvoer
Ernstige problemenkunnenontstaan alsvoor langere perioden
eenvangstverbod zouworden ingesteld voordebelangrijke plat37

vissoorten.Hierdoorwordennietalleenmarginale bedrijvengetroffen,maarverslechtert deconcurrentiepositie vandegehele
sectoralsgevolgvanhetmarktverlies endeverlaagde efficiency.
Voordevers-handel iseenonderbreking vanenkeleweken
eigenlijk alte lang.Voordediepvriesindustrie brengteenperiode langerdanzeswekendecontinuïteit vandeafzet ingevaar.Ookeenkortereperiodeverslechtert de concurrentiepositie
alaanzienlijk.Wantopvoorraadwerkenvereist extra capaciteit
-datwil zeggenmeerfileerkrachtenenmeer invriescapaciteit opeenmoment datdecapaciteitsbenutting opjaarbasismogelijk
daalt.
Dekostenvaneenproduktieonderbreking liggennaastmarktverliesvooral inde sfeervanpersoneelskosten. Dematewaarin
bedrijvendezekostenzelfmoetenopvangenhangtafvandemogelijkhedenvoorwerktijdverkorting (ziebijlage8 ) .
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4. Werkgelegenheid en regionale aspecten

De roldiedekottervisserij speelt indeNederlandseeconomie isbetrekkelijkbeperkt.

Tabel 4.1 Werkgelegenheid indekottervisserij,1986-1987
Werkgelegenheid
vloot
toelevering
handel
totaal 1)
1)

3.000
1.500
3.500
8.000

Ditbetreft slechtsbedrijven inplat-enrondvissector.De
werkgelegenheid indegrote zee-enmosselvloot evenalsbij
deverwerkersvanharing,schelpdierenengarnalen en inde
visdetailhandel isbuitenbeschouwinggebleven.

Macro-economisch geziendraagtdekottervisserij slechts
weinig bijaandetotalewerkgelegenheid inNederland.Echter in
de typischevissersplaatsen,zoalsUrk,Wieringen en Stellendam,
levertdevisserij eennietteverwaarlozen bijdrage aandelokaleeconomie.Structurele beperking vandevlootomvang zaldeeconomievandezeplaatsenrespectievelijk regio'sdanookstructureelaantasten,doordat ernauwelijksvervangende werkgelegenheid
voordebemanningen zalzijnterwijlvoordeondernemers (schipper-eigenaren)weinig alternatieve investeringsmogelijkheden
open zullenstaan.

Tabel 4.2 Regionale rolvandevisserijsector -werkgelegenheid
Regio/haven

Urk
DenHelder
Wieringen
IJmuiden/Velsen
Vlissingen
Stellendam
1)

Totale
werkgel.
3.500
24.000
2.950
31.000
15.600
nb

Vloot
880
450
270
270
170
370

Visserij
overig 1)
2.400
440
250
1.500
160
200

Totaal
3.200
890
520
1.770
330
570

Gegevensverkregenuit eenenquêtevandegemeenten.
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Tabel 4.2 laat ziendatmetname inUrkenWieringendeafhankelijkheid vandevisserij zeerhoog is.Aangenomenmagworden
datwerkgelegenheidsgegevens ook indicatief zijnvoordedirekte
inkomensvorming ende secundaire effecten.Het isechterduidelijkdatde lokalemiddenstand eveneensproportioneel afhankelijk
isvande inkomsten indevisserijsector. Saneringvandevisserijzaldaaromdoorwerken indegehele lokaleeconomie.Degevolgenvande saneringvoordeplaatselijkewerkgelegenheid kunnen
slechtsworden bepaaldvoorwat betreftdevloot.Eenanalyse,
zoalsbeschreven inparagraaf 2.4 iseveneensuitgevoerd pervissershaven.De resultatenhiervan zijnsamengevat intabel4.3.De
regionaleverdeling vandevangstrechten isopgenomen inbijlage
7.
Uit tabellen4.3 en4.4wordenafgelezenwatde regionale
gevolgenvanvangstbeperking opkorte enmiddellange termijnzoudenkunnen zijn intermenvanaantallen schependie inproblemen
zoudenkomenen intermenvanwerkgelegenheid aanboord.
Degevolgenvandesanering voordetoeleverende bedrijven
zijnmoeilijk tekwantificeren,doordat dezebedrijvenmeestal
niet alleenvanvisserij afhankelijk zijnenbovendien leveren
zijmeestal aanschepenuitverschillende havens.Sommige bedrijvenmerkennureedsdegevolgenvaneenlagerevisserij inspanning,bijvoorbeeld doordatdebemanning zelf onderhoudswerkzaamhedenverricht. Indiendeherstructurering vandevloot bijde
toeleverende bedrijvenproportioneel (metpk's)zoudoorwerken
danzoueensanering opmiddellange termijnvan80.000pkeen
verliesvanplm. 200arbeidsplaatsen indetoeleverende sector
totgevolg kunnenhebben.Het isechternietmogelijjk omderegionale spreiding vanditverliesaantegeven.
Bijdeverwerkende industrie zaleenaanvoerbeperking inde
eersteplaatsde loonfileerderstreffen,dievrijwel geheel in
Urkgeconcentreerd zijn.
Uit tabel4.4 blijktdatopkortetermijnongeveer 400-450
arbeidsplaatsen indeaanvoersector ingevaar zoudenkunnenkomen.Opmiddellange termijn zouditaantal tot600-700kunnen
stijgen,datwil zeggenongeveer 24%vandehuidigewerkgelegenheid.Hierbijmoet echtergewezenworden opdekwalitatieveaspecten (paragraaf 2.5)diedesanering zullenbeperken endiein
grote lijnenbevestigdwerden indegevoerde interviews.Inde
bezochte havenskonmen inmaart/april nauwelijks schipper-eigenarenaanwijzendie aansaneringdachten.
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