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DE

VLOOT

De Nederlandse zeevisserij heeft, in vergelijking met andere Europese landen,
vrij weinig schepen. De vloot bestaat grotendeels uit moderne vaartuigen.
Begin 1997 bestond de vloot uit:
455 kotters met een totaal motorvermogen van 483.000 pk
13 vriestrawlers met een totaal motorvermogen van 76.000 pk
Kotters

De kotters vissen voornamelijk op de Noordzee. Ze brengen schol, tong,

kabeljauw en garnalen aan wal. De garnalenvangst behoort tot de kustvisserij en
komt in dat hoofdstuk aan de orde. Schol en tong, beide platvissen, zijn de belangrijkste vissoorten voor de Nederlandse zeevisserij. Zij vormen tezamen ruim de helft
van de totale aanvoerwaarde. De betekenis van kabeljauw is de laatste twintig jaar
sterk afgenomen.
De kottervloot bestaat grotendeels uit kleine zelfstandige maatschappen. De eigenaar/exploitant bezit het vaartuig en de vangstrechten. De maten dragen mede
de exploitatie. Vangsthoeveelheden, kosten en opbrengsten bepalen het resultaat.
De huidige vloot is economisch rendabel ondanks een overcapaciteit. De vissers
kunnen hun quotum met driekwart van de huidige capaciteit volvissen.
Er zijn drie soorten kotters:
schepen tot 300 pk. Deze schepen vissen binnen de twaalfmijlszone; ze brengen
voornamelijk garnalen, platvis en rondvis op de veiling
schepen tussen de 300 en 1500 pk. Het aantal schepen met een capaciteit tot
1500 pk neemt gestaag af. Deze kotters vangen rond-, platvis en haring
schepen boven de 1500 pk. Deze grote kotters vangen op verder weg gelegen
gronden platvis. Het aantal schepen stijgt licht. Motorvermogen en vangstcapaciteit hangen nauw samen. Nieuwe schepen mogen volgens Nederlandse
regels een motorvermogen hebben van maximaal 2000 pk. Oude schepen
moeten in 2007 aan deze eis voldoen

De vissers vangen schol en tong met een boomkor; een
vistuig dat zware kettingen over de zeebodem meetrekt.
Dit brengt verstoring van het bodemïeven met zich mee.
De boomkorvisserij kent op het ogenblik redelijk goede
jaren. De rondvissers (onder andere kabeljauw, wijting,
schelvis en koolvis) maken moeilijkere tijden door.

T r a WI e r S De Nederlandse trawlervloot bestaat uit
moderne schepen met motorvermogens tussen de 3600
en 6600 pk. De opvarenden werken volgens een CAO.
De trawlervissers vangen vooral pelagische vissoorten, zoals haring, makreel en horsmakreel. Soms op verafgelegen
N

gronden. Naast het eigenlijke vissen zetten de reders hun
vaartuigen in voor klondyking en vriestransport.
Klondyking is het aankopen, verwerken en transporteren
van door anderen gevangen vis. De rederijen hebben zich
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voor de afzet verenigd in een samenwerkingsverband, de
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Groep genaamd.

11 e S De vissers hebben voor elk schip een licentie nodig. Hierdoor is uitbreiding
van de vloot practisch onmogelijk. De vissers kunnen de licenties vrij verhandelen.
Wanneer iemand zijn schip verkoopt of onder een andere vlag brengt door in het
betreffende land een licentie te kopen, kan hij zijn licentie verkopen of reserveren.
De reservering geldt voor twee jaar. De visser of reder moet binnen die tijd een
ander schip in de vaart brengen.

GEMEENSCHAPPELIJK
VISSERIJBELEID

De Nederlandse regering voert maar in beperkte mate

h

een eigen zeevisserijbeleid. De Europese Unie en voorheen
de Europese Gemeenschap stelt er al veertig jaar regels
aan. In het Verdrag van Rorne van 1957 stonden enkele artikelen over de zeevisserij. Toen ging het met name over markt
en structuur.
Midden jaren zeventig kwamen de Verenigde Naties met een nieuw
zeerecht. Dit nieuwe zeerecht gaf landen de mogelijkheid de zone, waarop
hun wetgeving van toepassing was, uit te breiden tot 200-mijI, Hierdoor werd
de gehele Noordzee verdeeld over de lidstaten. Er bleef geen vrije zee meer over.
Deze verandering noopte de EU tot een nieuw intern beleid voor de zeevisserij.
Anders hadden de vissers niet meer terecht gekund op hun traditionele visgronden.
Voor de Nederlandse vissers is dat van oudsher de Engelse kust. In 1983 waren de
onderhandelingen over een nieuw beleid afgerond. Vissers mogen vanaf die tijd van
een groot aantal vissoorten maar een bepaalde hoeveelheid vangen. Voor tong en
schol dateren de quoteringen al uit de jaren zeventig. De EU onderhandelt verder

met andere landen over het vissen van Europese schepen in hun 200-mijlszone
en de vrije wateren; en over het vissen van hun schepen in Europese wateren.
In 1993 heeft de Raad voor Visserijministers het 'Gemeenschappelijk Visserijbeleid' weer voor tien jaar vastgesteld. Sindsdien houdt de Europese Unie
ook rekening met de gevolgen van het visserijbeleid voor de natuurwaarden
van de zee.
De Europese Unie streeft naar:
bescherming van de visgronden
de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee
een duurzame en evenwichtige exploitatie daarvan door de visserij en
een ook op langere termijn economisch rendabele visserij, die onder sociaal
verantwoorde omstandigheden kan werken
N
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Het beleid rust op vier pijlers:
instandhouding van de visbestanden
structuurbeleid
marktbeleid
extern beleid

m
Instandhouding

De Raad voor Visserijministers stelt jaarlijks in december per vis-

soort de Total Allowable Catch of TAC vast. Dit is cle maximale hoeveelheid vis die de gezamenlijke Europese vissers het daaropvolgende jaar van die vissoort mogen vangen. Deze TAC's
moeten er voor zorgen dat de visbestanden groeien en ook op lange termijn goede opbrengsten
geven. Elke EU-lidstaat krijgt vervolgens via een vaste verdeelsleutel per vissoort een nationaal
quotum of vangsthoeveelheid toegewezen. Elk land kan zijn quotum geheel of gedeeltelijk
ruilen met een ander land. Quota gelden onder andere voor haring, horsmakreel, makreel,
schol, tong, kabeljauw en wijting.
De ministers baseren de TAC's op adviezen van visserijbiologen. Deze houden bij hun adviezen
rekening met het zogenoemd 'veilig biologisch minimum' en de verdeling van de vis over jaarklassen. Het veilig biologisch minimum houdt in: de hoeveelheid vis die minimaal nodig is om
voldoende aanwas te krijgen om de soort te laten overleven.
Een specifieke plaats neemt de 12-mijlszone van elk land in. In deze zone bevinden zich de
paaigebieden en kinderkamers van vele vissoorten. Het zijn aantrekkelijke visgebieden, waarin
slechts een beperkt aantal schepen groter dan 8 meter met maximaal 300 pk met een
boomkor mag vissen. Deze vaartuigen staan op een speciale lijst. In de
Nederlandse 12-mijlszone zetten naast Nederlandse schepen op basis
van historische rechten ook Duitse, Belgische, Deense en Britse
vaartuigen hun netten uit.
Vissers vervangen hun oude kotters met een
motorvermogen van minder dan 300 pk
steeds vaker door de breed inzetbare
Eurokotter. Dit schip heeft een maximaal
toegestaan motorvermogen van 300 pk.
Deze vervanging betekent een uitbreiding
van de vangstcapaciteit. Hierdoor dreigt overbevissing van de twaalfmïjlszone. Betere controle op

het motorvermogen van schepen die in de twaalfmijlszone vissen en introductie van een torsiemeter zullen de druk enigszins weg moeten nemen.
Deze Nederlandse wensen vragen een wijziging van de Europese regelgeving. De Nederlandse regering wil dat de Europese Commissie het totale
motorvermogen van de bestaande vloot in de twaalfmijlszone bevriest.
De EU neemt maatregelen om jonge ondermaatse vissen te beschermen.
Om de vangst daarvan te voorkomen, heeft de Raad van Visserijministers
de vissers allerlei beperkingen opgelegd, zoals:
miniimimmaaswijdte van de netten
minimummaten voor de te vangen vis
gesloten tijden; vastgestelde tijden per jaar, waarin bepaalde visN

soorten niet mogen worden bevist
• gesloten gebieden; vastgestelde gebieden, waarin bepaalde schepen
niet mogen vissen, zoals de scholbox
en beperkingen voor bepaalde visserijmethoden

De witte vlakken geven de scholbox aan
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visser van de CO-6. Donderdagmorgen in alle vroegte

voer de Co-G van Tanis de haven van Steltendam binnen. Barstensvol geladen met
tong en schol. Tanis had die week maar vier dagen gevist. "Anders hebben we
aan het eind van het jaar geen quotum meer." De CO-6 vertrok maandagochtend heel vroeg. Vanaf die tijd zijn de zes bemanningsleden bijna
constant aan het werk geweest. "Een trek met de boomkor duurt
ongeveer twee uur," vertelt Tanis. "De zware kettingen van
het net slepen over de bodem. De platvis komt naar
boven en zwemt in het net," De maaswijdte van
het net wordt naar het einde toe steeds kleiner. Ondermaatse vis kan zo ontsnappen.
De bemanning haalt de onderkant van het
net op een gegeven moment omhoog en trekt
die open. De vissen vallen in een bak. De mannen in helgekleurde oliepakken gaan selecteren en
strippen. Daarna wordt de vis gespoeld en in kratten van
ongeveer 40 kilo in ijs in het ruim geladen. Is dat gebeurd, dan komt
de volgende lading vis aan boord.
Tanis is ontevreden over de toegewezen hoeveelheid quotum. "Er is veel meer vis
dan de biologen aangeven." Het vissen in groepen bevalt hem goed. "De groep regelt
alles voor je. Je hoeft niet zelf achter de huur en verhuur van quota aan. De groep houdt de
vangstgegevens bij en stuurt op hoeveel van het quotum je al hebt volgevist."
Structuurbeleid

DeEU streeft op langere termijn naar levensvatbare bedrijven. Het beleid is er

op gericht om de bestaande overcapaciteit te saneren. Per lidstaat zijn reductiedoelstellingen vastgesteld
voor de maximale visserij-inspanning die een land mag plegen. Landen die hun vloot hebben beperkt, kunnen steun krijgen bij nieuwbouw en modernisering van de vloot en verbetering van de havens. Nieuwe projecten, zoals vissen buiten de EU en op nieuwe vissoorten moeten de gevolgen van de vangstbeperkingen
opvangen. Plannen voor een betere verwerking en afzet van visserijproducten ontvangen subsidie.

Marktbeleid

De Europese Unie houdt de markt voor vis en vis

serijproducten nauwlettend in de gaten. In een gemeenschappelijke
verordening staan regels voor de invoer vanuit landen buiten de
EU. Voor bepaalde producten bestaan er invoerheffingen. Bij teveel aanvoer koopt de EU de vis tegen een bepaalde minimumprijs op. Zo worden al te grote schommelingen in de markt
voorkomen. Opkoop komt nauwelijks voor, omdat de vraag
naar vis groter is dan het aanbod.
De verkoop van vis gebeurt in handelsklassen, die bestaan uit
vissen van gelijke grootte. Met een dergeiijke indeling beoogt de
EU stabiliteit op de markt.
Bij het marktbeleid vervullen de producentenorganisaties of PO's een
centrale rol. Deze door de EU erkende organisaties hebben uitvoerende
marktordenende bevoegdheden. Vissers sluiten zich er vrijwillig bij aan.
De producentenorganisaties stellen zich tot doel:
— het bevorderen van een economisch verantwoorde visserij en
het verbeteren van de verkoopvoorwaarden voor vis
m

Extern

visserijbeleid

De Europese Commissie voert regelmatig onderhandelingen met andere landen over

de toegang van Europese schepen tot hun 200-mijls-zone. Daarnaast vertegenwoordigt de Europese Commissie de
landen van de Unie in internationale organisaties. De commissie heeft de bevoegdheid accoorden te sluiten. Hierdoor
gooien vissers van de Unie hun netten uit in wateren van derde landen, zoals Noorwegen en Marokko. Met Noorwegen
zijn wederzijdse vangstrechten uitgewisseld, Marokko krijgt een financiële compensatie. De EU probeert ook vangstrechten te verkrijgen in verder weg gelegen wateren. De Nederlandse trawlers profiteren van deze contracten.
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V I S S E R I J B E L E I D

Nederland heeft de meeste van de toegekende quota verdeeld in individuele contingenten.
De staat kent deze quota rechtstreeks toe aan de visser. Die krijgt als het ware een aandeel in
de quota. De individuele contingenten gelden voor tong, schol, haring, kabeljauw, wijting en
makreel. De vissers kunnen hun vangstrechten binnen bepaalde regels vrij verhandelen of geheel
of gedeeltelijk verhuren. Voor onder andere horsmakreel geldt een Europees quotum. De vissers
van de Europese Unie mogen in een jaar net zolang op deze vissoort vissen totdat het totale
quotum vol is.
Het quotumsysteem leidde tot een sterk aan regels gebonden visserij, waarbij de overheid
steeds meer op de stoel van de ondernemer ging zitten. De Nederlandse regering experimenteert
met een aantal maatregelen voor de kottervloot, die tezamen:
- de vissers meer verantwoording geven over hun eigen bedrijfsvoering
de nadelige gevolgen van de overcapaciteit zoveel mogelijk beperken
leiden tot vermindering van het aantal regels

I

leiden tot minder controle
een economisch rendabele visserij bevorderen
ervoor zorgen dat het nationale quotum niet wordt overschreden
leiden tot een evenwicht tussen visvangst en ecosysteem
het vertrouwen tussen vissers en overheid herstellen

J3

Z e e d a g e n r e g e l i n g De nationale zeedagenregeling is een unicum binnen Europa.
Deze regeling houdt in dat de vissers voor het volvissen van hun quotum maar een bepaald
aantal dagen op zee mogen doorbrengen. De vissers bepalen zelf welke vaartuigen zij wanneer
inzetten. De Nederlandse regering stuurt het aantal zeedagen zo dat de capaciteit van de
vloot, die uitvaart, overeenkomt met de toegestane vangsthoeveelheden. De zeedagenregeling
werkt goed. Er bestaat een evenwicht tussen vangstrechten en vangstcapaciteit.
5 t e s h e U v e l g r o e p e n Sinds 1993 werken de meeste kottervissers samen in zogenoemde Biesheuvelgroepen, genoemd naar oud-premier Biesheuvel. Een stuurgroep onder zijn
leiding lanceerde in 1992 de voorstellen voor het vissen in groepen. Deze groepen hebben het
volgende doel:
N
na
m
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gezamenlijk beheer van de individuele quota van de groepsleden
vangstbeheersing
maximaal economisch voordeel voor de groepsleden door een gespreide aanvoer per jaar
De vissers hebben zich verenigd in acht groepen. De ledentallen variëren van 15 tot
meer dan 100 vissers. De groepsleden zijn lid van dezelfde producentenorganisatie. Elke groep heeft een eigen bestuur met een onafhankelijk voorzitter.
Het Productschap Vis coördineert de activiteiten van de groepen.
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voorzitter groep 3, Nederlandse Vissersbond.
LX. Den Hollander is vanwege zijn bestuurlijke ervaring gevraagd als voorzitter van
Biesheuvelgroep 3 van de Nederlandse Vissersbond. Als recreatie-ondernemer had hij weinig met de visserij van doen, maar hij heeft zich de
problematiek snel eigen gemaakt. Hij is trots op zijn groep. "De vissers doen er alles aan om die tot een succes te maken. De opbrengsten van bijvangsten zijn interessant en gaan lang niet altijd ten koste
van het quotum. Ze vissen verantwoord, het huur- en verhuursysteem
werkt goed en zelfs bij eenforse quotumkorting blijft de groep overeind.
In 1996 heeft de groep geen boetes opgelegd. Wij doen ons best ons aar?
de regels de houden, maar de vissers zien dat in ander landen de controles
veel minder streng zijn. Dat steekt. Wij proberen als bestuurders een systeem op
gang te krijgen. De politiek heeft daarin ook een verantwoordelijkheid. Plotselinge quotumkortingen ondermijnen het systeem. De grenzen zijn echt bereikt. Temeer daar de vissers de
controles ir) andere EU-landen als minder streng ervaren."
Den Hollander verwacht ook wat van de vissers. "Het is niet goed dat vissers en biologen
twee verschillende geluiden over de visbestanden laten horen naar de politiek. Dat verzwakt
hun positie. Hoe de visbestanden gemeten worden is onder andere een probleem. De vissers
zien 's nachts veel meer vissen dan de biologen overdag!"

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) kent op 1 januari van
elk jaar de vissers hun individuele quotum toe. De vissers brengen hun quotum in
in de groep. Het bestuur stelt op basis van de ingebrachte quota een visplan voor
het betreffende jaar op. Na een positief advies van het Productschap Vis verstrekt
de minister van LNV een groepsquotum, gelijk aan het totaal van de individueel ingebrachte quota. Op grond van het jaarplan stellen de vissers een eigen aanvoerplan
per vissoort op. Daaruit blijkt of ieder zijn contingent kan volvissen. Contingenten,

die niet worden volgevist, biedt het groepsbestuur te huur aan aan de andere
leden. Hieruit ontstaan de definitieve toegestane vangsthoeveelheden voor de
vissers voor dat jaar. Wanneer die vaststaan kent het groepsbestuur zeedagen
toe aan haar leden. Het aantal zeedagen is gebaseerd op de definitieve
S.

individuele contingenten plus extra dagen. Groepsvissers mogen meer
dagen op zee verblijven dan niet aangeslotenen. De vissers hebben
zich verplicht hun aanvoer te laten veilen.
•

In 1996 heeft de regering het systeem geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijken
de volgende voordelen:
de sector is flexibeler geworden
97% van de kottervissers heeft zich bij een groep aangesloten
de ruimere zeedagenregeling en de ruimere mogelijkheden voor huur en
verhuur van quota trekken de vissers aan
de ruimere zeedagenregeling levert de vissers economisch voordeel op

-

de vlootcapaciteit is afgenomen
de nationale quota zijn niet overschreden
de quota zijn beter benut
Pfl

de aanvoer is beter gespreid over het jaar. Dit levert economisch voordeel op
de inkomens zijn beter gespreid
de controle-inspanningen van de overheid namen af
het aantal overtredingen verminderde
Bijkomend voordeel is dat de groepen de vissers verplichten met elkaar samen te werken, wat
k

de hele sector ten goede komt. Deze samenwerking blijkt in jaren met een laag
Mk

quotum voordelig uit te pakken.
Bij de controle, waarvoor de groepen grotendeels zelf verantwoordelijk zijn, liggen
nog enkele knelpunten. De ondersteuning van de Algemene Inspectie Dienst (AID),

een onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, bij de controle van
de groepsafspraken kan nog niet worden gemist. Soms is het niet helemaal duidelijk waar de
bevoegdheid van de overheid eindigt en die van de groepen begint.
Deze knelpunten laten onverlet dat het groepssysteem goed werkt. De vissers kunnen de verantwoordelijkheid aan. Met enige aanpassingen kunnen de groepen nog beter functioneren.
Te denken valt aan:
het kopen en beheren van contingenten voor hun leden
bepaalde toezichthoudende en beheerstaken overnemen van de minister van LNV
Een steeds terugkerend geschil tussen overheid
en zeevisserij vormen de TAC's en de daarvan afgeleide quota. Dit geschil vloeit deels voort uit
het feit dat biologen en vissers niet eensluidend denken over de totale hoeveelheid beschikbare vis. Daarbij heeft de zeevisserijsector geen bemoeienis met het visstandbeheer op de langere termijn. De Raad van Visserijministers van de EU stelt de TAC's vast. Bij de vaststelling
spelen tange termijnbelangen van de sector een rol, naast meer ecologische motieven.
Nederland bepleit in de Europese Unie de sector meer te betrekken bij het visstandbeheer op
langere termijn. Daarbij heeft de overheid als taak om ervoor te zorgen dat de visstanden niet
beneden het 'veilig biologisch minimum' komen. Het bedrijfsleven is mede verantwoordelijk
voor optimale opbrengsten.
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Vissers kunnen bepaalde vissoorten, zoals kabeljauw en wijting en schol en tong niet of
nauwelijks onafhankelijk van elkaar vangen. Het huidige systeem houdt daar geen rekening
mee. Met als gevolg dat, wanneer het quotum van de 'bijvangst' is volgevist, de rest van
de vangst - dood - overboord gaat. Dit bemoeilijkt een evenwichtige opbouw van de betreffende visbestanden. Nederland staat binnen de EU het instellen van gezamenlijke quota
voor dergelijke vissoorten voor.
Nederland pleit er verder voor dat de vissers het niet volgeviste deel van hun quotum mee
mogen nemen naar het volgend jaar. De visbestanden moeten wel in een goede conditie
verkeren. Meerjarige quota geven de vissers nog meer eigen verantwoording.
I n z e t b e p e r k e n d e m a a t r e g e l e n De Nederlandse regering beijvert zich voor een
evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangsthoeveelheden. De al eerder genoemde zeedagenregeling maakt deel uit van een pakket van inzetbeperkende maatregelen. Sanering is een andere
optie. Nederlandse vissers maken slechts mondjesmaat gebruik van de beschikbare saneringsregelingen, omdat ze over het algemeen rendabel vissen.

FT
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Technische maatregelen aan de schepen beperken de vangsten ook. Hierbij valt te denken aan een
kleinere maaswijdte van de netten en verkorting van de boomkor.
m

T r a w l e r v l o o t De trawlervloot is gespecialiseerd in het vangen van haring, makreel en horsmakreel, die aan boord worden verwerkt en ingevroren. De sector regelt de inzet van de vloot zelf
via visplannen. De toegestane vangst in de Europese wateren verdelen ze over de verschillende
schepen. De vaartuigen vissen een groot deel van het jaar buiten de Europese wateren. De EU
heeft daarvoor contracten afgesloten met derde landen. De Nederlandse regering streeft naar uitbreiding van dergelijke contracten; op zijn minste naar consolidatie.
Een groep reders, de Groep genaamd, heeft een belangrijk aandeel in de handel. Vissen, handel en
verwerking en afzet gebeurt meestal binnen één concern. Daardoor speelt de trawlersector goed in
op marktsignalen. Deze groep vervult ook een belangrijke rol bij de wereldwijde verkoop van pelagische vissoorten, zoals haring en makreel.
Naast vissen houden de trawlers zich ook bezig met het diepvriezen van partijen vis van anderen
en het vervoer daarvan. Een belangrijke (neven)activiteit.
M a r k t e n a f z e t Afzet, handel en verwerking van vis vormen binnen de Nederlandse visserijsector een behoorlijke economische activiteit. De kottervissers zetten het grootste deel van
hun vis af via een van de twaalf visafslagen. Handelaren brengen de vis op de markt. De meeste
vis wordt geëxporteerd. De afslagen hebben gezamenlijk een gemiddelde jaaromzet van 700 a 800
miljoen gulden. Daarnaast bestaan er in Nederland 400 visverwerkende bedrijven, die voornamelijk
ingevoerde vis verwerken. Deze industrie geeft werk aan 7000 mensen. Nederland neemt een
belangrijke plaats in in de internationale vishandel.
De afzet van vis ondervindt weinig problemen. De vraag is over het algemeen groter dan het aanbod. De aanvoer van verschillende vissoorten is nog niet evenwichtig over het jaar verdeeld. Dit
brengt prijsschommelingen met zich mee.
De markt voor vis- en visserijproducten verandert snel. Niet alle vis komt meer voor de veilingklok.
Bij verse vis zijn contracten voor af te leveren hoeveelheden geen uitzondering meer. Grootwinkelbedrijven roeren zich nadrukkelijk. De visafslagen functioneren steeds meer als bemiddelingsbureaus. Afzet en consumenten stellen hogere eisen aan de kwaliteit. Zij willen weten onder welke
condities, waar en op welk tijdstip de vis is gevangen. Productvernieuwing scoort hoog.
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Een centraal marktinformatiesysteem ondersteunt deze ontwikkelingen. De basis daarvan
vormt het logboek, dat op elk schip aanwezig is. De vissers verzenden hierbij de logboekgegevens voordat ze aan wai komen. Voordat de vis aan land komt, heeft het centraal informatiesysteem alle gegevens al verwerkt. Op deze manier weten alle belanghebbenden hoeveel van
welke vissoort wanneer aan land komt.
In de aanvoersector werken de verschillende ondernemingen nauw samen. Dit initiatief heeft
nog onvoldoende gevolg gekregen bij de afzet. De afslagen verkeren in een concurrentieslag.
Ze beschouwen zichzelf als een bemiddelaar en zien geen rol voor zichzelf in de keten. Nu echter de samenwerking tussen de visafslagen is mislukt, ondersteunt de overheid veelbelovende
initiatieven, die vanuit de afzet zelf komen, zoals de ontwikkeling van het centraal markt informatiesysteeni.
De trawlersector brengt de vangsten niet naar de veiling. De tra wier vaartuigen maken over het
algemeen deel uit van bedrijven, die zich naast vissen ook bezighouden met handel, opslag en
be- en verwerking van visproducten. Deze bedrijven vervoeren en verhandelen ook partijen vis
die ze op de wereldmarkt hebben aangekocht. De sector zorgt zelf voor de registratie.
C o n t r o l e Met het groepsvissen veranderen ook de controles. Deze liggen veel meer bij de
sector c.q. groepen zelf. De veilplicht speelt in dit systeem een belangrijke rol. Omdat hierdoor
alle aangelande vis wordt geregistreerd en gewogen. De visafslagen verstrekken de vangstgegevens regelmatig aan de groepssecretarissen. Deze vergelijken die gegevens met de logboeken van de vissersvaartuigen. De groepsbesturen houden de individuele vissers op de hoogte
van de activiteiten van hun collega's. Overtredingen van de groepsquota treffen de hele groep.
De sociale controle is sterk.
De overheid heeft als belangrijkste taak er voor te zorgen dat de vissers de nationale quota
niet overschrijden en geen vis aanvoeren buiten het quotum om. De controles richten zich
met name op de hoeveelheid vis die wordt aangevoerd en illegale aanlanding. Er vinden ook
controles op zee plaats. De AID voert deze controles uit. Daarnaast overlegt deze dienst met
de groepsbesturen over de controle van de groepsafspraken.
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2.4

DE

N O O R D Z E E

Het grootste gedeelte van de Nederlandse vloot vist op de
Noordzee. Deze zee heeft echter nog veel meer functies: druk
bevaren zeeweg, winplaats voor de olie en gasindustrie, toeristengebied langs de randen, natuurgebied en lozingsgebied
voor vervuilende stoffen. De vervuiling tast niet alleen de
kwaliteit van de vis aan, maar ook de kwaliteit van de Noordzee als ecosysteem. Visserij en natuurbescherming hebben
bij het tegengaan van de vervuiling een gemeenschappelijk
belang.
De zeevisserij zelf grijpt ook in in het ecosysteem. Daarom
bepalen ruimtelijke ordening, natuur-, milieu-, en waterbeheer mede het Nederlandse beleid. De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, het Natuurbeleidsplan, het Milieubeleidsplan
en de Derde Nota Waterhuishouding bevatten passages over
de visserij. Behoud en natuurlijke ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van de Noordzee staan daarbij centraal. Het huidige visserijbeleid probeert
de balans te vinden tussen visserij-activiteiten en natuurwaarden. Dit houdt onder andere in:
- het waarborgen van de visbestanden, waarvan het paaibestand boven het veilig biologisch
minimum ligt en die bovendien uit meer jaarklassen bestaan
het sterk verminderen van bijvangsten van vissoorten, die niet verhandeld worden
het sterk verminderen van mogelijk schade aan andere dieren en planten, zoals zeezoogdieren en vogels
-

het instandhouden van een gezond waterhuishoudkundig systeem

Deze wensen vragen een wijziging van het Europese visserijbeleid. Nederland kan ze alleen
realiseren door ze in te brengen in het overleg over dat beleid

j i o l e k a s n p AID-er in S t e l l e n d a m . Behalve met allerlei regels hebben de
w'ssers ook rekening te houden met allerlei controles. "Dat begint al als ze wegvaren" vertelt
Harry Heidekamp, die als AID-er vanuit Stellendam werkt. We controleren of alles in orde
is, zoals het motorvermogen,

de maaswijdte van de netten en de lengte van de boom-

kor." Op zee worden de vissen vanuit de lucht en vanuit speciale schepen in de
gaten gehouden; bijvoorbeeld of ze niet 'm verboden zones t/issen. Marine, douane
en AID werken daarbij nauw samen. Eenmaal weer aan wal leveren de schippers
hun logboekpapieren in bij de AID. Die bekijkt of de gegevens kloppen met de
hoeveelheid en soort vis die op de veiling is aangeboden. Bij het lossen wordt op
elke partij een papiertje gelegd met de naam en code van het schip. Na verkoop
controleert de AID of wat de handelaren gekocht hebben overeenkomt met de hoeveelheid aangelande vis van een schip.
Oud-politieman

Heidekamp heeft het idee dat er de laatste jaren veel verbeterd is. "Vroeger

werd er bij nacht en ontij gelost. Toen verstopten sommige vissers zelfs regelmatig
ws in prachtige lekbakken onder hun kooi. Fabrieken hadden zelfs verborgen visruimten aangelegd. Zeker weten doe je het ah controleur
natuurlijk nooit, maar het fa wel een stuk werkbaarder geworden. Door het vissen in groepen h veel ten goede gekeerd."
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In een aantal situaties is er sprake van ongewenste bijvangsten. Deze

:

i

bijvangsten kunnen onderverdeeld worden in:
commercieel interessante vissoorten, waarvan het quotum is vol-
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gevist. Deze vissen gaan dood overboord

1

vissoorten die de vissers wel mogen vangen maar die kwalitatief
onder de maat zijn of niet interessant voor de markt. Ook deze
vissen gaan dood overboord
jonge vissen van commercieel interessante soorten, zoals haring.
Het vangen van ondermaatse vissen komt nog al eens voor bij de
industriële visserij
zeezoogdieren en vogels die verstrikt raken in de netten
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Nederland streeft naar een meer selectieve vismethode om de bijvangsten te beperken. Het
onderzoek hiernaar krijgt hoge prioriteit. Gesloten gebieden en gesloten tijden voor bepaalde

NJ

vistuigen en het vaststellen van een TAC voor soorten die de vissers niet onafhankelijk van
elkaar kunnen vangen, bieden enig soelaas.
Onderzoek wijst uit dat met name de boomkor negatieve effecten heeft op organismen, die
leven in de zeebodem. Nederland doet er atles aan om de negatieve effecten te beperken. De
overheid zoekt samen met de sector naar oplossingen, rekening houdend met de economische
consequenties en alternatieve vangstmethoden.
Het beschermen van paai- en opgroeigebieden voor jonge vis vraagt ook aandacht.
Aanscherping van het EU-beleid in deze is noodzakelijk, onder andere voor de scholbox.

andf

d i r e c t e u r V i s a f s l a g C o e d e r e e d e , De

werkkamer

van Van de Zande steekt als een brug van een schip uit de visafslag. Vanaf
zijn bureau kan hij alle steigers en aangemeerde kotters overzien. De vissen brengen per jaar 14.000 ton vis naar de visafslag. De afslag had in
7996 een totale omzet van ruim 80 miljoen gulden. Tong en schol
maken 60% van het totaal uit. Daarnaast voeren de vissers tarbot,
griet, kabeljauw, wijting, bot, poon, rog, haai en garnalen aan. Van
de Zande vertelt dat 80% van de vis op vrijdag binnenkomt. "Door de
quotering en de vrij hoge vangst in de wintermaanden, lopen de kotters
soms ook op donderdag binnen. Ruim 90% van de omzet komt van de
40-50 vissers die Stellendam als thuishaven hebben. Nog geen io% van de
omzet komt van anderen."
Is er vis aangekomen dan slenteren de handelaren in de lange, witte, koude
veiiinghal rond. Ze beoordelen de kwaliteit van de vis, voordat die voor de klok
komt. Van de Zande vindt dat de bissers op Coedereede over het algemeen een
goede kwaliteit vis aanleveren. De meeste vis is bestemd voor de verwerkende
industrie en gaat direct het eiland af. De vissers hebben volgens Van de Zande
nog weinig belangstelling voor vangsten op contract. "Ze kunnen hun vis door
de grote vraag goed kwijt." De veiling krijgt van de vissers een bepaald bedrag
voor de werkzaamheden, zoals lossen en sorteren. De handelaren betalen voor
bet gebruik van de fusten.
De veiling is nu nog in gemeentelijk handen, "Maar dat gaat veranderen, " aldus Van de Zande. "De overheid wit de afslagen zoveel
mogelijk privatiseren."

Kustvisserij

De garnalenvisserij, mosselzaadvisserij, handmatige en mechanische kokkelvisserij
en de kweek van mossels en oesters op percelen, de zogenoemde cultures, vallen
onder de kustvisserij; de visserij in de kustwateren waartoe de Waddenzee, het
Nederlandse gedeelte van Dollard en Eems, de Ooster- en Westerschelde en de
Voordelta behoren.
Nederland bepaalt voor de kustvisserij grotendeels zijn eigen beleid. De regering
baseert dit beleid op de Visserijwet. De doelstelling van die wet luidt: 'bevorderen
van een doelmatige bevissing'. Een stelsel van vergunningen, gekoppeld aan voorwaarden, geeft deze doelstelling gestalte. De overheid is naast regelgever ook partij,
als eigenaar van de kustwateren. In die hoedanigheid geeft de Staat visrechten uit,
bijvoorbeeld door de verhuur van schelpdierkweekpercelen. Overheid en bedrijfsleven
zoeken samen naar een balans tussen economie en ecologie.
Het kustvisserijbeleid houdt in:
het beheer van de visstand
het stellen van regels aan de visserij om andere functies, zoals de natuur, ook
kansen te bieden
het stellen van regels om de verschillende soorten kustvisserij naast elkaar te
kunnen laten voortbestaan
het uitgeven van visrechten en (schelpdier)percelen

N a t u u r en k u s t v i s s e r i j

DeregeringbeschouwtdeOosterschelde.de

Voordelta en de Waddenzee als natuurgebied. Verschillende vissoorten, waaronder
de schol, paren er. De jonge vissen groeien er op. Mensen mogen er in vertoeven en
werken, mits de natuur er niet onder lijdt. Dat geldt ook voor de vissers. Blijkt de
vangst van garnalen, schelpdieren of vis de natuur toch te schaden, dan nemen de
vissers zelf maatregelen. De overheid legt in het uiterste geval dwingende regels op.
De bescherming behelst het hele ecosysteem van de Oosterschelde, de Voordelta en
de Waddenzee. De beperkende maatregelen voor de visserij richten zich specifiek op:
plaatselijk herstel van zeegrasvelden en oude mossel- en kokkelbanken.
Dit vraagt om een permanente aanpak
voldoende schelpdieren als voedsel voor de vogels. Dit laatste is alleen

—

noodzakelijk in jaren met weinig schelpdieren (voedselarme jaren)

De schelpdiervissers mogen gedeelten van de Waddenzee (26%), Oosterschelde (14%) en
Voordelta nooit bevissen. Ook niet in jaren met veel voedsel. In deze gebieden liggen waardevolle zeegrasvelden, oude mossel- en kokkelbanken.
In voedseiarme jaren geldt er een verdeling tussen vogels en vissers. 60% van de schelpdieren
die de vogels nodig hebben om de winter door te komen is gereserveerd voor deze dieren.
Wat er overblijft mogen de vissers vangen. De regering stelt die 60% veilig door in overleg met
de vissers gebieden te sluiten of quota in te stellen. Is het aantal kokkels en mossels in een
bepaald gebied zo gering dat de vogels niet aan die 60% komen? Dan mogen de vissers dat jaar
daar niet vissen. In 1998 bekijkt de regering of de maatregelen het beoogde effect - bescherming van de vogels - hebben.
Beheersplan

K u s t v i s s e r i j Visserij en natuurbeheer kunnen in de visie van de

vissers best samen gaan. Visplannen maken het sluiten van grote gebieden overbodig. De mossel- en kokkelvissers hebben in 1994 een eigen Beheersplan Kustvisserij opgesteld, waarin zij
aantonen dat vissers bij hun werk rekening willen houden met de natuur. De structuurnota
Zee- en Kustvisserij dient als basis voor dit plan.
Het beheersplan heeft tot doel:
verweving van natuur en visserij; de visserij bedreigt het voortbestaan van soorten en
ecologische structuren in de opengestelde kusrwateren niet
de natuurlijke rijkdommen van de kustwateren binnen de randvoorwaarden van een
duurzaam gebruik zo efficiënt mogelijk te benutten
Het plan loopt tot eind 1998 en verplicht de mossel- en kokkelsector tot het maken van visplannen, waarin de gemaakte afspraken dwingend zijn vastgelegd. Op overtredingen volgen boetes.
Elke deelnemer aan een visplan moet een black box aan boord hebben. Deze black box registreert scheepsbewegingen en het gebruik van de vistuigen. Door het aflezen van de gegevens
worden eventuele overtreders opgespoord.

j.i

GARNALENVISSERIJ

Tweehonderd vissers hebben een vergunning voor de garnalenvangst; 92 hiervan
mogen op de Waddenzee vissen. De overigen zetten hun netten uit in zee. Voor de
twaalfmijlszone bestaat een speciale lijst met schepen. Het totaal aantal vergunningen neemt langzaam af. Een gedeelte van de gamalenvissers vangt ook andere soorten. De vissers zetten ongeveer 8 miljoen kilo per jaar aan de wal. Dit is bijna
2% van de totale Nederlandse aanvoer van vis. De totaie aanvoerwaarde bedraagt
ca 45 miljoen gulden.
De garnalenvissers werken op kleine schepen. De aanvoer kan van jaar tot jaar sterk
verschillen. Deze ongelijkmatige aanvoer heeft gevolgen voor de prijs. Samenwerking tussen de vissers komt nauwelijks van de grond.
Bijna de gehele garnalenvangst wordt geëxporteerd. Nederland heeft een grote vinger in de pap bij de verwerking. Nederlandse bedrijven verwerken zestig procent
van de totale hoeveelheid Europese garnalen.
De garnalenvisserij brengt weinig schade toe aan het milieu. Het garnalenbestand
vernieuwt zich elk jaar. Toch geldt er een beperking van het aantal vaartuigen in de
Waddenzee, om:
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~ de visserij-activiteiten af te stemmen op de omvang van het garnalenbestand
~ rekening te houden met de Waddenzee als natuurgebied en met andere vormen
van visserij, zoals de vangst van kokkei- en mosselzaad
Alle Nederlandse vaartuigen, die op garnalen vissen, moeten vangstsorteerapparatuur aan boord hebben. Met deze apparatuur verminderen de vissers de bijvangst
van jonge platvis. Nederland wil dat vaartuigen uit andere tanden die in de twaalfmijlszone vissen ook dergelijke apparatuur gebruiken.
bestuurslid Ons Belang, belangenvereniging Garnalenvisserij.
Attema kwam in 1939 als jongen van veertien bij zijn vader aan boord. Dertig jaar later
stopte hij met garnalenvissen. Zijn schoonzoon, zoons en kleinzoons namen zijn werk over.
Maar hij is ah bestuurslid van 'Ons Belang', een belangenvereniging van garnalenvissen, en
van de Nederlandse Vissersbond nog dagelijks voor zijn sector in de weer. "Landelijk zijn er
nog 216 garnalenvissen, waarvan er go een CK-vergunning hebben, Die mogen vissen op de
Waddenzee, buiten de gesloten gebieden. De anderen hebben een CV'-vergunning; die vissen
buitengaats."
De garnalenvongst kent tot nu toe weinig beperkingen. De vissers kunnen vangen zoveel ais
ze willen. Attema vertelt dat de Nederlandse, Duitse en Deense vissers op vrijwillige basis
48 uur per weekeinde niet de vissen. "De aanvoer in het seizoen wordt anders te groot.
Vissers die bij het Duitse eiland Sylt en voor de Deense kust vissen, werken een weekend
en houden het volgend weekeind 2x 48 uur stil om onverantwoord lang autorijden, vanuit
Denemarken, in het weekeinde tegen te gaan."
Het vissen op garnalen gebeurt met een boomkor. In de meeste netten zit een zeeflap, een
ontsnappingsgaatje,

waardoor vissen weg kunnen zwemmen

en de vissers schone garnalen

ophalen. De garnalen worden aan boord gezeefd, gekookt en gekoeld. "De meeste bissers
komen om de twee dagen aan de wal om te lossen. Tegenwoordig worden de garnalen op
de schepen eens per jaar microbiologisch onderzocht. De kwaliteit a bijna altijd goed."

3.2

MOSSELVISSERf J

De mosselvisserij bestaat uit het opvissen van mosselzaad en
het opkweken van mossels op speciaal daarvoor bestemde
percelen. Mosselen groeien uit mosselzaad. Mosselkwekers
vissen het mosselzaad met korren op uit de Waddenzee en de
Zeeuwse wateren. Het vangen van mosselzaad gebeurt twee
maal per jaar; steeds een aantal dagen binnen 2-4 weken.
De vissers zaaien het zaad in dunne lagen uit over van de
Staat gepachte percelen. Deze percelen bevinden zich in de
Waddenzee en Oosterschelde. Als de mosselen 3 tot 4 cm groot
zijn, worden ze dikwijls weer opgevist en op andere voedselrijke
percelen uitgezet, tot ze groot genoeg zijn voor de consumptie. De kwe-

—
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kers verkopen hun mosselen dan op de mosselveiling te
Yerseke aan de mosselhandelaren. Na aankoop zetten de handelaars
bijna alle mosselen nogmaals uit. Nu op zogenoemde ver waterplaatsen in de Oosterschelde. Op deze plaatsen, waar-
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aan hoge eisen worden gesteld, komen de mosselen tot
rust en ontdoen zij zich van zand en slib. Dit laatste
is van zeer groot belang voor de handel. Nederland
staat bekend om zijn zandvrije mosselen.
Sommige vissers zetten de mosselen niet op percelen uit, maar hangen ze in een soort kousen
aan drijvende constructies in het water. Dit
worden hangcultures genoemd. Deze, in Nederland nog experimentele, manier van mosselkweken vergt heel veel werk, maar levert extra
grote, zandvrije mosselen, die drie tot vier weken
eerder op de markt komen.

D e s e c t o r Er zijn ongeveer 90 mosselkweekbedrijven. De mosselvissers bezitten ruim 100 schepen, die
een vermogen tussen de 300 en 600 pk hebben. Voor het vissen op mosselzaad hebben de bedrijven een vergunning nodig. De
88 vergunninghouders mogen per vergunning maar een vaartuig inzetten.
De totale aanvoerwaarde van mosselen bedraagt 100 miljoen gulden; de exportwaarde 150 miljoen gulden. De meeste mossels gaan naar België. Bijna alle Nederlandse mosselvissers zijn verenigd in een producentenorganisatie. Deze organisatie kan de leden regels opleggen, zoals een
leveringsplicht.

U i t g i f t e van p e r c e l e n De staat verhuurt mosselpercelen aan mosselkwekers. De
huurperiode bedraagt drie jaar, met een recht tot verlenging. De huurprijs is afhankelijk van
de grootte van het perceel en het aandeel dat de huurder heeft in de totale Nederlandse mosselsector. In de Waddenzee liggen 460 percelen, in de Oosterschelde 380. De meeste mosselkwekerijen huren zowe! percelen in de Waddenzee als in de Oosterschelde. Op de Yerseke bank
geeft de Staat verwaterpercelen uit die worden gebruikt door de handelaren.

De afgelopen jaren heeft de Staat alle percelen opnieuw ingedeeld en verbeterd. Hierdoor kunnen de vissers meer en kwalitatief betere mossels kweken. De productiecapaciteit van de percelen verandert in de
loop der jaren. De kweker zal daarom regelmatig een perceel willen verschuiven of verplaatsen. Bij verplaatsing en aanleg van nieuwe percelen houdt de Staat rekening met de belangen van de (toekomstige)
huurder, de natuurwaarden, de scheepvaart, de recreatie en andere vormen van visserij. Binnen de sector
bestaat er behoefte aan een beperkt aantal nieuwe verwaterpercelen. De aanleg daarvan vindt plaats in
een aansluitend blok; noodzakelijk vanwege de controles. De waterkwaliteit luistert nauw.

B.W. S c h o t

mosselkweker. De ZZ-10 van mosselkwekers B.W. Schot en zijn zoon heeft Zierikzee

ats thuishaven. Regelmatig varen de 'Schotten' naar de Waddenzee, Ze vissen daar op mosselzaad en
huren er percelen. Het schip heeft twee ruimen die helemaal vol kunnen lopen met water. Via een
ingenieus schuivensysteem loopt het water uit de ruimen weg en neemt de mosselen mee. Op deze
manier worden de mosselen venaaid. "Het is moeilijk de mosselen gelijkmatig over het perceel te
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spreiden, omdat je niet kan zien watje doet." Hoe vaak de mosselvissers verzaaien hangt af van
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de kwaliteit van het mosselzaad en het voorkomen van zeesterren op een perceel, een natuurlijke vijand.
Schot is plaatsvervangend voorzitter van de producentenorganisatie.

Deze PO regelt onder andere

de verdeling van het mosselzaad tussen de mosselvissers. "Die verdeling gaat via een bepaalde
sleutel, deels op basis van historische rechten en deels wordt gekeken naar de grootte van de bedrijven."
Schot vindt het best moeilijk om te zeggen jij krijgt zoveel en jij krijgt zoveel. Met name omdat vissers
met slechte grond eigenlijk meer zaad nodig hebben.
Hij constateert dat de overheid steeds meer aan de sector zelf overlaat. De vissers maken

zelfvisplan-

nen, controleren zichzelf en zijn verantwoordelijk voorde schadeafwikkeling. "Het lijkt leuk dingen zelf
doen, maar met de strenge regels valt het niet mee. Door middel van een black box controleren we of
de vissen zich aan de gemaakte afspraken houden, zoals niet vissen in de gesloten gebieden. Toch vind
ik dat de overheid ook nog een controlerende taak heeft en dat dat zo moet blijven, je kunt niet alles
aan de sector overlaten."

Beheersplan mosselzaadvisserij Eindjaren
tachtig, begin jaren negentig viel er erg weinig mosselzaad.
In 1991 richtten twee stormen erg veel schade aan aan de
droogvallende mosselbanken. Door een intensieve visserij en de vraat verdwenen door eidereenden bijna alle
mosselbanken in de Waddenzee. Vanaf najaar 1991
verdeelden de overheid en mosselvissers het mosselzaad tussen vissers en vogels. De mosselsector maakte daarnaast een eigen visplan,
waarin de vissers de voor hen beschikbare hoeveelheid mosselzaad onderling
verdeelden. Door dit visplan verdween de
competitie tussen de mosselzaadvissers. Iedereen vist vanaf die tijd in alle rust zijn toegestane
deel op. Beter voor de natuur en beter voor de vissers. In
1992 kwamen daar afspraken bij over het vrijwillig afsluiten van een deel
van de droogvallende platen in de Waddenzee. Het Beheersplan Kustvisserij,
opgesteld door de sector, verenigde en verfijnde deze afspraken.

Hoeveel mosselzaad mogen de vissers per jaar opvissen; welk
deel is bestemd voor de vogels en hoe verloopt de natuurlijke
ontwikkeling op de drooggevallen platen? Aliemaal vragen,
waarop een regelmatige inventarisatie van de aanwezige
mosselvoorraden het antwoord kan geven. Deze inventarisatie
vindt plaats in voor- en najaar, als er zaadval heeft plaatsgevonden.
De vissers quoteren in voedselarme jaren vrijwillig hun vangsten of sluiten bepaalde gebieden af. Verder stelt de sector
jaarlijks in overleg met het ministerie van LNV een maximale
hoeveelheid op te vissen mosselzaad vast. In principe vissen ze
niet op droogvallende plateaus. De vissers vangen daar alleen
TT

mosselzaad als er elders te weinig is. En dan nog ontzien ze de
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al ontstane banken, evenals plaatsen waar in het verleden
oude mosselbanken voorkwamen. Verder bevissen
ze de meest stormgevoelige wadplaten het eerst. Leveren die
onvoldoende mosselzaad op dan komen de meer beschutte pla-
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ten aan bod. De mosselsector stuit nieuwe zeegrasvelden voor
de mosselzaadvisserij. Alle zeegrasvelden staan aangegeven op
een kaart die elk jaar bij het visplan wordt gevoegd. De mosselvissers hebben in overleg met de kokkelsector
en biologen een aantai gebieden aangegeven waar mosselbiotopen zich waarschijnlijk gunstig zullen ontwikkelen.

3.3

K O K K E LV I SS E R I j
Kokkelvissen gebeurt handmatig of mechanisch. De
ongeveer 80 handkokkelvissers schrapen de kokkels
bij laag water met een hark bij elkaar. Zwaar werk,
omdat er veel zand mee naar boven komt. Hun
aantal neemt gestaag af. Ze mogen hun vergunning niet overdragen.
Het mechanisch vissen gebeurt met platte schepen met twee zuigkorren. Een kor is een uit stalen
spijlen bestaande korf, die op twee sleden rust. Het
schip trekt de korren voort. Een waterstraal spuit de
kokkels los uit de bodem. Aan de voorkant van een
kor steekt een mes enige centimeters in de bodem.
Op die manier komen de kokkels in de kor. Zand, kleine

bodemdieren en kleine kokkels vallen weer terug. Een zeefinstallatie aan boord scheidt de marktwaardige kokkels van de rest.
Te kleine kokkels en de bijvangst gaan direct overboord. De overige kokkels
worden aan boord of in een verwerkingsbedrijf gespoeld en daarna
gekookt. Een schudzeef scheidt het vlees van de schelp. Het vlees gaat
naar een pekelbad en wordt daarna ingevroren of ingeblikt.

2O

Ongeveer 22 vaartuigen vissen mechanisch op kokkels. Het aantal vaartuigen is beperkt om de
natuur te spaTen en om vraag en aanbod van kokkels op elkaar af te stemmen. De overheid stelt
eisen aan het vistuig om te voorkomen dat de vissers teveel kokkels en andere schelpdieren
beschadigen. De vangst van te kleine kokkels wordt zo ook vermeden. Het vis seizoen start rond
1 september en duurt tot ca. half november.
Het kokkelaanbod varieert van jaar tot jaar. De aanvoer bedraagt gemiddeld 6.5-7 miljoen kg
kokkelvlees, met een waarde van 50 miljoen gulden. Bijna alle kokkels gaan naar het buitenland. Restaurants in Zuid Europa verwerken Nederlandse kokkels in hun 'fruits de mer'. De
Nederlandse kokkehndustrie is de grootste van Europa. De overheid verleent ook vergunningen
voor het vissen in de twaalfmijlszone. Hiervoor geidt vooralsnog geen maximum, In de twaalfmijlszone vissen dezelfde schepen ook op spisuia, een andere schelp diersoort
S. Lenge

directeur kokkelverwerkingsbedrijf. "De over-

heid moet niet nog meer gebieden in de Waddenzee sluiten om
de kokkelvangst te beperken. De sector heeft hel na twee
strenge winters (95/96 en 96/97, red) al moeilijk genoeg
om de bestaande situatie te overleven." Deze hartekreet uit
S. Lenger, directeur van een kokketvisserij- annex verwerkingsbedrijf. Op zich staat hij positief tegenover het beheersplan dat de sector heeft opgesteld. "De spanning is er een
beetje af, maar er is een hoop duidelijkheid voor in de plaats
gekomen. Dat geeft meer zekerheid in de bedrijfsvoering." De verdeling van de beschikbare kokkels tussen vissers en vogels levert na twee
strenge winters wel problemen op. Er is nauwelijks aanbod en de vissers lijden
enorme verliezen.
De meeste kokkels worden aan land verwerkt. De verwerking bestaat uit spoelen, het ontdoen van de schelpen en inblikken in kleine sardineblikjes. 90% van
het kokkelaanbod gaat naar Spanje. De verwerkingsbedrijven hebben eigen
schepen. Daarnaast verkrijgen ze kokkels van contractvissers. De vissers vangen
de kokkels overdag. Binnen 24 uur zijn ze ingeblikt. Bij weinig aanbod importeren de verwerkingsbedrijven kokkels.

Beheersplan

kokkelvfSSerij

Eindjaren tachtig, begin

jaren negentig waren kokkeis schaars door het uitblijven van voldoende
aanwas. In 1991 mochten de vissers geen kokkels in de Waddenzee vangen; de Oosterschelde was maar beperkt opengesteld. In 1992 sloot de
minister van LNV een aantal gebieden permanent voor de kokkelvisserij. In
1993 stelde de kokkelsector een visplan op met als doel een 'beheerste kokkelvisserij', mede met het oog op de natuurwaarden, in de opengestelde gebieden.
•

-

*

*

"

Voorts is er sprake van een reservering die 60% van de voedselbehoefte van de vogels
in de winter dekt. De sector kan zich niet op alle punten verenigen met het overheidsbeleid uit
het Structuurschema. Bij het opstellen van haar Beheersplan in 1994 heeft de sector dat beleid
echter als een gegeven beschouwd.
Een verantwoord beheer, waarbij de vissers rekening houden met de voedselbehoefte van de
vogels, vraagt veel onderzoek. Het RIVO (Rijksinstituut voor Visserij-Onderzoek) en de kokkelsector onderzoeken de kokkelbestanden in de verschillende kustwateren. Het RJVO inventari-
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seert de omvang van de bestanden, in het belang van de natuurwaarden; de sector
zelf kijkt meer naar de visserijtechnisch en economische belangen. De inventarisaties geven ook inzicht in de ontwikkeling van de kokkelbestanden in en buiten de
gesloten gebieden.
De kokkelvissers reserveren, via quotering, in jaren met weinig kokkels 60% van de
voor de vogels benodigde hoeveelheid voedsel. In die 'arme' jaren verdelen de vissers de dan nog beschikbare hoeveelheid tussen handvissers en mechanische vissers.
De handvissers mogen eenzeventiende deel opvissen.
De sector stelt zelf limieten aan het aantal schepen dat tegelijkertijd op één locatie
vist. Het bodemleven wordt zo minder beïnvloed en het percentage beschadigde
schelpen neemt af, wat de groei bevordert. De sector wil het breukpercentage zoveel
mogelijk terugdringen. Het RIVO doet onderzoek naar de verbetering van de vangsttechnieken. Het beheersplan voorziet verder in het sluiten van gebieden waar veel 0-
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jarige kokkels voorkomen. Nieuwe zeegrasvelden worden gesloten voor de visserij.

3.4

OESTERVISSERIJ

l/l

Oesters worden net als mossels gekweekt op

m

percelen. De oesterkweek is zeer kapitaalsintensief. De platte oester is pas na vier
jaar geschikt voor consumptie. De
Japanse oester kan al na twee jaar op
tafel staan.
Oesterlarven zwemmen rond tot zij
hard substraat vinden om zich af te
zetten. De vissers spreiden daartoe
oude mossels cheipen uit op de oesterpercelen in de Oosterschelde en het
Grevelingenmeer. Als de oesters
geschikt zijn voor consumptie dan
vissen de kwekers ze weer op. 2e
bewaren de oesters tot de verkoop in
speciale oesterputten in water dat dagelijks
ververst wordt. Oesters komen niet voor de veiling. De
oesterziekte Bonamia Ostreae heeft de oestercultuur in
de jaren negentig een zware slag toegebracht. De ziekte
is op zijn retour. Toch kunnen de vissers op het ogenblik
de traditionele platte oester niet commercieel telen. De
Japanse oester neemt zijn plaats in. De Nedertandse telers
hebben dit schelpdier opgekweekt tot een mooie glanzende
oester.
De totale aanvoerwaarde van oesters bedraagt 5 miljoen gulden
maar kan aanzienlijk toenemen. Er zij thans 25-30 bedrijven aktief.
Samenwerking komt in deze traditionele bedrijfstak nauwelijks van de
grond.
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M. Scheele oestervisser/exporteur oesters en mosselen. "Ik ben tussen de oesters geboren," glimlacht M. Scheele. "Mijn grootvader heeft in T88$ dit bedrijf gestart. "Voor
1870 mocht de lassers vrij op oesters vissen. Dit bracht een ware slijtageslag met zich mee.
De overheid greep in en verpacht vanaf die tijd kleine perceeltjes aan oesterkwekers." De oesterkwekerij kenmerkt zich door vette en magere jaren. Strenge winters, zoals in 1963, toen
af/o van de oester dood vroor, en ziekten brachten in verleden en heden de oesterkwekers
zware slagen toe. "Gelukkig is de ziekte Bonamia bijna uitgeroeid, waardoor de kweek van
de lucratieve platte oester weer mogelijk wordt. Het duurt wel vier tot vijfjaar voor deze oester rijp is voor consumptie. Hierdoor krijgen ziekten een grotere kans dan bij
bijvoorbeeld de Japanse oester, die na twee jaar gegeten kan worden...
Deze uitheemse 'creuse' gedijt goed in de Oosteachelde, JS winterhard en goed eetbaar. Hij brengt alleen minder op. Wij hebben de
Japanse oester hier verder ontwikkeld. In /iet begin was het een
onooglijke beestje dat naar komkommer smaakte. En kijk nu
eens, hoe groot!"
Een oester produceert vanaf het derde levensjaar in het voorjaar
miljoenen zaadjes. Na een tijdje ontwikkelen zich larfjes die naar
beneden zakken. Zij nestelen zich graag op schone voorwerpen, zoals
mosselschelpen. Na twee jaar hebben de larfjes de afmeting van een
grote gulden. Deze worden uitgezaaid en weer opgevist als ze geschikt zijn
voor de consumptie. De kwekers bewaren ze tot de verkoop in bakken in zeewater, dat elke
dag wordt ververst. "Tweederde van de jaarproductie gaat met kerst weg. We verpakken de
oester in spanen mandjes onder lichte druk, zodat de schelpen gesloten blijven en de oester
zijn water vasthoudt. De oester kan zo wel veertien dagen blijven leven."

Binnenvisserij
De beroepsbinnenvissers vangen voornamelijk aal en afhankelijk van hun huurrechten, schubvis, zoals brasem, snoekbaars, spiering, zeeforel, zeelt en blankvoorn.
De sector bestaat uit circa 300 bedrijven:
-

80 IJsselmeervissers

-

8 Randmeervissers die 's winters het IJsselmeer bevissen, en

~ 200 vissers die in de andere Nederlandse binnenwateren werken
Ongeveer 200 bedrijven, waaronder alle IJsselmeervissers, verdienen meer dan 50%
van hun inkomen met dit beroep. De overige halen minder dan de helft van hun
inkomen uit de binnenvisserij. De binnenvissers brengen per jaar ongeveer 1 a 1.5
miljoen küo aal en 4 tot 5 miljoen kilo schubvis aan de wal. De totale aanvoerwaarde
bedraagt circa 30 miljoen gulden. Het belangrijkste in de visserij op aal. Op het IJsselmeer en in sommige andere binnenwateren is ook de visserij op bijvoorbeeld snoekbaars en baars van belang. Een aantal beroepsvissers houdt zich bezig met de visserij
op pootvis, zoals voorn die ten behoeve van de hengelsport elders wordt uitgezet. Er
werken 700 mensen in deze bedrijfstak.
De IJsselmeervissers vissen, afhankelijk van het seizoen, met fuiken, staande netten,
hoekwant, aalkistjes en zegens. In het IJsselmeer vangen de vissers naast aal ook
baars, snoekbaars en spiering. In de andere binnenwateren gebeurt de aalvangst
hoofdzakelijk met fuiken, ankerkuilen, elektrovisapparaten en hoekwant. De beroepsbinnenvissers zijn deels georganiseerd in Producenten organisaties en overkoepelende verenigingen.
De overheid voert een speciaal beleid voor de binnenvisserij, rekening houdend met
de natuurbelangen. Doelmatige bevissing en duurzame instandhouding van visbestanden staan centraal. Sportvïsserij en binnenvisserij hebben hier beide belang
bij. Waterkwaliteit, visstandbeheer en de bereikbaarheid van de binnenwateren voor
vis zijn enkele belangrijke items. Het Nationaal Milieubeleidsplan, de Derde Nota
Waterhuishouding en het Natuurbeleidsplan vormen het kader.
De Staat is eigenaar van vele hectares binnenwater, waaronder het IJsselmeer. Door
de verhuur van visrechten en het afgeven van vergunningen heeft de Staat ook een
belang. Bij de verdeling van de visrechten op het IJsselmeer krijgt de beroepsvisserij
voorrang, zonder de sportvisserij te kort te doen. In de andere binnenwateren wordt
recht gedaan aan de belangen van sport- en beroepsvissers, door gesplitste verhuur.

De gezamenlijke Nederlandse binnenwateren beslaan een
oppervlakte van circa 340.000 ha:
70.000 ha is in handen van lagere overheden en particulieren.
270.000 ha is staatseigendom. Het grootste gedeelte hiervan omvat het
IJsselmeer, dat 185.000 ha groot is.
Het visrecht van een binnenwater berust bij de eigenaar. Deze eigenaar verhuurt dit
visrecht meestal of hij geeft visvergunningen af. De Staat maakt bij de verdeling van
de rechten onderscheid tussen Ijsselmeer en de overige binnenwateren:
voor het IJsselmeer geldt de historische situatie. De betrokken beroepsvissers
krijgen jaarlijks tot hun 65ste jaar een vergunning. Deze vergunning geeft ze het
recht te vissen op alle vissoorten. De beroepsvissers kunnen hun vergunningen
onder bepaalde voorwaarden overdragen. De staat wil het aantal vergunningen
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langzaam afbouwen om de visstand gelegenheid te geven zich te herstellen,

z
z

voor de overige binnenwateren wordt het visrecht verhuurd of er wordt een ver-
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gunning afgegeven. Er wordt gestreefd naar een gesplitst visrecht. De huur van
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het aalvisrecht gaat naar de beroeps visserij; van het schubvisrecht naar de sportvisserij. Splitsing van het visrecht gebeurt door particuliere eigenaren alleen op
basis van vrijwilligheid. De Staat verhuurt vrijgekomen visrechten wel gesplitst
maar respecteert bestaande overeenkomsten die niet gesplitst zijn. Verlenging
vindt plaats op verzoek tot het jaar waarin de huurder of vergunninghouder 65

•y.

jaar wordt. De beroepsbinnenvisser kan, binnen bepaalde voorwaarden, zijn
rechten of vergunning overdragen aan iemand die het bedrijf voortzet of aan een vereniging van beroepsbinnenvissers. Vrijkomende visrechten verhuurt de Staat bij voorkeur aan
die beroepsvissers die al in of nabij het betreffende
water vissen. Voor de Randmeren, het Veerse

.

Meer, het Grevelingenmeer, het Lauwersmeer
en delen van de beneden rivieren geeft de

I

Staat aan meerdere vissers tegelijk het visrecht uit. Komt in deze wateren een vergunning vrij, dan bekijkt de overheid in
overleg met het bedrijfsleven of het visrecht moet vervallen dan wel opnieuw
moet worden uitgegeven. De overheid
gaat in 1997 het beleid om visrechten
gesplitst te verhuren
evalueren.
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V i s s t a n d b e h e e r De hoeveelheid aal, baars en snoekbaars in het ijsselmeer
nam twintig jaar geleden dramatisch af. De vissers gebruikten steeds meer vistuigen
per bedrijf. Dit leidde tot overbevissing. Door natuurlijke oorzaken zwommen er
minder glasalen van de Waddenzee het Ijsselmeer in. Sinds 1989 neemt de overheid
vangstbeperkende maatregeien: minder vistuigen per visser, gesloten gebieden,
gesloten tijden en technische maatregelen aan het vistuig. Daarnaast vermindert de
overheid het aantal vergunningen. Evenals voor de Noordzee-visserij probeert de
overheid ook op het Ijsselmeer de vissers meer eigen verantwoordelijkheid
te geven bij het visstandbeheer.
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In de binnenwateren bestaat er een duidelijke relatie tussen visstandbeheer, waterkwaliteitsbeheer en
natuurbeheer. Veel eutrofiëring of voedselrijkdom leidt tot troebel water. Brasem en
snoekbaars nemen toe; blankvoorn, baars
en snoek af. Brasem vergroot vertroebeling
van het water doordat deze vis de bodem
omwoelt. Minder voedsel in het water en minder
brasem leiden tot helderder water, meer waterplanten
en meer snoek, barbeel en zeeforel. Een verbeterde waterkwaliteit
en minder bodemverontreiniging leiden tot een betere kwaliteit vis.
Het streven is de kwaliteit van het binnenwater zover te verbeteren dat er
weer zalmachtige soorten in de rivieren kunnen zwemmen.
De overheid maakt bij het visstandbeheer onderscheidt tussen het beheer op landelijk niveau en op lokaal niveau. De Visserijwet regelt het visstandbeheer in de binnenwateren op landelijk niveau. Onder andere via eisen aan vistuigen, gesloten

gebieden en tijden, minimummaten voor te vangen vissen en
regelingen voor het vangen van glas- en pootaal, die nog
onvoldoende intrekken. Het gehele Nederlandse stroomgebied van Rijn, Maas en Overijsselse Vecht behoort
verder bereikbaar te zijn voor vissen.
De beroepsvissers spelen een steeds grotere rol bij
het visstandbeheer op lokaal niveau. De visrechthebbenden, meestal sportvissers en beroepsvissers, beheren gezamenlijk de visstand. Voor
staatsbinnenwateren zijn per visserijkundige
eenheid visstandbeheercommissies verplicht. Een
visserijkundige eenheid voldoet aan de volgende
voorwaarden:
-

een complex van binnenwateren

-

aangewezen door de minister van LNV

~ met tenminste twee huurders of vergunningenhouders
van voldoende omvang
van meer dan plaatselijke betekenis voor de visserij en
•

met een grote mate van samenhang voor de visstanden

In de commissies hebben zitting huurders of vergunningenhouders,
zonodig de betrokken waterbeheerder of iemand vanuit de natuurbescheming. De commissie bekijkt hoe visstandbeheer, natuurbeheer en waterkwaliteitsbeheer lokaal kunnen samengaan. Taken zijn onder andere: het formuleren van doelstellingen; het
opstellen en uitvoeren van plannen en de evaluatie van het gevoerde beheer. De plannen bevatten maatregelen voor de manier en mate van bevissing en voor het uitzetten van vis.
Sommige visstandbeheercommissies zetten beroepsvissers in bij het beheer, bijvoorbeeld bij het vangen van ongewenste vissoorten en de afzet van gevangen vis.
Het beheer is gebaat bij een goede opleiding van de beroepsvissers.

I J s s e l m e e r v i s s e r . "IJsselmeervissers vissen op alles wat er
inzit, aal, snoekbaars, baars. We moeten steeds meer presteren voor minder geld
en daarom zijn we als vissers verplicht de biologische aardschatten uit te roeien." 5. Bootsma vist al jsjaar

op het IJsselmeer en ziet met lede ogen toe

hoe de vissers uit steeds minder water steeds meer opbrengst moeten zien
te krijgen. Toen ik in Tg 63 begon, haalden we per jaar een omzet van
f25.000.

Mijn vader en ik hadden bijna het hele IJsselmeer tot onze

beschikking. Nu moeten we het tienvoudige verdienen uit veel minder
water. Maar... de vis groeit niet tien keer zo hard."
Bootsma voelt zich belazerd door de overheid. Hij somt op: "Ze hebben met
de inpolderingen het grootste gedeelte van ons viswater afgepakt. De binnenvisserij kent geen beëindigingsregeling, zoals vele andere bedrijfstakken; ooit wel
eens een visser failliet zien gaan? Nee toch, die gaan door tot het bittere einde." En...
vervolgt hij zijn tirade: "Door de strenge winters stikt het van de rode baars. De invoer
van die vis uit het Oostblok bedreigt onze afzet. Een EU-heffing er op leggen doen
ze niet.
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We kennen geen quotering, maar de beperking van het aantal vistuigen waarmee a/e mogen
vissen heeft hetzelfde effect." Hij verwacht nog veel meer beperkingen, zoals het verbieden
van schietfuiken. "Dat kost weer zoveel vissers hun baan. Voor een oprotpremie heeft de
overheid geen geld. Het weekeinde hebben ze ons ook al afgenomen," roept hij kwaad,
"wij mogen steeds minder vangen, maar de kosten gaan wel omhoog. Ze moeten niet
alleen de aalscholvers beschermen maar ook ons. Betaal ons maar als we minder mogen
vangen opdat de vogels kunnen overleven."

binnenvisser in Friesland en voorzitter van de Friese
Bond van Binnenvissers. Bertus Visser, binnenvisser in Friesland klinkt vrij
somber. Hij verdient zijn brood met het vissen op aal, tegenwoordig een moeizame aangelegenheid. "Dat komt door de verminderde intrek van glasaal.
Vroeger hadden we drie punten waarvandaan de glasaal vanuit de Waddenzee
Friesland binnen kon trekken Nu kan dat alleen nog bij Harlingen en vanuit
het Ijsselmeer. Daarnaast zetten we aal uit. Als het aalbestand zo slecht
blijft, ziet het er somber uit voor de binnenvisserij. "We moeten hier in
Friesland in vijf, zes maanden ons brood verdienen. De winterperiode,
waarin we niet mogen vissen duurt te lang,"
De Friese binnenvissers hebben in overleg met het RtVO/DLO en de
Organisatie voor Binnenvisserij vijf jaar lang ook in de winter gevist.
"Het RtVO/DLO heeft na aftoop van de proef geadviseerd om door
te gaan met de wintervisserij, omdat de gehele voedselketen is verbeterd, met name door het wegvangen van brasem. De sportvisclubs, de
schubvisrechthebbende, kunnen zich echter niet vinden in de conclusies
van het advies en houden de besluitvorming tegen." Visser vertelt dat zonder die wintervisserij de binnenvissers er veel slechter voor hadden gestaan. Hij
is een beetje verbitterd: "We hebben in die vijfjaar een half miljoen gulden geïnvesteerd en nu ligt er een positief advies waar niets mee gedaan wordt."
Hij ziet vooralsnog weinig heil in de visstandbeheerscommissies die de overheid
wil instellen. "Ze moeten die commissies bevoegdheden geven dat, als er beslissingen worden genomen waarvan de visstand beter wordt, iedereen zich daar bij
neer legt. Dit recht moet dwingend via de huurovereenkomst worden opgelegd.
Als de overheid dat niet doet blijven het vrijblijvende clubs."
Een ding moet hem nog van het hart, de stroperij. Een ernstig probleem. "Er is
veel te weinig geld en mankracht om dat tegen te gaan, helaas."
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Kwaliteit

De kwaliteit van product en productie-omstandig-

ven zijn verplicht systematisch het product en het

heden hangt af van:

productieproces te controleren. Elk producent, die

de veiligheid van het product en de daarmee

aan de EU-richtlijnen voldoet, heeft een EU-erken-

samenhangende productiemethoden en

ningsnummer. Dit nummer staat op alle producten

omstandigheden. De verantwoordelijkheid

die het bedrijf verlaten. Zo weet iedereen waar een

hiervoor ligt voor het grootste gedeelte bij de

product vandaan komt.

overheid, die eisen stelt aan hygiëne en ten
behoeve van de volksgezondheid,

Voor schelpdieren en schelp dierproducten geldt al

de kwaliteit van het product voor de markt.

jaren een strenge regelgeving. Onder andere voor

Hiervoor is het bedrijfsleven zelf verantwoorde-

de kwaliteit van het water waarin de schelpdieren

lijk.

worden gekweekt. Vissers mogen volgens EU-regels

De Nederlandse overheid heeft in 1993 de nationa-

onder voorwaarden hun schelpdieren in vervuilder

le regelgeving op het gebied van hygiëne- en volks-

water kweken dan de productie-eisen voorschrij-

gezondheidseisen deels vervangen en aangepast

ven. Als de schelpdieren daarna maar het voorge-

op de grond van EU-richtlijnen. Het gaat om drie

schreven zuiveringsproces ondergaan.

richtlijnen, die de gezondheidsvoorschriften voor

Schelpdieren kunnen besmet raken met biotoxine-

de productie, voor het in de handel brengen van

vormende algen, die bij bloei scheldiergif in de

visserijproducten en voor levende schelpdieren,

schelpdieren veroorzaken. Is een dergelijke alge

regelen. En een richtlijn die betrekking heeft op

geconstateerd dan sluit de overheid het betreffende

visziekten. Deze laatste stelt onder andere eisen

gebied. In de zomer en de herfst controleert de

aan vervoer, behandeling, herkomst van vis-,

overheid wekelijks op aanwezigheid van die algen

schaal-, en schelpdieren om verspreiding van vis-

in de kustwateren.

ziekten te voorkomen. De andere drie richten zich

De overheid heeft de eisen aan garnalen de afgelo-

op de volksgezondheid. Ze bevatten regels voor het

pen jaren behoorlijk aangescherpt. Het pellen

eindproduct, de controles en de productie-omstan-

gebeurt grotendeels in pelcentra in het buitenland,

digheden in de hele keten; van vangst tot verkoop

in plaats van bij mensen thuis. De behandeling van

aan de consument.

garnalen aan boord en de daaropvolgende produc-

De inrichting van en de hygiëne in visafslagen, vis-

tiestadia zijn verbeterd. De microbiologische kwali-

sersvaartuigen, opslagruimten en transportmidde-

teit van de garnalen is sterk verbeterd.

len moeten bijvoorbeeld voldoen aan specifieke

Milieuvervuiling vormt een ander gevaar voor de

eisen; vastgelegd in de Warenwet en regelgeving

volksgezondheid. Het terugdringing van lozingen

van het Productschap. De visverwerkende bedrij-

en verbetering van de waterkwaliteit komt èn de

kwaliteit van de vis ten goede èn de volksgezondheid.
Practisch alle Nederlandse kustwateren voldoen nu aan de
gestelde norm.
Van nature kamen er nematoden, een soort vergiften, in de vis
voor. Deze vormen een gevaar voor de volksgezondheid, met
name bij het eten van onverhitte vis. Een speciale behandeling, waaronder diepvriezen, dood de nematoden. De handel
stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit. Het vrij zijn van
nematoden is een kwaliteitseis.
Het handelsverkeer tussen de verschillende Europese lidstaten
kent nauwelijks meer beperkingen. De eisen aan een product
zijn in alle EU-landen hetzelfde. Certificaten en grenscontroles
behoren tot het verleden. De Rijksdienst voor de Keuring van
Vee en Vlees en de Hoofdinspectie voor de Volksgezondheid
voeren voor de overheid de benodigde controles uit.
Het bedrijfsleven draagt zelfde verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit, die benodigd is om de vis-, visproducten en
schelpdieren te kunnen verhandelen. Versheid van de
vis in hele keten staat daarbij voorop. De EG-marktordening kent een verplichte indeling van aangelande vis in versheidsklasse en een minimumversheidseis. Het bedrijfsleven werkt nog weinig samen om te komen tot een gemeenschappelijke kwaliteitsregeling. Individueel bedrijven
leveren al wet een betere kwaliteit. De EU discussieert over een Europees kwaliteitsbeleid. Te
denken valt aan een Integraal Ketenbeheersingssysteem. De overheid stimuleert initiatieven hiertoe.
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