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Woord vooraf

Op 19december 1986heeft drs.R.Rijneveld, naveertien
jaardeleiding vandeafdelingVisserijtehebbengehad,zijn
functiealshoofd vandieafdelingneergelegd.Zijnverdiensten
voordeNederlandse internationalevisserijenvoorhetvisserijeconomische onderzoek inhetbijzonder rechtvaardigendeuitgave
vandezebundelartikelen tererevandat feit.Debijdragenvandehandvaneenaantalauteursuitvisserijkringen,zowel
binnenalsbuitenhetLEI-belichtenaspectenvanverschillende
geledingenvandevisserijsector.
Omdatvoordeartikelenwellicht inbrederekringbelangstelling bestaat zijnzijondergebracht ineenMededeling.Daarin
isgetracht debijdragen-hoezeerookverschillend vaninhoud en
benaderingswijze -optenemen indevolgordediedetitelvande
bundelsuggereert:vankuil tot toonbank,ofandergezegd:vanaf
devisvangst totaandeconsument.Dezienswijzendienaarvoren
wordengebracht zijnvandeauteurspersoonlijk enbehoevenniet
noodzakelijk dievanhetLEItezijnofvanandere instellingen
waarmee deauteurszijnverbonden.
Eenwoord vandankisopzijnplaatsvoordeauteursdie
bereidwareneenbijdrageaandebundelteleveren.Enniet inde
laatsteplaats isdankverschuldigd aandedienstenbinnenhet
LEIdieaandeuitvoering endetijdige totstandkomingvande
bundelhebben bijgedragen.

Dedirecteur,

DenHaag,19december 1986

'h^ J.deVeer

OVERFLUCTUATUESINENIGEVISPOPULATIES INDENOORDZEEENHUN
OORZAKEN
K.H.Postuma

Inde jarennadeTweedeWereldoorlog enmetnamedezestigerendezeventiger jarenzijnerIndegroottevaneenaantal
vispopulatiesindeNoordzee belangrijkeveranderingenopgetreden,welkevoordevisserijendiedaaropwarengericht ingrijpendegevolgenhebbengehad.
Deharing-enmakreelstand namendrastischaf terwijlde
rondvis.sprot-enscholstand, ingroottetoenamen.
Deafnamevandeharing endemakreelwerd indeeerste
plaatsgewetenaaneenteintensievevisserij.Tenslottewasde
paaibiomassazodanigafgenomen,dat deeiproduktie tekleinwas
gewordenomnoggoede jaarklassenvoort tekunnenbrengen.De
doordevisserijgeledenverliezenkondendaardoornietworden
aangevuld endestand raaktevervolgensineenneergaandespiraal.
Ongeveer indezelfde_p_er_iodenamenderondvis,sproten
schol,toedoorhetproducerenvaneenaantalzeer~s~têrk"ëPyaarklassen.Het isergverleidelijk omdeopeenvolgingvangoede
jaarklassenvandezojuist genoemdevispopulaties tekoppelen
aanhetkleinerwordenvandeharing-enmakreelstand.Doorhet
verdwijnenvan3tot4miljoen tonharing enmakreeluitde
Noordzee zouerecologischgesproken ruimte zijnontstaanvoor
anderesoorten.Depredatiedruk opeierenenlarvenzouzijnafgenomen enbovendienzoudeconcurrentiewatbetreft voedseldoor
haring enmakreelinvooralde jongelevensstadiageringerzijn
geworden.Deafnamevanpredatie endegroterehoeveelheidbeschikbaar voedselkandeoverlevingskansen vaneierenenlarven
vankabeljauw enscholgunstig beïnvloedhebbenengeleidhebben
tothetverschijnenvangoede jaarklassen.
Demultispecies theorievanUrsinenAndersenkwamindeze
periodetotontwikkeling.Elementenalspredatiedrukvanvissoortenopelkaar indediverse levensstadia enconcurrentiewatbetreft voedselwarendaarinbelangrijkeparameters.
Eensluitend verhaaloverhetverband tussendeneergangvan
deharing-enmakreelstand enopkomst vanrondvis,sprot enschol
heeftmenechter totnutoeniet bovenwaterkunnenkrijgen.De
predatieopeierenenlarvendoorharing enmakreellijkt tegering omwezenlijk degroottevande jaarklassenkabeljauw,schelvis,wijting ensprot tekunnenbeïnvloeden.Alleenvoorscholis
eeneffectniet onwaarschijnlijk.Ookkan voedselconcurrentie
tussenharing ensprotniet dienenalsverklaring voordeopkomst
vandesprotstand indeNoordzeebijhetwegvallenvandeharing,
gezienhetverschil enhetverspreidingsgebied vandetweesoortenzoalsbeargumenteerd doorCorten (1986).

Hetherstelvandeharingstand
Omdeharingstand indeNoordzeegelegenheid tegevenzich
teherstellenvandedoordevisserijgeledenverliezenwerdin
1977degerichtevisserijopharing indeNoordzeegesloten.Het
uitgangspunthierbijwas,dat,zoalsbovenreedsisvermeld,de
voornaamsteoorzaakvandeachteruitgangvandeharingstandde
teintensievevisserijwasgeweest endatdeharingstand ineen
situatiewasgeraakt,waarbijdegroottevandepaaistanddebeperkende factorisvoordegroottevanhetdaaruitvoortkomende
recruitment.
Nahetsluitenvandeharingvisserijin1977heeftdeharingstand zichgeleidelijk hersteld doorhetproducerenvaneen
reekssteedssterkerwordende jaarklassen (ziefig.1 ) .
DoorCorten(1986)werdhetherstelvandeharingstand inde
Noordzeebeschreven.Hijgaatdaarbijinopdeoorzakenvanhet
uitblijvenvangoede jaarklassen indeperiode 1974-1978,vlak
voordesluitingvandeharingvisserijin1977.Hijgebruikte
daarvoorwaarnemingenbetreffendedetalrijkheid enverspreiding
vanharinglarven indeNoordzee infebruariindeperiode
1977-1983,engegevensoverdeintrekvanharinglarven inde
Waddenzee inhetvoorjaar 1969-1984.Daarmeekonaannemelijkwordengemaaktdatinde jaren1974-1978deharinglarvengeborenop
depaaiplaatsenaandewestkantvandeNoordzeedeoostelijke
Noordzeeniethebbenbereikt.De jaarklassen1974-1978vande
Noordzeeharingwarenzeerslechthoeweldelarvenproduktiemet
name indenoordelijkeNoordzeenog steedsalleszins redelijk
was.
Eerstvanafhetvoorjaar 1980kwamenwederomgrotehoeveelhedenharinglarven indeoostelijkeNoordzeevoor.De intrekvan
groteharinglarven inaprilindeWaddenzeediesedert1972geheelwasweggevallen,hersteldezicheveneens inapril1980.Dit
impliceertdatindejaren1972-1979erzeerweinigharinglarven
deoostelijkeNoordzeehebbenbereikt.Voorhetontstaanvangoedeharingjaarklassen isdusnietalleennoodzakelijk daterdoor
demoederpopulatievoldoendeeierenwordengeproduceerdmaarook
datdelarvendiehierzijnontstaan,inhetjuistezeegebied
terechtkomenomzichdaarverderteontwikkelen.
Menkanzichafvragenwatdeoorzakenzijngeweestdatde
haringlarvenvandewestelijkepaaiplaatsenindeperiode
1972-1979dekinderkamers indeoostelijkeNoordzeeniethebben
bereikt.
DoorCortenwordtverondersteld dathetreststroompatroonin
deperiode1972-1979zodanigisgeweestdathettransportvande
larvenvandewestelijkenaardeoostelijkeNoordzeenietheeft
plaatskunnenvindenendatditdeprimaireoorzaakisgeweest,
datde jaarklassenindieperiodezichnietgoedhebbenkunnen
ontwikkelen.
Indehydrografie isreedslangbekend dat zeestromingen
periodiekkunnenveranderenwatbetrefthunkrachtenrichting.

Figuur 1 Jaarklassterkteindices,uitgedrukt inaantallenper
uur trawlen,vantwee-jarigeharingenkabeljauwinde
Noordzee,verkregendoormiddelvandeinternationale
jongevissurveys
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Zulkeveranderingen inhetcirculatiesysteemhebbennietalleeninvloedophettransportvanlarven,maarookophettransportendetijdwaaropgeschikteplanktonvooropgroeiendevislarvenbeschikbaarkomt.
Cushing (1984)verklaarthetbeginvandeopkomstvande
kabeljauwstand indezestiger jareneveneensdoormiddelvannatuurlijkeveranderingendiehetrecruitmentbegunstigden.
VoorkabeljauwenschijnthetroeipootkreeftjeCalanusfinmarchicuseenbelangrijkvoedselelementtezijn.Vergelekenmet
deperioden1946-1961isdetopvandeproduktievanCalanusfinmarchicusindeperiode1962-1978meteenmaandvertraagd.Hij
veronderstelt daterdoordezeverschuiving voordekabeljauwlarvenmeervoedselindevormvanCalanusfinmarchicusbeschikbaar
isgekomen,metalsgevolggrotereoverlevingskansenvoorkabeljauwlarvenendaardoorgrotere jaarklassenkabeljauwindeperiode1962-1978.
VolgensCushing'sverhaalhebbenopkomstvandekabeljauwstandenneergangvandeharingstand ineersteinstantieniets
metelkaartemaken.Nudeharingstand zichheefthersteldmoet
wordenvastgesteld datdezeuitbreidingnietheeftgeleid tothet
uitblijvenvangoedejaarklassenkabeljauw (ziefig.1 ) .
Kennelijk isergeenzodanigevoedselconcurrentie opgetreden
datergeengoede jaarklassenkabeljauwmeerkunnenontstaan.Aan
deanderekantheeftdepredatievankabeljauwopharing,welke
aanzienlijk kanzijn,nietkunnenverhinderendatgoedeharing
jaarklassenontstonden.Wellicht zoudatandersgeweestzijnals
devisserij-intensiteitopkabeljauwnietzohooggeweestwas,
wantondankseengemiddeld goed recruitment isdetotalekabeljauwstandmomenteelzeerlaag.
Uithetvoorgaandemogeblijkendatdesterktevanjaarklassennietalleenbepaaldwordt doordegroottevandemoederpopulatieendaaruitresulterende eiproduktie.Factorenalshetopde
juistetijdbeschikbaarkomenvanvoedselenhet transportvan
larvennaardejuistekinderkamergebieden,kunnenvangroteinvloed zijnophet slagenvanhetrecruitment.
Dit betekentdathethandhavenvaneengrotepaaistand door
hetindehandhoudenvandevisserij-intensiteithetontstaan
vaneengemiddeld goed recruitmentbevordertmaardaarvoorgeen
garantiebehoefttezijn.Omgekeerdkanuiteenkleineouderpopulatieonderzeergunstigenatuurlijke omstandighedennogeengoede jaarklasseontstaan.
Nudeharingstand zichheefthersteldmoetwordenvastgestelddatdezeuitbreiding nietheeftgeleidtothetuitblijven
vangoedejaarklassenkabeljauw (ziefig. 1).
Er isgeenzodanigevoedselconcurrentie opgetredenwatbetreftCalanusfinmarchicusdatgoede jaarklassenkabeljauwniet
kondenontstaan.Vandeanderekantheeftdepredatievankabeljauwwelkeaanzienlijkkanzijn(40%)nietkunnenverhinderendat
groteharing jaarklassenontstonden.Wellicht zoudatandersgeweest zijnalsdevisserij-intensiteitopkabeljauwnietzohoog
geweestwas!
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HERRING-FEASTORFAMINEFISHERY
NeilB.McKellar

Summary
Thecentralpropositionofthisarticleisthat,despite
centuries ofstateinterventioninherringfisheries,weare
probably asfaraway fromestablishingarationalbasisforthe
fishery todayaswewereinthe15thcenturywhenthecollapse
oftheBalticherringled tothedownfalloftheHanseatic
League.Themanagement systemcurrently restsoninternational
acceptanceofbiologicaladvice,theobjectiveofwhichis
questionableand themeanssubject toawideandeffectiverange
ofabuse.InthecaseofNorthSeaherring,internationalagreementhascontinued toproveelusiveevenaftersettlementof
CommonFisheriesPolicies.EvenwithintheCommunity,manyMember
Statesquotaallocationprocessesseemtocontrivetodisruptand
defraud thesystem.
Progressiontowardsrationalexploitationnecessitatesintegratedbiologicalandeconomicresearchofferingalternativepolicyoptionstothosecurrently beingpursued. Itisinsufficient
forfisheriesmanagement tofocusonlyontonnagetobetakenout
orleft inthesea.Fishermenfishformoneyand itisessential
that therevenueimplicationsofchangesinmanagementandconservationmeasuresareconsidered togetherwiththecoststhey
mayimpose.Thispleaforgreaterco-operationbetweenbiologists
and economistswasnotnewwhenDrsRijneveldandSmitmadeitin
theirtimelykeynotearticleinFisheriesEconomicsNewsletter,
soonaftertheextensionoffisheriesjurisdictions.However,the
newfisheriesregimehasbeeninexistenceforadecadeandyet
itisdifficult tofindevidenceofbiologicalandeconomicconceptscontributing tofisheriespolicyformulation.Perhapsthe
vulnerability ofherring tonaturalfluctuationsandtechnologicaldevelopmentsmake itaparticularly appropriateplaceforcooperation.Arguably itavoidssomeofthecomplicationsarising
inmultispeciesfisheriesandisenjoying,intheNorthSeaat
least,astrongrecovery inavailability.Thiswould permitsome
alternativemanagement solutionstobetriedunfetteredbythe
crisismeasuresthathavebeenafeatureofthefishery.

Historicalbackground
Clupeaharengushasbeenfished inEngland,foratleast
fourteencenturies.According toH.Swinden1)herringfishing
atYarmouthprobablybegansoonafterthelandingofCerdicthe
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Saxon intheyear495.In647inthechurchofFelix,Bishopof
theEastAngles,aholymanwasplaced toprayforthehealthand
success ofthefishermen that cametoYarmouth intheherring
season.Bytheninthcentury saltedherringwasbeing exported
fromScotland toHolland.Come thetwelfthcentury,herringwas
beginning tomakeitsmarkonhistory.TheBalticherring fishery
whichwasdeveloped bytheDanesprovided fishtothemerchants
from theNorthGermanHanseatic townswhocuredandexported
salted herring tonearly every country inEurope.Thisdominance
of theHanseaticLeaguewasmaintained onabaseofherring for
200yearsuntilsomepoint inthefirst quarterofthefifteenth
centurywhenacollapseof theBalticherringstocksoccurred.The
wealthwhichhad beencreated byBalticherring fortheHanseatic
citieswanedandwehaveafifteenthcenturyexample offeast
changing intofamine,whichhascharacterised herring throughout
itslonghistory.
About thesame timetheDutchweredeveloping theirNorth
Seaherring fisheriesand theseroserapidlyasthefortunesin
theBaltic faded.Twofactorscontributed totheDutchsuccess.
On thesupply sideaDutchmancalledBeukelsinvented anew
method ofpickling indry salt.Thisgreatlyextended theshelf
lifeofherring,whichwasquiteportable,inbarrels.Thedemand
forfishwasconsiderably stimulated bytheprohibitionofmeat
eating ontwodaysaweekand forfortydaysatLent,throughout
Christendom.Fornearly fourhundred years,Hollandwasthe
leading fishingnationwithfleetsfishing out totheShetlands.
Like theHanseaticLeague,Holland builtupamerchantmarineto
tradeherherring.Itwassaid that thefoundationsofAmsterdam
were builtuponherringbones!
SuccessiveStuartmonarchs inEngland tried toencouragethe
development ofanEnglish fleet and tomake theDutchpaytribute
forfishing interritorialwaters.However itwasnotuntilthe
mid seventeenth century that thisearlyattempt toestablish
property rightswithrespect toherring,succeeded asaresultof
theAngloDutchwar.Theencouragement of thedevelopment ofthe
Englishherring fleetwasrather lesssuccessfulhowever,andit
wasnot reallyuntil thebeginning ofthenineteenth centurythat
theScottishherring luggerswerebuilt fortheNorthEastports.
Fishing stationswhichhadbeenbuilt ontheWest Coastof
Scotland at theendof thepreviouscenturyandinparticular
atUllapool failedlargelyasaresultof thevagariesofthe
herring.Anotherdevelopment whichwasmoreadvantageous tothe
EastCoast fisherywastheadvent ofmoreitinerent largerboats
whichfished offshorecatchingherringbefore theyshoaled inthe
locks.These "busses"astheDutchcalled themweremainly based
on theEastCoast.TheDutchhad busses sincethefifteenthcentury.Itwasnotuntilafter the1808HerringAct that theScots
begantoriseandeventually oust theDutch fromtheirfour
hundred yeardominanceof theEuropeancuredherringtrade.
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Bytheendofthenineteenthcentury therewasafleetof
morethan1,000 sailing luggerswhichspentthesummeron
Scottishgrounds,earlyautumnoffYorkshireandfinishedonthe
EastAnglianfisheryinOctober/November.Soonafterthebeginningofthiscentury thesailing luggerswerereplacedwithsteam
driftersand landingspeaked justbeforetheFirstWorldWarat
justunderhalfamilliontonsofherring.Afterthattherewas
a lossofforeignmarketsand theBritishcatchdeclined though
many ofthecountrieswhohadbeenimportantmarkets,like
Germany begantocatchforthemselves.Totalproductionfromthe
NorthSearivalled itspreFirstWorldWarpeakofover600,000
tons,intheperiod justbeforetheSecondWorldWar.Inthe
period immediately after1945catchesagainrosetooverhalfa
milliontonsintheNorthSea.
Thecatchdiminishedvirtually annually forthenext 10
yearsandin1974themembercountriesoftheNorthEastAtlantic
FisheriesConvention (NEAFC)agreed tointroduceaTACforNorth
Seaherring substantially higher thanthebiologicalrecommendation.Scientificconcernabout thestateofthestockswas
vindicated bythemajorparticipants fallingforshortintaking
theirquotas.Aproposaltobanindustrialfishingfailedin1975
and thoughareducedTACwasadopted forthefollowingyearit
wasinsufficient toprovideanyrealimprovementinthestocks.
Thenextyearsawtheintroductionofextended fishingzones
covering thewholeoftheNorthSeaand fullinternationalagreementwasnolongeralegalnecessity fortheintroductionofthe
totalbanonherringfishing thatwasbythenessential.Thisban
oncatchingherringwhichwasextended tothegroundsintheWest
ofScotland continueduntil1983.Inreviewing theevolutionof
herringmanagement inNorthernEuropeoneisbound toconclude
thatithasbeencharacterised byitsfailuresratherthanits
successes.

Current position
Following theresolutionofthemajorissuesofaccessand
allocationwithin theCommonFisheriesPolicyin1983,adifferentformoforganisationalbaseexistsforthemanagementof
herring inmanyEuropeanfisheries.Whilethirdcountryagreement
isstillimportant thedifficultiesaremajoritydecisionswhich
sohamperedNEAFCarenotsoimportant.Itmightalsohavebeen
expected thatMemberStateswithintheEuropeanCommunity (EC)
would enjoyagreatercoincidenceofinterestsand thatthedifficultiesofenforcementmighthavebeenreduced.Unfortunately
theseadvantageshavenotyetbeenfullyrealised.TheECremains
verylargely thesumoftheindividualMemberStates.TheconflictbetweenindustrialfishingnationslikeDenmarkandthose
interested inlargerfishforhumanconsumptionliketheUKremainsafunctionforthemostpartofindividualMemberStates.

Certainly thedecisionontheallocationofnationalquotasand
theiradministration isleft toFisheriesDepartmentwithineach
countryandarangeofsolutionshaveemerged.
Within theUK, thesystem foradministering herringquotas
beganquitewell.It involved theissueof 'pressurestocklicences'whichcould only begrantedwhere therewasevidenceof
historicalperformance.Unlikeother 'pressurestocklicences'
those issued inrespect ofherring topurseseinersandfreezer
trawlerswerequiterestrictive.Any changethatwasmade toa
vessel,suchaslengthening apurseseinerby theadditionof
tanks,which isverycommon,wascarried intheknowledgethat
thereconstructed vesselwouldonly receivethesameentitlement
toaquota shareasitwouldhavedonebeforethealternationwas
carried out.Ameasureof limited entryhadbeenachieved therefore,andchanges thatweremade tovesselsinthefisherywere
more forsafetyreasons than toincreasecatchingcapacity.However,quotamanagement hasmoved intodelegating sectoralquotas
of thenationalquota totheProducerOrganisations.Thischanges
thevery restrictive controls onpurse seiners.Thereisalso
someevidencewhichsuggestsarelaxationonthenewentryof
freezer trawlers intotheherring fishery,based ontheirability
toderivemorevalueadded from theresource.

Future possibilities
Even though theimmediate prospects forherringaremore
likely tobeconstrained by theirmarketing problems thansupply,
they remainaveryvulnerable resource.Theexistingmanagement
system based onannualTAC'sandnationalquotas isanintegral
part ofCommon FisheriesPolicy atleast forthetenyearperiod
to1993.However,within that framework,itshouldbepossible
foreconomists tocontribute tothedecisiononchoiceofTAC
(therearenoweconomists ontheScientific andTechnicalCommitteeonFisheries)and tothewaynationalquotasare themselves
allocated.Apracticalproblem associatedwiththeformeristhat
asyetnostructure exists tosupport theprovisionofeconomic
advice,theway thatICESWorkingGroupsdoforbiologicalrecommendations.Theabsenceofappropriate databasesmaybemore
easily solved thanresolving thedifferences inpricesandcosts
contributed bydifferent preferences ineachMemberState.
Clearly,however,thepotentialbenefitsofdoing somakeitvery
wortwhile totryassoonaspossible.
In termsofallocationofbothTAC'sandquotas,thesaleof
quantitative rightshasmuch torecommend it.Though ithasrecently beenproposed byaMember of theEuropeanParliament asa
meansof'distributingTAC's betweenMemberStates,itismore
likely tobeadopted, ifatall,at theMember Statelevel.It
would bereasonably easy togiveBritishherring fishermenamore
exclusive formofexploitation rightsthantheycurrentlyenjoy
15

bycoverting theprivilege tocatchsomuchherringaseason,
intoarightheldby them.Thisright,expressedasapercentage
ofthenationalNorth Seaherringquotasay,wouldbetransferable.Eachvesselownerwould beable tobuyupindividualvessel
quotas,fromownerswhooptednot tofish.Suchanallocationarrangementwould greatlyreducetheincentivetoincreasefishing
capacitywayoutoflinewiththeavailableresource.Itwould
alsoresolveinthemostefficientway thedisputeovertheproportionof theherringcatchwhichshouldbetakenbypurse
seinersand thatbyfreezertrawlers.Analternative toindividualsparticipating insuchamarket forquotas,wouldbefor
ProducerOrganisations toobtainallocationsonbehalfoftheir
members.

Conclusion
Theeconomicgoalofmaximising resourcerenthasnever
achieved theacceptanceofthebiologicalobjectiveofmaximum
sustainableyieldorthesubtlevariationsuponit.Iftheeconomicsviewistoprevailtheneconomistsmustconvincebiologistsand fisherymanagersabout thecostswhichareimposedby
failingtopursueeconomicoptima.Bothscienceshaveacontributiontomakeiffishresourcesaretobeexploited rationally
inthefuture.
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DEWIERINGERVISSERIJVOORENNADEZUIDERZEEWERKEN
M.H.Smit

Inleiding
Het jaar1986zaldegeschiedenis ingaanalshet jaarwaarin
destormvloedkering inhetOosterscheldegereedkwam.Hetbesluit
totaanlegvaneendoorlaatbare damwerd,ondanksdehogerekosten,destijdsgenomenvoornamelijkmethetoogophetmilieu.
Doordebouwvaneenafsluitbarestormvloedkering kondefunctie
vandeOosterschelde alskraamkamervanveelvissoortenbehouden
blijvenevenalsdereedsbestaandevisserijen (mosselen,oesters)
indezezeearm.
Dezegebeurtenisgeeftaanleiding totdevraaghoedevisserijopWieringenisbeïnvloed dooreendergelijkkunstwerk:de
Afsluitdijk.Hetantwoord opdievraagkanvoortsaanleidinggeventotspeculatieshoedezevisserijeruitzouhebbengezien
alsbijdeaanlegvandeAfsluitdijk ookgebruikzouzijngemaakt
vaneendoorlaatbare stormvloedkering.Vermoedelijk ontbrakhet
destijdsaanvoldoende inzichtindeverregaande gevolgendiede
aanlegvandezedijkzouhebbenophetnatuurlijkmilieuinde
ZuiderzeeengrotedelenvandeWaddenzee.Bovendienontbraken
iniedergevaldetechnischemogelijkheden,definanciëlemiddelenendepolitiekewilvooralternatieveoplossingen.
Hoehetookzij,ruimeenhalveeeuwgeleden,op28mei
1932,werddelaatsteopeningindeAfsluitdijk gedichtende
ZuiderzeeveranderdedaarmeeinhetIJsselmeer.Inhetkadervan
derecentegebeurtenissen inZeelandlijkthetinterressantom
terugteblikkenopdegevolgendiedeZuiderzeewerkendestijds
hebbengehadopdeWieringervisserij.Eerstzalworden ingegaan
opdeverschillendevisserijenzoalsdievoordeafsluitingop
Wieringenwerdenuitgeoefend.Vervolgens zaleenbeeldworden
geschetstvandestructuurveranderingen binnendeWieringervisserijalsgevolgvandeafsluiting endeontwikkeling tothet
middenvandezestigerjaren.

DeWieringervisserijrond 1900
Dewoorden "visserij"en"Wieringen"lijken,althansvoorde
mensenindeWieringergemeenschap,onlosmakelijkmetelkaarverbonden.Tochisditnietaltijd zogeweest.Wieringenwasvan
oudshereeneilandwaardevisserijnietdeboventoonvoerde.Natuurlijkwerd erwelgevist,wantopeeneilandzijneraltijd
mensendiedezeewillenenkunnenexploiteren,maarWieringen
had tochinhoofdzaak eenlandbouwendebevolking.
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Voor1850teldeheteiland slechts40à50vissersdievooralwerkmaaktenvandepalingvangst.Deeigenlijke ontwikkeling
vandevisserijbegondanookeerst toen.De accentverschuiving
naardevisserijwasvooralhetgevolgvandemoeilijke situatie
indelandbouwtijdensdeagrarischecrisisentevensvaneen
gunstigeontwikkelingvandeafzetmogelijkhedendoorverbeterde
conserveringsmethoden.Eennietonbelangrijkefactorwastenslottedeverbeteringvanhetvervoer:oprichtingvaneengeregelde
lijndienstHarlingen-Hull (1850)endeaanlegvandespoorlijn
Amsterdam-DenHelder.
Insneltempoontwikkeldezichindetweedehelftvannegentiendeeeuweenveelzijdigevisserij.In1905teldeWieringenin
totaal202schepen,bemandmetongeveer400vissers.Vandeze
schepenvoerener5alleenopdeNoordzee,15zowelopdeNoordzeealsdeZuiderzeeen182alleenopdeZuiderzee.Ruimeen
vierdevandevlootwerduitsluitend inhethoogseizoengebruikt.
S c h e e p s t y p e n
OmdatdeWieringersopdeondieptenrondheteilandvisten
warenhunschepeninhetalgemeenkleiner dandievanUrk (228
schepenin1905),Marken (162schepen)enVolendam (213schepen).
VeelvissersuitdezeplaatsenvistenopdeNoordzeewaarvoor
uiteraard grotereschepenvereistwaren.Hetgeringeaantal
NoordzeevissersopWieringenvloeidevoortuitdevelevisser!jmogelijkhedendichtbijhuis.
Ronddeeeuwwisseling gingmenopWieringen steedsmeerover
ophetgebruikvanaken.DeWieringeraakwasmeerdanwelkander
geschiktvoordevisserijinondiepewaterenengeulen.Hetschip
hadgeenkiel,maarwasvoorzienvanzwaardendiebijhet liggen
opdroogvallende slikkenopgetrokkenkondenworden.Integenstelling totwatdenaamdoetvermoedenwerd deWieringeraaknietin
Wieringen,dochinMakkum,Workum,TerschellingenVanEwijcksluisgebouwd.
H a v e n s
Voor 1900beschikteWieringennietovereenechtehaven.Een
kleine inhamaandezuidoostpuntvanheteilandwasdeenigeligplaats.Nadatreedsin1846eenverzoekwerdgedaanvoordeaanlegvaneenhavenwerdpasin1900inDenOeverenin1901in
DeHaukeseenhavenaangelegd.DenOeverbood ligplaatsaande
grotere (Noordzee)schepen,DeHaukeswerduitsluitendvoorde
binnengaats vissendeschepengebruikt.
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V o r m e n

van

v i s s e r ij

-

Noordzeevisserij
In1905vistenvijfschepenpermanentenvijftienalleenin
dezomermaandenopdeNoordzee.Deaanvoerbestonduittong,
schol,tarbot enkabeljauw.
-

Botvisserij
HoewelindeZuiderzeegedurendehetgehele jaaropbotkon
wordengevistwasdezevisserijvoordeWieringers seizoenwerk,
met staandenetten.
Geepvisserij
Dezevisserijhad inhetvoorjaarplaats,waarbijeengeepzegentussentweeschepenwerdvoortgetrokken.
-

Kokhanenvisserij
Dekokkelvisserijwerd opWieringendoorvijfvissersuitgeoefend,metwisselvalligeresultaten.
-

Haringvisserij
VanuitveelplaatsenlangsdeZuiderzeevistemenopZuiderzeeharing.DeharingscholenkwameninhetvoorjaarviadezeegatendeZuiderzeebinnen-omtegendeVeluwekust tegaanpaaien
- entrokkenomstreekshalfmeiweerterugnaardeNoordzee.Door
deWieringerswerd echternauwelijksopdezeharingsoortgevist.
Eenvanderedeneniswaarschijnlijk datdeoverigeZuiderzeevissersgaandwantgebruikten,terwijlmenopWieringengewendwas
met staandwant tevissen.Indegeulenwaarlangsdeharingtrok
wasdestroommeestaltesterkvoorstaandwant.DegeringebelangstellingvandeWieringers iswaarschijnlijkookingegegeven
doorruimeanderevisserijmogelijkhedenrondheteiland.
OokvoordeelnameaandeNoordzeeharingvangst(opschepen
uitanderehavens)wasopWieringendoorgaansweinigbelangstelling.In1905voerenslechts tienWieringersopharingloggers
tegenbijvoorbeeld negentigAmelanders (opVlaardinger loggers).
Ansjovisvisserij
VlaknadeZuiderzeeharing trokdeansjovisdeZuiderzee
binnen,opwelkevissoortdeWieringersna1890zijngaanvissen.
Aanvankelijkwerdgevistmet staandenetten,na1924nogenige
tijdmetdeansjoviskuil (tussentweeschepengesleept).
Oestervisserij
Indeachttiendeennegentiende eeuwlagendebelangrijkste
vangplaatsenvanoetersbijTexel,Schiermonnikoog enWieringen.
Dezevisserijwerd vnl.doorTexelaarsbeoefend.DevangstgroterdaninZeeland-werdverkochtnaarAmsterdamenHamburg.
Pasrond 1900begonnenookWieringersaandeoestervisserij.In
1910namenzelfszestigWieringer schepenaandezevisserijdeel.
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Na 1922verloordeoesterteelt zijnbetekenisdoorgrotesterfte
dieleidde tothetgeheelverdwijnenvanoestersindeWaddenzee.
-

Mosselvisserij
Totrond 1880vistenZeeuwsevissersmosselzaad inde
WaddenzeeomdatinZeelanduittezaaien.Nadienwerddoor
Wieringers opconsumptiemosselengevist,dieviaHarlingennaar
Engelandwerdenverkocht.Omstreeks 1910wasWieringenmeteen
dertigtal schependegrootstemosselplaatsinhetnoorden.Daarna
ontwikkeldezichbovendieneenvisserijopmosselenvooreendenvoermetalsafzetgebied eendenhouderijen inEdam,Volendam,
Landsmeer,DurgerdamenlaterookopWieringenzelf.Demosselen
diealseendenvoerwerdengebruiktnoemdemennestmosselen.VooraltijdensdeEersteWereldoorlog,toendoorexportbelemmering de
visserijopandereschelpdierenminimaalwas,ontstondereen
grotevraagnaarconsumptiemosselenopdebinnenlandsemarkt.Het
gebrekaankunstmestenpluimveevoeders deedookdevraagnaaren
deprijsvannestmosselensterk stijgen.Heteindevandeoorlog
deeddemosselmarktinstortenenpasna1925konmenweervan
goedemosseljarenspreken.IndiejarenvisteeenvlootvantwintigmosselkordersvanuitWieringen.
Alikruikenvisserij
Deontwikkelingvanhetvervoerbrachtbuitenlandsemarkten
- België,Frankrijk enEngeland-binnenhetbereik.Dezevisserijwerdvoornamelijk doorWieringersuitgeoefend.Ditgebeurde
metkleineakendieniet tediepmochtenstekenomlangerbij
laagwatertekunnendoorvissen.Menvisteopdealikruiken,die
zichaanhetwiervasthechten,met speciale "krukelkorren",tot
somszestienperschip.Devisserijduurdevanseptembertot
april;indezomerwasdekansopbederf tegroot.Geschatwordt
datin1909dezevisserijwerduitgeoefendmet 125schepenuit
DeHaukesen15uitDenOever.
Wulkenvisserij
Dezevisserijwerd ookindewinteruitgeoefend enkwamtot
bloeinadeEersteWereldoorlog.Dewulkenwerdenmetvoornamelijkdegroteregemotoriseerdemosselkotters indediepere
stroomgeulengevist.Voordeafsluitingnameendertigtalschepen
aandezevisserijdeel.Devangstwerdhoofdzakelijk naarBelgië
uitgevoerd.
Palingvisserij
TotdeEersteWereldoorlogwerd-door100vande400
Wieringervissers-depalingvoornamelijk gevangenmet fuikenen
kubben langsderandenvandegeulendoordewierwaarden.Nade
oorlogmaaktdemotoriseringvandeschepenhetmogelijk ook.te
vissenmeteensleepnet (aalkuil)opdrijfpaling (trekpalingop
wegnaardepaaiplaatsen).Devisserijhadplaatstussenjulien
novembermetalsbelangrijksteaanvoerhavenDeHaukes:voorde
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afsluitingvanhetAmsteldiep ongeveer70.000kgper jaar.De
vangstwerdgrotendeelsverkochtinpalingcentraalsWorkum,Heeg
enGaastmeervoortransportnaarLondenmetdeFriesepalingaken.
Wiervisserij
Inhettothiergegevenoverzichtkomtdediversiteitvande
Wieringervisserijrond1900goedtotuitdrukking.Tochishet
overzichtnietvolledig omdatveelvissersnaastderijkdomaan
paling enalikruiken inhetzeegrasookhetzeegraszelfexploiteerden.Dezezaadplant (ZosteraMarina),dieingrotehoeveelhedenopdeslikplatenrondheteilandgroeidewerd indevolksmond
"wier"genoemd.Rijpwierliet losvandebodemenkondanopgevistworden.Alsmenhetwierechtervoordathetrijpwasmaaide
wasdekwaliteitbeter.Hetwierwerdophetlandgedroogd en
o.a.gebruiktalsdakbedekkingonderpannen,alsgeluiddempend
materiaal tussenplafondsenalsvullingvanmatrassen,kussens
enmeubelen.
Hetmaaiengebeurdeopdewierwaardenenhiervoorwarendus
schepennodig,afhankelijk vandeopbrengsteninanderevisserijengewoonlijk gedurendevijf totachtwekennahalf juni.Doordat
bijdewierproduktievaartuigen,karren,paardenenlandnodig
waren,ontstond eenhechte samenwerking tussenvissers,maaiers
enboeren.In1910warener202boeren,216vissersen31anderen
werkzaam indewierwinning:37%vandeberoepsbevolkinghadneveninkomstenuithetwierbedrijf.
V i s a f s l a g
In1912werd inDenOevereencoöperatievevisafslagopgerichtenkreegookDeHaukes eenafslag.Voordienwerdallevis
hetzijopzee,hetzijaandewaldirectaanhandelarenverkocht.
Opdeafslag inDeHaukeswerdenaanvankelijk voornamelijk
schelpdierenaangevoerdmaarlaterookpaling,inDenOeverde
Noordzeevis.Zuiderzeeharing,geepenansjoviswerd echterinanderehavensaangevoerd.
J a a r r o n d v i s s e r i j
Ronddeeeuwwisselingwasmetdegenoemdevisserijeneenmin
ofmeergeslotenjaarcyclusontstaan.Indewintervistemenop
schelpdieren,inhetvoorjaar optrekvis(ansjovis,haring,
geep), indezomermaaidemenwiereninhetnajaarvistemenop
trekpaling.Slehtsenkelenvistenhetgehele jaaroppalinginde
wierwaardenofhetgehele jaaropdeNoordzee.
Deveelzijdigheidvandevissers leverde,tezamenmetdeelkaaropvolgendevisserijeneenjaarrondvisserijop.Deontwikkelingvansteedsbeterevervoersmogelijkhedenendusbetereafzetmogelijkhedenheeftdaaraangeleidelijk bijgedragen.
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InvloedvandeZuiderzeewerken opdeWieringervisserij
VoordevisserijwasdeinvloedvandeZuiderzeewerkenal
merkbaarzodrain1920metdeaanlegvandeAmsteldiepdijkwerd
begonnen.DebetereverdienstenbijdeuitvoeringvandeZuiderzeewerkenlokteeendeelvandevissersuithunberoepenhet
aantalvissersdaaldevan405in1920tot232in1930.
Daarnaastwerd devissersgemeenschap indeDeHaukesalgauw
getroffendoordesluitingvandeAmsteldiepdijk in1925.Dehavenkonenkele jarennogalsvissershavenwordengebruikt-de
schepenmoestentoenwelomWieringenheenvaren-maarnade
sluitingvandeWieringermeerdijk in1929gingdeplaatsalsvissershavenverlorenenverlegdedeactiviteit zichnaarDenOever.
Deze plaatskondetoevoervanschepenopvangendooreenuitbreidingdankzijdeZuiderzeewerken.Doordeaanlegvaneenextra
werkhavenbeschikteDenOeverovertweehavens:eennoorderhaven
aandeWaddenzeeeneenzuiderhavenaanhetIJsselmeer,hetgeen
deWieringervissersdegelegenheid gafinbeidewaterentevissen.
Inmiddelswashetaantalvaartuigen teruggelopenvan231in
1910tot182in1930,vooraldoorhet teruggelopenaantalkleine
schepen.Mededoordegeleidelijkemotorisering indejarentwintigzijnbeideaantallenechternietvergelijkbaarindezinvan
vangstcapaciteit.
Ookopdeverschillendevisserijenendewierwinninghadden
deZuiderzeewerkenuiteraard directeinvloed.DeAmsteldiepdijk
vernietigdedewierwaarden tenzuidenvandedijk terwijldekwaliteitvanhetwier tennoordenvandedijk snelverminderdedoor
grotereafzettingenvanvuilenslibalsgevolgvangewijzigde
stromingen.NadeafsluitingvandeZuiderzeeverdweenhet,wier
insneltempo (1933).Inhoeverreenerzijdsdeveranderende
milieu-omstandigheden -verplaatsingvangeulen,versnellingvan
stromingen,massaleverplaatsingvanzand-ofanderzijdseenuit
Amerikaovergekomenziektehiervoorverantwoordelijkwasislange
tijdeenpuntvandiscussiegeweest.
Hetverdwijnenvandewierwaardenverminderdeookdevoorkomensvanpalingenalikruiken.Indetweedehelftvandetwintiger jarenwasdealikruikenvisserijdoorslechteresultaten,
tezamenmetbetereverdienstenindemosselvisserijeninde
Zuiderzeewerken,sterkverminderd.Eerstnahetwegvallenvande
werkgelegenheid indedijkwerkennamdealikruikenvisserijweer
toe,dochdevangstenverminderdensnel.
Vandepalingvisserijbleefhoofdzakeljkdieopdrijfpaling
instand,indeeerstejarennadeafsluiting zelfsopeenhoog
niveau.Dezevisserijhadplaatsindedieperegeulenenvereiste
zwaarder,endusduurder,materiaal.
Doordeafsluitingverdwenengeleidelijk ookdeansjovisen
deZuiderzeeharing.DevisserijoppZuiderzeeharing,voor 1932op
Wieringenvanweinigbetekenis,beleefdenadeafsluitingtijdelijkeenbloeiperiode doordatdezetrekvisingrotescholentegen
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dedijkaankwamzwemmen.Menvisteopdezeharingmetbehulpvan
haringkommenofharingkamers.Devangstwasindezejarenzo
overvloedig datdeharing zelfsvoorvismeelwerdgebruikt.Voor
1930werdmaximaal4miljoenkgaangevoerd; in1933wasdatruim
10miljoenkg,terwijlin1936zelfs15miljoenkgwerdbereikt.
Daarnadaaldedeaanvoersnelenin1939wasdezeharing,eens
eengoedkopevoedselbronvooreengrootdeelvandebevolking,
verdwenen.
Menschatdatongeveer25%vandevisserszichna1932met
denieuwemethodenvanvissenopharingenpalinggingbezigging
houden.Ditvergdeuiteraard investeringen.Deze investeringen
leverdenechterslechtskorte tijd rendementopenvoordiegenen
dieeenaantal jarenhaddengewacht leverdendeinvesteringenal
gauwverliesop,aangeziendevangstenna1937aanzienlijk terugliepen.
Hettotaalaantalvisserswasna1932-samenhangendmethet
terugvloeienvanmensenuitdedijkaanleg-weer tot400gestegen.Driekwartvandevissersbleefaanvankelijk hardnekkig opde
oudemaniervissenopalikruiken,mosselen,ansjovisenwulken.
Devangstenwerdenechter steedskleinerenlangzamerhandwerd
hetduidelijk datdeWieringersmoestengaanoverschakelen.

Periodena1940
Gedurendedetweedewereldoorlogkwamdanookeennieuwe
visserij,opsprotenbliek,totontwikkeling.NadeoorlogontstonddaarbijeengeleidelijkgroeiendevisserijophetIJsselmeer:metstaandwantopsnoekbaarsenmet fuikenoppaling.
Daarnaast schakeldeeenaantalvissersoveropdeNoordzeevisserij.
Eenvisserijdievoordeoorlog slechtssporadischwerduitgeoefendwasdegarnalenvisserij.Nadeoorloggingmenzichhier
meeroptoeleggen,aanvankelijk alswintervisserijopdrogerijgarnalen.Na 1953speeldedegarnalenvisserijinopeenstijgende
vraagnaar (zoute)exportgarnalen enontwikkeldezicheenzomervisserij.Mededoorverbeteringen indevangst-enverwerkingstechniekgroeidedegarnalenvisserijuit totdebelangrijkstetak
vanvisserijvanWieringen.In1960werd ruim30%vandeNederlandseaanvoervanexportgarnalendoordeWieringervlootin
DenOeveraangevoerd endeopbrengstvanbijnatweemiljoenguldenmaaktevanDenOeverdegrootstegarnalenhavenvanNederland
eneenvandegrootste inEuropa.DeWieringer garnalenvlootvertoondeeensterkegroei,van25schepenin1960tot45in1970,
enviste langsdegeheleNederlandsekust,indeDuitseBochten
eengedeeltevandeDeensekust (bijheteiland Sylt)eninde
Waddenzee.
IndeNederlandsekleine zeevisserijwasinmiddelsdeboomkorvisserijopplatvishethoofdbedrijf geworden.OpWieringen
werd dezevisserijechteralleenbeschouwd alsaanvullingopde
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garnalenvisserij.Alleenopenkelegroteregarnalenkotterswerd
deboomkorvisserijeenfactorvanbetekenis.Voordezekotters
was,naargelangdeomstandigheden,nueensdegarnalenvisserij
hoofdbedrijf,danweerdeboomkorvisserij(langsdeNederlandse
kust endeDuitseBocht).
Naast degenoemdevisserijenwerdennoganderetakkenvan
visserijdoorWieringersuitgeoefend indezestigerjaren:
palingvisserij;eenvisserijmet fuikenenkubbenaanweerszijdenvandeafsluitdijk;
rondvisvisserij;eenaanvulling opdegarnalenvisserij;
mosselvisserij;hoeweldeWaddenzeealsvangstgebiedbelangrijkwas,namenslechtsenkeleWieringersaandezevisserij
deel;
kokkelvisserij;ookdezevisserijwerddoorenkeleWieringersbedreven;
sportvisser!j;eentakvan "visserij"waarvooreendertigtal
schepenindeweerwas.
De totaleWieringervisserijwasdaarmeeuitgegroeid toteen
vlootvanruim100schepenmeteentotalebemanningvanbijna400
opvarenden.

Slotbeschouwing
DeWieringervisserijblijktindezestiger jarennogsteeds
alsveelzijdig tekunnenwordengekarakteriseerd.Erwarendan
ookmaarweinigvissersdiezichuitsluitend totéénvisserijbeperkten.Dezeveelzijdigheidverschilt sterkvandievanandere
vissersplaatsen,zoalsTexelenDenHelder (platvisvisserij),
Katwijk (rondvisvisserij)enYerseke (mosselenenoesters).
DeWieringers zijnvanoudshergeneigd hunvisserijenaante
passenaandewisselingderseizoenenenomstandighedenenbeschikkenuitdienhoofdeovereengrootaanpassingsvermogenen
eenhogematevanflexibiliteit.Dezeeigenschappenhebbener
sterk toebijgedragendatdeWieringersnadeafsluitingvande
Zuiderzee,waarbijeenaantalvisserijengedoemdwasteverdwijnen,nietbijdepakkenblevenneerzitten,maarindezestiger
jarenmetdegarnalenvisserijalszwaartepuntweereenbloeiende
visserijhebbenopgebouwd.
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HETHEDENDAAGSEWIERINGENENZIJNVISSERS
C.Taal

EenomgevingmetdorpjesalsDenOever,Hippolytushoef,
Oosterland endeHaukes.Opheteerstegezichteenomgevingvoor
landbouwers,maaralsmendedorpjesbinnengaat ishetalgauw
duidelijk daterweldegelijkvisserluimoetenwonen.Hieren
daarzietmenwatnetwerkenkettingenliggenopstukjesland.Op
dedeurenvindtmentypischeWieringervissersnamenalsRotgans,
Post,Hegeman,DeHaan,TijsenenBakker.
InhetdorpDenOeverbevindtzichdehaven.De ingangvan
dehavenwordtgevormd dooreensluispoort.De sluisdeurendaarvanwakenvoorhetooitnogeensbinnenkunnendringenvande
zee.Dandoemenzeop,dekottersvanWIeringen.Vanheelklein
totmiddenslag.Dehavenwordthoofdzakelijk bevolktdoorgarnalen-enrondviskotters.Hierendaareenschipmetboomkortuigen.
AandekantwaardeMarinewatruimteinneemthebbenwatmosselenkokkelvaartuigenhunligplaats.Linksvandehaveningangis
hetdroogdokvan "Luyt"tevindenenrechtsdemachinefabriek
LaanenKooyenhetsplinternieuwe gebouwvandecoöperatie.En
rechtvoordeinganghetafslaggebouw,waarvandecapaciteit
enkele jarengeledenongeveer isverdubbeld.
Aanheteindevandeweekishetaandehavenaltijdopeen
bepaaldemaniergezellig.Bedrijvigheid totenmet.Vrachtwagens
metvisengarnalenrijdenafenaan.Erligtaltijdwelnetwerk
opdekantomopnieuwtestellenofomterepareren.Hetdoet
allemaalnogzovertrouwelijkaan.
Dewat "grotere"eenhedenvanWieringenzijnnietaltijdin
degelegenheid omhunthuishavenaantedoenenlopenbinnenin
DenHelderofLauwersoog.Nogsteedsvormtdetoegankelijkheid
vandehavenvoorsommigevaartuigeneenprobleem,ondankshet
steedsweeruitdiepenvandevaargeulen.Bovendienliggende
visgrondennueenmaalnietaltijd indebuurtvanDenOever.In
bepaalde jaargetijdenwordtdoordeWieringerszoverweggevist
dathetnietrendabelisomsteedsdethuishavenaantedoen.
Daardoor isLauwersoogvoorveleWieringerseentweedethuishaven.Deviswordtechterinveelgevallenwelopdevrachtauto
naarDenOeververvoerd endaarafgeslagen.Hierdoorwordthet
plaatselijkeafslaggebeurendoordeWieringervissersinstand
gehouden,metalsgevolgdatdevisserijenalleswatermee
samenhangtgroeitenbloeit.
VanoudsherzijndeWieringersvissersvandeZuiderzee.Na
hetaanleggenvandeafsluitdijk hebbendiversevisserskansgezienomdoormiddelvandeaalvisserijophetIJsselmeerhuninkomenveilig testellen.Anderenzagenmeerbroodindegarnalenvisserij.Indeslappetijdschakeldemendanoveropplatvis.
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VISGRONDEN VAN DE NEDERLANDSE KOTTERVISSERIJ
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In de jaren zeventig is men zich gaan toeleggen op de spanvisserij op rondvis (kabeljauw, wijting, schelvis). Daar bleken
de Wieringers erg handig in te zijn. Met relatief weinig brandstofverbruik wist men goede vangsten te maken. De flexibele opstelling van de Wieringer vissers ten aanzien van het te gebruiken vistuig is opvallend. In Nederland is er bijna geen andere
visserijgemeenschap te vinden die zo gemakkelijk overschakelt van
de ene op de andere visserijmethode, uiteraard afhankelijk van
hoe de visserij zich op verschillende momenten voordoet. Er wordt
"omgestoken" van de garnalenvisserij naar de platvisvisserij, van
de platvisvisserij naar de rondvisvisserij en eventueel weer
terug naar de garnalenvisserij. In de jaren dat de spanvisserij
de meeste lucratieve bezigheid was hielden bepaalde vissers zich
uitsluitend bezig met deze visserijmethode. Maar als, zoals bijvoorbeeld zeer recent, de rondvis zich niet laat vangen dan proberen de Wieringers hun geluk met de boomkorvisserij (op tong en
schol).
De garnalenvissers bevissen gebieden als de Waddenzee, "de
Sylt" (bij Denemarken) en visgronden voor de Hollandse kust. De
span- en boomkorvissers van Wieringen zijn vaak te vinden op visgronden als de Witte Bank, de Doggersbank, de Klaverbank, de
Silverpit en Smiths Knoll. Ook dichter bij huis, zoals op de
Bruine Bank, voor de Hollandse kust, in de Derries, in de Duitse
Bocht en boven Ameland beproeven zij hun geluk. Bij wijze van
uitschieter - bij een algemeen karige visserij - bevissen zij
zelfs gronden bij de Shetland Eilanden en bij Noorwegen.
De Wieringer kottervloot bestaat voornamelijk uit wat oudere
schepen met, naar de huidige maatstaven, niet al te sterke motoren. Naar het bouwjaar van de schepen zag de vloot er per 1 augustus 1986 als volgt ui:
v66r 1950: 6 schepen ( 8%)
1950-1959: 12 schepen ( 16%)
1960-1969: 47 schepen ( 61%)
1970-1979: 7 schepen ( 9%)
1980-1985: 5 schepen ( 6%)
77 schepen (100%)
Totaal
Naar de sterkte van de motoren was de kottervloot als volgt:
beneden 300
300
301- 500
501- 600
601- 700
701- 800
801- 900
901-1000
boven 1000
Totaal

pk: 28 schepen ( 37%)
pk: 18 schepen ( 23%)
pk: 8 schepen ( 10%)
pk: 10 schepen ( 13%)
pk: 4 schepen ( 5%)
pk: 4 schepen ( 5%)
pk: 2 schepen ( 3%)
pk: 2 schepen ( 3%)
( 1%)
pk: 1 schip
77 schepen (100%)
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Zoalsuitvorenstaande cijfersblijktzijnerpraktischgeen
grotevermogensopWieringentevinden.Aandegolfvaninvesteringen ingrote,nieuweschepenzoalsdiezichdelaatste 15jaar
heeftvoorgedaanhebbenzijnietmeegedaan.OfschoondeWieringersdusniet totdebuitensporige capaciteitsvergroting vande
vloothebbenbijgedragenondervindenzijthansweldegevolgen
vanvlootuitbreiding doorcollega-visserseldersindenlande.Er
dienttegenwoordig namelijk teworden "stilgelegen"doordegehelevlootalsgevolgvandievlootuitbreiding.
AlshetaantalwekenwaarinhetvoordeWieringersnormaliteralonmogelijk isomtevissenopgeteldwordtkomtmenalgauw
op7à10wekenvisverlet (doormotorpech,onderhoud,storm,
vakantie,enz.).Numoetenernogeens8stilligwekenbovenop.
Hetzalduidelijk zijndateenvissersvloot zoalsopWieringen
beslistgeenjaarlijks terugkerendestilligwekenkanverdragen.
DewijzewaaropdeWieringersdevisserijuitoefenengetuigtnog
steedsvaneenouderwetsambachtelijk bedrijf,indemeest positieve zinvanhetwoord.Zijdienendanooknietalsslachtoffers
tefungerenvoorwiedanook.
Het istehopendatindetoekomsthetministeriëlevisserijbeleid zodanig zalwordeningerichtdaterweergesprokenkan
wordenvanrecht.Het zoujammerzijnalsopdenduurzoublijken
datdeWieringervissershetniethebbengehaald.Een stuk bijzondergoedvakmanschap zoudaarmeeverlorengaan.
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ZEELAND
C.E.F.Pronk

Metallerespectvoordewetenschappelijkeartikelenalom,
zieteenTAMhetvisserijgebeurenvaakalseenbontvariété,beladenmethumorenevenzoveelproblemen.Problemenenvisserij,
deeenschijntnietbuitendeander tekunnen.
NognietzolanggeledenliepmenvanArnemuiden (anderhalf
uuropklompen)naarhethaventjevanVeere.Erwerdindietijd
perweek:
besomd
700gulden;
aanolieverstookt
500liter;
permaneenloonverdiendvan
100gulden.
Hetwaseenprimitieve,eerlijkevisserijenmenschilderdeop
zijnschipwatmenwas:ARM ....
Nugaat eenlaagvliegendewageninlutteleminutennaar
Vlissingen.Erwordtnuperweek:
besomd
79.000gulden;
aanolieverstookt
35.000liter;
permaneenloonverdiendvan
2.600gulden;
Maarnogsteedsschildertmenophetschip:ARM ....
Doordejarendusproblemen.Vanallekantenisaltijdgeprobeerd zeoptelossen.Zokwamopeengoededageenaantal
knappekoppen(ookvanhetLEI)bijeenmetdebedoelingeen
"federatievanvisserijverenigingen"oppotentezetten.Eenoude
rotinhetvakzeihierover:"Visserszijnnetkikkers,hebjeze
ineenkruiwagenengajeermeerijden,danspringenzeerweer
uit".Metanderewoorden:eindevandefederatie.
TAMstaatophetLEIvoor:TechnischAdministratiefMedewerker.VooreenTAMdoetdezefunctieechtervaakdenkenaande
drieaapjes,delezerkentzewel:
horen(hoehetindevisserijtoegaat,maarookalleswatde
visserskwijtwillen);
zien (watvoorhetonderzoekessentieelis,maarookdeonderlingetegenstellingen);
zwijgen(opdejuistemomenten,nietreageren,geencommentaar leveren).
Volgenseenbepaaldegroepvissers "pakkenzealleenmaarde
grote".Allemaatregelenenverordeningenzijnuitgevaardigd om
degrotentepakken.Vederopzegteenkleinekotter-eigenaar:
"Wijmoetenstilliggenomdatdegrotebuitenhunboekjezijngegaan;wezijndoodgewoonopgeofferd".HetzijnallemaalLEIdeelnemers,dusmaarnietreageren.
Eentegenstelling?Eendirecteurvaneenvismijnwordtdoor
denotabelenvandegemeentegeprezenomzijninzet;opnieuween
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hogereomzet indemijn,fantastisch.Evenlaterwordtdezelfde
fantastischemangearresteerd enopgesloten.
HetLEIgooitmetcijfers,watbedoeltU?Weetikniet,maar
mijnvaderzegthetook:hetLEIgooitmetcijfers.Wijgaaneen
groterekotterkopen,volgenshetLEIniet juist,maarwijdoen
het toch.Komover tweejaarmaarterug,danzullenwezienwie
ergelijkheeft.DezevisserisenwordtgeendeelnemerendeTAM
houdtverdermaarzijnmond.DatdoetdeTAMtrouwensookalsde
ambtenaren-status naderwordt toegelichtdoordevissers.
Problemenvannu:
Vangstbeperking;
Stilligregeling;
Waarininvesteeriknumijngeld?
Zewordenalweergevolgd doorproblemenmetdestormvloedkering
endevasteoeververbindingmetZeeuws-Vlaanderen.Hetheldhaftige "LuctoretEmergo"gaatervanverbleken.
ResumerendvermoedtdeTAMwanneerhijditvariétéaanschouwt-metonderandereooknogzijnillusionisten,diemensen
dingendoengeloven (meniswilligblindvoorcijfers)engoochelaarsdiehuntrucsvertonenmetofzonderdubbelebodem-dat
alshetvoorhangzakt,hijermetweemoedaanzalterugdenken.
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KUNNENBEDRIJVENDIENIETINVESTERENOVERLEVENINDEKOTTERVISSERIJ?
W.P.Davidse

Inde"Visserijwereld"van10mei 1973verscheeneenartikel
vanRijneveld enDavidseonderdetitel"Dekottervisseralsinkomensvergroterenfinancier".Indatartikelwerd gewaarschuwd
voorhetnemenvanaltegrotefinancieringsrisico'sbijhetinvestereninnieuwekotters.Deschrijverslegdendaarbijdenadrukopdevoordelenvaneenveiligefinancieringd.w.z.eenfinancieringwaarbijheteigenvermogenvandeondernemereenbehoorlijkeomvangheeft,zodatditkandienenals "stootkussen"om
tegenvallersoptevangen.
Toenditartikelwerdgeschrevenbegonde investeringsgolf
van1973/74zichaftetekenen.Degenendiebekend zijnmetde
visserijwereldkennenhetverdereverloop:aanheteindvan1973
eenzekerepaniek,toendeoliecrisisuitbrak,eensaneringin
1976enna tweegoedejarenin1979hetbeginvaneenvolgende
nieuwbouwgolf.

Niet-investeerders
Doordatinvesterenencapaciteitsvergroting zoopdevoorgrond tredenindekottervisserijdreigtmenmisschienweleens
overhethoofd teziendaterookondernemerszijndienietof
nauwelijksmeededenmetdezecapaciteitsvergroting. Zozijner
kottereigenarendieallangetijd,sindshetbeginvandejaren
70,methetzelfdeschipvaren.Datzijndannietalleendeeigenarenvandekleinerekotters,meteenmotorvan300pkofminder.Deze "niet-investeerders"komenookvooronderdemiddenbedrijven,waartoeinditverbandwordengerekenddebedrijven
metéénschip,meteenmotorvermogenvan301t/m 1100pk.
Misschienzijneronderdezeondernemerswelenkelediede
raadvanRijneveldenDavidseineerdergenoemdartikelhebben
opgevolgd.Erzullenerookwelzijndiezonderdatartikelgelezentehebbentotdeconclusiekwamendatgrootnietaltijdbeter
maarwelriskanterwas;misschienwarensommigenonderhentevredenmetdegangvanzakeninhunbedrijf enwenstenzijnietde
zorgenaanhunhoofd tehebbendieeengroterekottermetzich
meezoubrengen.Erzullenerookzijngeweestdiegewoonniet
voldoendefinancieringsmiddelenvooreengroterekotterbijeen
kondenkrijgen.Hoehetookzij,hetisdemoeitewaard omeens
teonderzoekenhoede"niet-investeerders"ervoorstaan.Ishet
misschientochmogelijk omteoverlevenindekottervisserijzondermee tedoenmetdepk-race?
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Omdit teonderzoekenisuitdeLEI-steekproefvoorhetfinancieringsonderzoek eencategorie"niet-investeerders"gevormdDezebedrijvenhebbengemeendat(perultimo1984)reedsmeerdan
11jaarmethetzelfde schipwerdgevaren.Dekeuzevandezetermijnleidt toteenzogrootmogelijkekansdatwe temakenhebben
metondernemersdiederaadvanRijneveldenDavidsehebbenopgevolgd endestijdskozenvooreenveiligefinanciering.Onderzoekerskoesterengraagdeillusiedathunraadookweleenswordt
opgevolgd.
Natuurlijk zijneronderdeze "niet-investeerders"ookbedrijvenwaarbijdemotorwerd vernieuwdmet somsenigetoename
vanhetmotorvermogen.UitdeLEI-steekproefkonden18bedrijven
wordengeselecteerd dieintotaal+75kotterbedrijvenvertegenwoordigen.Hetgemiddeldemotorvermogenvandezekotterswas840
pkenzewarenaanheteindvan1984gemiddeld 15jaarbijdezelfdeeigenaaringebruik.Dezekotterswerden (in1984)gemiddeldgedurendedehelftvandetijd ingezet indevisserijop
rondvisenvoor45%indeboomkorvisserij.Tabel1toontdegemiddeldebalansaanheteindvan1984vandenietinvesterende
bedrijven.Ermoetnogwordenopgemerktdaterookbuitendegenoemdecategorie "niet-investeerders"bedrijvenzijndienietof
nauwelijksmeededenmet depk-race.Infeitekunnenhiertoede
meestebedrijvenmetmiddenslag-kotterswordengerekend.

Tabel1 Gemiddeldebalansperultimo1984vanbedrijvendieop
datmoment langerdan11jaarhetzelfdeschipexploiteerden(de "niet-investeerders")
Debet
Schip,bedrijfsec.
boekwaarde
Overigeduurzameactiva
Liquiditeiten

Totaal

Credit
Vreemdvermogenlange
593.000 termijn
83.100Vreemd vermogenkorte
320.200 termijn
Eigenvermogen
996.300Totaal

Enkelekengetallen:
Gemiddeldmotorvermogen
840pk
Gemiddeldeouderdomschip20jaar
Fiscale boekwaarde
schip
f351.700
Aandeeleigenvermogen
inbalanstotaal
63,7%
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276.200
85.400
634.700
996.300

Aandehandvandezegemiddeldebalansenoverigegegevens
kunnendevolgendeconclusieswordengetrokkenomtrentdefinanciëlepositievanniet-investeerders:
erisdoordezebedrijvenmeermeteigenvermogengefinancierd (bijna64%)dandoorhetgemiddeldekotterbedrijf
(44%).Datisnatuurlijknietzoverwonderlijk,omdatdoor
hetnietofweinig investerenhetvreemdvermogengemiddeld
belangrijk lagerisdanbijhetdoorsneekotterbedrijf:
f 276.000tegenover f885.000.Hierwordtwelietszichtbaar
vandeveiligefinancieringwaarover inheteerdergenoemde
artikelwordtgesproken.
deniet-investeerders beschikkengemiddeld overruimeliquiditeiten (f320.000).Bijdeexploitatievanhetschipkondendusspaarmiddelenwordengevormd (deafschrijvingen)ter
financieringvaneenvervangend schipofvaneennieuwemotor.
gemiddeld bezienwaservoordeniet-investeerders eengoed
perspectief opcontinuïteitvanhetbedrijf.Erlijkennamelijkvoldoende financieringsmiddelenbeschikbaar tekunnen
komenomhethuidige schiptevervangendooreennieuwekottervandezelfdegrootte.Ditkanuitdevolgendeopstelling
wordenafgeleid:
Opbrengst schipbijevt.verkoop
f1.000.000
Liquiditeiten
+ " 320.200
Vreemdvermogen (korteenlangeterm.)361.600
Beschikbaar eigenmiddelen
f 958.600
Nieuwwaarde schip,zelfdegrootte
"2.660.000
Aandeeleigenmiddelen
36%
Bijdezeopstellingmoethetaandeelvandeeigenmiddelen
wordengezienalseenkengetal,waarmeekanwordenbeoordeeldof
aandevervangingsverplichtingenkanwordenvoldaan.Deopbrengst
bijeventueleverkoopvanhetschipishierbijgetaxeerd opeen
bedragdataanzienlijk bovendegemiddeldebedrijfseconomische
boekwaarde ligt.Basisvoordeze taxatievormdenwaarnemingenomtrentverkoopopbrengsten vankottersin1983en1984.Gemiddeld
warendezeverkoopprijzen 13/4xzohoogalsdebedrijfseconomischeboekwaarde (ofwelruim2xzohoogalsdefiscaleboekwaarde).
Eenaandeeleigenmiddelenbijdefinancieringvaneennieuw
schipvan36%komt indebuurtvanhetgemiddeldepercentage
eigenmiddelenwaarmeenieuwekotterswerdengefinancierd (althansvoorbedrijvenmet 1schip).Gemiddeld bezienishetdan
ooknietslechtgesteldmetdecontinuiteitsvooruitzichten van
deze "niet-investerders".Hetblijkt dusmogelijk tezijnomte
overlevenindekottervisserijwanneermennietmeedoetmetde
pk-race.
Menzounatuurlijk kunnenopmerkendatdezeniet-investeerderstotde "laatstenderMohikanen"behoren.Erzoudeneral
veelafgevallenkunnenzijn,bijvoorbeeld doorfaillisementen.
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Indeperiodena 1973zijnerechterrelatiefweinigkotterbedrijven faillietgegaan;degrootsteuitdunningvandezegroep
"niet-investeerders"kanhebbenplaatsgevonden tijdensdesaneringsrondevan1976.
Deverschillenindefinanciëlepositievande"niet-investeerders"zijnbijzondergroot.Datblijktuitgrafiek1waarin
despreidingvanhetpercentageeigenvermogenisweergegeven.
Grafiek 1 Niet-investeerders,spreiding%eigenvermogenvan
balanstotaal
Percentagevan
aantal bedrijven
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Grofweggesprokenvaltdecategorie "niet-investeerders"
uiteenintweegroepen:bedrijvenmeteenergzwakkeofronduit
slechtefinanciëlepositie (plm.35%vandezecategorie)enbedrijvenmeteensterkefinanciëlepositie (plm.45%).Voorbedrijvenuitdeeerstecategoriewashetwaarschijnlijknietmogelijkomineengroterschipteinvesteren;vooreenbelangrijk
gedeeltezijnditvermoedelijk "onvrijwilligeniet-investeerders".Debedrijvenmeteensterkefinanciëlepositiehaddenwel
ineennieuw(groter)schipkunneninvesteren,dochdedenditom
deeenofandereredenniet.Zezouden "vrijwilligeniet-investeerders"kunnenwordengenoemd.
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De bedrijfsresultaten in1985en1986
Inhet voorgaandewerd steedsuitgegaanvan balansgegevens
perultimo1984.Dat zijndelaatstbeschikbaregegevens.Het
jaar1985waseenredelijk goed jaarvoordekotterbedrijvenmet
eendoorhetLEIbecijferd totaal,positiefnetto-resultaat van
f4min.
Derentabiliteit vandekottersisin1986vooraldoor3
factorenbepaald:
1.lagereaanvoerenalsgevolgvanvangstbeperkingen ofslechte
vangsten (kabeljauw)2.insamenhanghiermeehogereprijzenvoor
plat-enrondvisen3.desterkgedaaldeolieprijs.
Uitgaandevandebedrijfsresultatenover1985van"niet-investeerders"zijngemiddeldebedrijfsuitkomsten (opkasbasis)
voor 1986getaxeerd.Daarbijzijndevolgende veronderstellingen
gemaakt1).
Dehoeveelheid aangevoerdeviswasin198615%lagerdanin
1985.
Deprijzenvoorplat-enrondviswarenin1986gemiddeld
7,5%hogerdanin1985.
Als resultantevanbeideeerstefactorendaalt debesommingenin1986metgemiddeld 9%.
Deolieprijsbedroeg in1986gemiddeld45cent/liter (70
cent in 1985).
Kostenalsreparatieenonderhoud daaldenin1985met 7,5%;
vistuigkostenmet 15%alsgevolgvande inzetvermindering.
Nagegaan isvervolgenswelkeffect debedrijfsresultatenin
1985en 1986kunnenhebbengehad opdebalanspositievande
"niet-Investeerders".Daartoe zijnalsvoorbeeld debalansenper
ultimo 1984vantweeniet-lnvesterendebedrijven doorgerekend
Tabel2 Bruto-besomming en-kasstroomvan "niet-investeerders"
1984
Modaleniet-lnvesteerder1)
Bruto-besomming
Bruto-kasstroom
Niet-investeerdermet zwakke
fin.positie 1)
Bruto-besomming
Bruto-kasstroom

1985

1986

1.619.300 2.059.600 1.874.200
118.700
345.500
510.3002)

1.050.000 1.093.850
109.700
151.900

995.400
175.0002)

1) Kotterinheteerstegeval1200pkeninhet tweede700pk;
het betreft voorbeeld-bedrijven,waarvandegegevensniet
geheelovereenkomenmet dewerkelijkheid.
2) Alsweaannemendatdooreenverdergaande vangstbeperking
(vangstverbod aanhet eindvanhet jaar)debesommingt.o.v.
1985nietdaaltmet 9dochmet 20%danzoudekasstroom
voorbeidebedrijvenkunnenuitkomen oprespectievelijk
f450.000enf160.000.
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naarhet tijdstip31december 1986.Hetenebedrijfkan,opgrond
vanhetaandeeleigenvermogenwordenbeschouwd alseen"modale
niet-investeerder";hetanderevoorbeeld-bedrijf iseennietinvesteerdermeteenzwakkevermogenspositie (negatiefeigenvermogen). Inhetlaatstevoorbeeldkandanuitkomeninhoeverrede
financiëlepositieisverbeterddoorhetgoedebedrijfsresultaat
in1985enmetnamedelagekosten (olieprijs)in1986.Intabel
2 ishetverloopvandebedrijfsresultatenvoorbeidevoorbeeldbedrijvenweergegeven.
Uitgaandevanditverloopvandebruto-kasstroom in1985en
1986zijndebalanspotitiesper31december 1986berekend.Daarbijzijno.a.nogdevolgendeveronderstellingengemaakt2 ) :
delooptijdvanhetkrediet is10jaar;
derenteoverhetkrediet is7,5%;
erwordtperjaar1%vandenieuwwaardegeïnvesteerd t.b.v.
aanschafvanapparatuure.d. (resp.f25.000enf 35.000).
De balanspositieper31december 1986vanbeidevoorbeeldbedrijvenisweergegeven intabel3.

Tabel3 Debalansper31december 1986vanniet-investeerders

Debet
Schip.bedrijfsec.
boekwaarde 1)
Ov. duurzameactiva
Liquiditeiten
Totaal
Credit
Vreemd vermogen
langetermijn
Vreemd vermogen
kortetermijn
Eigenvermogen
%Eigenvermogenvan
balanstotaal3)

Modale
niet-investeerder

Niet-inves teerdermet
zwakkefin . positie

uit.1984 uit.1986

uit.1984

uit.1986

1.531.500 1.104.700
10.100
33.200
74.400 361.000
1.616.000 1.498.900

293.500
49.600
63.600
406.700

231.000
65.200
6.700
302.900

826.500

445.100

390.7002)118.8002)

77.300
712.200

81.200
972.600

76.700
-60.700

44,1%

64,9%

80.600
103.500

-14,9%

1) Motorvermogenresp.1200en700pk.
2) Tenopzichtevaneenlooptijd vandeleningvan10jaarte
beschouwenalsachterstalligeaflossingen.
3) Uitgaandevaneendalingvandebesomming in1986van20%
(tabel2,noot2)wordendezepercentages in1986resp.63
en29%.
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34,2%

De (veronderstelde)kasstromen in1985en19861)hebbende
financiëlepositievanbeidevoorbeeld-bedrijvensterkverbeterd.
Opmerkelijk ishetherstelvanhetbedrijfmeteenindeaanvang
zwakkefinanciëlepositie:vaneennegatiefvermogentoteen
eigenvermogendatplm.eenderdevanhetbalanstotaaluitmaakt.
Hoewelditopzichzelfacceptabelismoeterechterdirectaan
toegevoegdwordendatdefinanciëlepositievaneendergelijkbedrijf tochnogkwetsbaar isomdatdemotor (12jaaroud)binnen
afzienbaretijdmoetwordenvervangen.Demiddelenomaandeze
vervangingsverplichting tevoldoenontbrekennogopdebalansper
ultimo1986.
Definanciëlepositievande"modaleniet-investeerder"per
ultimo1986kangunstigwordengenoemd.Eenhoogaandeelvanhet
eigenvermogen,terwijlervoldoendeeigenmiddelenlijkente
zijnomhetschipeventueeltevervangendooreennieuwekotter
vandezelfdegroottemet40à45%eigenmiddelen.

Debedrijvenmetmiddenslagkotters
Niet-investerende bedrijvenzijngeconcentreerd indecategoriebedrijvendieéénschipmeteenmotortot1100â 1200pk
exploiteren.Vooralindegroep301-1100pk,demiddenbedrijven,
werdenzeerweinignieuwekottersgebouwdna1973.
Medealsgevolghiervanishetaandeelvandemiddenslagkottersindetotalekottervloot sterkgedaald:van44%eind 1978
tot23%aanheteindvan1985,zoalsblijktuit tabel4.
Tabel4 Aantalkleinere,middelgroteengrotekotters
(per31december)
1978
Kottersmeteenmotor:
t/m300pk
301t/m 1100pk
meerdan1100pk
Totaalaantalkotters

178
218
102
498

1985

251 (41%)
145(23%)
223(36%)
619 (100%)

Menzoukunnendenken,datdebedrijvenmetdemiddenslagkotters,dienaarverhouding hetminst totvernieuwingzijnovergegaan,heteerstaandebeurtkomenbijeeneventuelesaneringsronde.Hetisdantochechternodigomdeperspectievenvandeze
middenbedrijvengenuanceerd tebezien.Zoalshiervoorookalover
de"niet-investeerders"werd opgemerktmoetmenervooroppassen
omnietofweinig investerenrechtstreeks inverband tebrengen
metachteroprakenofgeenperspectiefmeerhebben.
Eenbelangrijk gedeeltevandemiddenbedrijvenvertoonteen
gezonderentabiliteit eneengoedefinanciëlepositie.Ruwweg
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gezegd valtdemiddengroepin2categorieënuiteen:bedrijvenmet
eenzwakkefinanciëlepositieenbedrijvenmeteengoedetotuitstekende financiëlepositie.
Naarschattingismomenteelbijongeveer30à35%vande
middenbedrijvenheteigenvermogennegatiefoferglaag (minder
dan25%vanhetbalanstotaal),terwijlbij40à45%vandezebedrijvenheteigenvermogendehelftofmeervanhetbalanstotaal
uitmaakt (opbedrijfseconomischebasis).
Dezelaatstebedrijvenkunnenoverhetalgemeenhunfinancieringsverplichtingen goednakomen;voortslijkenervoordeze
bedrijvengoedeperspectieven tezijnomhethuidigeschip,indiennodig,tevervangendooreennieuwekottervandezelfde
grootte.
Erkandanookwordengesteld dateenbelangrijk gedeelte
vandemiddenbedrijvengoedeperspectievenopcontinu'iteitheeft
ennietdirectvoorsaneringinaanmerkingkomt.Bovendienmoet
ooknietwordenvergetendatkotterbedrijvenmeteenzwakkefinanciëlepositieeensnelherstelkunnenvertonenineengoed
jaar.Degetaxeerdeontwikkeling in1985en1986bijheteerder
genoemdevoorbeeldbedrijf metnegatiefeigenvermogenmaaktdit
duidelijk.
Tenslottemoetnogwordenopgemerktdatdemiddenslagkotters
zorgenvooreengevarieerd aanvoerpatroon (naastplatvis,rondvis
enharing)waardooreenvoortgaandeuitdunningvandemiddenbedrijvenmindergewenstis.

Samenvattingenconclusies
-
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Indekottervisserijheerstnogaldemeningdatmenmeemoet
doenmetcapaciteitsvergrotende investeringen ("de pkrace"),omdatmenandersachteropraaktenvandevisgronden
wordtverdreven.Dezeopvatting isbegrijpelijk omdatindezetakvanvisserij,zijhetinafnemendemate,sprakeis
vangemeenschappelijk eigendomvandevisgronden ("de gemene
weidestituatie").
Hetisechtermogelijk omteoverlevenindekottervisserij
wanneermennietmeedoetmetdezepk-race.Dat isgebleken
uiteenonderzoeknaardebalanspositievanbedrijvendie
langerdan11jaarhetzelfdeschip (boven300pk)exploiteerden.
Dezegroep"niet-investeerders",diegemiddeld 15jaarmet
hetzelfdeschipvoeren,maaktmomenteelslechts10à15%
uitvanhet totaalaantalkotterbedrijven.Gemiddeld bezien
beschikkenzijoverrelatiefveeleigenvermogenenhunliquiditeitspositie isgunstig.Voortszijnervoordedoorsnee"niet-investeerder"goedeperspectievenopcontinuïteit
omdatervoldoendeeigenmiddelenlijkentezijnomhet
schip,indiennodig,tevervangendooreennieuwekottervan
dezelfdegrootte.

De "niet-investeerders"vallennogalduidelijk intweegroepenuiteen:bedrijvenmeteen(erg)zwakkefinanciëlepositie (eigenvermogenoverwegendnegatief)enbedrijvenmet
eensterkefinanciëlepositie(gemiddeld85%eigenvermogen).Delaatstecategorie,diemen"devrijwilligenietinvesteerders"zoukunnennoemen,isgroterdandeeerste,
"deonvrijwilligeniet-investeerders".
Opgrondvandegunstigeperspectievenvan"devrijwillige
niet-investeerders"kanwordengestelddatbedrijvendiein
eennieuw,groterschiphebbenge'investeerdzichinveelgevallenookzonderdezeinvesteringgoedhaddenkunnenhandhaven.
Demiddenbedrijvend.w.z.debedrijvenmeteenschipinde
klasse301t/m 1100pk,tellennaarverhoudingdemeeste
nietofweiniginvesterendebedrijven.Ookvoordezegroep
alsgeheelgeldtdatmenervoormoetoppassenomhetnietof
weinig investerenrechtstreeksinverband tebrengenmet
achteroprakenengeenperspectiefhebben.
Bijeeneventuelesaneringishetdanooknietjuistom
eerst tedenkenaandemiddenbedrijven.Hoewelongeveereen
derdedeelvandezecategorieeenzwakkefinanciëlepositie
vertoont isereenaanzienlijk groteregroepmiddenbedrijven
meteengezondefinanciering (65à70%eigenvermogen)en
goedeperspectievenopcontinuïteit.
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Noten
1) Dezebijdragewerdhalf septembergeschreven;hetzijndeop
datmomentmeestaannemelijkeveronderstellingen.
2) Dezebalanspositieszijnberekenddoormiddelvaneengeautomatiseerd simulatiemodel,datisgeprogrammeerd door
H.Harmsma.
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GROTEENKLEINEKOTTERS,RENTABILITEITSVERHOÜDINGEN
W.Smit

Voorvelendiebijdekottervisserijzijnbetrokkeniseen
regelmatig terugkerendonderwerpvangesprekdeverhouding tussen
groteenkleinekotters.Dezediscussiebehelstveelaleenaantal
facetten,diedeverhouding tussenbeidegroepenbepalenen
be'invloeden 1). Inditartikelzalhetprobleem "groteofkleine
kotters"wordenbelichtvanuit degezichtshoekvandebedrijfsresultaten,zonderoverigenseenuitspraak tedoenoverdebetekenisvananderediscussiepunten.
Vooreenvergelijkingvandebedrijfsresultatenvangroteen
kleinekotterszullencijfersmoetenwordengebruikt,dieenerzijdsopdezelfdebasiszijnberekend enanderzijdsbetrekking
moetenhebbenopeenvisserijonderdezelfdeomstandigheden.Het
zoubijvoorbeeld onjuistzijnomzondernadereoverwegingende
bedrijfsresultatenvankleineengrotekottersindelaatstejareneenvoudigweg naastelkaartezetten.Immershetbestaanvan
eenomvangrijkevlootgrotekotterszoueendermategroteinvloed
opeenvisserijmetkleinekotterskunnenhebben,dateenvergelijking ophetzelfdemomentnietreëelis.Aandeanderekant
heefteenvergelijking tussendevisserijmet-gemiddeld-kleinerekottersinbijvoorbeeld hetbeginvandezeventiger jarenen
dehuidigevisserijmetoverwegendgroterekottershetbezwaar
vaneeninmiddelssterkveranderd prijsniveauenvansterkgewijzigdeprijsverhoudingen,zowelvanvisalsvoorkostenelementen.
Inhetnavolgendezaleenuitwerkingwordengegevenvaneen
berekeningswijzedietocheenbasiskanvormenvooreendergelijkevergelijking.Daarbijzullentweebenaderingswijzenworden
gevolgd:
Eenvergelijkingopbasisvancijfersuit1985,waarbijeen
voorzieningwordtgetroffenvoordeinvloeddiedevisserij
metgrotekotterszoukunnenhebbenopdiemetkleinerekotters;
Eenvergelijking tussendevisserijin1972metpraktisch
uitsluitend kleinekotters-althansvolgensdehuidige
maatstaven-endevisserijin1985metoverwegendgrote
kotters,waarbijcorrectiesvoorverschilleninprijsniveau
en-verhoudingenwordentoegepast.
Devergelijking zalwordenbeperkt totdebedrijfsresultaten
vandekottervisserij;resultateninanderesectorenvandesamenleving-toeleverende industrie,afnemendebedrijven-worden
buitenbeschouwinggelaten.

Kleineengrotekottersin1985
UitgegevensvanhetLEI2)blijktdatdegemiddeldebedrijfsresultatenvankleinerekottersIn1985achterblijvenbij
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dievangrotekotters,evenals ineenaantalvoorgaandejaren.
Vooreennaderevergelijking zullendegegevensvanNoordkotters
boven300pkwordengehanteerd.DeZuidkotterszijnbuitenbeschouwinggelatenwegensdebetrekkelijkegeringeomvangvandie
vloot,metname tussen300en1100pk,zodattoevalligeverschilleneengroterolkunnengaanspelen.Ookdecategoriekleine
kotterst/m 300pkwordtnietindebeschouwingbetrokkenomdat
devisserijmetdezekotterswatbetreftvisgronden(12-mijls
zone)endeaardvandevisserij(bijdezekottersspeeltdegarnalenvisserijeenmeerofmindergrotererol)nietvergelijkbaar
ismetdevisserijmetgroterekotters.
Omnader tekunneningaanopdeprestatiesvandeverschillendetypenkotterszalwordenuitgegaanvandejaarbesomming,
verminderdmetdeoliekosten,perpk.Daardoorwordenverschillen
inenergieverbruikvanverschillendevisserijeninaanmerkinggenomen.Hetolieverbruikinmetnamedespanvisserijligtaanzienlijkonderdatindeboomkorvisserij,zodateeneenvoudigevergelijkingvanbesommingenperpknietvolledigis.
Besommingenminusoliekostenperpkin1985,gemiddeldvoor
deverschillende categorieënkotters,zijnvermeld intabel1.
Tabel1 Noordkotters 1985;besommingminusoliekostenperpk:
Pk-groep

301-800
801-1300
1301-2000
boven2000

Besommingminus
oliekostenperpk
inguldens
1359
1124
1070
958

Index,gemiddelde
1301-2000pk=100

127
105
100
90

Decijfersleiddentotdeeersteconclusiedatdeopbrengst
naaftrekvanoliekostenperpkdaaltnaarmatehetmotorvermogen
hogeris.Eennaderonderzoekzalmoetenuitwijzenofdegeconstateerdeverschillenrepresentatief zijnvoordegenoemdekottergroepen.Deeerstevraagdaarbijisofdegemiddeldeprestatie
vandebemanningeninallegroepenvergelijkbaaris.Het isduidelijk datindevisserijaltijd verschillenzullenblijvenbestaantussenbemanningendieeenhogeopbrengstrealiserenen
bemanningenmeteenlagereopbrengst.Ditverschilkanworden
veroorzaaktdooreengeringeremotivatie,tevredenzijnmeteen
relatief lagerinkomen,minder geneigd zijnommetslechteweersomstandighedendoortevissen,kennisenkunde,enz.Dezeopbrengstverschillen brengenonvermijdelijkinkomensverschillenmet
zichmee.
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Deze laatsteleidendanweeronvermijdelijk totverschilleninde
mogelijkheden-enineenaantalgevallendegeneigheid-omte
investereningroterekotters.Alsgevolgvandeinvesteringsgolf
vandelaatste jarenkandatbetekenendat-gemiddeld-opde
nieuwegrotekottersdebemanningenvarenmettraditioneelde
hoogsteinkomens,terwijlopdekleinerekotters-gemiddeld -de
bemanningmetdelagereinkomenszijnblijvenvaren.
Omeenindruktekrijgenvanderelatieveprestatievande
bemanningenisintabel2daartoeinelkegroephetaantalkottersinviersubgroepeningedeeld,elkomvattend25%vanhetaantalkottersenwel inaflopendevolgordevanbesommingminus
oliekostenperpk.
Tabel2.Noordkotters1985;besommingminusoliekostenperpkin
guldens,pergroepgemiddeldoverviersubgroepen,elk
omvattend 25%vandeschepeninvolgordevanafnemend
resultaat (tussenhaken:index,groep1301-2000pkin
dezelfdekolom= 100)
Pk-groep

Eerstekwart Tweedekwart Derdekwart Vierdekwart

301-800 1923(151)
1488(133)
1139(113) 886(101)
800-1300 1442(113)
1193(106)
1020(101) 839(96)
1301-2000 1273(100)
1122(100)
1007(100) 877(100)
boven2000 1132(89)
984(88)
930(92) 787(90)

Opvallend isdatdeverschillenbinnenhetbereiktussen301
en2000pkbijdekottersmetrelatiefdebesteresultatenaanzienlijk groterzijndanbijdiemetmindergoederesultaten.
Tussendegroepen1301-2000enboven2000pkblijkenderelatieve
verschillenpraktischsteedsophetzelfdeniveauteliggen.
Aangenomenkanwordendathetbestekwartvandekottersin
derespectievegroepenbevarenwordtdoorderelatiefbeterpresterendebemanningen.Uitdienhoofdegeeftdanookhetverloop
vanbesommingminusoliekostenperpkvanhetbestekwartbeter
aanhetgeenmetdekottersvanverschillendegroottekanworden
gepresteerd,waarbijhet "bemannings-effect"zogoedmogelijk is
uitgeschakeld.
Uithetbovenstaandekandegevolgtrekkingwordengemaakt,
datbesommingminusoliekostenperpkopdekottersvan301-800
pkgemiddeldweliswaar27%hogerwasdanopkottersvan1301-2000
pk,maardatbijvergelijkbarebemanningeneenmeeropbrengstvan
gemiddeld 51%waarschijnlijkeris.Gebruikmakendvandezeverhoudingzijnintabel3,naast degerealiseerdebedrijfsresultatenvaneenaantalgroepenin1985,gestandaardiseerdebedrijfsresultatenberekend.Alseenmaatvoorhetinkomensgenererendeffectvandevisserijisdegemiddeldearbeidsopbrengst -somvan
loonbestanddelen,zoalsdeelloonensocialelasten,ennettoresultaat-peropvarendeaangemerkt.
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Tabel3 Noordkotters 1985;gemiddeldebedrijfsresultatenper
vaartuig (1000gld)
Pk-groep

A.Gerealiseerd
401-600
601-800
801-1100
1101-1300
1301-1500
1501-2000
boven2000

BemanningBesommingOverigeArbeids- Arbeidsminus
techn. opbrengstopbr.per
oliekn. kosten
opvarende
enaflev.
kosten

5,0
5,4
6,0
6,5
6,9
6,9
7,0

B.Gestandaardiseerd
401-600
5,0
601-800
5,4
801-1100
6,0
1101-1300
6,5
1301-1500
6,9
1501-2000
6,9
boven2000
7,0

655
840
1023
1180
1427
1710
2004

784
977
1146
1271
1427
1710
2004

350
411
516
678
747
1019
1392

350
411
516
678
747
1019
1392

305
429
507
502
680
691
612

61
79
84
77
98
100
87

434
566
630
593
680
691
612

87
105
105
91
98
100
87

De in1985bestaandeverschillentengunstevandegrote
kottersblijkennaeenaanpassingvandecijfersvoorhetbemanningseffect geheelverdwenentezijn.Opgrondhiervankangeconcludeerdwordendat,vanuithetgezichtspunt vanbedrijfsresultateneninkomen,bijgelijkegeaardheid enkundevandebemanning
geenvoorkeurvoorkleinereofgroterekottersbestaat.
Opeenandermogelijk effectvanhet tegelijkertijdvaren
vaneengrotevlootgrotekotterseneenkleinerevlootkleinere
kottersisdaarbijnogniet ingegaan:deconcurrentie opdevisgronden.Hetisduidelijkdatdekrachtige,grotekottersten
opzichtevandekleinerekotterseenvoorspronghebben.Metde
bestaandegegevens isechtereendergelijk effectnietmeetbaar.
Om tocheenindruktegevenvandeinvloedvandeze concurrentie
ishetvolgendevoorbeeld,uitgewerkt intabel4illustratief.
Daarbijisuitgegaanvaneencompensatievooreenveronderstelde
verminderingvan1%vandebesommingminusoliekostenvoorelke
100pklagerdan1650pk.
Bijeenverondersteeld effectvan1%per100pkblijktvolgensdezegegevensdebalans tezijndoorgeslageninderichting
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Tabel4 Noordkotters 1985;gestandaardiseerdebedrijfsresultatennacorrectievoorhetbemanningseffectenbovendien
nacorrectievoordeconcurrentie opdevisgronden
(1000gld.)
Pk-groep

BemanningBesommingOverigeArbeids- Arbeidsminus
techn. opbrengstopbr.per
oliekn. kosten
opvarende
enaflev.
kosten

A.Gestandaardiseerd voor
401-600
5,0
601-800
5,4
801-1100
6,0
1101-1300
6,5
1301-1500
6,9
1501-2000
6,9
boven2000
7,0
B.Gestandaardiseerd voor
concurrentie opdevisj
401-600
5,0
601-800
5,4
801-1100
6,0
1101-1300
6,5
1301-1500
6,9
1501-2000
6,9
boven2000
7,0

bemann!ngseffect

784
977
1146
1271
1427
1710
2004

350
411
516
678
747
1019
1392

bemanningseffecten
gronden

874
1070
1226
1328
1427
1710
2004

350
411
516
678
747
1019
1392

434
566
630
593
680
691
612

87
105
105
91
98
100
87

bovendien voor

524
659
710
650
680
691
612

105
122
118
100
98
100
87

vandekleinerekotters.Hoeweldeinvloedvandeconcurrentieop
devisgrondenopdebedrijfsresultatenvankleinerekottersmomenteelnietmeetbaaris,dientdeze invloedniettewordenonderschat.Geringeverschillenindebesommingblijkenreedsin
aanzienlijkemateintegrijpenindeonderlingeverhouding tussenderespectievegroepenkottersvoorwatbetreftdeinkomenspositie.

Kleinekottersin1972,grotein1985
Eenanderemogelijkheid omdebedrijfsresultatenvangrote
enkleinekottersonderling tevergelijken isdeconfrontatievan
detotalekottervisserijintweesituaties:eenmetinhoofdzaak
kleinekotterseneenmetvoornamelijk grotekotters.Indeze
visserijsector isdatalleenmogelijkdooreenvergelijkingvan
tweeperioden:bijvoorbeeld 1972en1985.In1972voereenkleine
zeevisserijvloot (totalekottervisserijzondergarnalenvisserij)
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van470kottersmeteengemiddeldmotorvermogenvan490pkper
vaartuig.In1985voereenkleinezeevisserijvloot (totalekottervisserijboven300pk)van372kottersmetgemiddeld 1297pk.
Natuurlijk gaateenrechtstreekse vergelijking vandevisserijinbeide jarennietop.Daarvoorhebbenzichindetussenliggendeperiodeteveelzakengewijzigd.Enkeleinhetooglopende
ontwikkelingen diebijdevergelijkingmoetenwordenmeegenomen
zijn:
a. Doordewaardedaling vandegulden (inflatie)ishetalgemeenprijsniveaugestegen,zodatuitkomsteninguldensniet
zondermeervergelijkbaarzijn.
b. Deprijsverhoudingenvandiversevissoortenzijnwaarschijnlijkgewijzigd,evenalsdievanverschillende kostensoorten
(olieprijsstijging!).Daardoorzaleenrechtstreeksevergelijkingook totonjuisteconclusieskunnenleiden.
c. Devisstandkanzich,inhetbijzonderdoordeachtereenvolgende investeringensgolgenvan1973-1976en1980-1985en
dedaarmeegepaardgaandegroterevisserijdruk,gewijzigd
hebben.
De invloedvaninflatieengewijzigdeprijsverhoudingenkan
wordenopgevangendoorzoweldevisserijmetdevlootvan1972
alsdiemetdevlootvan1985indeprijzenvan1985uit tedrukken.Danwordtbereikt dattweevisserijsituatiesmetelkaarwordenvergelekenalsofdieplaatszoudenhebbenin1985.
Voorhetprobleemvandeverschillendevisstandenkaneen
oplossingwordengevondendoorbeidevisserijenbinnenhuneigen
kader tehouden.Ditbetekent datenerzijdsdevisserijmetde
vlootvan1985beschouwdwordt zoalsdieinrealiteitwas,dusop
eenvisstand zoalsdie (mededoordeeigenvisserij-inspanning
vandievloot)inwerkelijkheidwas.Anderzijdszaldevisserij
metde1972-vlootwordenbeschouwd onderdeomstandighedenvan
1972,ervanuitgaandedatdevisstand inhetvergelijkingsjaar
1985isgrotelijnengelijk zouzijnalsin1972,mededoordater
zichinmiddelsgeenuitbreiding vandevisserijcapaciteitzou
hebbenvoorgedaan.
Deuiteindelijkevergelijkinggaatdustussentweesituaties,eenvisserijmetgrotekottersmetdevisstanddiebijdie
visserij"behoort"eneenvisserijmetkleinerekottersmetde
daarbijbehorendevisstand.Voordevergelijking vandebedrijfsresulatenwordenvoortsbeidesituatieswatbetreft opbrengsten
enkostenuitgedrukt indezelfdeprijzen.
Devergelijkbaarheid vanbeidevisserijsituatieswordtop
dezewijze nietgeschaad door "bemanningseffecten",omdatdegehele sectorwordt samengenomen endaarmeeookhetgehele spectrum
vanbemanningen,hunaard,kunde,enz.Ookeffectenvandeconcurrentieopdevisgronden spelennietmee,omdatbeidesituaties
onafhankelijk vanelkaar zijnwaargenomenengeenonderlingebeïnvloedingvangroteenkleinekottersplaatsheeft.
Omtoteenvergelijkbaretotalevisserij-omvangtegeraken
zijninbeidesituatiesdesectorresultatenberekendvoordezelf-
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dearbeidslnzet.Daarvoor isopdevlootvan1972eenkleinecorrectie toegepast omdetotaleomvang (2253opvarenden)Inovereenstemming tebrengenmetdeomvangvandevisserijin1985
(2288opvarenden).Hiermeewordtbereiktdatinbeidesituaties
wordtgesprokenovereenvisserijmetdezelfdepersoneelssterkte.
Intabel5zijndebedrijfsresultateninbeidesituatiesdewerkelijke situatievan1985endenaar1985toegerekendesituatievaneenvisserijmetaanzienlijkkleinerekottersin1972
- voordegehelesectornaastelkaargeplaatst.
Uitdecijfersblijkteenaantalinhetooglopendeverschillen:
a. Bijdezelfdearbeidsinzetzijnuiteraardmeerkleinerekottersindevaartdangrotere (ongeveereenkwartmeer).
b. De totalebesommingvooreengelijkaantalvissersismet
eenvlootkleinerekottersongeveereenkwartminder.
c. Hettotalemotorvermogenvandevlootkleinerekottersis
ongeveerdehelftvandiemetgrotekotters,evenalsde
oliekosten.
d. Deoverige technischekosten (kostenzonderoliekostenen
loonbestanddelen)nemenmetongeveereenkwartaf.
e. De totalearbeidsopbrengst blijftgelijkofwordtzelfsiets
hoger.

Tabel5 Bedrijfsresultatenvandetotalekleinezeevisserijsector;derealiteitvan1985eneenberekendesituatie
metdevlootvan1972(min.gld.)
Bedrijfsresultaat op
basisvan

Vloot-1972
inprocentenvan
vloot-1985 vloot-1972 vloot-1985
Aantalkotters
Totaalmotorvermogen (1000pk)
Aantalopvarenden
Olieverbruik(min.liter)
Besomming
Af:oliekosten
overigetechn.kosten
totaletechnischekosten
Arbeidsopbrengst

372
483
2288

470
231
2288

126
48
100

301

155

51

693
212
290
502
191

525
109
214
323

76
51
74
64

202

106

N.B.: Vloot-1985=kottervloot exclusiefkotterst/m300pk.
Vloot-1972=kottervloot exclusiefgarnalenkotters.
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Eeneersteconclusie isdatmethetzelfdeaantalvissers,
varendopkleinerekotters,detotalebesommingkleinerismet
behoud vanhetzelfdetotaleinkomen.Omdatinbeidesituatiesmet
dezelfdeprijzenpervissoort isgerekend betekent dit-afgezien
vandeinvloedvanveranderingeninhetpakket-ingrotelijnen
eveneenseenkleinereaanvoer.Ditzoutegemoetkomenaande
huidigequota-perikelenenaanadviezenvanbiologendevisserijdruk terug tenemen.Inditopzichtisduseenvoorkeuruitte
sprekenvooreenvisserijmetkleinerekotters,temeeromdatde
inkomenspositievandevissersnietwordtaangetast.
Optweefacetten,dieindevergelijkingnognietexpliciet
aandeordezijngekomen,moetnogdeaandachtwordengevestigd.
Indeeersteplaatsisdeveronderstelling datinbeidesituaties
metdezelfdevisprijzenpervissoort isgerekend discutabel.De
totalebesomming ismetdevlootvan1972opdezewijzeeenkwart
minderdanmetdevlootvan1985endaarmeedusdeaangevoerde
hoeveelheid indezelfdeordevangroottelager.Ditzouaanleidingkunnenzijnvoorhetveronderstellenvaneenander (hoger?)
prijsniveau,vooralvoorvissoortenwaarvoorNederland eenbelangrijkemarktpositie inneemt (tongeninminderemate schol).
Behalvevoordetotaleaanvoer zullen,doormogelijkeverschillen
tussenhetaanvoerpakketvan1972endatvan1985,voordeafzonderlijkevissoortennogsterkereprijsverschillenkunnenoptreden.Debeschikbaregegevens (metnamehetontbrekenvaneen
kwantitatieveaanvoerspecificatiein1985)latenechterniettoe
decalculatiesinditopzicht teverfijnen.Omdieredenisvolstaanmet eencalculatiebijgelijkeprijzen.
Daarnaast zijnmogelijkewijzigingeninvisserijtechniek in
hetgeding.De rondvisvisserijbijvoorbeeldwerd in1972praktischuitsluitendmetdebordentrawluitgeoefend.Indezeventigerentachtiger jarenisechterdespanvisserijoprondvisontwikkeld,dieeen-vaakaanzienlijke-verbeteringvandeopbrengsten/kostenverhouding opleverde.Meteendergelijkeontwikkeling isbijhetoverbrengenvandevisserijvan1972ophet
exploitatieniveauvan1985geenrekeninggehouden.Hetisaannemelijkdat,ookalzoudevlootsamenstellingzichophetniveau
van1972hebbengestabiliseerd,eendergelijkeontwikkelingzich
zouhebbenvoorgedaan.Ditbetekentdatdebedrijfsresultaten
metdevlootvan1972waarschijnlijk beterzoudenzijndanuit
tabel5blijkt,daarmeedevoorkeurvooreenvisserijmetkleinerekottersversterkend.
Inaanvullingopdevergelijkingvanhet totalesectorresultaatinbeidesituaties isintabel6ingegaanopdebedrijfsresultatengemiddeld perschipenperopvarende.
Uitdegemiddeldenpervaartuig blijktdekleinschaligheid
vandevisserijmetdevlootvan1972tenopzichtevandiemetde
vlootvan1985.Daarbijisvanbelangdatdegemiddeldebesomming
perschipminderdaaltdandeinzetvanhetschip (motorvermogen)
endedaarmeeverbandhoudendekosten (olie).Daardoorisdeuiteindelijkearbeidsopbrengstperschipslechtsweinig lagerdan
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Tabel6 Bedrijfsresultatenvandekleinezeevisserij,gemiddeld
perschipenperopvarende;derealiteit van1985en
eenberekendesituatiemetdevlootvan1972(1000gld.)
Bedrijfsresultaat op
basisvan

Vloot-1972
inprocentenvan
vloot-1985 vloot-1972 vloot-1985
A.gemiddeld perschip
Motorvermogen
Bemanning

1297
6,15

490
4,87

38
79

809

330

41

1862

1117

60

569

232

41

780
1349

455
687

58
51

513

430

84

Motorvermogen

211

101

48

Olieverbruik (1000liter)

132

68

52

Besomming

303

230

76

Af:oliekosten
overigetechn.kosten
totaletechnischekosten

92

48

52

128
220

94
142

73
65

83

88

106

Olieverbruik (1000liter)
Besomming
Af:oliekosten
overige techn.kosten
totaletechnischekosten
Arbeidsopbrengst
B.Gemiddeldperopvarende

Arbeidsopbrengst

meteenvisserijmetgrotekotters.Ditverschilzoumogelijknog
kleinerwordenindiendegenoemdeverbeteringeninvisserijtechniekenmogelijkhogerevisprijzeninsamenhangmeteenlagere
aanvoermedeinbeschouwingwordengenomen.
Gemiddeld peropvarendeisooksprakevaneenzekereschaalverkleining,echterniet indiematealsgemiddeld perschip.De
inzet perman-endusdeoliekosten-daaltmetronddehelft,
besommingenoverigekostenpermanslechtsmetrondeenkwart.
Uiteindelijk blijfteenenigszinshogerearbeidsopbrengstper
opvarende terbeschikking,ongeachtheteffectvaneenmogelijk
verbeterdevisserijtechniekenvanmogelijkhogerevisprijzen.
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Uitdelagerebesommingperopvarendekan-tegeneengelijk
prijsniveau-eengemiddeld geringerevangstpermanwordenafgeleid.Ditzoutevenseenverminderingvande-lichamelijke-arbeidvandevissersbetekenen.Ookuithoofdevanarbeidsomstandighedenzoudenkleinerekottersdusdevoorkeurverdienenboven
grotere.

Conclusies
Eeneenvoudigevergelijking vandebedrijfsresultatenvan
grotereenkleinerekottersisnietmogelijk.Dit isenerzijds
hetgevolgvanverdringingsverschijnseleninhethuidigevisserijpatroon:kleinerekottersvissentenopzichtevangrotere
achterhetnet,zowelwatbetreftdebemanningenalswatbetreft
hetgezamenlijk bevissenvandevisgronden.Anderzijdsligtde
bloeiperiodevandekleinerekottersineenandertijdperkdan
dievandegrotere;hetisduidelijkdateeneenvoudigevergelijkingdoordejarenheeneveneensnietrechtstreeksmogelijkis.
Omtocheenvergelijkingmotelijk temakenzijndecijfers
dusdanig aangepastdateenredelijkevergelijkingsmaatstafis
bereikt.Alsdevergelijking beperktwordt totdebedrijfsresultatenendedaaruitvoortvloeiende inkomens,danblijkendekleinerekottersnietvoordegrotereondertedoen.Zoweleenonderlingevergelijkingvande-aangepaste-bedrijfsresultatenin
1985alseenvergelijkingvande-eveneensaangepaste-visserij
in1972metdiein1985leidentotdezelfdeconclusie.
Er isredenomaantenemendatkringenbinnendekottersectorenookdaarbuitenzichnietbewustzijnvandehierbeschrevenverhoudingen.Voordezenishetbelangrijk dezeinzichten
mede tebetrekkenineenvisieoptoekomstigeontwikkelingenin
dekottersector.
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OVERCAPACITEITINDEKOTTERVISSERIJ
J.W.deWilde

"Erzijnbelangrijkewanverhoudingenontstantussende
nationalevisserijcapaciteit endeindenaastetoekomstte
realiserennationaleaanvoerenenbesommingen..."
"De ...vraag,dieinditverband ...aandeordemoetwordengesteld is:eenbeperkteverminderingvandevlootcapaciteit (b.v.20%)ofeengeforceerdevermindering(b.v.
50%)?"
"Erzijno.i.zwaarwegendeargumentenomindeeerstkomende
jareneenmindersterkebeperkingvandekottervlootnate
streven,..."
Uit:DeNederlandsezeevisserijopdedrempelvaneennieuw
tijdvak;Jaarverslag 1974,Landbouw-EconomischInstituut.
Bovenstaande citatenuiteenpublikatiedieaandevooravond
vandegrotesaneringvandekottervisserijwerdgeschrevenRijneveld leiddedeafdelingVisserijnogmaarenkelejarenzijnhelaasopnieuwactueel.Algemeenismenvanoordeeldater
eenovercapaciteit isvandekottervloot.Inditartikelwilik
nietingaanopdeontstaansgeschiedenisvandieovercapaciteit,
maarhetbegripzelfendetoepasselijkheidervanopdekottervisserijaaneennaderebeschouwing onderwerpen.Hierbijzal
duidelijkwordendat:
-hetbegripovercapaciteit nieteenduidigis;
- deomvangervanafhangtvandegehanteerdedefinitie;
- deomvangervanbovendiendoorendogeneenexogeneoorzaken
wisselvalligis;
- deaanvaardbarecapaciteitmetdekottervloot ismeegegroeid;
- deaanvaardbareomvangvandevloothoogstensachteraf isvast
testellenenniettevorenteberekenenvalt.
Eenoplossingwordthiermeenietaangedragen,weleenmeer
genuanceerd Inzichtindeproblematiekwaarvooroverheidenbedrijfslevenzichgesteldzien.
Geeneenduidigbegrip
Alsmenspreektvanovercapaciteit indevisserij,dankunnendaarmeezeeruiteenlopendedingenwordenbedoeld.Demeest
gangbareengemakkelijkst aansprekendeopvattingisdatdeproduktiecapaciteit groterisdannodigomdejaarlijksviaquoteringenenvrijevisserijenbeschikbarehoeveelhedenvistevangen.Hoeweldedaarbijpassende "technischmaximaal"tenoemen
capaciteiteenvoudiglijktvast testellenzalhiernablijkendat
ditbepaaldniethetgevalis.
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Eentweedeopvattingkoppeltdeovercapaciteitaanhetoverbevissingsbegripuitdevisserijbiologie:vanovercapaciteitis
daarinsprakealsermeercapaciteitwordtingezetdanvoorduurzaammaximaleproduktievanvisnodig is.Hethangtafvanhet
bevissingsniveauwaaropdetoelaatbarevangstenwordengesteld
hoeveelde"biologischoptimale"capaciteitkleinerisdande
technischmaximale.
Spiegelbeeldigaandezetechnisch-biologische omschrijvingen
zijntweeomschrijvingen tegevenvanuiteconomischgezichtspunt.
Zokanvaneconomischeovercapaciteitwordengesprokenalshet
totaalvandekostenvandevisserijhettotaalvandeopbrengstenvanquotaentevangenvrijevissoortenoverschrijdt.Ook
ditlijkteeneenvoudig engoedbruikbaarcriterium,maarermoet
wordenvastgestelddatde "economischmaximale"capaciteitnogal
wisselvalligkanzijn.
Tenslottekanoptheoretischeconomischegrondenvanovercapaciteitgesprokenwordenalsindevisserijmeer capaciteit
wordt ingezet-endaarmeemeerkostenwordengemaakt-danvoor
hetbehalenvanduurzaammaximalewinstenoftoegevoegdewaarde
nodig is.Doorpositieve prijseffectenbijkleinereaanvoerzal
de "economischoptimale"capaciteitoverhetalgemeenkleiner
zijndandebiologischoptimale.
Optimaniet toepasselijk
Debovenomschrevenoptimalecapaciteitenhebbennietveel
meerdantheoretischewaardemetbetrekking totdekottervisserij.Debiologischoptimalecapaciteitzouslechtsininternationaalverbandgerealiseerdkunnenworden,insamenhangmet
eenbiologischoptimalebevissingvandeinternationaalgeëxploiteerdevisstand.Gezienhetniveauwaaropdetoelaatbarevangsten
wordenvastgesteld,lijktbiologischoptimalebevissinggeen
doelstellingvanhetGemeenschappelijk Visserijbeleid tezijn,
althansdaaringeenprioriteit tegenieten.(Bijhetbeginvande
quoteringen inNEAFC-verbandwasdaarvanwelsprake,hetgeenm.i.
heeftbijgedragenaanhetfalenervan).
Ookeconomischoptimalecapaciteit isinbeginselalleenop
internationalebasisterealiseren.Erishiernogweleennationalevariantdenkbaar,waarindevisserijbinnendenationale
quotameteenminimumaancapaciteiteninzetblijvendmaximale
winstenoftoegevoegdewaardenzoubehalen.
Hetnastrevenvaneconomischeoptimaliteitvansectorenvan
bedrijvigheid pastnietbijzonder inhetNederlandsebestelvan
vrijeondernemingsvorming.Eenzekereverspilling isinherentaan
ditstelsel,omdatdeinzetvanproduktiefactoren ineconomisch
aantrekkelijke activiteitendeneigingheefttoetenemen,tot
doordalingvanbetwinstniveauenderisico's inaanmerking
nemenddeactiviteitgeenaantrekkingskrachtmeerheeft.Eris
geenaanleidinghiervoordevisserijeenuitzondering temaken
endeomvangervantothetminimaalwenselijke terug tebrengen.
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Afgezienvandevraagofdevisserijdaarbijwerkelijk optimaal
zoukunnen functioneren (verminderde spreidingvanactiviteiten
indebreedstmogelijke zin)klevenhieraanonaanvaardbaremaatschappelijkebezwaren.Dezelfdebezwarenklevenoverigensookaan
hetbiologischoptimum,zijhetinminderemate.
Dewerkgelegenheid zousterkverminderen,nietalleeninde
visserijzelf,maarookindetoeleverendebedrijvenenwaarschijnlijk zelfsindeafnemendesector,dooronvolledigeuitputtingvandequota.Naasthetlegertjewerklozendathieruit
zouvoortvloeien,dikwijls invrijkwetsbareregio's,zoueen
kleinekastebevoorrechtevissersontstaanmetvorstelijkeinkomens.Menzouweliswaardieinkomenskunnenafromen-tothoever?
- omdaarmeedeuitkeringenaandewerklozentebetalen,maarop
eendergelijkconstructie zitindehuidige sociaal-economische
situatieniemand tewachten.Eenverspillingvandemogelijke
winstenviaeenhogereinzetvanproduktiefactoren,waarbijde
"vrijemaatschappelijkekrachten"voordeverdelingzorgenvalt
danverretepreferen.
Maximalecapaciteitnietconstant
Ditbrengtonstotdeecononischmaximalecapaciteit,waarbijhetverdeelprobleemzichnietopdiewijzevoordoetende
winstengemiddeldgezientotnulzijngereduceerd.Hetlijkteen
aantrekkelijkeoplossing,omdatheteconomischkrachtenspelvoor
evenwichtkanzorgen,zonderveelingrijpenvanbuitenaf.Marktmechanismenhebbeninbeginseleenstabiliserend effectopde
bedrijfsuitkomsten.Bijmindergoedevangbaarheid vaneen
vissoort zijndekostenpereenheid relatiefhoog,maardoor
hogereprijzenkunnendeopbrengstenpereenheidooktoenemen.
Devisserijzoekteenevenwicht tussendeverschillende soorten
bijdegunstigste kosten-opbrengsten-verhouding.
Kiestmenbijdehuidigegunstigeruilvoetvooreconomisch
maximalecapaciteitvandekottervloot,danvergtdatweliswaar
dekleinsteverminderingvancapaciteitenwerkgelegenheid,maar
blijfteenstrakkebeheersingvandeactiviteiten-viaindividuelecontingentenen/of stilligregelingene.d.-noodzakelijkom
debeschikbarequotaniet teoverschrijden.Zouindetoekomstde
ruilvoetweerverslechteren,watzeeraannemelijk is,danlevert
datinbeginseleenzekeredruktotuitstootvancapaciteitop.
Demobiliteit vanproductiefactoren,vooralvankapitaal,isin
dekottervisserijechtergering.Visserijbedrijven proberenzo
langmogelijk teoverlevenenbeteretijdenaf tewachtenenleggendaarbijgrotevindingrijkheidenuithoudingsvermogen aande
dag.Indiesituatie zaldedrukomdebeschikbarequotateoverschrijdennoggroterzijndanbijeengunstigeruilvoet.
De conclusievandezeoverwegingenmoetzijndatdeeconomischmaximalecapaciteit doorexogeneeconomischeinvloedenwisselvallig isendatinverbandmetdedaarbijbehorendevoortdu-
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rendedrukopdequotering oplangeretermijndevoorkeurmoet
wordengegevenaaneencapaciteitdiedetechnischmaximalebenadert.
Ookdetechnischmaximalecapaciteit isechtergeenconstant
gegeven.De indrukbestaatdatdeindebiologischeadviezenaanvaardbaargeachtevisserijdruknietsteedsdezelfdeis,terwijl
bijdevaststellingvandetoelaatbarevangstendieadviezenniet
steedswordengevolgd.De jaarlijksovereengekomenquotavergen
daardooreentelkenswisselende capaciteit.Dedoorhetbedrijfslevenweleensgevraagde stabielequotazoudendezaakalleen
maarverergeren,omdatdaarmeeschommelingenindevisstandende
jaarklassesterktes-endaarmeeindevangbaarheid-wordenmiskend.
Plaatselijke enseizoenmatigeafwijkingenvandegemiddelde
vangbaarheidvormeneenextraverstorende factor.De toelaatbare
vangstenvandemeestesoortenwordenvastgesteld opbasisvande
toestandsbeoordeling vandestand indegeheleNoordzee.Devis
isechterinhetalgemeennietgelijkmatigverdeeld.Dichtheidsverschillen,doorhetbestaanvandeelpopulaties,voorkeursgebiedeninsamenhangmetdeleeftijdentrek-enpaaigedrag,zijn
meerregeldanuitzondering.Hoeweldezebiologischepatronenop
zichmeestalslechtslangzaamveranderen,kunnendoorsnelle
schommelingen injaarklassesterkte enverschuivingen inbevissingspatronenlocaleafwijkingeninvangbaarheid betrekkelijk
groot zijn.(Vissersdieenerzijdseenbeperktareaalbevissenen
daarinanderzijdsdegrootstedichthedenzullenopzoeken,verschillenwellichtookdaardoornogaleensvaninzichtmetdebiologen).Zokunnenquotaverlaagdworden terwijldeNederlandse
kotters inhunvisgebied juistgoedevangstmogelijkhedenaantreffen,ofverhoogd alsdekottervissersvindendatdestander
slechtvoorstaat.
Tegendezeachtergrond lijktbijhetstrevennaardetechnischmaximalecapaciteitvandekottervloothetaanhoudenvan
eenzekerereserveverantwoord.Datvergtwelbegeleidendemaatregelenombinnendequotateblijven,maarhieraankanwaarschijnlijk-zolangeenquoteringsstelsel bestaat-nooitworden
ontkomen.Eenredendaarvoor isalleenalhetinhetvoorgaande
gemakshalve buitenbeschouwing gehoudensterkgemengdekarakter
vandevisserijdoorkotters.Nietalleenwordenverschillende
takkenvanvisserijbedreven,maarbinnendietakkenbestaatde
productieuiteenmengselvansoorten,gequoteerdeen"vrije".
Onvermijdelijkeverschilleninvangbaarheid enmatevanquotering
tussendediversesoortenmakennadereregulering-ofweldoor
deproducentenorganisaties ofwelvanoverheidszijde-gewenst,
omvoortijdigeuitputting ofonvolledigebenuttingvanquotate
voorkomen.Ermagnietopgerekendwordendatheteerdergeschetstemarktmechanismehiervolledigvoorzalzorgen.
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Aanvaardbare capaciteit toegenomen
Nadeze theoretischebeschouwingenoverdemaatvoorovercapaciteit ishet tijdvooreenblikopdepraktijk.Meerdere
malenisindelaatstevijftienjarenvanuitverschillendegezichtspunteneenaanvaardbareomvangaangeduidvandekleinezeevlootofdekottervloot (decombinatievankleinezee-engarnalenvloot).Hetopmerkelijke daarbijisdatdeaanvaardbarecapaciteitdegroeivandekottervlootminofmeerbijhield.
Toenin1972doordeNederlandseVissersbond overeenbegrenzingvanhetmotorvermogenperschipwerd gediscussieerd,
steldeDeVeendatvooroptimalebevissingvandetongstand inde
Noordzeeeenboomkorvlootvan90.000pkvoldoendewas.Onzerzijds
isvervolgensgesuggereerd,datinverbandmetdebijvangstenen
nevenvisserijendieookeenzekerecapaciteitvergdeneentotale
omvangvandekleinezeevlootvanca.150.000pkaanvaardbaarzou
zijn.Indezevisie,dieineersteinstantieuitgingvaneenbiologischoptimalecapaciteit,bestond in1972-toen227.000pkin
dekleine zeevisserijwerd ingezet-aleenovercapaciteitvan
50%. (Degarnalenvisserijmet22.000pkbleefhierbijbuitenbeschouwing).
Enkele jarenlaterisdeindeaanhefvanditartikelaangehaaldekeuzetussen20%en50%capaciteitsvermindering aande
orde.Hetisheteerstequoteringsjaarentevensheteerstejaar
vandegrotesanering: 1975.Letwel,deeventuelevermindering
met50%hadniet tendoeleenoptimalebevissingtebereiken,
maarleeknodig-geziendeuiterst ongunstigeinterneruilvoet
vandietijd-omoplangeretermijneenrendabelevisserijweer
mogelijk temaken.Deeconomischmaximaleenoptimalecapaciteit
lekenelkaarteoverlappenenbenedenhetbiologischoptimumof
technischmaximum teliggen.Zo'nvermindering zoudecapaciteit
vandekleinezeevisserijtotca.170.000pkhebbenteruggebracht,nietveelmeerdandeeerdergenoemdeaanvaardbarecapaciteit.Opdoordelateregangvanzakengerechtvaardigde gronden
werd echtereenvoorkeuruitgesprokenvooreenmindersterkeinkrimping.
Ditwerd ookdedoelstellingvanhet saneringsbeleid:een
omvangvanca.300.000pk (inclusief degarnalenvisserij)werd
aanvaardbaargevonden.Dezedoelstellingwerdnietgeheelbereikt,enerzijdsdoordatmindercapaciteitaandevisserijwerd
onttrokken,anderzijdsdoordatdeinvesteringsgolf in1975nog
nawerkte.Deomvangvandekottervlootwasnadesaneringuiteindelijk 325.000pk.Gegevensuithetonderzoekduidenerop,dat
dezevlootdetechnischmaximalecapaciteitbijdetoenmalige
quotamaarweinigoverschreed.Desnelverbeterderuilvoethadna
enkelejaren-metinachtneming vandequota-deexploitatievan
eenietsgroterevlootnogweltoegelaten.
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Inmiddels isdeomvangvandekottervlootmeerdaneen
beetje toegenomen.InhetkadervanhetGemeenschappelijkVisserijbeleidheeftdeoverheidhetMeerjarigOriëntatieProgramma
1984-'86opgesteld.Daarinwordtopnogalsimplistischewijzedeopbrengstperpkinhetverliesgevende jaar1983wordtgeconfronteerdmeteengetaxeerdeaanvoerwaardevandeaanNederland
toegewezenquotaplusbijvangsten-eeneconomischmaximalecapaciteitvandekottervloot geschatop460.000pk.DeEuropese
Commissieheeftvervolgensbepaalddatdekottervisserijtotdeze
omvangmoetwordenteruggebracht.Tenopzichtevandeomvangvan
devlootperultimo1985betekentdateenreductiemetruim15%.
Ineenramingvandebedrijfsresultatenvandezeevisserij
bijdequotavan1986tenbehoevevanbeleidsinstantieskwamSMIT
beginditjaaralsnevenresultaat toteenschattingvandeinzetbarecapaciteit.Dezezouca.80%kunnenbedragenvandeinzet
vandekottervloot in1984.Detechnischmaximalecapaciteitwerd
daarmeegeschatopca.415.000pk.Nadrukkelijkwordthierde
term "geschat"gebruikt,omdatheteenzeerzorgvuldigeendaarmeevrijcomplexebenaderingwasvandeeventuelegangvanzaken.
Inzo'nbenadering spelenveronderstellingen tenaanzienvande
relatievevangbaarheid vandeverschillendevissoorteneencrucialerol.
Deeconomischmaximalecapaciteitgaatbijdehuidigeruilvoetdetechnischmaximalewaarschijnlijk ruimteboven.Hetzou
mezelfsnietverbazenalsdebestaandekottervlootvanca.
570.000pkzichalsgeheelzonderverliestelijdenaandequota
zoukunnenhouden.Ditsluitoverigensnieteenverliesgevende
situatievoorallebedrijvenuit.
Argumenten1975gegrond
Uithetvoorgaandekomtnaarvorendatdeopeenofandere
manierbenaderdeaanvaardbare capaciteitvandekottervloot inde
loopvananderhalf decenniumruwweg tothetdrievoudige istoegenomenendeontwikkelingvandewerkelijkecapaciteitminofmeer
opdevoetgevolgdheeft.Deeerstevraagdiedaarbijopkomtis:
hoeisditmogelijk?Hetantwoord opdievraagligtvooreenbelangrijkdeelinargumentendiein1975werdenaangevoerd omeen
mindersterkebeperkingvandevlootnatestreven.
Indevisserijhebbenzichvooralindejarenzeventigaanzienlijkeverschuivingenvoorgedaaninhetproduktiepakket.Zo
werd descholeensteedsbelangrijkerproduktvandeboomkorvlsserij,enerzijdsgestimuleerd doormarktontwikkelingen,anderzijdsdooreenversterking vandescholstand.Hetbelangvande
biologischgezienkwetsbare tongnammetgelijketredaf,zodat
beidesoortennueenpraktischgelijkaandeelindetotalebesommingvandekottervisserijhebben.Daarnaast ishetbelangvan
denevenvisserijeninhetgeheeltoegenomen,metnamevandevisserijoprondvis (tabellen2.3 en5.3van"Visserijincijfers
1985"gevenhiervaneenglobale indruk).
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Ook inhetbeheersbeleid dedenzichbelangrijkeveranderingenvoor.Zoveranderde-medeonderinvloedvanideeënoveronderlinge samenhangentussenvispopulaties-dedoelstellingvan
hetbeleidvan:(biologisch)optimalebevissing,naar:instandhoudingvandevisstand.Impliciet isdaarmeeeenzekerematevan
biologischeoverbevissing toelaatbaargeworden.Indeloopder
jarendedenzichbovendienverschuivingenvoorindeaandelenvan
dedeelnemende landen.DeerkenningdieNederlanddaarbijals
platvlsproducentkreegkwamdekottervisserijtengoede.Hetniveauvandetoelaatbarevangstenwerdbovendienvoordebelangrijkesoortenregelmatigbegunstigddoorhetoptredenvangoede
jaarklassen.
Dezefactorentezamenmaaktendeinzetmogelijkvaneenkottervlootmeteenveelgrotercapaciteitdaninhetbeginvande
jarenzeventigkonwordenvoorzien.Afnemendeefficiencymettoenemendekottergroottekaneenextrabijdragehebbengeleverd.Of
metditallesdegroeiindegeopperdeaanvaardbare capaciteiten
geheelkanwordenverklaard,iszonderkwantificeringvanbovengenoemdeeffectenafzonderlijk nietvasttestellen.Eendergelijkekwantificering lijktechterpraktischonuitvoerbaar.
Vertekend beeld
DeschattingenvanSmitkomeneropneerdatdehuidigekottervlootbijnormaleinzetdetoegekendequotametomstreeks35%
zouoverschrijden.Zondereendergelijkenietweg tecijferen
overschrijding tewillenbagatelliseren,komthetmevoordatbij
velendeindrukbestaatdathetomveelmeerzougaan.Eentweede
vraagdiezichdanookvoordoet,is:hoekonditbeeldvangigantischeovercapaciteit enontduikingenontstaan?Hetantwoord
hieropligtmijnsinziens-enikstadaarinnietalleen-inbelangrijkemate indewerkingvanhetstelselvanindividuelecontingentering.
Ditstelsel,datdooronsbijdeinvoeringvandequoteringenwerdgepropageerd,heefthelaasinzijnoorspronkelijkebedoeling-ondernemershuntoegekendevangstrechtenoptimaalte
latenbenutten-gefaald.Vanmeetafaanisditdoelvoorbijgeschoten,doordatbijdetoewijzingvandeplatviscontingenten
nietofnauwelijksrekeningwerd gehoudenmetdebijveelbedrijventoegenomencapaciteit.Mededoordesterkebeperkingeninde
beginjarenvandequoteringkwamenbedrijvenmetgrote,nieuween
vaak zwaargefinancierdekottersdaardoorineenonhoudbarepositie.Omhetbedrijfendeeigenenbemanningsinkomens teredden
zocht envondmenwegeninparticuliereverkoopen"tweede
markt".Desfeervanclandestiniteitdiehierdoorontstondwekte
binnenenbuitendevisserijoverdrevenideeënoverwatgaande
wasenleiddetotverkeerde conclusies.
Vergetenwerd inhetalgemeendatnaastdegroterekotters
eenflinkegroepkleinerebestondmetvaaknietteverwaarlozen
contingententongenscholdiedezemaargedeeltelijk ofinhet
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geheelnietopvisten.Zokonhetgebeurendatin1979bijquota
van9900tontongdoorhetCBSslechtseenaanvoervan7400ton
werd geregistreerd.Degrotereplatvisaanvoerders zetten,inhun
strevenofficieelbinnenhethuntoegewezen individuelecontingent teblijven,zoveellangsofficieuzewegaf,datdetotale
officiëlevangstruimschootsbenedenhetnationalequotumbleef.
Dezesituatieduurt-ooknahetvankrachtwordenvanhet
Gemeenschappelijk Visserijbeleid-alleenmaarvoort,zijis
hooguitnogwataangescherpt.Nogsteedskomendegrotekotters
tekortenhoudendekleinereplatviscontingenten over.(De"groep
Tuip"claimdein1985over4000tontongen18.000tonscholte
beschikken,dievoornamelijk alsruilmiddelvoorrondviswerden
gebruikt).Deovertredingenwaardegroterekottersopworden
betrapthangensamenmet,ofbetreffendeindividuelecontingentering.Hetaanhoudenvaneenreservebijdetoedelingmaakt
daarbijdatmeneerderofernstigerinovertredingis.
DehoogstongunstigeconclusiesdieEuro-inspecteurs in1985
trokken-quotum-overschrijdingenvanmeerdan100%werden"vastgesteld"-berustenongetwijfeld opeenonjuiste interpretatie
vanopenkeleafslagengedurendekorte tijdwaargenomengebeurtenissen.Generalisatievanbeperktewaarnemingenvanaandelen
dieopde"witte"ende "grijze"marktwordenverkochtmoetenwel
toteenzeersterkvertekendbeeldleiden.Datopgrondvaneen
dergelijkebeeldvormingdeNederlandsevisserijinhetinternationaleforumwordtbeoordeeld iszeertebetreuren.
Overcapaciteit onberekenbaar
Deverwardeenuiteenlopende ideeën overdebestaandeovercapaciteitkunnenbijbeleidsmakersdebehoeftedoenontstaanaan
eennauwkeurigeberekeningvandeaanvaardbare capaciteitvande
Nederlandsekottervloot.Eendergelijkeberekening ismijnsinziensslechts "expost"uitvoerbaarenniet "exante".Deomstandighedenindevisserijzijnwelachterafvast testellen,maar
alleenmetvrijgroteonzekerheidsmarges tevoorspellen.Ingeval
vaneenenkelvoudigevisserijzouopgrondvanwaarnemingenin
hetverledeneenredelijk betrouwbarebenaderingwelhaalbaar
zijn.Degeschiedenis toontechteralaandatineensamengesteldevisserijalsdievandekottersector deonderlingewisselwerkingenenverschuivingen zocomplexkunnenzijndatzealsonvoorspelbaarmoetenwordenbeschouwd.
Afgezienvanhetpraktischeprobleemdatdebenodigdegegevensvoorhetbouwenvaneenmodelsinds1982ontbreken,zijner
(opditmomentnog)onoverkomelijkemodeltechnischeproblemen.
Tenoemenzijndeuiteenlopende effectenvan:
wisselingen intoegestanevisser!jdrukvanjaaropjaar;
verschilleninvangbaarheid tussensoortenenvanjaartot
jaar;
desamenstellingvandevlootnaarpk-klassen;
deverdeling vandebemanningskwaliteit overdevloot;
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dewisselende inzetvancapaciteit overdediverse takken
vanvisserij;
debijvangstenvanalofnietgequoteerde vissoorten;
deeventuelevisserijenopniet gequoteerde soorten.
Vooraldeze invloedenzijnaannemelijke veronderstellingen te
doen,maar iederecombinatie daarvanlevert nietmeeropdaneen
goedeschattingvandeaanvaardbare capaciteit,niet veelbeter
daneeneenvoudiger tot standgekomenexpost-schatting alsdie
vanSmit.
Debeleidsmakers zullenzichdusmoetenverzoenenmetdegedachtedatdeaanvaardbare capaciteit onberekenbaar is.Eenvoorzichtigebenadering ervan lijktdaaromnogsteedsgeraden.Indit
opzicht iserindetwaalf quoteringsjarenweinig veranderd.
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CONCURRENTIETUSSENAMBACHTELIJKEENINDUSTRIËLEVISSERIJ
P.Salz

Inleiding
Zeevisserijbehoort totdetraditioneleeconomischeactiviteiteninallelandendieoverenigekustlijnbeschikken.Netzo
alsindeanderesectorenheeft ookdevisserijindeafgelopen
decenniaeengrotetechnologischeontwikkelingdoorgemaakt.Hierdooriseensituatieontstaanwaarinkleineengroteschepen
naastelkaaropererenenvaakdezelfdevisstandenexploiteren.
Ditkomt zowelindeontwikkeldealsindeontwikkelingslanden
voor.Dewetgevingvanveelontwikkelingslandenbiedtechterrelatiefweinigbescherming aandekleinerevisserswaardoorzij
vaakindeconcurrentiestrijd hetonderspitmoetendelven.

Onderscheid tussenambachtelijkeenindustriëlevisserij
Indienmennaardeindustrialisatiegraad kijktzoudener
drietypenvisserijenonderscheidenkunnenworden:
1. Dekleinschaligevisserij;
2. Desemi-industriëlevisserij;
3. DeIndustriëlevisserij.
Deverschillentussendezedriegroepenzijnweltalrijk,
maaraandeanderekant iseenalgemenegrensnietaltijdeven
gemakkelijk tetrekken.Althansnietintheorie.
Indecontextvandeontwikkelingslanden zoumenglobaal
kunnenstellendatdekleinschaligevisserijbeoefendwordtmet
betrekkelijk kleineschepen,misschien tot15m,dielokaalgebouwd zijnendatmenmeestalpassievevistechnieken toepast.Tot
desemi-industriëlevisserijwordenschepentotongeveer25mgerekend.Ditzijndanvooraltrawlersenpurse-seinersdietoch
nogrelatiefdichtbijdekustblijvenwerkenendieevenalsde
kleinevissersversevisaanvoeren.De industriëlevisserij
betreft inhet "Noorden"gebouwde schependievaak tenminstevoor
eendeelinbuitenlandsehandenzijn.Devangstwordtaanboord
bewerkt,bijvoorbeeld ingevrorenofingeblikt.Indezeopsomming
zijnreedseenpaarcriteriagenoemd:groottevanschepen,vismethodeenbewerking aanboord.
Eenmeergedetailleerde engestructureerdeanalysevande
verschillenentegenstellingentussendeverschillendevisserijen
zouvijfverschillendeaspectenalsuitgangspuntkunnennemen:
1. Detoegepastetechniek-schepenenhunuitrusting,vismethoden,debenodigde infrastructuuraandewal,technologischeafhankelijkheid.
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2.
3.
4.
5.

Hetnatuurlijkemilieu-visgronden,vissoorten,afhankelijkheid vanhetweer,e.d.
Deeconomische factoren-investeringskosten,prijzen,
marktverhoudingen,distributie,verwerking.
Desocialeaspecten-status,organisatieaanboord enaan
dewal,rolvandevrouw.
Deinstitutioneleaspecten-hoesterkisdepositievande
vissers i.h.a. tegenoverdeoverheidenhoegoedzijnde
verschillendegroepenvissersbinnendeoverheidvertegenwoordigd.

T e c h n o l o g i e
Hetduidelijksteverschilligtindeschepenenhunuitrusting.Deambachtelijkevissersvissenmet traditionele,lokaal
gebouwde,vaartuigendievaaknieteensgemotoriseerd zijn,ofschoondoorverschillendeontwikkelingsinspanningen vande
laatste10-15jaarbuiten-enbinnenboordmotorenwelopredelijke
schaalge'introduceerd zijn.Hetvistuigwordtzonderhulpmiddelen
aanboordgehaaldendevangstblijft indeergstegevalleninde
openluchtliggen.Ditbetekent datdekleinevissersalleenin
dekustwaterenkunnenopereren,hunproduktiviteit laagisenhun
vangstensnelbederven.
Deindustriëlevissersschepen zijnuitgerustmet sterkere
motoren,gekoeldevisruimen engeavanceerdenavigatie-envisopsporingsapparatuur.Defabrieksschepenkunnendevisfilerenen
invriezenofinblikken.Hetvistuigwordtmechanischaanboord
gehaald.Zebiedeneveneenseenaanzienlijk betereaccomodatie
aandebemanning.
Indemeestegevallengebruikendekleinevisserspassieve
vistechnieken,lijnen,kieuwnettenofverschillende soortenvallen.Debelangrijksteuitzonderinghieropisderingzegendie
b.v.bijdelichtvisserijgebruiktwordt.Juistomdatdekleine
visserstechnischnietinstaatzijnvisactiefoptesporenwordenerindelaatstejarensteedsmeerz.g.FAD'sgebruikt.FAD
betekent "FishAggregatingDevice".Dit iseenverankerdvlotgemaaktvanbamboeofpalmbladeren.Uitdepraktijkblijktdat
drijvendevoorwerpenkleinevisaantrekkenenkleinevistrekt
weergroterevissenaan.BijdeFAD'swordtweermetlijnenof
nettengevist.
De industriëlevisserijpastactievemethodentoe:trawlof
purseseine.Metbehulpvanelectronische apparatuurwordtdebodemafgezochtenvisscholenopgespoord.Bijdetonijnvangstwordenzelfshelikoptersingezet.
Hieruitvolgtdatdekleinschaligevisserijveelminder
energieintensief is,ookalzijndeschepengemotoriseerd.Uit
eenonderzoek inNoorwegenindejaren '70isgeblekendatbij
off-shore trawling 1kgbrandstofperkgvisverbruiktwerd.De
trawlvisserijdichterbijdekustgebruikte0,6kgbrandstof ende
passievemethoden slechts100gram.Hetzalookduidelijk zijn
datdeinfrastructuurbehoeftenvandeindustriëlevlootaanzien65

lijk zijn.Havensmetvoldoendediepgang,droogdokkenvoorreparaties,gekoeldeopslagplaatsen (wantperaanlandingwordengroterehoveelhedenvisaangevoerd),voldoende transportmiddelen
voordedistributieeneenfungerendhandelssysteemvanveilingen
engroot-endetailhandelaren.Ambachtelijke visserijvereist
daarentegenaanzienlijkminder.Afgezienvanhetfeitdatde
meeste schepennogophetstrand getrokkenworden,zijndebenodigdehavenskleinereneenvoudiger,maarquaaantalzijnheter
meer.Dedistributie ofverwerking vandekleinerehoeveelheden
kanmetveeleenvoudigermiddelen.
Bijhetlaatsteisweleennuancering opz'n plaats.Insommigelandenwordenookdoordekleinevissersgedurendebepaalde
seizoenengrotehoeveelhedenkleinepelagischevisaangevoerd sardien,ansjovis,horsmakreel,makreel,e.d.Hier ligteenmoeilijk oplosbaarprobleem.Inhethoogseizoenzoueengrotegroep
consumentenvandelageprijzenkunnenprofiteren,maarontbreekt
deopslag-endistributiecapaciteit.Dezeinfrastructuurisechterop jaarbasisnietcommercieelrendabelomdatdiegedurende
het laagseizoensterkonderbenutblijft.Bijgrotevangstenkunnendeprijzenzoverdalendatdehelevisserijonrendabel
wordt.Doordateenindustriëlevloot instaatiseenveelgroter
gebied teexploiteren,zijndeseizoenmatige invloedenvanveel
minderbelang.
De technologievandeindustriëlevisserijsteltookhogere
eisenaandemensendiehierbijbetrokkenzijn.Specialistenzijn
nodigvooronderhoud vanmotoren,koelinstallaties enelektrische
enelectronischeapparatuur.Naastkenniszijnerookonderdelen
nodig dieechterindepraktijk zeldenvoorradigzijn.Detechnologischeafhankelijkheiddieaandeindustriëlevisserijinherent
is,speelt indekleinschalige visserijnauwelijkseenrol.

Het n a t u u r l i j k e

m i l i e u

Het isbelangrijk tebeseffendatdevisstapelsnietoveral
indezeegelijkmatigverspreid zijn.95%vanallevisvoorraden
bevindtzichbovendecontinentaleplatten,d.w.z.toteendiepte
van200m.Maarookhierbinnenkunnenkleinerijke,engrotearme
gebiedenonderscheidenworden.Inheteerstegevalkanhetenkele
honderdenofslechtstientallenvierkantekilometersbetekenenin
gebiedendieveleduizendenvierkantekilometersbeslaan.
Degeëigendevistechniek isafhankelijkvandebodemgesteldheid,de tevangenvissoort enzijngedrag,diepte,afstandvan
dekust,deweersomstandigheden,enz.Rotsigeonregelmatigebodemszijnvoortrawlersniettoegankelijk,maarwelvoorkleinschalige lijnvisserij.Gebruikvangrotepurseseinersvereist
voldoendediepte.Alshet inbepaalde seizoenenslechtweerisen
devisgrondenvervandekust liggen,kanvisserijmetkleine
schepenonmogelijk zijn.
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Doordegeografische spreidingvandekleinschaligevisserij
sluitdezebeteraanbijdespreidingvandebestandenvandebodemvis.Detotaleproduktiekostenzijnlager,zodatookeenlagerebesommingrespectievelijkkleinerevangstvoldoendeis.Aande
anderekantmoetendeindustriëleschepeneenaanzienlijkhogere
besommingbehalenomdehogeoperationeleenvastekostentedekken.Dit ismogelijkalsmeneenhoogwaardigevangstaanvoertof
grotehoeveelhedengoedkopevis.Heteerstealternatief isaantrekkelijkeromdathetminderwerkvoordebemanninginhoudt.
Deprijsvangarnalenkanmisschienf30-40/kgzijnterwijlindustrievisvoorvismeelsoms slechtsf40pertonopbrengt.
Indepraktijk blijkenvelevisgrondenvoorzoweldekleinschaligealsvoordesemi-industriëlevlootaantrekkelijkte
zijn,waarbijsomsdezelfdeensomsverschillendevissoortengeëxploiteerdworden.Erwordtnietalleenomvisgeconcurreerd,
maardetrawlerskunnenookhetvistuigvandekleinevissers
beschadigen.
Erkanookconcurrentiebestaanomdezelfdesoortmaarop
verschillendevisgronden.Viskanopjongereleeftijddichtbij
dekustwordengevangenenlateropdiepergelegenvisgronden.
Inditgevalkandekleinschaligevisserijde (semi-)industriële
bedreigen.
E c o n o m i e
Deaardvandeconflictenheeftduidelijkeconomischeachtergronden.Degrotereschepenmoetenmeervangenomfinancieel
rond tekomen.Dekleinevissersblijvenkleinomdatdeintensief
bevistevisstandonvoldoendewinstmargesbiedtvoormodernisering.
Concurrentiekanookopdemarktenvoorkomen.Aanvoervan
groterehoeveelhedenversevisdoorde industriëlevlootkande
prijzendoendalen.Hethoeftechternietalleendemarktvoor
vistebetreffen,maarookdekapitaalmarktvoorcredietenofde
marktvoorvisbenodlgdheden.Ditlaatsteisvooralvanbelang
alsmenvanimportafhankelijkis.
Insommige landenwordtdesemi-industriëlevlootbeheerd
dooreenstaatsrederijofdooreenkleinaantalparticuliereondernemersdieookdedistributiekanalenkunnenbeheren.Doorhun
invloednemenzulkeeenhedeneenmonopoliepositie indiezetot
eigenvoordeelkunnenuitbuiten.
Uithetoogpuntvandenationale economie spelenechterook
andereaspecteneenrol.Dewerkgelegenheid,groeivanhetinkomeneninkomensverdeling,zijndriefactorendieinhetvoordeel
vandekleinschaligevisserijzoudenpleiten.Aandeanderekant
ishetdevraag inhoeverredeambachtelijkevisserijalsexportgeoriënteerde sectorzoukunnenfungerenenofervoldoendehoeveelhedenvismeteenconstantekwaliteit aangevoerdkunnenworden.Technischzouhetwelmoetenkunnen,maar organisatorisch
isditmoeilijk.
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Deeerdergenoemde technologischeafhankelijkheidvandeindustriëlevlootbrengtmet zichmeedateen(groot)deelvande
kosteninbuitenlandsevalutagemaaktmoetenworden:Brandstof,
onderdelen,aflossingvancredieten,vistuig,uitrustingvande
werkplaatsenvooronderhoud,e.d.Dezekostenzijnbijdekleinschaligevisserijaanzienlijk lager.
Dekleinevisserszullenregelmatignoganderebronnenvan
inkomstenhebben,b.v.uitdelandbouw.Ditismogelijk doordat
zijnooit langachtereenopzeekunnenblijven.Debemanningen
aanboordvanindustriëleschepenzijn,doordelangereisduur,
nietindegelegenheid ommeerderebronnenvaninkomstentehebben.
S o c i a l e

a s p e c t e n

Erzijneveneensessentiëleverschillentussendetweegroepenophetsocialevlak.Indeindustriëlevisserijzijndetaken
enverantwoordelijkhedenaanboordhiërarchischverdeeld eneris
sprakevaneenzekerespecialisatievandebemanning.Tussende
bemanningsleden zijnerzeldenfamiliebanden.Hetsocialeleven
vandebemanning isnogalonevenwichtigdoordelangereisduren.
Inaldezeaspectenvertoontdeartisanalevisserijhettegendeel.Watvrijwelallevisserswelgemeenschappelijk hebbenis
hunlagesocialestatus.
Degewoontenendetraditiesspelenindekleinschaligevisserijeenveelsterkere roldanindeindustriële.Ontwikkeling
vankleinschaligevisserijvereisteenzekereflexibiliteitdie
doordetraditionelevissersnietaltijdopgebrachtkanworden.
Inzulkegevallenzalvisserijontwikkelingdoornieuwemensengedragenmoetenworden,b.v.uitdelandbouw.De (semi-)indstriële
visserijen,diebetrekkelijk recenttotontwikkelingzijngekomen,wordenveelminderbelemmerd doormenselijkeinertie.
SociologischestudiesinMidden-Amerikahebbenuitgewezen
datdekleinevissershunberoepalseenvrijelevenstijlzienen
nietindeeersteplaatsalsbronvaninkomsten.Zezijndanook
niet temotiverendoorvooruitzichtenophogerinkomenenbeter
bestaan.Devormingvanvissers-coöperaties heefto.a.zoweinig
succesomdatorganisatieregelrechtingaattegenhetbesefvan
individuelevrijheid diebijvissersergsterkis.
Dezementaliteit betekent indekleinschaligevisserijdat,
alsmennieteconomischgedwongenis,menniethoeftuittevaren
endeproduktie stopt.Grotereschepenmoetenechterblijvenwerkenwatdesnoodsmeteenzeerwisselendebemanningkan.
I n s t i t u t i o n e l e

f a c t o r e n

Uiteindelijk zijnertegenstellingenophet institutionele
vlak-enerzijds tussendevissersendeoverheidenanderzijds
opnieuwtussendeverschillende groepenvissersonderling.De
vissers,misschienmeerdananderen,hebbeneengroteaversie
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tegendemensen inkantoren.Zijvinden,ennietonterecht,dat
zijbijdebureaucratie onvoldoendebegripvinden,o.a.doordat
ernauwelijksmensenbijzittendieenigepraktischekennisvan
visserijhebben.Decommunicatie tussendeoverheid endevissers,enmetnamedekleinevissers,verlooptvaakmoeilijk.
Dekleinschalige endeindustriëlevisserijstrijdenechter
ook onderlingopditvlak,metnameomdefondsendiedeoverheid
aanvisserijontwikkelinguitgeeft:voorwiewordendehavensgebouwd,welkeopleidingenwordenopgezet,hoezaldebuitenlandse
hulpwordenbesteed ofwatvooronderzoekwordtgefinancierd.Bij
beantwoording vandezebeleidsvragen speeltaltijddekeuzetussenverschillende soortenvisserijeneenbelangrijkerol.Inde
praktijk blijktdaterrelatiefmeerfondsennaardeindustriële
visserijgaanenwelomzeeruiteenlopende redenen,b.v.prestige
ofeenvoudvanorganisatie endecorruptiezalookeenrolspelen.
Devoorkeurvoordeindustriëlevisserijkangeïllustreerd
wordenaandehandvantweevoorbeeldenuitWest-Afrika.Tussen
1974en1979werd inSierraLeone slechts6,7%vandeoverheidsinvesteringen invisserijaankleinschaligeactiviteitenbesteed
terwijl67%voor34industriëleschepenbestemdwerd.Dekleine
vissersmoesten36,5%belastingopimportgoederenbetalenende
industriëlevisserijslechts 10%.HetSenegalesezesde5-jarenplan('81-'85)had66%vanhetvisserijbudget aanindustriële
activiteiten toebedeeld.
Bovendienkomtontwikkeling vandeindustriëlevisserijop
gangdoordevoorkeursbehandeling dieaanjoint-venturesgegeven
wordt.Opdezewijzekanzowelbuitenlandskapitaalalskennisop
kortetermijnaangetrokkenworden.
O v e r z i c h t
Tabel1geefteenoverzichtvandebesprokenfactorenmet
eenbeoordelingvanhuninvloedopontwikkeling inhetalgemeen.
Deplus-endemintekensmoetendanookrelatief,d.w.z.ten
opzichtevanelkaar,geïnterpreteerdwordenennietabsoluut.De
industriëlevisserijscheptimmersookwerkgelegenheid eninkomen.
Rolinontwikkeling
Afhankelijk vandeaanwezigevisbestanden,deproblemenen
mogelijkhedenvandevisserijsectorendedoelstellingenvanhet
beleidgaatdeontwikkeling vankleinschaligeresp.industriële
visserijmetverschillendevoor-ennadelengepaard.
Kleinschaligevisserijheeftdevoordelenvanwerkgelegenheid,spreidingvaninkomensenproduktiemiddelen,eenbetere
technologischeaansluitingbijhet lokaleniveauenregionale
spreidingvanaanvoer.Deaktieradius vandeschepenisechter
beperktmetalsgevolggevaarvanoverbevissingvandekust69

Tabel1.Voor-ennadelenvanuit ontwikkelingsoptiek

Ambachtelijke
visserij

Industriële
visserij

1.Technologie
Technologischeafhankelijkheid
Actieradiusschepen
Lokalescheepsbouw
Energie-intensiteit
Behoefteaaninfrastructuur

+
+
+
+

2.Hetnatuurlijkemilieu
Afhankelijkheid vandeschepen
Afhankelijkheid vanhetweer
Selectiviteit
Visserijinspanningvs.bestanden
Stockmanagement

+
+
-

3.Economie
Werkgelegenheid
Secundaireeffecten
Spreiding inkomen
Spreidingaanvoer
Eigendomsverhoudingen
Prijzenenhoeveelheden
Potentieelvoorexport
Investeringskosten
Kosten inbuitenlandsevaluta

4.Socialeaspecten
Socialeaansluiting
Flexibiliteit
Buitenlandsedeelname
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+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

wateren.Dezevisserijwordtbeoefenddooreentraditionele
gemeenschapdienietaltijdvoorveranderingenopenstaat,o.a.
omdathierdoordegevestigdebelangenvandeeliteingevaarzoudenkunnenkomen,ofdelevensstijlzoumoetenveranderen.Erkan
nietzondermeergesteldwordendatgroterevangstentothogere
inkomenszullenleiden.Eenproduktiegerichtegemeenschapvereist
eenstrakkereorganisatiewat tegendeaardvandevissersin
gaat.Doorhetgroteaantalkleineeenhedeniskleinschalige visserijonoverzichtelijkwatdebiologischebeheersingvandebestandenmoeilijkmaakt.
Semi-industriëleofindustriëlevisserijgeeftbetrekkelijk
weinigwerkgelegenheid aanboordvanschepenmaarhetkangrondstofaanvoerenvoorverwerkendeindustriewelkerelatiefarbeidsintensief is.Deinkomstenendeproduktiemiddelen zijngeconcentreerd ineenpaarhanden:indehandenvandestaatdieniet
ergefficiënt zijn,indebuitenlandsehandendiehunaandeel
repatriërenofindelokalehandendieookalleenineigenbelang
geïnteresseerd zijn.Hetgrootsteprobleemisdetechnologische
afhankelijkheid dieindustriëlevisserijmetzichmeebrengten
dieslechtsopzeerlangetermijnverholpenzalkunnenworden.
Aandeanderekantkanopdezewijzedelokalemarktregelmatig
metgrotehoeveelhedengoedkopevisvoorzienwordendoordatde
sterkereschepeneengrotereaktieradiushebbenenmindervande
weersomstandighedenafhankelijk zijn.Eenrelatiefkleinevloot
isgemakkelijkerteorganiserenwaardoorookproduktievoorexportbetrouwbaarder opgezetkanworden.Doordeoverzichtelijkheidheefthetbiologischemanagementvandebestandendieeen
(semi-)industrielevlootexploiteerteenietsgroterekansvan
slagen.
Deroldiedekleinschalige resp.grootschaligevisserijin
dewereld spelenisaangegevenintabel2.

Tabel2. Rolvangroot-enkleinschaligevisserijindewereld

Aantalvissers
Vangstvoormenselijke
consumptie
Vangstvoorvismeel
Investering/arbeidsplaats
Brandstofverbruik/jaar
Vangst/tonbrandstof
Vangst/visser

Industriële
visserij

Ambachtelijke
visserij

+ 0,5 min.

+ 12min.

30-40min.ton
20min.ton
US$ 50.000-200.000
10-15min.ton
2-5ton
60-80ton

20min.ton
nihil
US$ 100-10.000
1 - 2 min.ton
10-20ton
1 - 2 ton

Bron: ICLARM.
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Beleidskeuze
Inhetvoorgaandewerdendeverschillen tussendekleinschaligeendeIndustriëlevisserijaangestipt.Devraagishoedeze
inzichtennogeenenigszinspraktischebetekeniskunnenworden
gegeven.
Ermoet regelmatig eenbeleidskeuze tussenkleinschaligeof
grootschaligevisserijontwikkelingwordengemaakt,want inveel
situatieskunnenverschillende technologieën toegepastworden.
Indeanalysedieaaneenbeslissing tengrondslagzoumoeten
liggenzoumenmetdegenoemdeverschillenexpliciet rekening
moetenhouden.
Hetisnatuurlijk onmogelijkomeeneenvoudige,algemeen
geldenderegeloptestellenmetbehulpwaarvaneengoedekeuze
gemaakt zoukunnenworden.Datzoueengroot tekortdoenaande
diversiteit vanomstandighedendiemenindepraktijkaantreft.
Erbestaatgeenblauwdruknochvoorontwikkelinginhetalgemeen
nochvoorvisserijontwikkeling inhetbijzonder.
Erkunnenweleenpaarprincipesvoorvisserijbeleidgeformuleerdworden.Hierbijmoetmentweeuitgangspuntenonderscheiden:
a.
Beleidvaneenbilateraledonor.
b.
Beleidgevoerddooreennationaleoverheid.
Ada.Ontwikkelingshulp zouzichvooralopkleinschaligevisserij
moetenrichten.Industriëlevisserijvereist betrekkelijk
groteinvesteringenenindiendeactiviteit opzichcommercieellevensvatbaar lijkt,ishetvoordeinvesteerder
meestalmogelijk omviadekapitaalmarkt voldoendefondsen
aantetrekken.Debenodigdeinfrastructurele voorzieningen
diedoordenationaleoverheidverzorgddienenteworden
kunnendanookgerealiseerdwordenm.b.v.leningen.Hulp
aanindustriëlevisserijdienietrendabelgemaaktkanwordenisweggegooid geld.
Aandeanderekantvereistontwikkelingvankleinschalige
visserijaanloopkostendiedoordevissersgemeenschapniet
opgebrachtkunnenworden.Hetontbreektnietalleenaan
toegang totfinanciëlemiddelenmaarookaanvoldoendeinzicht indetechnischemogelijkheden.Assistentieopzachte
voorwaardenkaninzo'n situatieeenuitkomstbieden.Het
lijkt immerswenselijkhulptebiedendirectaanmensendie
dezehetmeest nodighebbenendieervankunnenprofiteren.
Ad b.Debeleidskeuzevooreennationaleoverheid ligtmoeilijker
wantdezezaldebelangenvandeverschillendegroepenbinnendesectormoetenafwegen.Bijvoorbeeld lageprijzen
voorconsumentenenlonende prijzenvoordeproducenten;
visser!jhavenshebbenookeenmilitairstrategischebetekenis,enz.Denationaleoverheidwordtgeconfronteerdmet
hetnaast elkaarbestaanvankleinschaligeengrootschalige
visserijenhetbeleidkanzichnietuitsluitend opdeeen
ofanderrichten.
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Conclusie
Depotentiëlemogelijkhedenvoorontwikkeling vankleinschaligevisserijzijntotnutoeonderschat.Menheeftzichteveel
gerichtophet "NoordelijkeModel"vanindustriëlevisserijen
zonderzichgoedrekenschap tegevenvandeverschillenindenatuurlijkeomstandigheden.Deontwikkelingslanden hebbeninhun
kustwaterenbelangrijkevisvoorradenvanbodemvisdieechterbetrekkelijk verspreid zijnovergrotegebieden.Dezevisvoorraden
kunnendanookhetbestegeëxploiteerdwordendooreengroter
aantalkleinereschependiezichovereengrootgebiedkunnen
verspreidenenhunkostenkunnendekkenmetrelatief lagerevangstenpervisdag.Ookdepelagischevisbestandendiezichrelatief
dichtbijdekustbevindenkunnendooreenartisanalevlootgeëxploiteerdworden.Industriëlevisserijisinfeitetechnisch
alleennodigalsvergelegenvisgrondenbevistwordenofalsgrotehoeveelhedenvisaangevoerdmoetenwordenvoordelokalemarkt
ofverwerkingsindustrie.
Eenbeleidskeuze tengunstevankleinschaligevisserijmag
nietgeïnterpreteerdwordenalsgebrekaanontwikkelingsmogelijkheden.Integendeel,wantvisserijontwikkelingbetekentnietnoodzakelijkerwijsindustrialisatie.InEuropabestaatookeenmoderneartisanalevisserijdiedoorindustriëleactiviteitenniet
vervangenzalkunnenworden.Ontwikkelingvandekleinschalige
visserijindeontwikkelingslandenhoudt inverbeteringvanschepenenbewaartechnieken,opleidingvandevissers,efficiëntere
vismethoden,beperkingvanbederf aanboordenaandewal,enz.
Ditzouooksamengevatkunnenwordenalsverhogingvandeproduktiviteit.
Kleinschaligeenindustriëlevisserijvullenelkaarslechts
inuitzonderingsgevallenaan.Meestalzullenzeelkaarbeconcurrerenomdevisbestanden,marktenofoverheidsgelden.Doorde
diversiteitvandeomstandighedenkanergeeneenduidigekeuze
tussendetweegemaaktworden.Het lijktwenselijk eenontwikkeling vanmodernereartisanalevisserijtestimulerendiezichzelf instandkanhouden.Aandeanderekantlijkthetweinig
zinvolomeengroepovermatig tebeschermenalsereeneconomischebasisoplangetermijnontbreekt.
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THEDUTCHPOLICYONTHEDEVELOPMENTOFTHEFISHERIESSECTORIN
THE3rdWORLDCOUNTRIES
S.G.MangerCats

Introduction
Of totalworld fishoutput (approx.80milliontonnes/year),
seafishingaccountsforsome90%.Withrationalmanagementand
associateddevelopment,quitesubstantialgrowthcanstillbe
expected inthemoretropicalwaters.Over70%oftheworlds
catchesareintended forhumanconsumption,fishcontributing
especially totheproteinsupply.Fishand shrimps,measured in
moneyandquantities,formanimportantexportproductfordevelopingcountries.
Of fishlanded,10-40%islostthroughspoiling,especially
indeveloping countries,depending onlocalcircumstances.Comparedwithother sourcesofprotein,fishismoreaccessibleto
thepoorsectorsofthepopulationthanotherproteinsources,
owingtoitsrelatively lowprice.
Thenewlawofthesea(theestablishment oftheExclusive
Economic Zones)grantscoastalnationssovereignrightsoverall
naturallivingresourcesintheExclusiveZonesand itgoeswithoutsayingthatasaresult thedevelopmentofnationalfisheries
hasawokenparticular interest inthedevelopingcountries.
Internationalorganisations,suchastheWorldBank,EEC,
FA0and thedonorcountriesarethereforedevoting considerable
attentionandmoney todeveloping fisheries,especially inthe
thirdworld.
Oneshould realize,however,thatfishisnotevenly distributed overtheseas.Developmentassistanceshould therefore
preferablebedirected tothemoreproductiveareas,andcorrespondingcountries.Suchareasareupwellingareas,fishing
groundsabovethecontinental shelvesand thefreshwatersofthe
Continents.
Inorder toexploit thefishstocksintheseareasinthe
properway,mutualarrangements shouldbeagreeduponbetweenthe
coast-states oftheregionthatborderstheseareas.

FisheryDevelopmentActivities
FisheriesintheNetherlandsarewellknownfortheirhigh
standard and thegoodqualityofengines,deckequipment,netting
material,etc.
Thefishingfleet consistsofawiderangeofboattypes
eachhaving itsownspecialised fishingequipment.Lakesand
inshorewatersarethepredominant fishinggrounds forthesmall
scale fishermen.Thefishingfleetconsistsofsmallerandbigger
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trawlers.Intotalsome35.000peopleearntheirlivinginfisheries,thefishingindustriesand themarketingnetwork.The
valueofthefishsoldattheauctionin1985accountedforsome
1.25 billiondutchguilders.
WiththeadoptionofthenewLawoftheSeain1982,the
exploitationoftheEEZshasbecomeoneofthedevelopment prioritiesforcoastalnations.Through changesinfisheryrights
and theexperiencegained,thefisherypolicy tobeadoptedwas
rethought.Inadditiontotechnical-economicviability,social
aspectsarenowgivengreaterconsideration.
Multilateralaid
Theprojectsimplementeduptill1979withWorldBanksupportwerealmostentirelyaligned onimprovingtheinfrastructure
(landingfacilities,fishprocessing,transportand the like).
Thisisnowgivenalowerpriorityandfarmoreattentionispaid
to"small-scale"fisherydevelopment inparticular.
AsanUNorganisation,theFAOisconcernedwithpractically
allaspectsoffishery.TheWorldFisheriesConferenceheldby
theFAOin1984reflected theviewsofdonorsanddeveloping
countriesregardingtheincreased responsibilitiesandnewopportunitiesfornationalfisheries.TheFAOregardsregionalcoordinationasanindispensable elementinthedevelopmentoffisheries.
LiketheWorldBank,theEEChasinthepaststressedimprovements totheinfrastructureand thesupply ofequipment.
KeypointsforEECfisherydevelopmentaidare:
1) inventorisationoffishstocks,
2) foodaspects,
3) training,
4) regionalcooperation,
5) improvingandmodernising fishingtechniquesandshore
facilities,
6) managementoffishstocks.
Bilateralaid
Bilateralaid islimitedgenerally toresearchvessels
and fisheriestechnology.ForsuchcountriesasJapan,theUSSR
andPoland,mostofthisaid comesintheformoffisheryagreements (concessionsintheformofjointventures).A substantial
proportionofdevelopmentaid forfisheriescomesfromthe
Scandinaviancountries.Theirattentioniscentredonsmall-scale
fisherydevelopment.Dutchgovernmentinvolvementindeveloping
fisheriesintheThirdWorld comprisedanumberofprojectsin
Tanzania,NorthYemen,SriLanka,Kenya,Colombia,India,Laos,
Egypt» Ruanda,IndonesiaandCapeVerde.
TheDutchaid consistedmainlyofimprovementofthefishing
equipmentandshorefacilities,trainingofsmall-scale fishermen
andcooperatives.
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ConstraintsinFisheryDevelopment
Comparedwithothersectors,veryfewfishery evaluations
havebeenmade internationally.
Somegeneraltrendsmayberead.Mostfisheryprojectshave
hadonlymarginal successpartlyduetothefactthatthefishery
component received toolittleattentioninruralprojects.
Emphasisonindustrialfisheriesand insufficient attentionto
theinterplay ofthevarioussub-sectorsinfisheriesduringthe
preparatoryphaseleft theirmarkonlaterstagesofimplementation.Inadditiontotheneglect ofsocialfactors,overoptimisticassessmentsoffishstocksand theirpotentialtechnologiesoftenaligned onWestern fisherydevelopment,scuppered
theprojects.
Aninsufficientlythoughtoutapproachhasmadewayfor
strictbiological,economicand socialcriteriaandmoreintegrateddevelopmentwithinfisheries.
AnevaluationofDutchprojectsgenerally producesresults
comparablewiththoseofotherdonors.
Inmostcountries,fisheriesreceived littleattentionbeforeacceptanceoftheEEZs.Inmanycases,thenecessary fishery
infrastructureandatrained cadrearelacking.Inprincipal
JointVenturescould contributetosupply thenecessaryinfrastructureandtraining,buthaveunfortunately received too
littleattentioninthepast.
Withregardtofishery development,theseforeigndonors
find themselves facedwithacomplexproblem,usuallywithstrong
regional ties.Asstated,thefisherysectorischaracterisedby
a largenumberofsub-sectorswhichdemandcohesiveidentificationandaphased,long-termapproach.Faultyidentificationof
bottlenecksandriskfactorsand theirmutualinterplayasa
resultofasuperficialorover-specialised approachoftenleads
toanunbalanced planofwork.
Insufficient attentiontotheimportanceofsocialand
culturalstructureswithinthefisherycommunities,hasoften
led toundesirable consequences forfisheryprojects.

Dutchapproachtothedevelopment offisheries
TheDirectorateGeneralforInternationalCooperation(DGIS)
hastwomaincriteriafordevelopment cooperation:
1. alleviationofpoverty,
2. promotionofself-reliance.
Withrespect totheproblemsencountered inthepast,and
theDutchmaincriteria,itisbelieved thatthemost successful
approachwillbethesupportofthesmall-scalefishermen,
although thisdoesn'tmeanthatotherfishing sectorswillbe
neglected.
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Besides,supportofthesenationsinthemanagementoffish
stocksandimprovementoffishing-andprocessing technologywill
contribute totheoptimaluseoftheirEEZ.
TheseactivitiesareinlinewiththeDutchsecondcriterium
and itisbelieved thatonalong termadevelopmentwilltake
place,inwhichapartofthefishermenwillbecomebigger.Thus,
alsopossibilitieswillarisefortheestablismentoflocalsemiindustrialfishingactivities.Theselongtermdevelopmentswill
benefitboththelocalfood supplyand theexport.
Withrespect totheabovementioned thefollowingproduction
orientedand institutionaloriented sub-aspectscanbementioned:
management offishstocks
fishery techniques
shorefacilities
fishprocessingand distribution
researchandtraining
investmentandcredit.
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DEBETEKENISVANHETLANDBOUW-ECONOMISCHINSTITUUTVOORDE
VISSERIJ
D.J. Langstraat

Voordat ikruim 17jaargeledenindevisserijgingwerken
wasik,toenalsbuitenstaander,albekendmetpublikatiesvan
hetLEIoveronzesector.Hetbetrokmetnamedepublikatievan
debedrijfsresultatenvandediversetakkenvanvisserij.Naast
depublikatiesvandebedrijfsresultatenwerdenondermeerderesultatenvansectoronderzoek inhetIJsselmneerendeberoepsbinnenvisserij(Friesland)gepubliceerd.
Voordiegenendiemetbeleid temakenhebbenzijndeonderzoeksgegevensvanhetLEIbelangrijk.Voordevissersenreders
biedendeLEI-cijferseengoedemogelijkheid omaandehandvan
objectievegegevenstevergelijkenhoehunindividuelebedrijven
hetdoeninverhouding totbedrijvenmetvaartuigenuitdezelfde
categorie.
Hoeweldezebedrijfsvergelijkingeenwaardevollebeleidsondersteunende functieheeft,leidtzijvaaktegelijkertijdtotreactiesvanongeloof.Uitsprakenals "watstellendieLEI-cijfers
eigenlijk voor,alsikdaaropafgahad ikalnietmeerbestaan"
werdenookgedaantijdensdiscussiesovereenLEI-publikatieover
grotekottersenkleinekotters.Datrelatiefkleinekottersbedrijfseconomischerbeteruitspringendandeschepenmetde
grootstemotorvermogensheeftoverwegend schamperereactiesvan
ongeloof teweeggebracht.
Bijveelvissersheersteenheersteenverkeerd beelddoordat:
erindepraktijk sprakewasenisvaneendoorstromingvan
debesteschippersnaardenieuwsteenveelalgrootsteschepen;zoudenzijopnieuwge'investeerdhebbeninrelatief
kleineschepen,danzoudenzijongetwijfeld quaresultaten
eveneenshebbenuitgeblonken;
alsgevolgvandeWIR-premies,hetfiscaleregime,alsmede
dezeerwilligemarktvoor tweedehandskotterskonmendoor
steedsopnieuwteinvestereningroterekotterseenbehoorlijkeigenvermogenopbouwendatinabsolutecijfersmeer
wasdanwanneermenwasblijvenstekenineenkleinerschip;
demeestevissersredenerenopkassaldobasisennietopbasisvaneenpuurbedrijfseconomischewinstberekening.Ze
ziendaaromdeLEI-cijfersdooreenbepaaldebril.Watdat
betreftisheteengoedezaakdatdeafdelingvisserijvan
hetLEIrecentelijk ookbegonnenismethetvermeldenvan
defiscalewinstberekening vandediversecategori'énschepen.Dezeberekening zalmeeraansluitenbijhetdenkenvan
devissersenhunmogelijkmeerdoenbeseffendatdeLEIberekeningenweldegelijk reëelzijn.
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Beleidsmedewerkerseneenaantaltopbestuurderskijkengeheelanderstegendecijfersaan.Zijbekijkendecijfersmeer
afstandelijk enzienzeindejuisteproporties.Voorhenvormen
deLEI-publikatiesbelangrijk beleidsondersteunendmateriaal.
Nietalleenwordenzegebruiktalsachtergrondinformatievoorinternoverlegbinnendesector,maarooktenbehoevevanbeleidsvisies (ondermeerdejaarlijksebeleidsvisievandePBO-organisatiesindevisserijopdebegrotingvanLandbouwenVisserij).
WerkenmetLEIcijfersgeeftindepolitiekelobbyhetimagovan
geloofwaardigheid,betrouwbaarheid.Eigenlijk ishetLEIvoordezebestuurdersenbeleidsmedewerkersnietmeerweg tedenken.
WetenschapopgedaandoorLEI-publikatiesofinternenotities
looptalseenrode (LEI-)draaddooralleoverlegenbeschouwingen
heen.Denkbijvoorbeeld aandeinterneLEI-rapportenoverdegevolgenvandestilligregelingenvooronzevloot.Iklaatdaarbij
inhetmiddendevraagofhetbedrijfslevenhetmetdebenadering
eenswasofniet.Vaststaatdatmeniniedergevaleenuitgangspuntvoorhetdenkengekregenheeft.HetLEIisnietmeerwegte
denkenalshelpend enmeedenkend instituutbijvoorstelleninzake
herstructurering vanbepaaldeonderdelenvandesector.
EenLEI-publikatieisookbelangrijkgeweest inhetkader
vanhetopstellenvaneensaneringsregelingvoordeFrieseberoepsbinnenvisserij.Ookeenindertijd gepubliceerdevisieopde
IJsselmeervisserijisvangrootbelanggeweest.Enwattezeggen
vanhetmeedenkenvanhetLEIoverhetquoteringsgebeuren.Verschillendepublikatieshebbenbestuurdersgevoed inhundenken
overdequotaproblematiek.Hetrelativerenvanhetbegripoverbevisslng,indiezindatbiologischeoverbevissinggeeneconomischeoverbevissingbehoeft tezijn,hetmultispeciesdenken,
Gordonaxioma*zijnallemaalhetresultaatvaninformatiewelke
debestuurdersverkregenhebbenvanhetLEI.
IndeloopderjarenishetwerkterreinvandeafdelingvisserijenbosbouwvanhetLEIuitgebreid.Alsbestuurderservaren
wedathetLEImeedenkt.Gezienhetgebrekaanvoldoendekader
binnendevisserij-organisatiesvoorzietditmeedenkenineen
grotebehoefte.Aleerder inditartikelzijnverschillendevoorbeeldenvanditmeedenkengenoemd.Nietonvermeldmagblijvende
berekeningvanhetindirectewerkgelegenheidseffectdatdezeevisserijheeft.Alhoewel topbestuurdersindevisserijbijherhalinggezegdhaddendatéénarbeidsplaatsopzeecirca5arbeidsplaatsenaandewalopleveren,konhunbeweringpasonderbouwd
wordennaeenberekening,daartoeverrichtdoorhetLEI.HetLEI
wasvoorzichting inzijnberekening enkwamuiteindelijk opeen
werkgelegenheidsfactorvan1op3à4uit.Tochwasditvan bijzondergrootbelangindiscussiesoverdevraagwatdievisserij
*

HetGordonaxiomahoudt indatdedrijfveerachtermoderniseringenvooralvergrotingwasdevreesvanindividuele
vissersomletterlijk achterhetnettevissendoor(voorgenomen)uitbreidingendoorcollega's.
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nueigenlijkwelvoorstelde.UiteindelijkisonzeNederlandse
visserijnogeenzeerkapitaal intensievebedrijfstakdieinverhouding tothetge'investeerdevermogenrelatiefweinigarbeidsplaatsenheeft.Hierdoorishetbelangvandesectordooroverheid enpolitiekinhetverledennogaleensonderschat.
Daaromishetvanbelangtekunnenaantonendatdievisserij
veelmeerbetekentdanalleenmaarhetzeegebeuren.
Hetgegevenvaneenarbeidsplaatsopzeemetdaaraangekoppeldcirca4arbeidsplaatsenaandewalisdoordevisserijbestuurdersookgebruikt inhunstrijd omhetbehoudvanNoordFrieslandbuitendijks enhetopenhoudenvandeMarkerwaard.
Delandbouwvertegenwoordigers binnenhetLEIzullenditmisschiennietleukvinden.Niemandkonechteromdeobjectievegegevensheen.DatmaakthetLEIgeloofwaardig,ookinomstandighedendatdelandbouweenberoepophuncijfersmoetdoen.
OfhetaandekomstvanRijneveldbijdeafdelingvisserij
lagofdatheteentoevalligesamenloopvanomstandighedenwas
kaniknietzeggen,maareendingstaatvast,metdebenoeming
vanRijneveld tothoofdvandeafdelingvisserijenbosbouwis
hetwerkterreinvandieafdeling verbreed.
Nietalleenkreeghetinternationalegebeuren (deontwikkelingssamenwerking inbegrepen)meeraandacht,maarookdemarketingendistributie.Eigenlijkmag ikwelzeggendatRijneveld
eennieuwedimensieheeft toegevoegd aanhetwerkvandeafdeling
visserij.Marktonderzoek endistributiezijneenintegraalonderdeelvanhetonderzoekprogramma geworden.Desectorheefthaar
voordeeldaarmeebehaald.Inmiddelsisbijhet onderzoekprogramma
ookmeer internationaleoriëntatieinbegrepen.Hetisduidelijk:
deafdelingvisserijisbereid totmeedenken.
De sectorisdaardankbaarvoor,zijisblijmethetLEI.
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DEMARKTWAARDEVANRIJNEVELDVOORTNO
H.Houwing

Het zoubijwetverbodenmoetenwordenompersonendienog
zeervitaalzijnentelkensblijkgevenhuntaak,ensomsmeer
dandat,uitstekend tevervullen,VUT-gerechtigdteverklaren.De
benamingVUTmagblijvenbestaan,mitsvoordeV tweeinterpretatiesmogelijk zijn,nl.Vrijwillig enVerplicht.Inditlaatste
gevalbehoeftdewetniettewordenveranderd,maardandientmedeinverbandmetdetweedebetekenisdeVUT-leeftijdtevariëren
tussen55en65jaar.Ditgeldtmetnamevoorfunctiesenpersonenwaarbijcreativiteit eenvereisteis.Endaarvanisinieder
gevalsprakebijbeoefenarenvandewetenschap.Sommigenhebben
deze eigenschapnl.reedslangnietmeeropvijfenvijftigjarige
leeftijd,terwijlanderenmethunvijfenzestigstenoglangniet
uitgeblust zijn.Metbetrekking tothetbovenstaandemeenikte
moetenvoorstellenRijneveldhetrechtteontzeggengebruikte
makenvandeVUT;hijmoetderhalveblijven.Ikvreesechterdat
mijnbeschouwing telaatonderdeogenvanbeslisserszalkomen
omdegeheleprocedurenogtestoppen.
AlhoewelRijneveldhetmisschiendegewoonstezaakvande
wereldvindtdathijzijntaakmetbetrekking totTNOheeftvervuld opeenmanierwaarvoorwijbijzonderveelwaarderinghebben,
wordthetonzerzijdsbetwijfeld ofeenanderditookopdezeonnavolgbarewijzezouhebbengedaan.OnderanderedoordemarketingtaakheefthetLEIdekansindekeukenvanhetvisserijbedrijf tekijkenendaarbijconclusiestetrekkenomtrenthetwel
enweehiervan.Gerichtdoorvragenlevertinsommigegevallende
oorzaakvanditweeop.En indatdoorspittenzijnRijnevelden
zijncrewbijzondergoed.EenenanderbetekentdatdevisserijgroepvanhetLEIbijzonderwaardevol isgeweestvoorTNO,in
sommigegevallenbijdestarteninanderegevallentijdenseen
experiment.HetLEIheeftdegoedekantvaneenoverheidsdienst
getoond,tewetenhetdienstbaar zijnaandegemeenschapendus
ookaanTNOenhetnietcreërenvaneenstaatindestaat.Vooral
decollegiale,endusonbaatzuchtige,houding,gepaardaanveel
deskundigheid,werd inhogemategeapprecieerd.Diedeskundigheid
heefthetLEIonderandereongetwijfeld opgedaanbijdevelevergaderingendieinNederland opdemeestonmogelijke tijdstippen
werdengehoudenenwaarvrijweleeniederdiedaartoedebehoefte
heeftaanhetwoordkankomen.Dezewijzevanvergaderenheeft
totvoordeeldatelkbesluit enelkemeningvanmeerderekanten
wordtbelicht.Enomdatdewaarheidvaakinhetmiddenligtkan
eengoede "observer"daarzijnvoordeelmeedoen.
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Kortom:TNOIJmuidenheeft totgrotetevredenheidsamengewerktmetdeLEI-VisgroeponderleidingvanRijneveld.NietzeldenginghetinitiatiefvanhetLEIuit.Wijhopendatzijnopvolgerdezelfdegunstigegedragingenvertoont.Wijdanken
Rijneveldhartelijkvoordesamenwerking endeinzetenwensen
hemeengoedeenbevredigende troisièmeage-periodetoe.
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DEGEMEENSCHAPPELIJKEMARKTVOORVISSERIJPRODUCTEN
H.J.vandenDoel

BijallepubliciteitdiehetvisserijbeleidvandeEGtot
zichtrektzoudeindrukkunnenontstaandatditbeleidomvisbestandenenquotaennietsmeer.Hetvisserijbeleidheeftechter
nogeenpaarcomponenenten:hetstructuurbeleid,hetexternbeleidenhetmarktordeningsbeleid. Overditlaatste,infeitehet
oudsteelement,zalhetinditartikelgaan.
Daartoezalomtebeginneneenschetswordengegevenvande
historischeontwikkelingvanhetmarktbeleid,envandedoelstellingendieermeewerdennagestreefd.Vervolgenszalwordengetrachteenevaluatietegeven,indezindatwordtbezienofde
doelstellingen zijnbereikt.
Dehistorie
Deontwikkelingvanhetgemeenschappelijkmarktbeleidvoor
visserijprodukten issterkbepaalddoorhetfeitdathetvisserijbeleid oorspronkelijk deeluitmaaktevanhet landbouwbeleid.
Artikel38vanhetVerdragvanRomerekentdevisserijnaast
landbouwenveeteelt totdeagrarischesector,visserijvraagstukkenwerdenoorspronkelijkbehandeld inhetSpeciaalLandbouw
Comité (beterbekendalsCSA), endoorhetDirectoraat-Generaal
LandbouwvandeEuropeseCommissie.Eerstlater,onderinvloed
vanontwikkelingenalsdegewijzigdeopvattingenoverhetgebruik
vandezeeendenoodzaakvoorinstandhoudingvandevisbestanden
verkreeghetvisserijbeleideeneigeninstitutioneelkader,zoals
eenafzonderlijk directoraat-generaal (DGXIV).
ZekerzalindelenvandeGemeenschapookvoordevisserij
debeschrijvinghebbengegoldendiein1967ineenCommissiedocumentoverdelandbouwwerdgegeven:eengrootaantalkleineproducenten,meteenproduktiediekwantitatiefenkwalitatiefniet
voldeed aandeeisenvandemodernemarktendeverbruiker,met
alsgevolg:eenongunstige inkomenspositie.Debelangrijkste bijdrageomdiegebrekenteverhelpenzoumoetenkomenvandeproducentenzelf,diezichdiendenaaneentesluiteninproducentenorganisaties.Dezeorganisaties zoudendekwaliteitvanhetproduktmoetenverbeteren,deverkoopvandeproduktenmoetenorganiserenenzomogelijk ookdeproduktiemoetenregelen,zowelin
totaliteitalswatbetreftdespreidingindetijd.
DeGemeenschapreiktedaartoeeenaantalinstrumentenaan:
indeeersteplaatseenalgemeen (dusookvoornietPO-leden)
verbindend stelselvaneisen,waaraandeproduktendienentevoldoen (dehandelsnormen),indetweedeplaatsfinanciëlesteun.
Opdekortetermijnvoordeoprichting endeaanloopkostenvande
PO's,opdelangetermijnalsbijdrage indekostendiedePOzou
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moetenmakenom,indiendatterhandhavingvanhetprijsniveau
noodzakeijk zouzijn,eendeelvandeproduktieuitdemarktte
nemen.Dieinterventiesteunbedroegvoorvis60%vande (eveneens
opEuropeesniveauvastgestelde)minimumprijs.Voordeoverige
40%zoudendeproducentenzelfdekostenmoetendragen.
VoordeNederlandseagrarischesectorwasditnietveel
nieuws-onslandkendereedslangeengoedontwikkeldorganisatiewezenindeagrarischesector,compleetmetveilingenendoordraaivergoedingen.Ookdevisserijhadzijnorganisatie:de
PBO's,deafslagenendeinterventiefondsenvanhetPVV.DeEuropeseregeling,diezonadrukkelijk deprivaatrechtelijkeorganisatiebeoogdeleiddeerechtertoedathetPVVeenaantaltaken
moestafstaanaantweePO's.
Ookandereinstrumentenvanhetlandbouwbeleidvondentoepassingopdevisserij.Al tehevigeconcurrentievanbuitende
Gemeenschapkanaanbandenwordengelegddoorheffingen;daartoe
wordendeinvoerindeEEG,deprijzenvandieimportencontinu
geobserveerd endeprijzengetoetstaan"referentieprijzen".
Ineenlaterstadium (1976)wordenexportrestitutiesvoor
sommigeproduktenmogelijk,zoalsvoormakreel,kabeljauwfilëts
engepekelde,gedroogdekoolvis.Deexportrestitutievoormakreel
vondbijdeNederlandsevisserijgretigaftrek-tussen1976en
1983werdNederlandseexporteursruim90miljoenguldengedeclareerd.Hetbestaanyan_de^exportrestitutiesgeeftaandatdeproduktievanenkelevissoortengroterisdandeJhoeyeelheiddie_de
communautairemarktkanopnemen.Dit isechtergeenalgemeenverschijnsel,zoalsbTvi indezuivel.Andersdanindiesectoris
deinterventievergoeding nietzohoogdat "vissenvoordeinterventie"wordtaangemoedigd,hoewelnietgesteldkanwordendat
ditnooitgebeurde.
Datzo'iiontwikkelingveelalkanwordenvermedenmagworden
beschouwd alseensuccesvoorNederland endeBondsrepubliek.Tot
opdehuidigedagmoetweerstandwordengebodenaandrukvan
vooralmeerzuidelijkgelegenlidstatendie,vanuitbegrijpelijke
bezorgdheid voordeinkomenspositievanhunvissersdeminimumprijzenhetliefstopkostendekkend niveauzoudenzienbelanden.
Nuverdwijntdoorgedraaidevisweliswaaralsvismeelofdierenvoervandemarkt,zodatvoorhetontstaanvan"visbergen"niet
behoeft tewordengevreesd,maarhetzoutochduurvismeelzijn
geworden.
Deervaringendiemethetstelselindejaren '70warenopgedaan,detoetredingvandebelangrijkste visserijlanden
Denemarken,Ierland enGroot-BrittanniëtotdeEG,deherverdelingvandevisserijkaart doordeinstellingvandeExclusieve
Economische zones,enhetopkomenvandediepvriestechnieknooptenin1981toteenherzieningvanhetmarktordeningsstelsel.
Dezewijzigingenzijnindeeersteplaatsgerichtopversterking
vandepositievandeproducenten-organisaties diebeslistniet
overalbevredigend functioneerden.Daarnaastwordthetinterventiesysteemvoorzienvaneenextraremopoverproduktie:dever84

goedingbedraagt niet langer60%zolang eraanbod is,maarwordt
vanaf 85%instappengereduceerd tot0%naarmatededoordraaioploopt.Onverantwoord doorvissenwordtdusextraonaantrekkelijk.
Aandefaciliteitenuit gemeenschapsmiddelenwordtverderde
uitstelpremietoegevoegd,waarmeehetvoordePO'saantrekkelijk
wordt deafzet indetijd tespreiden.
Totmedio1983blijvendeexportrestituties gehandhaafd.Dan
wordt de terechte conclusiegetrokkendatdeproducentenhetzonderdeze inkomensoverdracht moetenkunnenstellenenwordtdemogelijkheid omdezerestituties teverstrekkenweliswaarnietopgeheven,maarwordt het percentageopnulgesteld.
Evaluatie
Danisnudevraag aandeordeofdedoelstellingenvanhet
marktordeningsbeleid (voorwat betreftNederland)zijngerealiseerd.Tenaanzienvanhet systeemvoordeindelingvandeaangevoerdevisnaarkwaliteit engroottekanwordenopgemerkt datdezevoorschriftennogniet indegeheleEGwordennageleefd.Zo
hadrecent deEngelseoverheidnogredenomaantekondigendat
zijnuechtopdenaleving zougaantoezien.
OverheteffectvandevoorschriftenindeNederlandsepraktijk isscepsisopzijnplaats.Sorteringnaargroottewasookin
1971bijveelvissoortenverplicht, tenaanzienvandeversheid
isdegroothandel zeerwelinstaat zichzelfeenoordeeltevormen.Wekunnendusconcluderendatdehandelsnormennietmeer
zijndaneen-noodzakelijk -hulpmiddelvoorhetinterventiesysteemwaarin-terecht-devergoeding isgekoppeld aangrootte
enkwaliteit.
Aandeproducentenorganisaties waseengrootaantalrollen
toegedacht diezij,naarhetvoorkomt,slechts tendelevervullen.Aandeuitvoeringvandeinterventieregelingen valtuiteraardniet teontkomen; daaraankleven têgrotefinanciëlebelangen.
Het tweedeinstrument voorondersteuning vandeprijs,de
uitstelpremiewordt doordeNederlandsePO'sniet toegepast.Dit
behoeft geenverwondering tewekken,aangezienaanhetgebruik
vandezefaciliteit nogalwat tepaskomt:deuitdemarktgenomenviszalmoetenwordenverwerkt -opzijnminst ingevrorenopgeslagen enineenlater stadiumweermoetenwordenafgezet.
Ofwel:dePOdient defunctieopzichtenemendiehetVoedsel
In-enVerkoopBureauvoormelkpoeder,boterenrundvleeesvervult.Het isaanzienlijk simpeler deoverschotvisdirectnaar
vismeel-ofdierenvoerindustrie af testoten.
DeactiviteitenvandePO'saandeafzetkant zijndustot
het strikt noodzakelijkebeperkt.De regelingvandeproduktie
methet oogopmarketing-overwegingen isdaarnaast eigenlijkin
het geheelniet vandegrond gekomen.Voorzoverhetbestuurvan
eenPOheeftgepoogd visplannen totstand tebrengenwerd eenan-
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deredoelstellingbeoogd,t.w.hetverkrijgenvandengroepscontingent,enincombinatiedaarmeeeenanderstilligregime.Deresultatenwarennietoverdegeheleliniesuccesvol.
Theoretisch-economischgezienishetverwonderlijk dat
marktgerichte visplannen totnutoezijnuitgebleven.Immers,
dooreenweloverwogenplanningvandeaanvoerkanhetaanbodvan
vissoortendiehetgehelejaardoorkunnenwordenbevist (zoals
schol)quahoeveelheid enkwaliteitwordenaangepastaande
vraag.Geziendehuidigeverhouding tussendebeschikbarequota
endeafzetmogelijkhedenzaldemarktprijsbijeengoedeafstemmingaltijdhogerliggendandeophoudprijs bij,opjaarbasis,
dezelfdevisserijinspanning duseenhogeretotaalomzet.
Eendergelijke regelingveronderstelt echterdatdeleden
aanhetbestuurvandePO'seenstuk beslissingsbevoegdheid
overgedragen,zichinzekerezinondergeschiktmakenaandeorganisatie.Totnutoeisditblijkbaarvoorvelentéveelgevraagd.
Wijkunnendusconcluderendatdeverwachtingendiede
EuropeseCommissiekoesterde toenzijvôôr20jaaardePO'saanweesalsêênvandehoofdinstrumenten vanhetgemeenschappelijk
visserijbeleid inonslandnietzijnuitgekomen.
Eenbeoordeling vanheteffectvanhetEG-beleidopdemarkt
alsgeheelmoet rekeninghoudenmeteenaantalonzekerheden.Op
ditmoment iser,zoalsreedswerdopgemerkt,geensprakevan
overschotten,zoalsdezuiveldielaatzien.Voorzoverde
Europeseproduktiegroterisdanhetinterneverbruikkandat
overschot thansookzonderexportrestituties tegenkennelijklonendeprijzenaanderdelandenwordengesleten.
Aangezienverderdevangstmogelijkheden indeEuropesewaterenenindetoegankelijkewaterenvanderdelandengelimiteerd
zijnlijktergeenvuiltjeaandelucht.Dithoudtechternietin
datproblemenindetoekomstuitgeslotenzijn.Hetgebruikvan
sommige instrumentnvanhetmarktbeleid,zoalsdeoriëntatieprijzen,exportrestituties encompenserendevergoedingenwordtbepaalddoorpolitiekebesluitvorming.Bijwijzigingvandemarktsituatiekandeverleiding ontstaande(alsregelnietpijnloze)
aanpassingenuit-ofaftestellendooreengreepindeEuropese
fondsen.
Dezesteunmaatregelenzijnvoordenationaleoverhedenaantrekkelijk:dekostenkomenvoorrekeningvandeeigenmiddelen
vandeGemeenschap,waaraandelidstatenviao.adeBTWbijdragen
ongeachthetberoepdatzijopdeEuropesefondsendoen.De toetredingvannieuwe,nietbepaaldwelvarendelidstatenbrengthet
risicometzichdatookt.a.v.devismarkt eenvrijgevigerbeleid
zalwordengevoerd.Deeerstkomende jarenzalmoetenblijkenof
hetvisserijbeleid tegendeverleidingenbestand zalzijn.
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ONTWIKKELINGEN INDEHANDELVANMOSSELEN
H.Harmsiaa

Sindsenigedecenniazijnreedsverschuivingengaandeinde
omvangensamenstellingvanzowelhetaanbodalsdeafzetvan
mosselen.Metnamedelaatstejarenlijkendeontwikkelingenin
eenstroomversnelling tezijnterechtgekomen.ZoisdemosselkwekervoorwatbetreftzijnopbrengstnietmeeralleenafhankelijkvandeaanvoeruitZeeland,maarspeeltookdeaanvoeruit
andereproduktiegebieden eenrol.Voor1950wasvrijwelhetgeheleaanbodvanmosselenafkomstiguitdeZeeuwsewateren,de
laatste jarenisslechts20tot30%afkomstiguitdatgebied.Dit
betekentechternietdatdeZeeuwsewaterennuineensgeheel
onbelangrijk zijngewordenvoordehandel.Integendeelzelfs,de
mogelijkheid tothetverwaterenenhetvoorraadhoudenvanmosselenlijktjuistnudeNederlandsehandelhetessentiëleconcurrentievoordeel tegeventenopzichtevanlandenalsDenemarkenen
deDuitseBondsrepubliek.Doordegunstigeliggingtenopzichte
vandebelangrijksteafzetgebiedenzijndetransporttijdenvrij
kort.
Ookdeafzetvanmosselenwerdwatmeergespreid,hetgeen
vooralhetgevolgisvandeopkomstvandeverwerkendeindustie.
OndanksalleveranderingenblijventochnogsteedsBelgiëen
Frankrijk veruitdebelangrijkste afzetgebiedenvoorzowelverse
alsverwerktemosselen.
Veranderingen inhetaanbod
Bijdeontwikkelingvanhetaanbodvanmosselenvallentwee
zakenop.Teneerstedeenormegroeivanhetaanbod:hettotale
aanbod indelaatsteseizoenenis2tot2,5maalzohoogalsin
de jarenvijftig.Daarnaast isereenveelgroterespreidingin
hetaanbodgekomen.Tegenwoordig zijndemosselennietmeeralleenuitZeelandafkomstig,maarspeeltookdeaanvoeruitde
Waddenzeeeengroterol,terwijldelaatstejarenvooraldeimportenuitdeDuitseBondsrepubliek enDenemarkensteedsbelangrijkerzijngeworden.Vooralleduidelijkheid:hettotaleaanbod
voordeNederlandsehandelisgelijkaandesomvanNederlandse
aanvoerendemosselinvoer tenbehoevevandiehandel.Tabel1
geefteenoverzichtvandeontwikkeling indeomvangensamenstellingvanhettotaleaanbod.
Degroeiendegroterespreidingvandeherkomstvanhet
aanbod zijnmedehetgevolggeweestvaneenaantalbelangrijke
gebeurtenissen.Allereerstwaseraanhetbeginvandejaren
vijftig eengedeeltelijkeoverplaatsingvandeproduktievan
Zeeland naardeWaddenzee.Indevoorgaande jarenwashetkweekareaalindeZeeuwsewaterenernstigaangetastdoordez.g.mos87

Tabel1 Netto-aanvoer,invoerentotaalaanbod (min.kg)
Seizoen

Netto-aanvoer 1)
Zeeland

gem.50/55
gem.55/60
gem.60/65
gem.65/70
gem.70/75
gem.75/80
80/81
81/82
82/83
83/84
84/85
85/863)
1)
2)
3)

20,1
17,6
17,8
40,4
32,2
33,4
33,3
23,0
38,5
30,0
38,2
33,0

Wadden
35,0
38,9
65,6
49,6
56,6
54,4
33,7
77,0
78,2
65,0
26,3
73,0

Invoer Totaal
2)
aanbod

Totaal
55,1
56,5
83,4
90,0
88,8
87,8
67,0
100,0
115,7
95,0
64,5
106,0

0,0
8,5
5,1
7,8
3,2
8,2
9,3
1,0
4,7
39,3
61,5
40,0

55,1
65,0
88,5
97,8
92,0
96,0
76,3
101,0
120,4
134,3
126,0
146,0

Exclusief leveringenaanhetMosselfonds (sinds 1970/71).
Inclusiefdeimportvanmosselvlees(halfprodukt).
Voorlopigeraming.

Bron: PVV,CBS.

selparasiet "MytilicolaIntestinalis".OpgrondvanhetbiologischonderzoekvanKorringawerdhetraadzaamgeachtdedrukop
hetZeeuwseproduktiegebied teverminderendoorspreidingvande
mosselproduktle.Omstreeks1952wasaldehelftvandetotale
produktiecapaciteit verplaatstnaardeWaddenzeewaardoordetotaleproduktiecapaciteit opcirca50miljoenmosseltonkonworden
gehandhaafd.
Nadestormrampin1953endehieruitvoortvloeiendebeslissingomallezeegatenbehalvedeWesterscheldeaftesluiten,
leekvoordemosselcultuur indeWaddenzeeeennoggrotererol
weggelegd.DoordetoenemendekennisomtrentdekweekmogelijkhedenindeWaddenzeekonnietalleendeaanvoeruitditgebied
wordenverhoogd,maarookhet totaleaanbodvanmosselen.Ookde
uitgiftevancompensatiepercelen voorbedrijvendietengevolge
vandeafsluitingvaneenaantalzeearmen (Volkerak,Grevelingen)
kweekpercelen inZeelandkwijtraaktenheeftbijgedragentotdeze
groei.
DekwaliteitvandemosselenuitdeWaddenzeewordtdoorde
handelgoedbeoordeeld.Waarschijnlijkdoorhetgroterevoedselaanbod bereikendemosselenindeWaddenzeeeengroterformaat,
waardoordezeeenhogereprijsopleveren.Ondanksdezesuccessen
isdekweekindeWaddenzeetochnietgeheelzonderproblemen.
Doordevaakonbeschutteliggingvandepercelenisdeproduktle
uitditgebiedgevoeligvoorslechtenatuurlijke omstandigheden
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zoals stormenijsgang.Deaanvoervarieertdanooknogsterkvan
seizoen totseizoen:inhetseizoen85/86wasdeaanvoerbijna
3maalzohoogalsinhetseizoenervoor.
DebeslissingomdeOosterscheldenietvolledigaftesluitenkondanookopdevollesteunvandemosselsectorrekenen.
Doordebouwvandedoorlaatbare stormvloedkeringkondeOosterscheldezoutblijvenendegetijdebeweging grotendeelswordenbehouden.Voordemosselkwekersbetekendedit,datzijeengroot
deelvanhunpercelenindeOosterscheldekondenbehouden,terwijlookhandelenverwerkende industriekondenblijvenprofiterenvanhaargunstigeliggingtenopzichtevandeafzetgebieden.
Ondanksdezegunstigeontwikkelingenblevendegroteschommelingenindeaanvoerendeveilingprijzenvooraldeverwerkende
industrievoorproblemenstellen.DoordetoenemendeinternationaleconcurrentieuitDenemarkenenKoreawerdendeeffectenvan
deonregelmatigeaanvoerdestesterker.Vooralaanheteindvan
dejarenzeventig liependeprijzensterkop,waardoordeafzetmogelijkhedenvandeverwerkende industriemaarinminderemate
ookvandeversehandelonderdrukkwamentestaan.
Dezeomstandighedenwarenvooreenaantalhandels-enverwerkingsbedrijvenaanleidingomtegaanzoekennaaraanvullende
voorzieningsbronnen.Ditleiddeindejarentachtig toteenaanzienlijke toenemingvandeimporten.Werd indejarenzeventig
gemiddeldcirca80.000mosseltonnen(1mosselton= 100kg)ingevoerd,indeloopvandejarensteegditnaar300.000en600.000
mosseltonnen.DeimportenzijnvoorhetgrootstegedeelteafkomstiguitdeDuitseBondsrepubliek enDenemarken.Derelatief lage
invoerprijzenmaaktendeze importenextraaantrekkelijk.
De toenemingvandeimportenwerdmogelijkgemaaktdooreen
aanzienlijke stijgingvandeaanvoerindeDuitseBondsrepubliek
eninminderemateookinDenemarken.Deaanvoerstijgingkon
vooraltotstandkomendooreenzwarebevissingvandenatuurlijkemosselbanken.Anderzijds zullendeactiviteitenvaneen
drietaldochterbedrijvenvandeNederlandsemosselconservenindustrieindeDuitsedeelstaatSleeswijkHolsteinookeenbelangrijkestimulansvoordestijgingvandeaanvoerhebbengegeven.
Sindseenaantal jarenzijndezeondernemingenactiefmetde
vangst,dekweekenineenenkelgevalookdeverwerkingtot
halfproduktvanmosselenuithetaangrenzendeDuitseenDeense
wad.VoordekomstvandeNederlandsebedrijvenwasvrijwelde
geheleaanvoerafkomstig vannatuurlijkebanken.Doorhetgrotere
aandeelvankweekmosselenzaldeaanvoeruitditgebiedzich
waarschijnlijk opeenhogerniveaukunnenhandhaven.Evenwelis
dekweekookinditgebiednietgeheelzonderproblemen.Doorde
stormenenstrengewintersvandelaatsteseizoenenheeftmenook
hier tekampenmetergwisselendeaanvoeren.
Tengevolgevandehogeimportennamhet totaleaanbodvan
mosselenvoordehandelaanzienlijk toe.VoordeNederlandsekwekersbetekendeditaanvankelijk datdebesommingennogalterugliepen.Invoorgaandeseizoenenwerdeenlageaanvoervanmosse89

lenvrijwelaltijdgecompenseerd dooraanzienlijk hogereveilingprijzen.Zokondeopbrengstvoordekwekersineenseizoenmet
eenlageaanvoerzelfsnoghogeruitvallendanineenseizoenmet
eenhogeaanvoer.Tengevolgevandeomvangrijke importenkonden
echterdeprijzennunietmeerzosterkoplopen.
Voordehandelenverwerkende industriebetekendedeverruimingvanhetaanbodvanmosselen,datdeafzetmarkten,ondanksde
lageNederlandseaanvoer,nietalleenkondenwordenbehouden,
maardatzelfseengroterehoeveelheid konwordenafgezet.Uiteindelijkheeftdeverruimingvandeafzetmogelijkhedenookhet
perspectief vandeNederlandsemosselkwekersverbeterd.Inhet
seizoen85/86konondanksdevrijhogeimportendehogere
Nederlandseaanvoertochnogeenietshogereprijswordenbehaald,waardoordetotalebesommingweerflinkkonstijgen.
Inhethuidigeseizoen(86/87)echterlijkendeimporten
vanuitdeBondsrepubliek enDenemarkenonvoldoendesoelaaste
bieden.Doorhettegelijk optredenvanzoweleenlageNederlandse,DuitsealsDeenseaanvoer ishettotaleaanbodweersterkteruggelopenmetalsgevolgzeerhoogoplopendeveilingprijzen.
Voordemosselkwekers Isditzekeropkortetermijneengunstige
ontwikkeling,oplangeretermijnkanechterdoorhettekortaan
mosselenendehogereprijzendeafzetstagneren.Uitdezeontwikkeling blijkt,datondanksdetoegenomenspreidingvandeaanvoerdeproblemenrondhetsterkwisselendeaanbodnognietzijn
opgelost.Uitbreidingvandeproduktieineigenland lijktvoorlopignietwaarschijnlijk medegeziendetegenstandvanuitmilieu-ennatuurbeschermingshoek.Eerderzalwaarschijnlijk worden
gestreefd naarhetstabiliserenvandehuidigeaanvoer,mogelijk
doorverbeteringvandeteelttechniekofverplaatsingvanpercelen.
Mogelijk isdehuidigekraptevoordehandelaanleidingom
opnieuwtegaanzoekennaarnieuwekweekgebiedeninhetbuitenland.HierdoorkanYersekeookindetoekomstblijvenfunctionerenalsbelangrijkedraaischijf voordeinternationalehandelin
mosselen.
Ontwikkelingen indeafzetvanmosselen
Evenalshetaanbod iszoalsteverwachtenvielookdeafzet
gestegen.Destijgingvandeafzetisevenweltengevolgevande
toegenomenschoningsverliezen enigszinsachtergeblevenbijde
toenemingvanhet totaleaanbod.Eenbelangrijke redenvoorde
toenemingvandeschoningsverliezen ishetgroteregebruikvande
kleinere z.g. 2kgconsumentenverpakking,waardooraandeafgeleverdemosselenhogereeisenwordengesteld.Andereredenendie
genoemdwordenzijnhetloslatenvanhetmaximum tarrapercentage
(1967)endeintroduktievangrotereschepenwaardooralsgevolg
vandegroterelaagdiktemeer schelpbreuk zouoptreden.
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Tabel2 Schoningsverliespercentage, totaleafzet,binnenlandse
consumptie,exportenaankopenconservenlndustrle (in
1000mosseltongeschoondgewicht)
Gem. Gem.
70/7575/8080/8181/8282/8383/8484/85
Schoningsverliespercentage
Verseafzet:
Binnenland
België
Frankrijk
Overigelanden
Totaalvers
Aankopenconservenindustrie 1)
Totaal

26,8

33,3

31,1

27,6

29,8

34,9

36,4

39
205
314

71
242
187

76
234
127

89
275
233

98
320
271

105
319
252

97
253
203

7
565

9
509

9
446

28
625

20
709

14
690

10
563

109
674

110
619

87
533

107
732

142
851

216
906

238
801

1) Raming.
Bron: PVV,CBS.
Uittabel2blijktdatdegroeivandeafzetvoornamelijk is
gedragendoortweesectoren:debinnenlandseverseafzetende
afzetviadeverwerkende "conserven"industrie.Deafzetvanversemosselen inNederland issindshetbeginvandejarenzeventig
meerdanverdubbeld.Totnutoekonnogvrijweliederjaardeafzetblijventoenemen.
Doorhetvoerenvaneengezamenlijkepromotiecampagne,mogelijkgemaaktdooreenheffingopdeaangevoerdemosselen,lijken
deze intoenemendemate indebelangstelling testaanvaneen
steedsgroterpubliek.Ookdeassortimentsuitbreiding bijdevisdetailhandelzalmedehebbenbijgedragentotdegroeivandeconsumptie.Ondanksdegroeivandelaatste jarenlijkendemogelijkhedenvoorverderevergrotingvandeafzetnietgeheeluitgeput.Zoligtdeconsumptievanmosselenenmosselproduktenverder
landinwaarts (metnameOost-enZuid-Nederland)aanzienlijk lager
daninWest-Nederland.
Degrootsteverschuivingdiedelaatstejarenindeafzet
vanmosselenopgetredeniskomtvoorrekeningvandemosselconservenindustrie.Bedroeghetaandeelindetotaleafzetaanhet
beginvandejarenzeventig circa15%,inrecentejarenwasdit
gestegen totbijna30%.Aanheteindvandejarenzeventigdaalde
doordesterkwisselendeaanvoerendehoogoplopendeveilingprijzendeafzetviadeconservenlndustrle.Bovendienwasinde
loopvandejarenzeventigdeconcurrentievanuitDenemarkenen
inminderemateookvanuitZuid-Koreaaanzienlijktoegenomen.

91

Deverlagingvandegrondstofprijsheeftvooreenbelangrijk
deelbijgedragen totdeindelaatstejarenweersterkgestegen
betekenisvandeconservenindustrie.Dooreen(tijdelijke)daling
vandeveilingprijs,maarvooraldoorhetstichtenvandochterbedrijvenindeBondsrepubliek endesterk toegenomenimporten
uitdat landenDenemarkenkondentegeneenaanzienlijk lagere
prijsdanvoorheenmosselenwordeningekocht.Daarnaastheeft
tenslottedeuitbreiding vanhetassortimentmetproduktenals
gekookt endiepgevrorenmosselvleeseenflinkestimulansgegeven
voordeafzet.Denaammosselconservenindustriedektdanookal
langnietmeerhaaroriginele lading.Geziendenogsteedstoenemendeinternationale concurrentiekandezemaniervanproduktvernieuwingmogelijk eenoplossinggevenvoorhethandhavenen
verbeterenvanhetmarktaandeelindeinternationalehandelin
mosselprodukten.
BijdeexportvanversemosselennemenBelgiëenFrankrijk
nogsteedsverreweghetgrootstedeelvoorhunrekening.Export
vanversemosselennaaranderelandenisvrijwelvangeenbetekenis.Problemenmetbetrekking totdedistributievanmosselenen
hetontwikkelenvandevraagzullenhierbijwaarschijnlijkhet
grootstestruikelblokzijn.
ReedsindejarenvijftigwarenBelgiëenFrankrijkzeerbelangrijkvoordeNederlandsemosselhandel.Deuitvoervanverse
mosselennaarBelgiëiszichsindsdiengunstigblijvenontwikkelen,hoeweldeexportinseizoenenmetlageaanvoersomswatterugviel.Tengevolgevanhetontbrekenvaneeneigenproduktie
heeftNederlanddaartotnogtoeweinigconcurrentieondervonden.
Alleeninhetlopendeseizoen (86'87)lijktervoorheteerst
ietsmeerconcurrentie tekomen.Doorhetkrappeaanbodvanmosselenendehogeprijzenwordensindskortook rechtstreeks
DeensemosseleninBelgiëgeïmporteerd.Inhoeverreditopde
lange termijnbedreigend zalzijnisnogonzeker.Nederlandkan
doordekorteafstand tussenverwaterplaatsenenafzetgebiedaanzienlijk snellermosselenleverenterwijldekwaliteitookmoeilijkvergelijkbaaris.
BijdeafzetvanversemosselenopdeFransemarktheeftde
Nederlandsehandelheelwatmeerconcurrentie ondervonden.Hier
heeftmenbehalvemetdeconcurrentievandevrijomvangrijke
eigenproduktievooralookindelaatste jarenintoenemendemate
temakenmetimportenuitIerland.Naeentoenemingvandeexport
totcirca1975liepdezeaanheteindevandejarenzeventig
sterk terug.DoorhetsamenvallenvanhogeNederlandseveilingprijzenmeteensterke,zijhettijdelijkegroeivandeeigen
aanvoer (doorbevissingvandenatuurlijke "wilde"banken)viel
deexport terugvangemiddeld 314.000mosseltonindeperiode
1970-1975tot187.000tonindeperiode1975-1980.Indelaatste
jarenlijktdeNederlandsehandelintoenemendemateconcurrentie
teondervindenvanimportvanversemosselenuitIerland.Ondanks
deflinkgedaaldeFranseaanvoerendelagereNederlandseveilingprijzenheeft deexportvanversemosselendanooknogniet
weerhaaroudeniveaubereikt.
92

Eeneconometrischeanalysevandehandelinmosselen
Aandehandvantijdreeksenvan1969t/m1984ismetbehulp
vaneenstatistischeanalysetechniek onderzochtinhoeverreverbandenbestaantussendeverschillendegroothedenuitdehandel.
Dezeanalyse leverteen"simultaan"stelselvanvergelijkingen
op,waarbijinenkelegevalleneengrootheid tegelijkertijdeen
teverklareneneenverklarendefunctieheeftBijdeschattingvanditsimultanestelselvanvergelijkingenwerdgebruikgemaaktvandez.g.2rondenkleinstekwadratenmethode.Deredenvoordetoepassingvandezemethodeishet
overge'indentificeerd zijnvanhetstelselvanvergelijkingen.Dit
overge'indentiflceerdzijnbetekentdathetaantalteschatten
structuurco'éffici'éntenkleinerisdanhetaantalgepredetermineerdegroothedeninhetmodel.
Metbehulpvanhetsimultanestelselwerdendeverbandenonderzocht tussendevolgendevariabelen:
PV
AN
IM
FAC

=gemiddeldeveilingprijsteYerseke
=bruto-aanvoerNederland (inclusiefMosselfonds)
=totaleimportvanversemosseleninNederland
=dummy (0,1)variabelevoordevestigingvanNederlandse
dochterbedrijvenindeBondsrepubliek,waarbij1=wel
vestigingen0=geenvestiging
T
=trendfactor
CON =aankopenvanverseenhalfproduktmosselendoordeconservenindustrie
ST =gemiddeldmaximaal stukstalperseizoenzoalsuitgevaardigddoorhetMosselkantoor
VG =gemiddeldminimaalvleesgewichtperseizoenzoalsuitgevaardigd doorhetMosselkantoor
AFB =exportvanversemosselennaarBelgië
AFN =afzetvanversemosseleninNederland
AFF =exportvanversemosselennaarFrankrijk
AF =aanvoervanversemosseleninFrankrijk
AD =aanvoervanversemosseleninDenemarken
PEX =gemiddeldexportprijspeil.
Bijhetschattenvanhetmodelwerdeenaantalalternatieve
vergelijkingengeschat.Alleendevergelijkingdieeenvoldoend
redelijkeverklaring opleverdemetsignificantgeschatteparameterswordenvermeld.Dewaarden tussenhaakjesgevendeT-waarden
vandeparametersaan.
(1)logPV=-1,08 -0,957logAN-0,337FAC+2,17logT
(-0,24)(-5,32)
(-2,15)
(2,15)

r2=0,70

Deflexibiliteitvandeveilingprijsis-0,957hetgeenbetekent
dateenverruimingvandeaanvoermet10%deveilingprijsmet
9,57%doetdalen.Voordeperiode1967t/m1977bedroegdeze
waarde-1,05hetgeenbetekentdatdeprijsmindergevoeligis
gewordenvoorschommelingenindeNederlandseaanvoer.Diteffect
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isvooralhetgevolgvandetoegenomenImportenvandelaatste
jaren.Daarhetaantaljarenmeteendergelijkhogeimportnog
maarkleinisbleekdezenognietvoldoendesignificanteinvloed
tehebbenopdekwekersprijs.DevestigingvanNederlandsedochterbedrijvenindeBondsrepubliek,aangegevenmiddelsdedummyvariabeleFAC,bleekweleenvoldoendesignificante invloedte
hebben.
(2)logIM =-13,46+3,62logPV+3,044FAC
(-2,63)(2,76)
(3,24)

r2=0,46

Eenverhogingvandeveilingprijsmet1%zorgtvooreen3,62%hogereimport.OokdevestigingvandochterbedrijvenindeBondsrepubliekblijktindezevergelijkingeensignificante invloedte
hebben.Hetverklaringspercentage-46%-iswaarschijnlijkzo
laagdoornatuurlijkefactorenindeBondsrepubliekdieeenander
deelvandevariatiesindeimportenverklaren.
(3)logAFN=-28,61+0,128logAN+6,875logT
(-10,17)(0,87)
(11,01)

r2-0,89

DestijgingvandemosselconsumptieinNederlandblijktvoorhet
grootstedeeltrendmatig tezijn.Deveilingprijsbleekinhet
geheelnietsignificanttezijn,hetgeenermogelijkopkanduidendatdeNederlandseconsumentweiniggevoeligisvoorprijsveranderingen.Deechteprijsgevoeligheidkanmenoverigensalleenmaarmetenaandehandvangegevensomtrentconsumentenprijzen.Hierwordtslechtseenindirectverbandgemeten.Debeschikbaarheidvanmosselen (aanvoerNederland)blijkteveneensweinig
invloedtehebbenopdeomvangvandeNederlandseconsumptie.
(4)logAFB=-8,10+0,2852logAN+2,295logT
(-6,91)(4,29)
(8,19)

r2=0,84

DeomvangvandeexportnaarBelgiëblijktevenalsdeNederlandse
consumptievanversemosselenweiniggevoeligvoorprijsfluctuaties.Debelangrijksteverklarendefactorenvoordeexportnaar
Belgiëzijndebeschikbaarheidvanmosselen(aanvoerNederland)
eneentrendmatigestijging.
(5)logAFF=8,786-0,873logPV-0,587logAF
(9,88)(-5,37)
(-3,29)

r2=0,73

Integenstelling totdetweevoorgaandegevallenisdeexportvan
versemosselennaarFrankrijkwelgevoeligvoordeprijs.Een
prijsstijgingvan10%doetdeexportnaarFrankrijkmet8,73%dalen.OokdeomvangvandeeigenFranseaanvoerblijktonzeexport
naardatlandtebe'invloeden.
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(6)logCON=-20,86 -0,243logAD-0,776logPEX+6,90logT
(-2,72)(-l,08)
(-5,17)
(3,83)r2= 0,90
De totaleaankopenvangrondstoffen (versemosselenenmosselvlees)doordeconservenindustrlegeveneenbehoorlijkeindicatie
vandetotaleafzetvanverwerktemosselen.Verschillentussen
dezewaardenkunnenontstaandoorvoorraadvorming (komtslechts
beperktvoor)envariaties inschoningsverliezen.Deafzetvan
mosselconservenblijktsterkafhankelijk tezijnvandeprijs
(alsmaatstaf ishiergenomenhetgemiddeldeexportprijspeil).
Eenprijsstijgingvan10%doetdeaankopen(c.q.afzet)met7,76%
dalen.Ookblijktdeafzetvolgensdeschattingvandezevergelijking trendmatig testijgen.Deaanvoervanmosselenin
Denemarkenlijkteenmindersignificanteinvloed tehebbenopde
afzet.Deze lagereT-waardewordtveroorzaaktdoorenigeintercorrelatie tussendetrendfactorendeaanvoerinDenemarken.De
Deenseaanvoer,welkevooreenzeergrootdeeldoordeDeense
conservenindustrlewordtverwerkt,geldtalsindicatievoorde
matevanconcurrentievandeze industrievoordeNederlandseconservenindustrle.
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Eenverband tussenhetgemiddelde exportprijspeilendeveilingprijs bleekmoeilijk teleggen.Indienwordtgekekennaarde
grafiek lijkt erophet eerstegezichtweleenrelatietebestaan
tussendeze tweewaarden.Hetoptredenvandelagere correlatie
lijkt vooralhetgevolg tezijnvanhet prijszettingsgedrag van
demosselconservenindustrie,waarbijveranderingenindeveilingprijsvertraagd indeexportprijs vanconservenwordendoorgegeven.Eenschattingvaneenverbandwaarbijdeexportprijswerd
gecorreleerdmet een1jaarvertraagdeveilingprijs gafeenaanzienlijk beter resultaat.
(7)logPEX(i)- 17,30+0,572logPV(i-l)-2,981logt(i)
(6,11)(4,24)
(-4,57)

r2=0,71

Uit bovenstaandevergelijking blijktdaternaasteensamenhang
metdeveilingprijs ookvaneentrendmatige dalingvandeexportprijsvanconservensprakeis.
Voordevolledigheidwordt ooknogdevolgendedefinitievergelijkingweergegeven,welkeniet behoeft tewordengeschat.
(8)s(AN+ IM)=AFN+AFB+AFF+AOV+ sCON
HierbijisAOV deafzetvanversemosseleninoverigelanden,
terwijlsgelijk isaanhetpercentagemosselendatoverblijft
naaftrekvande schoningsverliezen.
Hetmaximum stukstalenhetminimum vleesgewichtbleekin
geendervergelijkingeneensignificante danwel constistente
verklaring tegevenvoorvariaties indeafzet.Mogelijk zouhet
werkelijke gemiddelde inplaatsvanhetwettelijke vleesgewicht
enstukstalweleenbetereverklaringgeven.Degegevensomtrent
dezewaardenwarenechtermaarvooreengeringaantaljarenbeschikbaar.
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DEHARINGMARKTINDEDUITSE BONDSREPUBLIEK
J.deJager

Inleiding
DeWestduitseafzetmarktvoorharingisindeloopvande
jarenhetdoelwitgewordenvanlandendiebeschikkenovereen
surplusaanharing.Deredenvoordiebijzondere belangstelling
isgelegeninhetfeitdatindeDuitseBondsrepubliekongeveer
60procentvandeharingconsupmptie inhetEEG-gebied isgeconcentreerd.BovendienisdeWestduitsemarktvoorlandenzonder
eeneigengeavanceerdeharingverwerkende industrieeenbetrekkelijkgemakkelijk toegankelijke afzetmarkt,aangeziendezeindustriejuistinWest-Duitsland sterkisontwikkeld.
Hethogeharingverbruik inWest-Duitslandheeftditpeil
kunnenbereikendoordatWest-Duitsland langheeftkunnenbeschikkenovereenomvangrijkeharingvloot eneigenaanvoer.DeWestduitseharingtraditie lieptotaanhetmiddenvandezestiger
jareninveelopzichtenparallelaandeNederlandse.Daarnaisde
eigenvangstcapaciteit snelgereduceerd.Debelangrijksteredenen
hiervoorwarentegenvallendeharingvangsten ensterkbeperktemogelijkhedenop-voordeWestduitseharingvisserijvanlevensbelangzijnde-visgrondendoorinstellingvannationalewateren
welkerestrictiesensluitingvanvisgebiedentengevolgehadden.
Opdeachtergrond speeldederelatiefongunstige rentabiliteit
vandeharingvisserijeenrol,terwijllaterdebuitenlandseconcurrentiesteedsstevigergreepopdeWestduitseharingmarkt
kreeg.
DeWestduitseharingverwerkende industrieheeftdanookin
denaoorlogse jarenreedsineenvroeg stadiumnoodgedwongengekozenvoorhetgrotendeels importerenvandegrondstofharing.
Ditbeeldissindsdieninzoverregewijzigddatmomenteelnog
slechts10procentvandetotalebehoefteaanharingwordtgedekt
dooreigenaanvoer.
Onderinvloedvandevangstmogelijkhedenzijndemarktaandelenindeharingimportvandiverselandentoegenomenofgedaald.Tevensisdoordemoderneopslag-entransporttechniekhet
aantalbuitenlandse leveranciers grotergeworden.
Devraagnaarharingprodukten
In1985bedroeghetvisverbruik inWest-Duitsland uitgedrukt
invangstgewicht 760.000ton.Hetharingverbruikhiervanlagin
datjaaropeenniveauvan230.000tonofwel30procentvanhet
totalevisverbruik.Integenstelling totdestijgingvanhetvisverbruik ishetharingverbruik vanafhetbeginderzeventigerjarenwaarneembaargedaaldvan3,0kgperhoofd vandebevolking
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per jaartot2,4kgperhoofd.Vermoedelijkmededoordeprijsstijgingenvande "goedkope"haring indetijdvanschaarsteaan
haringdanweldegrotepopulariteit vandeduurderevisproducten
bijeengestegenwelvaart.Tochisharingnogdemeest geconsumeerdevissoort enmogenwedeWestduitsevakpersgelovennog
steedsdemeestgeliefdevissoort bijhetWestduitsepubliek.
Demarktvoorziening
DeWestduitseharingmarktbestaat uit eenaantaldeelmarkten
dieintweecategorieën samengevat kunnenworden;namelijkde
marktvoorgrondstof-enhalffabrikaatendemarktvoorgereed
produkt.
Demarktvoorgrondstof-enhalffabrikaat omvat deviaimport eneigenvisserijverkregen,minusdeviaexportdirekt
verzonden,alofnietvoorbewerkteverseendiepgevrorenharing,aangevuldmethethalffabrikaatvoorgezuurdeharinglappenenkruidenharing in "grootverpakking" (vaten).De
voorziening vandezemarkt isvrijwelgeheelafhankelijk van
importen.Slechtseenkleindeel (in1985ongeveereentiende)isafkomstig vandeeigenvisserij.Deheropening vande
haringvisserij indeNoordzee,begintachtiger jaren,heeft
degrondstofvoorziening veilig gesteld.Delangdurigeonderbrekingvandezevisserijheeft echterzijnsporenachtergelatenophet fabrikageproces.Vanaf 1977zijnbijdebereidingvanmarinadenenconserven substitutieprodukten(makreelenpilchards)aangewend.Dezesubstitutielijkteen
permanentkarakter tehebben.
Ongeveerdriekwart vanalleharingdiedeharingverwerkende
industrie indevormvangrondstof-enhalffabrikaatopneemt
wordt verwerkt totharingmarinaden enconserven.Het overige
kwartwordt verwerkt tot gerookteengezoutenproduktenen
haringsalades;eengeringdeelvindt zijnwegopdebinnenlandsemarktalsversprodukt.
Demarktvoorgereed produkt omvat deeigenproduktievande
Westduitseharingverwerkende industrieuitviadegrondstofenhalffabrikaatverkregen toevoervangrondstof (zieboven).Verderdeimport uithetbuitenland vangereed produkt
endeindeWestduitse statistieken direktnaardemarkt
voorgereedprodukt doorgeschoven gezoutenharing,minusde
Westduitseexportvanhetgeredeprodukt.Het assortiment
vandezemarktbestaat uit eenkeurvanharingprodukten,
welke ineenaantalhoofdgroepenkunnenwordenondergebracht.Gerekend naarpresentatievorm opdetailhandelsniveau
zijndit:marinaden,conserven,salades,gezouten/gezoete
haring,gerookte/gestoomdeharingenverseharing.Hierbij
vormenmarinadenenconservendegrootstemarkt engerookte
enverseharingdekleinste.Demarktvoorgereedprodukt
geeft zowelvoorgeproduceerdehoeveelhedenalsvooropbrengsteneendalende tendenstezien.Ditgeldt zowelvoor
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deeigenproduktenalsdeimport.Perproduktgroepvarieert
demarktomvang.Voorallegroepenproduktentradinhet
laatstedecenniumhetzijeendalingoftenminsteeenstagnatieopvanhetverbruik perjaarperhoofdvandebevolking.
Afnemendeharingaanvoer
Deharingvisserijdiedecennialangeendominantefaktorin
detotaleWestduitsezeevisserijwasisindezestigerjarensnel
inbetekenisafgenomen.Vandedrietakkenvanvisserijdiede
haringvisserijuitoefendenisdeGroszeHeringfischerei(vleeten
trawloggers)sindshetbeginvandezeventiger jarengeheelverledentijd.OokdeGroszeHochseefischerei(trawlers)heeftwat
haring betreftsterkaanbetekenis ingeboet.De overschakeling
vantrawlersdiedeNoordzeeenaanliggendewaterenbevisten,
naargrotefabriektrawlersgerichtopdeverrevisserijbijondermeerdeOostkustvanCanadaendeVerenigdeStatenboodnaeen
aanvankelijkesuccesvollevisserijuiteindelijkweinigsoulaas.
Ookdeharingaanvoer vandeKleineHochsee-undKüstenfischerei,overigensmeestalgrotendeelsbestemd voorvismeeldoeleinden,isinenkeledecenniadrastischteruggelopen.
Degemiddeldeharingaanvoervanalledrietakkenvanvisserijgezamenlijk liepterugvan220.000tonvangstgewicht (trawlers140.000,loggers60.000,kottersetc.20.000ton)voormenselijkeconsumptie indeperiode1950-1959tot22.000ton(trawlers15.000,kottersetc.7.000ton)in1985.Deze achteruitgang
inaanvoerwasbovenaltewijtenaantegenvallende haringvangsten
ensterkvisserijbeperkendemaatregelenvoorvrijwelalleharinggronden,zowelindeNoordzeeenomliggendewaterenalsopde
verrevisgronden.Analooghieraanliepook,incombinatiemeteen
veelalongunstigerentabiliteit,devlootcapaciteitwelkehiervoorwerd ingezetsterkterug.
Doorhetverdwijnenvandeloggervlootenhet installeren
vanverwerkings-endiepvriescapaciteit aanboordvandevangstenfabrieksschepenverdwenendegezoutenaanvoergeheelende
verseharing,diebijdetrawlersgemiddeldvooreenkwartnaar
devismeelindustrieafvloeide,grotendeelsuithetaanvoerpakket.
Hiervoorkwamendiepgevrorenharingenharinglappenindeplaats.
In1969ophethoogtepuntvanhetmechanischfilerenvanharing
aanboorddertrawlerswerd80.000tonharing (vangstgewicht)
verwerkt totharinglappenen,zijhetechterinveelgeringere
mate,totontkopteharing.
HethuidigelageniveauvanharingaanvoerdoordeWestduitse
zeevisserijbetekentoverigensdatdeaanWest-Duitslandtoegestaneharingqoutavan1986 (78.940ton)bijlangenanietzullen
wordenopgevist.In1985werdhettoenmaligequotumvan70.770
tonslechtsvooreenderdeopgevist,terwijlditaandeelover1986
naarverwachtingnoglagerzalkomenteliggen.
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Totaleharingaanvoer voormenselijkeconsumptieWestduitsezeevisserijperjaar1)
Periode

Vangst-Aanvoer-W.v.
Opbr. Opbr. Waarvan
gewichtgewicht haring-inmin prijs diepgevroren
in1000in1000 lappen gld
ingld
ton
ton
2)
prijsp.perkgharing-ontk.
1985
lappen haring

1951-1955
1956-1960
(1950-1959)
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1983
1984
1985

248
183
220
92
109
22
10
15
24
22

229
164
201
79
77
33
9
13
18
16

1
28
22
1
2
6
6

337
273
314
135
146
87
14
16
22
16

1,47
1,67
1,56
1,72
1,90
2,66
1,55
1,26
1,19
1,05

2,94
2,65
3,27
2,89
2,32
1,77

1,95
2,29
2,72
2,36
1,86
1,27

1) Exclusiefverseharingaangevoerddoortrawlersenkotters
voorvismeeldoeleinden.
2) Inclusief relatiefgeringehoeveelhedenontkopteharing.

Toenemendeharingimport
DeWestduitseaanvoerheeftnooitvolledig indeeigenbehoeftekunnenvoorzien.Indevijftigerjarenbedroeghetaandeel
vandeimportdanook30procent (+90.000tonvangstgewicht)van
detotalebehoefte.Deaanvoerzelfnam70procent (+220.000ton
vangstgewicht)voorzijnrekening.Indevolgendejarenwerdde
ruimtedieontstond doordeteruglopende eigenaanvoergedeeltelijkopgevulddoorimportenuitanderelanden.Hierdoor steeghet
aandeelvandeimportin1985naareenniveauvanrond90procent
(230.000tonvangstgewicht)respektievelijkdaaldehetaandeel
vandeaanvoernaar+ 10procent (22.000tonvastgewicht)vande
totalebehoefte.Tegelijkertijd daaldehetniveauvandetotale
vraagnaarharingindezelfdeperiodevan310.000tonvangstgewichtnaar252.000tonin1985.
Opvallend isdegeleidelijkedalingvandeimportprijsper
eenheid produkt.Eenprijsdalingwelkeeveneensvoordeaangevoerdeharinggold.Dezeprijsdrukisbovenaleengevolgvande
overschottenvanharing,diebovendeinternationaleharingmarkt
hangen.Na jarenvantijdelijkeschaarsteindeperiode1977-1982
isdeWestduitseharingmarktmeerdanverzadigd,zodatdegemiddelde opbrengstprijzen inrecente jarenuitgedruktinguldens
van1985veronderhetniveauvandejaren1970-1975zijnkomen
teliggen.Bijvoorbeeld voordeimportenaanvoerindeperiode
1970-1975gemiddeld 2,70respectievelijk2,66 enin19852,02
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respectievelijk 1,05.Dezeprijsdalingenvormeneensomberperspectief voordenaarWest-Duitsland exporterendelanden.

Totaleharingimport inWest-Duitsland perjaar
Periode

1951-1955
1956-1960
(1950-1959)
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1983
1984
1985

Vangst- Import- Opbr.
gewichtgewicht inmin.
in1000 in1000 gld.
prijsp.
ton
ton
1985

77
116
87
197
188
236
238
217
219
230

67
97
75
150
118
146
132
123
121
125

116
174
132
284
279
393
431
312
264
253

Import
prijs
ingld.
perkg

1,73
1,79
1,76
1,89
2,36
2,70
3,26
2,55
2,17
2,02

Waarvan
veronbe- bewerkt werkt duurzaamd
1)

.
•
«

.
.
.
.

2,91
3,14
2,48
1,95
1,72

4,92
5,40
5,53
5,13
4,46

a

2,21
2,66
1,84
1,60
1,49

1) Haringlappen,filletsetc.

Herkomstvandeimport
Naarlandvanherkomstzijner-mededoordetijdelijke
schaarsteaanharing-nogalwatverschuivingenopgetredeninde
positievandeverschillende inWest-Duitslandimporterendelanden.Hetzelfdegeldtvoorhetinvoerpakketvanharingprodukten.
VandeinWest-Duitslandharingimporterende landenheeft
Denemarkenechteraldecennia langdebestepapieren.Afgezien
vandesubstitutieimport doorCanadaeninminderematedeVerenigdeStaten,tentijdevanschaarstevanharing,isNederland
reedslangeengoedetweede.Deresterendeimportwordtminof
meerafwisselendverzorgddooreenaantalWest-Europeselanden
waarvanmomenteelNoorwegen,ZwedenenIerlandhetbelangrijkst
zijn.

D e n e m a r k e n
OngeveerdehelftvandeWestduitseharingimport zowelnaar
hoeveelheid alswaardewordtmomenteeluitDenemarkenbetrokken.
DeWestduitseharingmarktopzijnbeurtisweerdebelangrijkste
afnemervandeDenemarken.VandetotaleDeenseharingexporthoeveelheid en-waarde verdwijnt jaarlijksongeveer tweederdenaar
West-Duitsland.Hetlandneemt eensterkepositieinopdemarkt
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voorverseharing,meestalindevormvanharinglappen.DeDeense
verseexportnaarWest-Duitslandwordtvooreengrootdeelgevoed
dooraanvoervanZweedsevisserswelkehunvangsteninDeense
havensverkopen.OverigensneemtdeaanvoervanZweedsevaartuigenvanvooralOostzeeharing inDenemarkenaf.Vandeoverige
Produktenisdestijginginhetaandeelvanverduurzaamdeharing
opvallend.AlsgeheelkanookvoorDeenseharingprodukteneen
ongunstigeprijsontwikkelingwordengeconstateerd,waarbijvooral
degeringemargetussenheleverseharingenharinglappenopvalt,
namelijk in19851.53 respektievelijk 1.61 gld/kg.

N e d e r l a n d
NederlandkomtalsharingexporteurnaarWest-Duitsland opde
tweedeplaats.NaeenterugvalindetweedehelftvandezeventigerjarenheeftNederland zijnexportnaarditlandzodanigopgevoerd dathethoeveelheidsniveau in1985invangstgewichtuitgedrukteennognieteerdergerealiseerdehoogtebereikte.Deopbrengstontwikkeling bleefhierduidelijk bijachter.Dezeongunstigeontwikkelingwerd zowelveroorzaaktdoorverschuivingen
binnenhetexportpakketvanduurderenaargoedkoperesoortenals
doordestructureledalingvandeexportprijzenpereenheidprodukt.
HetprocentueelaandeelvanNederland inhet totaalvolumeen
dewaardevandeWestduitseharingimport bedroegin198530respectievlijk 34procent.West-Duitsland ishierbijvoorNederland
evenalsvoorDenemarkendebelangrijksteexportmarktvoorharing.
Tochissindseindzeventiger jarendebelangrijkheidvan
West-Duitslandvooronzeharingexport aaneendalingonderhevig.
DitblijktuitvergelijkingvanhetWestduitseaandeelinonze
haringexport van1980en1985.Ditaandeelbedroegin1980voor
zowelvolumealswaardeongeveer tweederdeenin1985nogslechts
voorvolumeenwaarde40respectievelijk50procent.Voordeze
dalingisdetoegenomenharingexportnaarJapanenAfrikaanse
landen,evenals,zijhetmetgrotefluktuaties,naarOost-Europa
(Polen)verantwoordelijk.
Invergelijkingmetandereharingexporterendelandennaar
West-Duitsland behaaltNederlandvoorzijntotaalexportpakket
aanharingdehoogstegemiddeldeopbrengstprijspereenheid
produkt.Ditwordtgeheelveroorzaakt doorhethogeprijsniveau
enhetgroteNederlandseaandeelindetotaleexportnaarWestDuitslandvangezoutenenverduurzaamdeharing.Meteenhoeveelheidspercentage van48%eneenwaardepercentagevan76procent
vanhet totaleNederlandse exportpakket in1985naarWest-Duitslandzijndeze soortenzeerbelangrijk vooronzeexport.
Integenstelling totdezeproduktenkrijgtNederlandvoor
zijnversediepgevrorenharingdaarentegendelaagsteopbrengstprijs.
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Overzicht vandeharingimport inWest-Duitsland in 1985
Denemarken

Nederland

Overig
Europa

99,1
51,9
83,1
1,60
1,53
1,61

7,8
5,6
7,2

13,2

Canada

Totaal

USA

Verse haring
Import in 1000ton vangstgewicht
Import in 1000 tonproduktgewicht
Waarde inmin.gld.
Importprijskg/gld.
Waarvan: hele haring
harlnglappen etc.

1,30
1,16
1,51

8,9

120,1
66,4
103,9
1,56
1,34
1,63

-

13,6
1,52
1,23
1,87

Diepgevroren haring
Import in 1000ton vangstgewicht
Import In 1000ton produktgewicht
Waarde inmin. gld.
Importprijs kg/gld.
Waarvan: hele haring
harlnglappen etc.

6,7
3,5
5,4
1,53
1,52
1,53

18,0
13,7
12,9
0,94
0,81
1,24

10,9

44,7
28,1
36,3
1,29
0,94
1,56

9,1
4,5
7,9

6,4
10,1
1,59
1,44
1,66

1,75
1,25
1,77

3,8
1,7
4,6

0,1
0,1
0,1

2,61
1,33
3,13

2,06

7,0
2,8
8,3

0,2
0,1
0,3

3,02
5,23
2,88

3,22

Gezouten haring
Import in 1000 ton vangstgewicht
Import in 1000 ton produktgewicht
Waarde inmin. gld.
Importprijs kg/gld.
Waarvan: hele haring
haringfilets etc.

2,24
1,90
2,26

17,7
10,7
30,5
2,84
2,43
5,75

17,7

17,5

6,9

7,0

32,0
4,63
6,92
2,71

34,5
4,88
6,48
2,74

1,5
0,9
2,0

23,1
13,4
37,2
2,77
2,37
3,92

2,06

Verduurzaamde haring
Import In 1000ton vangstgewicht
Import In 1000 ton produktgewicht
Waarde inmin. gld.
Importprijs kg/gld.
Waarvan: gerookt/gestoomd
marinaden grootverpakking
marinaden en conserven
kleinverpakking

6,26

5,34

3,72

42,4
16,8
75,1
4,46
6,53
2,78

3,22
-

5,64

Totaal
Import in1000 ton vangstgewicht
Import In 1000ton produktgewicht
Waarde inmin. gld.
Importprijs kg/gld.
Waarvan: hele haring
haringlappen/filets
verduurzaamde haring

9,4
4,7
8,3

125,0
63,2
122,5
1,94
1,53
1,62
4,63

61,0
37,0
85,1
2,30
1,55
2,11
4,88

34,9
19,8
36,6
1,85
1,29
1,93
3,02

1,78
1,25
1,78
3,22

230,3
124,7
252,5
2,02
1,49
1,72
4,46

50
49

30
34

16
14

4
3

100
100

Procentueel aandeel in totale import
Naar volume
Naarwaarde
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O v e r i g

E u r o p a

Haringinvoer uitoverigEuropabetreft voornamelijk invoer
uitNoorwegen,ZwedenenIerland.Verder,zijhet inmindere
mate, invoeruitFrankrijk,BelgiëenhetVerenigdKoninkrijk.
Slechts incidenteelimportenuit landenzoalsIJsland enFinland.
Import uitOostbloklanden isindelaatstedecennia teverwaarlozen.Inhaartotaliteit bestrijkendelandenvanoverigEuropa
eenniet onaanzienlijk deelvandeWestduitseharingmarkt.In
1985wasdit 16procent vanhet totaalvolume respectievelijk 14
procent vandewaarde.
Hetaandeelderverschillende landenisindeloopvande
jarenaanverschuivingenonderhevig.Duidelijk isinelkgeval
datdenegatieveontwikkeling vandeopbengstprijs pereenheid
produkt ookvoordezelandenvanstruktureleaardis.

C a n a d a

e n d e U.S.A.

TenslottedeinmiddelssterkgereduceerdeWestduitseharingimport uitCanadaen,zijhet inveelminderemate,uitdeVerenigdeStaten.In1985bedroeg dezenaarvolumeenwaardegemeten
nogslechts4respectievelijk 3procent vanhet totaal.Inhet
tijdvak 1977-1979ophet toppuntvanbloeivandezeimport,betrok West-Duitsland 37procent vanzijnimportvolume en33procentvandetotaleimportwaarde aanharinguitdezelanden.Het
assortiment bestond indieperiodevoor tweederdeuitdiepgevrorenharinglappen envoor ruim 10procentuitvoorgezuurde lappen
verpakt invatenenhetresterendeoverwegend uitheelingevroren
haring.Momenteelgrotendeelsalleendiepgevrorenlappen.
Het isduidelijkdatgeziendenegatievekwaliteitsverschillentenopzichtevande "Europese"haring endehoge transportkosten inverbandmet delangeaanvoerlijnen,deomvangrijkeharingimporten uitdezelandenslechts tijdelijkvervangend van
aard zijngeweest enuitsluitend veroorzaakt doordetoenmalige
schaarsteaanharing.

Concurrentiepositie Nederland
Gezamenlijk bezittenDenemarken (50)enNederland (30)ongeveer80procent vandetotaleharingexport naarWest-Duitsland.
Dooreenrelatief groteraandeelvanduurdere soortenzoals
gezoutenenverduurzaamdeharing inhetexportpakket verkrijgt
Nederland -alhoewelvoorandereNederlandseharingproduktenhet
huidigeprijsniveauhet laagst is-gemiddeld dehoogsteopbrengstprijs perkg eindprodukt.
In 1985bedroegdetotalege'importeerdehoeveelheid enimportwaarde 125.000tonproduktgewicht(230.000 tonvangstgewicht)
respectievelijk 253min.gld.Het aandeelvandeverschillende
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produktgroepennaarvolumeenwaardebedroeghierinalsvolgt:
voorverseharing53respectievelijk 41procent,diepgevroeren
haring23en14procent,gezoutenharing11en15procentenverduurzaamdetenslotte13respectievelijk 30procent.
Overigenszijnindeafgelopenjarenbovenstaandeprocentueleaandelenaanwijzigingenonderheviggeweest,inzodanigezin
datdezeoverhetalgemeenvoorverse,diepgevrorenengezouten
haringzijngedaaldendievanverduurzaamde (marinaden,conservenengerookte/gestoomde)zijngestegen.Dezeconclusieszijn
naarproduktgroepverschillend,waarbijgeletmoetwordenoprecenteontwikkelingenindeafgelopenjarenenopdesterkeen
zwakkepuntenvanNederland invergelijking totdievanandere
landen.Voordediversesortimentenharingzaghettotaalbeeld
in1985eralsvolgtuit:
V e r s e

h a r i n g

Nederland ismeteenseizoenmatigmarktaandeelvan8procent
(produktgewicht)eenkleineexporteurvoorditgrootstesegment
vandeWestduitseharingmarkt.Hetgezamenlijkmarktaandeelvan
13procentvandegroeperingOverigEuropaiszelfsnoghoger.
Denemarkenismetzijnmarktaandeelvan80procentvande
verseharingexportnaarWest-Duitsland oppermachtig.Bovendien
wordt+ 95procentvanhetvangstgewichtaanverseharingdat
doordeDenennaarWest-Duitslandwordtgeëxporteerdmachinaal
totharinglappengesneden.Ditproduktbeslaatdanook70procent
naarvolumeen60procentnaarwaardevanhettotaalvanalle
soortenharingproduktendiedoorDenemarkeninWest-Duitsland
wordtafgezet.
IndeNederlandseexportisdehoeveelheid onbewerkteverse
haringhogerdandehoeveelheid totharinglappengesnedenharing.
DeNederlandseopbrengst pereenheidonbewerktenbewerktprodukt
ishetlaagst.Voordegeheleverseharingexportwaardenaar
West-Duitsland geldtoverigensdatindelaatstejarendegemiddeldeopbrengstperkgbehoorlijk aaneendalingonderhevigis
geweest.
Ondanksdeindeafgelopenjarentoegenomenaanvoerinhet
najaarvanverseharingdoordeNederlandse spanvisserijisin
1985onzeexportvanditproduktnaardeDuitseBondsrepubliek
afgenomen,dievanDenemarkenechtertoegenomen.DoordeDenen
kanvrijwelhetgehelejaargeleverdworden.Slechtsdemaanden
aprilenmeizijneen"slappetijd".Geziendekwaliteit,sorteringendebehandeling,dekortetransportlijnenendeindeloop
derjarentenbehoevevandeDeenseverseharinggevormdeverwerkendeindustrieinDenemarkenishetvoorhetNederlandsebedrijfslevengeengemakkelijke opgaveomgelijkwaardig tekunnen
concurrerenc.q.hetmarktaandeelvanverseharing tevergroten.
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D i e p g e v r o r e n

h a r i n g

DeWestduitsevisverwerkende industrieisreedsvanafbegin
zestiger jarenbekendmetdeverwerking enverhandelingvandiepgevrorenharingprodukten.Vanafmiddenzestigerjarenkwamde
grotestroomdiepgevrorenharing,meestharinglappen,losvande
eigenvisserijonderdeCanadeseOostkust.Toendezebronopdroogdewasinmiddelsdeimportuitvoornamelijk hetVerenigd
KoninkrijkenIerlanduitgebreid;eerstmetheelingevrorenharinglaterhoofdzakelijkharinglappen.Terzelfdertijd eenuitbreidingvandeimportvanoverwegend diepgevrorenharinglappen
uitCanadaendeVerenigdeStaten.NabeperkingenvandeharingvisserijinEuropesewaterenwerd deimportuitCanadaendeUSA
forsuitgebreid.Indeperiode1976-1980bedroegdeimportvan
diepgevrorenharinggemiddeld 52.000ton(=89.000tonvangstgewicht).DriekwarthiervanwasafkomstiguitCanadaendeUSA.
Bijdeaanvoervandiepgevrorenharingisereenwisselwerkingmetverseharing.Ditkwamnogeenstotuitdrukking toenna
1978deDeenseverseharingexportweereensnelstijgendelijn
gingvertonenentegelijkertijddeCanadeseexportvandiepgevrorenharingnaarWest-Duitsland sterkdaalde.
TochkannietzondermeergesteldwordendatWest-Duitsland
dusdevoorkeurgeeftaanverseharingbovendiepgevroren.Het
kosten-enkwaliteitsaspect teltbijdekeusdanigmee.Wellicht
wordtdediepgevrorenNoordzeeharing betergeaccepteerd dande
bevroren "Canadeselappen".EenfeitisdatnadevrijsterkedalingvandeuitCanadage'importeerdehoeveelhedendediepvriesimportzichdelaatsejaren-onderinvloedvandeNoordzeeharingheeftgestabiliseerd opeennieveauvanrondde27.000ton
(45.000tonvangstgewicht).Ditondankseenruimeaanvoervan
verseharing indeomliggendelanden.
BinnenhetNederlandseexportpakketwerdentenopzichtevan
eerdere jarenhoeveelheids-enopbrengststijgingengerealiseerd
voordiepgevrorenharing,zowelbewerktalsonbewerkt.
Nederland zagindeperiode1982-1985zijnaandeelinde
diepgevrorenharingimport stijgenvan3.300tot13.700ton
(3.500-17.900tonvangstgewicht)waardoorwijnudeeersteplaats
bezetten.AnderelandenwaaronderDenemarkenzagendaarentegen
hunimportaandeeldiepgevrorenproduktoverhetalgemeendalen.
Ditkaneengunstigeontwikkeling voorNederlandbetekenen.
OngunstigeontwikkelingenvoorNederland zijn,evenalsbijde
verse,hetlaagsteopbrengstniveau pereenheiddiepgevrorenproduktendegeringeopbrengstmarges tussenharinglappenenhele
haring.Het laatstekaneenrembetekenenopuitbreidingvanfileercapaciteitaandewalenaanboordvanNederlandsevisserijschepen,metalsgevolgminderbewerkteharing terwijldevraag
vandeWestduitseharingmarkttotnutoegrotendeelsgerichtis
opbewerkteharing.
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G e z o u t e n

h a r i n g

HetverdwijnenvandeWestduitseloggervloot endeoverschakelingvandetrawlervlootopdiepgevrorenaanvoerhaddentotgevolgdatvanaf 1970degezoutenharingaanvoer steedsgeringer
werd enna1976geheeluithetaanvoerpakket vandeWestduitse
visserijvlootverdween.Degezoutenharingaanvoervandeloggervlootmetgemiddeldejaarvangstenvan60.000tonvangstgewicht
(40.000tonproduktgewicht)indevijftiger jarenisgrotendeels
nooitmeervervangendoormiddelvanopvoeringvandeimportvan
gezoutenprodukten.
OnslandisverrewegdegrootsteexporteurvangezoutenharingnaarWest-Duitsland.VandedoorhetbuitenlandaanWestDuitslandgeleverdegezoutenharingprodukten isongeveer80procentafkomstiguitNederland.IndeNederlandseexportbedroegen
degezoutenharingprodukten29procentvandetotalehoeveelheid
en36procentvandetotalewaarde.
HetNederlandsegezoutenassortimentbestaatvoornamelijk
uitgekaakteenongekaaktediversesortimentenharingverpaktin
vatenenemmers.Eendeelvandegezoutenharingwordtverwerkt
totfilets(inhoofdzaakmaatjesharing)enharinglappen.Devoorbewerkteharingwordtoverhetalgemeeninkleinverpakkingen
consumentgereedaangeboden.
Nederlandheeftdoorzijnvakkennisovergezoutenharingeen
goedenaamopgebouwd inWest-Duitsland,ditblijktookweluitde
hogereopbrengstpereenheidproduktdiewijinvergelijkingmet
derdenverkrijgen.
IndeafgelopenjarenisdeNederlandse exportvanbewerkte
enonbewerktegezoutenharing teruggelopen,indelaatstetwee
jaarzelfsversneld.DeDenenhebbenechter,zijhetvooreen
60procent lagereopbrengstperkgdandeNederlandse,indeafgelopen jarenuithetnietseenbescheidenmaargroeiendemarkt
voorbewerktegezoutenharingopgebouwd.
DitallesincombinatiemetdeprijsdalingpereenheidproduktinaanmerkinggenomengeeftvoordeNederlandseexportvan
gezoutenharingnaarWest-Duitsland geenrooskleurigvooruitzicht.
V e r d u u r z a a m d e

h a r i n g

Onderdeverzamelnaamverduurzaamdeharingzijnsterkuiteenlopendeproduktenopgenomen,zoalsgerookte/gestoomdeharing,
voorgezuurdeharinglappenenkruidenharing invatenenmarinaden
enconserveninkleinverpakking.
Bijdeverduurzaamdeharingzijndeontwikkelingenvoorons
gezieninhet lichtvandeNederlandseexportnaarWest-Duitsland
hetmeestgunstig.Dezeproduktengroepbedroegin1985 19procentvanhetvolumeen41procentnaarwaardevanonzeharingexportnaardeDuitseBondsrepubliek enisdaardoormomenteelhet
meestwaardevolleproduktindezeexport.
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ZowelhetDeensealshetNederlandseaandeelIndetotale
WestduitseImportvanverduurzaamdeharingIsdelaatstejaren
gestegen,waarbijhetDeenseaandeelrelatiefgezienhetsnelst
steeg» Nederland heeft echternog steedshetgrootsteaandeelin
de totaleImport,namelijk 42respectievelijk 46procent naarvolume enwaarde.
Decategoriegerookt/gestoomd IsIn1985+ 90procentuit
Nederland afkomstig. Import vandezeproduktenvertoneneen
trendmatige daling.
Bijvoorgezuurdeharlnglappenenkruidenharing heeft
Nederland zijnpositieversterkt.Denemarkenblijft degrootste
exporteur, terwijldeoverigeEuropese landennogeenmarktaandeelvanbijnaeenderdenaarvolumehebben.Denietgeringe
Canadeseexportvanditprodukt uitdezeventiger jarenismomenteelterugbijaf.
Bijdeharingmarinadenendeconserveninkleinverpakking,
het zogenaamdegeredeprodukt,neemtNederland ondankstoenemende
concurrentieuitDenemarken nogsteedsdeeersteplaatsin.De
groeperingOverigEuropaneemt hierinslechtsvoorenkeleprocentendeel.
Hoeweldegemiddeldeopbrengstprijsvoorverduurzaamdeharingdelaatste jarenookaaneendalingonderhevig is,isde
achteruitgang geringerdanbijverse,gezoutenenbevrorenharing
het gevalis.Eenverderegroeivandemarkt voorverduurzaamde
haring ligt indelijnderverwachting.Nederland zalhierbij
uiterst alertmoetenzijnophet reilenenzeilenvanDenemarken
omdoordit landnietvandeeersteplaatsverdrongen teworden.
VoordeexporteursuitNederland,welklandzeerdichtbij
deWestduitseconsumptiecentra gelegenis,lijktdevraagsteeds
actueler tewordenofNederland zichnogneermoet leggenbijeen
rolalsgrondstofleverancier. Inprincipe zijneenaantalwegen
denkbaar omookeengroteraandeelteverwerven indeproduktie
endistributie vanbestaandeeneventueelnieuwe eindprodukten
vanharing.Dezeafweging isvooralvanbelangwanneerookde
huidigeneerwaartse spiraalvandeopbrengsten pereenheidprodukt indezeoverwegingwordt betrokken.
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DEDISTRIBUTIEVANVISPRODUKTEN: IMAGO,REALITEITENPERSPECTIEF
J.G.P.Smit

VisisinNederland totnu toealtijdeenprodukt geweest
waarzeeruiteenlopend overwordt geoordeeld.Ditkanhetduidelijkstewordengeïllustreerd met deoester,eenvandeduurste
ProduktendieinNederland tekoopis.Dekennerisbereidzes
guldenperstuk tebetalenvoordit schelpdier.Anderenzoudener
zonder twijfeleenevenzogroot bedragvooroverhebbenomeen
henmetveelceremonieaangebodenoester tekunnenontlopen.In
minderemategeldtdezeuiteenlopendewaardering ookvoorandere
visproduktenwaarbijvooraldematevanbekendheidmethetprodukt eenbelangrijke rollijkt tespelen.Deambivalentekijkdie
dedoorsneeNederlander langheeftgehadophetproduktvisis
ongetwijfeld ookvaninvloed opdewijzewaarop tegendevisindustrieendevisdetailhandelwordtaangekeken.Het isopmerkelijk datdezevishandeldelaatste jarenomuiteenlopende redenen
belangstelling heeftgekregeninbredekring.Afgaande ophet
aantalrecent verschenenartikelen indag-enweekbladenenin
culinairerubrieken,bestaat deindrukdatinalgemenezinde
belangstellingvoordeviswereld envoorvisprodukten toeneemt.
Grootwinkelbedrijven staanophet puntvisop tenemeninhun
vers-assortiment.Beginnendeviskwekersrealiserenzichdatze
moeilijk omgespecialiseerde visdistribuentenheenkunnen.Het
oordeeldatde"nieuwe"betrokkenennaarbultenbrengenoverde
vishandel isgeheelovereenkomstig dealgemene opinienietaltijd
positief.Ditbleekopnieuwtijdenshet symposium datinseptember 1986isgeorganiseerd rondhet thema "visinsupermarkten".
Deonbekendheid met endemoeilijke toegankelijkheid vandevissectorwordenaltegemakkelijk vertaald innegatievekwalifikaties.Deonzekerheden dieernogzijninverbandmet devangstbeperking versterkenditbeeldnog.Indezebeschouwing zalworden
gepoogd aantetonendatde (voor)oordelennietof slechtsten
dele juist zijn.Daarna zaleenperspectiefwordengeschetst voor
devissector datisgebaseerd opdetalrijkekansendielijkente
ontstaanvoorditprodukt indiendevoorzienetrendsindelevensmiddelenhandel juistblijken.

Groothandelenindustrie
Eeneersteindrukvanderesultatenvandeindustrieende
-groothandelblijktuit deontwikkelingvandeomzetwaarde.De
omzet inhet binnenland isniet nauwkeurig bekend.Dereeksinde
tabelisgetaxeerd opbasisvandetailhandelsomzet (CBS)ende
ontwikkeling vanhetverbruikperhoofd (PVV).
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Geraamdeomzetvandevisgroothandelen-industrie
(min.gld.,prijsniveau 1986)
1970
exportwaarde
omzetbinnenland
totaleomzet

940
700
1640

1975

820
790
1610

1980

1985

1280
830
2110

De totaleomzetnamsinds1975toemet 66procentensinds
1980met27procent.Deexportwaarde'groeidena1975met 113procentenna1980met 37procent.Ditresultaat isvergelekenmet
datvantweeminofmeerconcurrerendeaanbiederswaaraande
Nederlandsevissectorvaakwordtgespiegeld.Ditzijnde
Nederlandsevleesindustrie (groeivandereëleexportwaardemet
65procentna1975enmet20procentna1980)endeDeensevisindustrie (groei 108procentna1975en43procentna 1980).Het
"marktaandel"vandeNederlandsevisindustrie isblijkbaariets
mindersnelgegroeid dandatvandeDeenseconcurrentenmaaris
veelsterkertoegenomendandatvandevleessector.Demiddelen
waarmeedezegroeiisbereiktbestondenvoornamelijk uitvergrotingvanhetaanbod (doortoegenomenvangsten), industrialisering
vandevisverwerking,verhoogdeproduktievan"convenience"produktenenuitbouwvanhetdistributienet.
Hetassortiment datNederlandsevisbedrijvenlevereniszoalsgebruikelijknoginhogematebepaald doordesoortendiede
nationalevisserijtebiedenheeft.Het "Nederlandse"assortiment
betreft eenmerkwaardigemengelingwaarinzeerhoogwaardigesoortenalsoestersentongmaarookdemassaalgevangenenomgezette
haringenmakreelachtige soortenendaartussenNederlandsespecialiteitenalsscholenmosselen.Opmerkelijk isdatdegroep
rondvissoorten (kabeljauw,koolvis,etc.)nagenoeggeheelontbreekt.Filetsvanrondvisdragenslechtsvoorenkeleprocenten
bijaandeexportwaarde.BijDenemarken isditbijna25procent
terwijldeimportvanWest-Duitsland voorzo'n15procentbestaat
uitdezeprodukten.VoorEngeland isditruim20procenten
Frankrijk bijna 10procent.Nederlandse exporteurszijndaarom
nietgemakkelijk instaateenvolledig detailhandelsassortiment
televerenindezemarkten.Zijhebbenhierdooreenrelatief
zwakkemarktpositie inlandenwaareencentrale groothandelsmarkt
(meteenverzamelendeensorterende functie)ontbreektzoals
West-Duitsland.
Dematevanindustriëleontwikkelingblijktenigszinsuitde
hoeveelheid industrieelverwerkte produktendiewordtgeëxporteerd.Uitdevolgendetabelblijktdathetaandeelvanbewerkte
produkten (hierfilets,gerookteproduktenenconserven)inde
export sterkistoegenomen.Hetvergelijkbarepercentagebedroeg
in198553procentvoordeDeensevisindustrie en43procentvoor
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1750
920
2670

deNederlandsevleesindustrie.Hierbijmoetwordenbedachtdat
eengrootdeelvandeinNederlandaangevoerdevisenschelpdierengeenverdereverwerkingbehoeven.

Aandeelonverwerkteenverwerkteprodukteninprocentenvande
totalevisexport
1970
onverwerktevis
filets,gerooktevisdelen
visconserven

76
24

1975
69
31

1980
71
29

1985
62
38

Eigenlijk toontalleen dehandelindiepgevrorenharingenmakreelnogeensterkematevanovereenkomst metanderemarkten
voorvoedselprodukten inNederland.Gedoeldwordthieropde
sterkegerichtheidvanhetbedrijfs-enoverheidsbeleid opde
primaireproduktie.Hetmarketingbeleid isnoodzakelijkerwijze
grotendeelsgerichtopdebulkhandelinhetonbewerkte (indit
gevaldiepgevroren)produkt,waarbijeenlageprijshetbelangrijksteenvaakenigemarketinginstrumentis.
Ookdebacteriologischekwaliteitvandegeproduceerdevisproduktenkanmoeilijkwordengevatineenalgemeenoordeelin
verbandmetdegroteverschillenperprodukt.Eenbelangrijk criteriumisdereisduurvandevissersvaartuigen.De inNederlandse
havensaangevoerdeversevisisalsregelnietlangerdanongeveer5dagengeledengevangen.Deproduktenbereikenbinneneen
dagof tiendeconsument.Bijschelpdierprodukten isdezeperiode
maximaalenkeledagen.Invergelijkingmetdesituatieinandere
visserijlanden steektdeversheid vandevisproduktenzeergunstigafbijlandenwaarnogverseviswordtaangevoerddoor
trawlersmeteenreisduurvantweetotdrieweken.Inlandenals
DenemarkenenFrankrijk isechterhetaantal "dagvissers"duidelijkgroterdaninNederland.VooralinZuid-Europesemarkten
wordt steedsmeerwaarde toegekend aanhet "dagvers"zijnvande
produktenenaaneenvisserijmetlichtevisserijmethodesmet
minderkansopbeschadigingvandevangst.
Ongetwijfeld zoudenverdereverbeteringenmogelijkzijnop
gebiedvanverwerking,routingenopslagvanversevisindeperiodedieligttussenaanvoerenfinaleafzet.Bijmarktonderzoek
isechterzekernietgeblekendatbuitenlandseafnemersnegatief
oordelenoverhetNederlandseprodukt.Nietteminwordenwelfoutengemaakt.Bijnasteedsgaathetdaarbijomdezelfdebasisoorzaakdatindezebedrijfstakmeteenvrijkleinschaligebedrijfsstructuur teveelruimtewordtgelatenaandewerkwijze,dehuisvestingendekwaliteitvandegeleverdeproduktenvandeindividuelebedrijven.
Het toegenomenexportaandeelvanhetverwerkteproduktwijst
opeengroeiendaanbodvannieuweprodukten.Niettemindoen
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slechts enkeleNederlandse visbedrijvenaanproduktinnovatie.Dit
kanondermeerwordenafgeleiduithetberoepdatvanNederlandse
zijde isgedaanopdedesbetreffendeEG-verordening 355.(Bijvoorbeeld in1985:Nederland850.000ECU,Denemarken2.800.000
ECU,VerenigdKoninkrijk 3.700.000 ECU).Ookvandemogelijke
bijdragevoorinnovatieprojecten doorhetMinisterievanEconomischeZakenisopbescheidenschaalgebruikgemaakt.Nederlandse
producenten zijnhierdoorvoordeuitbreidingvanhet assortiment
vaakaangewezenophet imiterenvanproduktendieelderszijnbedacht enontwikkeld.Bijveelproduktierichtingen zaldezeaanpak
overigensuitstekend voldoenzoalsdeexportresultatenhebbenbewezen.Eennadeelisdatde technologieende produktontwikkeling
bijenkeleNederlandse specialiteiten,zoalsgezoutenharingvan
Nederlandsekwaliteit endecrangongarnaalwatachterblijven.In
anderegevallenzoalsbijvoorbeeld bijmosselproduktenenbijde
ontwikkelingvaneenharingkuitproduktie voordeJapansemarktis
gelijktijdig eenaantalbedrijvenbezigmetdeontwikkelingvan
hetzelfdeprodukt.Bundelingvandeze inspanningenzoudeefficiency vergrotenenwaarschijnlijk ookeenbeterresultaatopleveren.
Dedistributiesystemen diezijnontwikkeld voorvisprodukten
zijnminstenszogevarieerd alshetaantalaangebodenprodukten.
Dit looptuiteenvandetraditionelevishandel totkontaktenmet
winkelorganisaties,produktieonder "privatelabel"voorbuitenlandseproduktiebedrijven ofdistribuenten tothandelsovereenkomstenmetAfrikaanse landenenJapan.Uitdetabelblijkt dat
het internationalenetwerkvanhandelscontacten zichheeftuitgebreid overeensteedsgroteraantallanden.
Bestemming vandevisexport in

export naarBelgi'é,Frankrijk
enWest-Duitsland
export naarEG—landen (9)

procenten vanhet

totaal

1963

1973

1983

1985

73
84

63
86

47
73

44
71

Vergelijkingmetdevleesindustrie leert datdaar93procent
wordt geëxporteerd naarEG—landen.DeDeensevisexport isvoor
67procentafhankelijk vandeEG-markt.Degrotematevanafzetspreiding leidt ertoedat slechts inweinigmarkteneendominante
marktpositie bestaat voorhetNederlandse produkt.Eigenlijk zijn
alleendebinnenlandsemarkt (metuitzonderingvandiepvriesprodukten),detongmarkt,demosselhandelendemarktvoordiepgevrorenmakreeluitzonderingen.Debetrekkelijk ondergeschikterol
inveelmarkten isterug tevindeninhet ontbrekenvaninternationaalbekendeNederlandsehandelsmerkenvoorverwerkteenverpakteprodukten.Het gevolg isdatNederlandse produktenvrijwel
nooitwordenherkend doordebuitenlandse consument.Alleenvan
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mosselenengezoutenharing isvanouds,endusnietalsgevolg
vanhetgevoerdemarktbeleid,bekenddathetNederlandseProduktenzijn.
Gerekend naarinternationalemaatstavenheeftdeNederlandse
visindustrieeenvrijkleinschaligebedrijfsstructuur.Zelfsals
hetofficiëleaantalvan600geregistreerdegroothandelarenwordt
teruggebracht totdeca.50toonaangevendebedrijven,blijftde
gemiddeldebedrijfsomzetongeveerf20miljoenperbedrijf.Veel
kleinebedrijvenzijngezamenlijkmeerflexibeldanenkelegrote
ondernemingenenkunnenvooreenzeergevarieerd aanbodzorgen.
Kleinerebedrijvenkomenechterzwakkerindemarkt testaan
naarmatede(machts-)concentratieindegeparallelliseerdelevensmiddelenhandel-dieinbijnaalleexportlandeneenbelangrijkereafnemerwordt-verderdoorzet.Hetisinditverband
mogelijk vanbelangdatwordtonderzocht oferenigesamenhangis
tussenhetgroeiendeaandeelvanhypermarktenindeFransevisdetailhandelenhetdalendemarktaandeelvanNederlandseProdukteninditland.
Samenvattendkunnendemarktresultatenendeconcurrerentiepositievandevisindustrieen-groothandelalsvolgtworden
getypeerd:
dezeergunstigegroeicijferszijnvrijwelgelijkaande
Deensevisindustrieengunstigerdanbijvoorbeeld dievande
Nederlandsevleesindustrie;
Nederlandbiedteenzeerspecifiekassortimentaanmeteen
laagaandeelvoorrondvisfilet (kabeljauw e t c ) ;
debasiskwaliteitvandeproduktenisgoedalsgevolgvande
vrijkortevisreizenvandevers-vloot.Indeverwerkingsfasewordtaandealgemeengoedekwaliteitsbeheersing afbreuk
gedaandoorsommigemarginalebedrijven;
elderswaargenomenideeënvoornieuweproduktenwordensnel
overgenomen,getuigederelatiefsnelgroeiendeexportvan
verwerkteprodukten.Deontwikkeling vaneigenproduktenen
technologiesstaatoverhetalgemeenopeenlaagniveau;
deafzetspreidingiszeergunstig;
Nederlandseproduktenvanviszijninbuitenlandsemarkten
zeldenbekend ofherkenbaar;
vaneenvolledigenplanmatigmarktbeleid isslechtsbijenkelebedrijvensprake.

Detailhandel
Doorhetontbrekenvanhardecijfersbestaatvandeomzetontwikkelingvandedetailhandeleenmindernauwkeurigbeelddan
vandegroothandelenindustrie.Uiteenenquêtein1983(Niks,
1984)bleekdatdeomzetvandegespecialiseerde detailhandelin
dat jaarkanwordengeraamd opf530miljoen.Ditcijferstemt
vrijgoedovereenmetdebijna1miljard (CBS-budgetanalyse)aan
uitgavenvoorvisprodukten inclusiefaankopeninsupermarktenen
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deomzetdoorgrootverbruikers.Zoalseerdervermeld,magworden
aangenomendathetmarktvolumegedurendeeenaantaljarenmetenkeleprocentenperjaarIstoegenomen.Inhetbeginvandejaren
tachtigwashetgroeipercentagewellichtwathogeralsgevolgvan
hetherstelvandeharingaanvoer inNoordwest-Europa.Demiddelen
waarmeedezegroeiisbereikt bestondenvoornamelijkuitvergrotingvanhetaanboddoorassortimentsverbreding envooraldoor
eenaanzienlijkeverbeteringvandeverkooppunten.
Hetassortiment isoverdegeheleliniesterkuitgebreid.
Ditwasopdeeersteplaatsmogelijk doordatmeerverkooppunten
deeldersinNederlandalbekendeproduktenzijngaanverkopen.
Daarnaastzijnnieuweafgeleideproduktenge'introduceerd,bijvoorbeeld filetsofanderevormenvanzowelversalsgerookt
produktnaastdetraditionelehelevis.Insupermarkteniseen
reeksvacuumproduktenaanhetassortiment toegevoegd.Bovendien
zijntotdantoeinNederlandonbekende soortenge'introduceerd,
zoalsscampi'suitDenemarkenenSchotland en"dorade"eninktvis
uithetMediterranegebied;verderliggendeeerstegekweekte
vissoorteninmiddelsindewinkelwaaronderzalmforel.
Hetaantalvestigingenvandegespecialiseerdevishandelis
naeenjarenlangedaling,gestabiliseerd opeenaantalvan1500
tot2000bedrijven (inclusief deambulantehandel).Dekwaliteit
vandebetereverkooppunteniszondertwijfel,mededoordeverbredingvanhetassortiment,sterkverbeterd.Eenprobleembijde
visdetailhandel isdatevenals indegroothandelsschakelonvoldoendeminimaleeisenwordengesteld aandeinrichtingvaneen
verkooppunt enaandekwaliteitvanhetgebodenprodukt.Hetfeit
dateenzeerbederfelijk produktalsvisintegenstelling tot
vleesnogopdehoekvandestraatwordtverkocht inkramenzonderenigespecialevoorzieningheeftwaarschijnlijkeennegatieve
invloedophetimagovandesectorenvanhetprodukt.
Opmerkelijk isdatdeafgelopen jarenverkooppuntenvoorvis
zijngesticht innieuwewinkelcentra.Dit iseenontwikkeling
dieeentientaljarengeledenwellichtvooronmogelijkwerdgehoudenmethetoogopdeomzetverwachting.Bovendienwerdeen
viswinkelineenmodernwinkelcomplexeenvoudigniet toegelaten
uitvreesvoorgeuroverlast.Wellichtheefthet succesvanenkele
pioniersertoegeleiddatookgrootwinkelbedrijveninteresseaan
dedaghebbengelegdvoorvisalsonderdeelvanhunvers-groep.
In1986warenenkeletientallenvisafdelingen insupermarktenin
gebruik.Maarerliggenconcreteplannenvoordeintroduktievan
versevisineengrootaantalandereverkooppuntenwaarbijde
hoogsteschattingengaantotenkelehonderdenvisafdelingen.Gezienhethuidigeaantalvan900zelfstandigeviswinkelszoudit
vanaanzienlijke betekeniskunnenzijnvoordehuidigevakhandel
tenzijdezeadequaatweettereagerenopdekomendeontwikkeling
doorbijvoorbeeldalsconcessionairookdeomzetviasupermarkten
naarzichtoetehalen.
Ongetwijfeld eenzwakpuntvandevisdetailhandel (ende
binnenlandsegrossiers)isdatzeernogonvoldoendeinisgeslaagdhetproduktbijeenbreedpubliekoptafeltekrijgen.Het
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ontwikkelingsprocesvaneenniet-kennervanvisproduktentoteen
regelmatigeconsument islang.Inditproceskunnendevolgende
fasenwordenonderscheiden:bewustvan,kennisvan,interesse,
proberen,voldoening,kooproutine (o.a.Meulenberg, 1984).Uit
marktonderzoeken (o.a.ITM,1984;Pompe,1985)blijktdatveel
Nederlandersmetbetrekking totvistussendeeersteendederde
faseblijvensteken.Denamenvandesoortenzijnoverhetalgemeenzeergoedbekendmaardemogelijkhedendievisuitculinair
oogpuntbiedtzijnvooreengrootdeelonbekend.Dekernvanhet
probleemiswaarschijnlijkdatdeNederlandsekeukenintegenstelling totdievanZuid-EuropeselandenenzelfsdeDuitse,
vrijwelgeenechtevisgerechtenkent.Visblijfthierdoorvoor
veelconsumentenhoogstenseenacceptabelevervangervoorhet
vleeswaaraaneigenlijk devoorkeurwordtgegeven.Hetdoorbreken
vandezesituatievraagtnietalleendeintroduktievanvisals
zodanigmaarookvaneenwatandereeetcultuur.Erzijnwelaanwijzingendataandebovenkantvandemarkteendergelijkeontwikkeling reedsgaandeis(o.a.Observer).Hetgegevendatde
visdetaillistafzetvindtvooreensteedsbrederassortiment
wijst ereveneensop.Uitanderonderzoekblijktdatvrijwelelke
traiteur/party servicebedrijf visprodukteninhetassortiment
heeft.Duidelijkachterblijvendeaanbiedersvaneenvoudiger
alledaagsegerechtenzoalssnackbarsenfastfoodketens.Ditis
opmerkelijk omdateenreeksvanproduktenbeschikbaar isdieuitstekend geschikt lijktvoorditkanaalzoalsgebakkenmosselen,
sepiaringen,scampi'senvisfrites.
Het lageniveauvandeviscultuurvanveelNederlandseconsumentenheeftbelangrijkegevolgenvoorhettevoerenkollektieveverkoopbevorderingsbeleid. Reklameenpublicitaireactieshebbenalleeneffectoproutinekopers.Denogsteedsvrijgrote
groepconsumentendieviseigenlijk nietkent,vraagteenmeer
indringendebenaderingmetveelaandachtvoorinformatieenaanbevelingvangerechten inplaatsvandevisalszodanig.Deconsumentenbladendiemomenteelwordenverspreidvormenoverigens
eenmiddeldatuitstekendaansluitbijdezegedachte,zekernu
viasupermarkteneenbrederpubliekkanwordenbereikt.
Samenvattend kunnendemarktresultatenendeontwikkelingen
indevisdetailhandelalsvolgtwordengetypeerd:
integenstelling tothetbeeldbijveelanderevoedselprodukten,isdedetailhandelsomzet toegenomen;
hetassortiment isbredergewordenzowelbijdebetereals
deeenvoudigeverkooppunten.Ditwasmogelijk doordeintroduktievanuitheemsesoortenendoorhetgegroeideaanbod
vanindustriëleprodukten;
hetaantalverkooppuntenisnajarenlangedalingweergegroeid.Vanbijzonderebetekenisisdeopeningvanverkooppunteninmodernewinkelcentra eninsupermarkten.Eenzwak
punt isdeaanwezigheid vaneenonvoldoende geëquipeerde
straathandel;
hetverkoopbevorderingsbeleid isnogonvoldoende;
eenvolledigenplanmatigmarketingbeleidwordt slechts
sporadischgevoerd.
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Vooruitblik
Het perspectief voordeproduktgroepviszaldekomende15
jaarongetwijfeld inhet tekenstaanvaneenverdere integratie
vanhet produkt indealgemenedistributievanlevensmiddelen.
Deoorzaak ligt zowelinhet toenemendaantalverwerkteprodukten
inconsumentenverpakking, als ineengroeiendmarktaandeelvan
supermarkten inhetverseprodukt.
Demografische factorenhebbenvermoedelijkweinig invloedop
hetverbruikvanvisprodukten.Verwachteontwikkelingen diemogelijkvanbetekeniszullenzijn:debescheidenbevolkingsgroei
(4,1procent inEuropa tot 1990),deverdergaandevergrijzing,
toenamevanhet aantalêén-oudergezinnen.
Verdereuitbreidingvanhetmarktvolumezalgeziendebevolkingsontwikkeling inWest-Europa alleenmogelijk zijndoorsubstitutievanbuitenlandse visprodukten ofvananderehoogwaardige
eiwitdragersdanweldoordeontwikkelingvanverderweggelegen
markten.Dematewaarin substitutievanandereproduktenmogelijk
zalblijken, isvermoedelijk vooralafhankelijk vandematewaarinculturele trendszullendoorzetten.Inditverband zijngenoemd (Meulenberg, 1986)degroeiendebetekenisvanhethedonisme
(positievebelevingvanhet genieten),gezondheid, tijdsbesparing,milieubewustzijn, internationale oriëntatieenindividualisering.Het istreffend datmet optimaalgepresenteerde enbereidevisproduktenkanwordeningespeeld opalletrendsdiehier
wordengesignaleerd.
Inkringenvandelevensmiddelenhandelwordt verwacht datde
komende 15jaardedistributie enlogistiekmetbetrekking totde
vers-groepeningrijpend zullenwordengewijzigd enverbeterd (De
Boon, 1986).Ongetwijfeldzoueendergelijkeontwikkelingdeafzetkansenvooreenbederfelijk produkt alsvisaanzienlijkvergroten.
Binnendevishandelzelfmagwordenverwacht dathetaantal
produktennogaanzienlijk zaltoenemen.Opdeeersteplaatsligt
het voordehanddatalsgevolgvanverbeterde internationale
distributiesystemendestroomvanproduktenuithetMediterrane
gebied enmogelijk ookuit ontwikkelingslanden verderzaltoenemen.Het isnietdenkbeeldig datmeergekweekte soortenopde
markt zullenkomen.Tenslotte lijkenernogvoldoendemogelijkhedentezijnvoorindustriële produktvernieuwingen.Zekerals
daarbijwordt gedacht aande industriëlebereidingvanmaaltijden
enkleinegerechtenvanvis.

Slotopmerkingen
Zoweldevisindustrie,de-groothandelalsde-detailhandel
hebben zichdelaatste jarengunstigontwikkeld.Zoweldemarktresultatenalsdeontwikkelingvandeconcurrentiepositie isvergelijkbaar ofbeterdandievanvergelijkbaresectoren.
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Inhetalgemeenisdebacteriologischekwaliteitvar*de
Produktengoed.Welkampenzoweldegroot-alsdedetailhandel
meteenopzichzelfonbeduidendeachterhoedevanbedrijvendie
afbreukdoenaaneengoedepresentatievandebedrijfstakZowelvandevisindustriealsdevisdetailhandelkanworden
opgemerktdatondanksdegoederesultatennogvrijwelnergenseen
echtmarketingbeleid wordtgevoerd.Datwilzeggeneenplanmatigeaanpakwaarinalleelementenvanhetmarktbeleidwordenbenut,waarineendoelmatigeafstemmingbestaat tussenkollektief
enindividueelmarktbeleid enwaarineeneffectief informatiesysteemisopgebouwd.Inhetbijzonderdeaspectenproduktontwikkeling,hetuitwerkenvaneenvisieeneenjuisteaanpakvoor
kollektieveverkoopbevordering zijnnietsterkontwikkeld.
Devooruitzichtenvoordevraagontwikkeling naarvisproduktenzijngunstig.Deverwachtetrendsmetbetrekking totdeconsumptievanlevensmiddelenbevestigendatvisinis.Bovendien
zullenuitdevoorzieneverbeteringenvandedistributievan
verseproduktenvermoedelijknieuwemogelijkhedenontstaanvoor
deproduktgroepvisdiederemmendeinvloedvandevangstbeperkendemaatregelenkunnencompenseren.
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