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WOORD VOORAF

Inopdracht van het Produktschap Visheeft het Landbouw-Economisch
Instituut (LEI-DLO)eenonderzoek gehoudenvandevisverwerkende industrie
engroothandel inNederland.HetministerievanLandbouw, Natuurbeheer en
Visserijtradopalsmedefinancier. Doelvanhetonderzoekwashetverzamelen
enanalyserenvaneconomischeenstructuurgegevens overde bedrijfstak.
Het onderzoek isgebaseerd op gegevens die zijn verzameld bij Nederlandsevisverwerkers engroothandelaren.Degoede medewerking vanvooral
debelangrijke bedrijven indesectorisvanvitaal belanggeweestvoor hetonderzoek.
De analyses zijn uitgevoerd door J.G.P.Smit en M.O. van Wijk. Bij het
afnemenvaninterviewswerdenzeondersteunddoor H.Harmsma, J.deJager,
M.H.SmitenC. Taal,allenvandeafdeling Visserij.Mw. E.A.J.Zwambag had
eenadviserende rol bijdeopzet enverwerking vandeenquêtes.

Deldirecteur,

Den Haag,mei 1997

yL.C.IËachariasse

SAMENVATTING

TotaleNederlandse visverwerkendeindustrie en groothandel
Degespecialiseerdevisverwerkingengroothandel bestaat uit ongeveer
400bedrijvendiein1995gezamenlijkeenomzetrealiseerdenvan3,8mrd.gld.
Devissectorisnietsterkgeconcentreerd.Tweederdevandeomzet komt voor
rekeningvanmiddelgrote bedrijven meteenomzettussende 10en 100min.
gld.
IndustriëlevisverwerkinginNederlandisvoornamelijkgebaseerdopplatvis, haring,garnalen enmosselen.Dezesoorten dragen ruim dehelft vande
sectoromzetenzijnvoorbijnadriekwartafkomstigvandeNederlandsevloot.
Ongeveer6.500mensenzijnwerkzaamindevisverwerkendeindustrieen
de visgroothandel, waarvan 20% in tijdelijke dienst. De arbeidsbehoefte is
afhankelijk van de wisselende beschikbaarheid van grondstoffen en kan in
drukketijdenoplopentot maximaalbijna7.000mensen.Debrutotoegevoegdewaardevandesectorkomt met750min.gld.uitop bijna 20%vandeomzet.Bijnadriekwartvandekostenhangtsamenmetdeinkoopvanonverwerktevis (grondstoffen).
Debestemmingvandeproductenvandevisverwerkingen-groothandel
ligtvoor70%inhetbuitenland.Deexportwaarde bedraagtongeveer2.6mrd.
Deomvangvandebinnenlandse markt isgeraamdop820min.gld. groothandelswaarde,waarvan290min. inhet grootverbruik.
Deondernemerszieneenbedreigingindekostenstijging inverbandmet
milieuwetgeving en inrichtingseisen. De directe milieulasten, met name de
heffingvoorwaterverontreiniging,bedragenongeveer9min.perjaar.Kansen
liggenvooralinhetontwikkelenvannieuweproduct/markt-combinatieszodat
de vaak hevige prijsconcurrentie opde huidige markten vermeden kanworden.
Omzetenwerkgelegenheid indevisverwerkende industrieengroothandelzijndelaatstejarennauwelijkstoegenomen.Belangrijkedeelsectorenvan
de visverwerking (platvis en schelpdierindustrie) botsen al een aantal jaren
tegen de natuurlijke grenzen van hun groeimogelijkheden. Debedrijven in
dezesectorenzijnsterk afhankelijk vandewisselvallige engelimiteerde aanvoer van (verse)grondstoffen uit de Noordzee.Structurele groei isdaardoor
onmogelijk.Meeraandachtvoormarketingenkwaliteitsbeleid iszekerwenselijk maargeenwondermiddel tegende grondstofproblematiek.
Groeimogelijkheden zijnerwel indeelsectorenzoalsde distribuerende
groothandelenbijdeimporteurs.DeEU heefteenenormimportoverschotaan
visproducten.Hierliggenduskansenvoorgoede importeursengroothandelaren/verwerkers die Europees willen opereren.Op de binnenlandse markt is

vooralaansluitingnodigbijopkomendedistributiekanalenzoalssupermarkten
en het grootverbruik.
Platvisindustrie
DeplatvissectorisdebelangrijkstesectorbinnendeNederlandsevisindustrie. Binnen de sector zijn ongeveer 40 bedrijven werkzaam met een totale
omzetvanruim900min.gld.De4grootstebedrijvenhebbeneengezamenlijk
marktaandeelvanmeerdan40%.
De totale werkgelegenheid in de platvisindustrie bedraagt ongeveer
2.000 personen,waarvan 20% intijdelijke dienst. Inde periodes dat weinig
platviswordtaangevoerdkanditaantalteruglopentotruim 1.700.Vergeleken
metanderevissectoren isdetoegevoerde waardevandeplatvisindustriegering.Bijnadriekwartvandeomzetbestaatuitgrondstofkostenzodatuiteindelijkeentoegevoegdewaardevan150min.gld.wordtgerealiseerd.Degrondstofvoorziening wordt alsbelangrijkste bedreiginggezien.
Meerdan90%vandeomzetgaatnaarhetbuitenlandmetItaliëenSpanjealsbelangrijksteafnemerslanden.Belangrijksteproductenzijndiepvriesschol
en verse tong. Een aantal bedrijven in die sector loopt voorop wat betreft
product-enmarktontwikkeling enhetcreërenvantoegevoegdewaarde.Vele
andere bedrijvenechter leggenzichtoetot hetleverenvanbuikproducten op
een beperkt aantal bekende markten. Het onderzoeksbureau A.T. Kearney
komt in zijn dieptestudie van de platvisindustrie (in opdracht van het ProduktschapVis)tot deconclusiedatdezestrategieop delangetermijn nietzal
werken.
Verwerking vanharing enmakreel
De haring- en makreelverwerkende industrie bestaat uit ongeveer 40
bedrijvenmeteensectoromzetvanruim270min.gld.Deomzetvandeindustriewordtvoor95%gedragendoor bedrijvengespecialiseerd ingezouten en
zure haringproducten.Ongeveer 900mensenzijnwerkzaam indesector.De
seizoenmatigeaanvoervanmaatjesharingwordtopgevangendoorwisselende
inzet vantijdelijke arbeid. Detoegevoegde waarde wordt geraamd op 105
min.gld.Gerekend naardegroothandelswaarde wordt ruimdehelftvande
producten geëxporteerd.
Het isde vraag of het potentieel van deze producten ten volle wordt
benut.Eenaantalproductenzitaanheteindvandelevenscyclusenerzijnnog
relatief weinignieuweproductenontwikkelddiegeschiktzijnvoor distributie
viasupermarkten.
Binnenlandsevisgroothandel
Deze sector bestaat uit groothandelaren die gespecialiseerd zijn in de
distributievanversevisaandeNederlandsedetailhandel of aanhet grootverbruik.Opditmomentwerkenongeveer900mensenindezesectorendemeestebedrijvenverwachteneentoenamevandewerkgelegenheid.Detotale om8

zet bedraagt ongeveer 515min.gld.ende 50betrokken bedrijven realiseerden
daarmee eentoegevoegde waarde van 110min. gld.De meeste bedrijven bieden een zo compleet mogelijk assortiment aan met daarin zowel zelf verwerkte alselders aangekochte producten. Ongeveer 10% van de omzet wordt geëxporteerd naar met name de omliggende landen.
Inpotentie isdezesectoreengroeisegment omdat ergeendirecte beperkingen zijn uit oogpunt van grondstofaanvoer. Bovendien kan de markt voor
visproducten in Nederland en de EUongetwijfeld verder worden ontwikkeld.
Deafzet naar de visdetailhandel lijkt te stagnerenterwijl het grootverbruik als
afzetkanaal inopkomst is.Inde komende periode zal mogelijk ook dedistributie van verse visvia supermarkten van de grond komen.
Schelpdiersector
Indeze sector zijn bedrijven actief in de handel en verwerking van verse
mosselen, mosselconserven en kokkelconserven. De ongeveer 22 bedrijven
haalden in 1995 een totale omzet van 345 min. gld. Het aandeel van de 4
grootste ondernemingen daarin ismet bijna 50% relatief hoog.
Met een totale werkgelegenheid van ruim 900 personen en een toegevoegde waarde van 123 min. gld. isde schelpdiersector de op één na belangrijkste sector binnen de Nederlandse vishandel.Ietsmeer dan een derde van de
werknemers is in tijdelijke dienst. De productie vindt hoofdzakelijk in eigen
bedrijf plaats en issterk geconcentreerd rond de haven van Yerseke.Veel van
de schelpdierbedrijven, met name inde kokkelindustrie, zijn geïntegreerd met
de aanvoersector.
Deschelpdiersector zet meer dan80%vandeomzet af in het buitenland.
Voor de mosselbedrijven vormen Belgiëen Frankrijk de belangrijkste afzetlanden terwijl voor de kokkelindustrie Spanje het meeste gewicht in de schaal
legt.
De bedrijven zijn voor een groot deel afhankelijk van de wisselvallige en
gelimiteerde Nederlandse mossel-en kokkeiaanvoer en daardoor beperkt in
hun groeimogelijkheden.
Vergeleken met bijvoorbeeld de platvisindustrie weet de schelpdiersector
echter een hogeretoegevoegde waardete realiseren.Dit ismet namete danken aan factoren als marketing, de gecontroleerde kokkelaanvoerprijs en de
nadruk op conservenproductie, met over het algemeen meer toegevoegde
waarde.
Garnalenhandel
De garnalenhandel betreft zowel de verwerking en distributie van
Noordzee-garnalen alsde distributie van geïmporteerde garnalen van buiten
de Europese Unie. De handel en verwerking van Noordzee-garnalen wordt
gedomineerd door éénbedrijf. Eenbelangrijk deelvande productiewerkzaamheden isuitbesteed aan landen in Oost-Europa en Noord-Afrika.

Handel in zeegevroren pelagische vis
De handel in zeegevroren pelagische vis isverbonden aan vier rederijen
die zijn gespecialiseerd in de vangst en afzet van zeegevroren haring, makreel
en horsmakreel.Deomzet wordt voor 95% geëxporteerd naar met name landen in Afrika en Azië.
Importeurs
Ongeveer 65 bedrijven zijn actief als importeur van eindproducten van
vis,onder meervan buiten de EU.Hetzijn alsregel groothandelsbedrijven zonder bewerkingscapaciteit. Hun gezamenlijke werkgelegenheid bedraagt ruim
200 personen en detoegevoegde waarde isgeraamd op 50 min. gld.
Deimport uit niet-EU-landenheeft zichexplosief ontwikkeld. De ontwikkeling vande Europese markt gaat sneller dan mogelijk isop basisvan Europesesoorten.
Overige bedrijven
In de Nederlandse visindustrie en -handel zijn nog enkele deelsectoren
te onderscheiden zoals de rokerijen van zalm en paling en de visgroothandel
in overige versevis(niet-platvis) die wat betreft werkgelegenheid iets minder
gewicht indeschaal leggen. Hetgaat hier om een restgroep vanzeer uiteenlopende bedrijven.

Tabel 1 Overige bedrijven:
Specialisatie

Rokerijen (zalm, paling)
Visgroothandel versevis
Visgroothandel overig

kernindicatoren
Werkgelegenheid

Omzet
min. gld.

200
419
150

100
333
200

Toegevoegde waarde
min.gld.
20
49
6

De overige groothandel in verse vis omvat onder andere bedrijven met
activiteiten op het gebied van rondvis, zoetwatervis, en kweekvis. Ruim 70%
van de omzet wordt geëxporteerd.
Het roken van paling vindt voornamelijk in bedrijven rond het IJsselmeer
ende binnenwateren plaats. Naarschatting 85% van de productie is bestemd
voor de binnenlandse markt.
Methodologie
De gegevens zijn verzameld door middel van enquêtes en interviews.
Daarbij isgepoogd belangrijke bedrijven intensiever te benaderen. De geza-
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menlijke omzet van de bedrijven die hebben meegewerkt dekt 66% van de
totale sectoromzet. De resultaten van enquêtes en interviews zijn geaggregeerd naartotalen vansector endeelsectoren op basisvan het aantal bedrijven
en beschikbare statistieken.
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1. INLEIDING

1.1

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek isgegevens te verzamelen van de marktresultaten van devisverwerkende industrie en-groothandel en het inventariseren van
de structuur van de sector. Deverzamelde gegevens kunnen een aanzet geven
tot analyse van sterke/zwakke punten van de sector en tot een inschatting van
het effect dat beleidsmaatregelen zoals vangstbeperkingen hebben.
Onderzoeksvragen hadden betrekking op: de omvang, activiteiten, de
werkgelegenheid en het arbeidsaanbod, in-enverkoopstromen,de distributiestructuur, milieu-en kwaliteitsaspecten en innovatie van desector en relevante
deelsectoren.

1.2

Onderzoeksopzet

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de ondernemingen die werkzaam zijn in de visverwerking of visgroothandel zijn circa 900 bedrijven benaderd. Dit zijn alle bedrijven die voorkomen in bestanden van het Produktschap
Vis en/of waaraan een SV-nummer istoegekend door de Rijkskeuringsdienst
voor Vee en Vlees.
Omdat op voorhand werd verwacht dat de visactiviteiten van een groot
aantal bedrijven in de PV-en RVV-bestanden marginaal is, isonderscheid gemaakt tussen de meest relevante bedrijven en bedrijven met marginale visactiviteiten. De (naar verwachting) meest relevante bedrijven zijn geselecteerd op
basisvan ledenlijstenvanbedrijfsverenigingen zoalsde Bondvan Haringhandelaren, de Nederlandse haringgroothandelsvereniging, de Vereniging van Visgroothandelaren Urk, deVereniging van Nederlandse Diepvriesvis-industrieën,
de Vebega, de Vereniging van de mosselhandelaren, de mosselhandel en de
Vereniging Zoetwatervishandelaren. Deze selectie van meest relevante bedrijven isintensiever benaderd dan de overige bedrijven door middel van "face to
face"-gesprekken en telefonische interviews.
Deoverige bedrijvenzijnschriftelijk geënquêteerd. Eenmaal isschriftelijk
gerappelleerd.Derestgroepvanbedrijvendie nietschriftelijk heeft gereageerd
istelefonisch benaderd om vastte stellen of ze al dan niet actief zijn in de verwerking of groothandel van visproducten. Van enkele belangrijke bedrijven
die nog ontbraken zijn gegevens opgevraagd bij de Kamer van Koophandel.
De aanpak had t o t resultaat dat de gegevens van 237 bedrijven in de
analyse konden worden verwerkt (waarvan 48 bedrijven intensief zijn benaderd). De gezamenlijke bedrijven in de steekproef realiseerden in 1995 een
omzet van 2,5 mrd. gld. Dit isbijna 66%van de geraamde sectoromzet, zodat
13

kan worden gesteld dat met de enquête een betrouwbaar beeld kan worden
opgebouwd van de sector. De resultaten waren niet over alle sectoren gelijk.
Hetdekkingspercentage iszeer hoog bij de haringven/verkende industrie.Relatief laag scoorden de garnalenhandel en de paling- en zalmrokerijen.
Uit de enquête bleek dat de grenstussen vis-en niet-visbedrijven steeds
moeilijker iste trekken. Niet inbegrepen in de analyse zijn bedrijven waar vis
alsonderdeel vaneengroter assortiment wordt verhandeld,verwerkt, opgeslagen of vervoerd. Dit zijn bijvoorbeeld visserijbedrijven, schelpdierkwekers, viskwekers envisdetailhandelaren.Verder isereengroep algemene levensmiddelenbedrijven waar vis een bescheiden deel van het assortiment inneemt zoals
inkooporganisaties van grootwinkelbedrijven, importeurs van levensmiddelen
en producenten van bijvoorbeeld salades.Tenslotte spelen facilitaire bedrijven
zoals koelhuizen en transportondernemingen een rol in de visdistributie.
Dewel in de analyse betrokken bedrijven zijn toegewezen deelsectoren
die in de hoofdstukken 3t o t en met 10worden beschreven. De deelsectoren
bestaan uit groepen van bedrijven die ineenzelfde markt opereren. Bijde verwerkingsbedrijven isdat vooral de inkoopmarkt, bij de groothandelsbedrijven
ishet meer de afzetmarkt.
De enquête-resultaten zijn geaggregeerd t o t een sectortotaal op basis
van beschikbare statistieken van de sectoromzet. Een - meer gebruikelijke aggregatie op basisvan het aantal bedrijven was niet mogelijk door devervuiling van het adressenbestand. Omdat de sector sterk gericht isop exportmarkten isde CBSStatistiek van de Buitenlandse Handel een belangrijke bron voor
de sector-omzet. Door de gewijzigde aanpak van deze statistiek na 1992 is
onzekerheid ontstaan of de statistiek met name bij verse producten nog de
volledige uitvoer dekt. De CBS-uitvoercijfers over de periode 1992-1995 zijn
gelegd naast cijfersvande aanvoer vanvisin Nederlandse havens.Als resultaat
van deze vergelijking zijn de geëxporteerde volumes en bedragen voor verse
producten naar boven bijgesteld.Van de binnenlandse afzet zijn geen vergelijkbare statistieken beschikbaar. Bijde binnenlandse markt voor het versassortiment isinoverleg met geïnterviewde ondernemers ingeschatwelke bedrijven
belangrijk zijn, zodat kon worden ingeschatwelk deel ontbrak in de enquêtes.
De binnenlandse markt voor diepvriesproducten en volconserven is geraamd
op basisvan het GfK consumentenonderzoek.
Indit rapportwordt determ "interne leveringen" gebruikt. Hiermee worden leveringen bedoeld tussenvisverwerkende bedrijven en -groothandelaren
onderling.
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2. DENEDERLANDSEVISVERWERKENDE
INDUSTRIE ENGROOTHANDEL

2.1 Beschrijving van de sector
Inde Nederlandsevisverwerkende industrie engroothandel zijn ongeveer
400 bedrijven actief met een totale omzet van 3,8 miljard. Deze bedrijven vormen een heterogene groep met diverse activiteiten op tal van gebieden.
Toch zijn er binnen de branche een aantal segmenten (deelsectoren) te
onderscheidenvangroepen bedrijven metvergelijkbare producten, aktiviteiten
of distributiefaciliteiten. Deze segmenten worden in de volgende hoofdstukken uitgebreid beschreven. In onderstaande tabel alvast een samenvatting
daarvan.
Tertoelichting devolgende opmerking. Elk bedrijf ismet haar totale (visgroothandels) bedrijfsomzet en werkgelegenheid ingedeeld bij een van de
deelsectoren.Dit om een kunstmatige opsplitsing van bedrijven over deelsectoren te voorkomen.

Tabel2.1 Procentuele verdeling bedrijven enomzet naarspecialisatie
Specialisatie
Platvisindustrie
Haring-/makreelindustrie
Rokerijen (zalm, paling)
Garnalenhandel
Schelpdierindustrie
Visgroothandel verse vis
Binnenlandse visgroothandel:
- leverancier detailhandel
- leverancier grootverbruik
Importeurs/overige bedrijven
Verkoop van zeegevroren pelagische vis
Totaal

Bedrijven

Omzet

11
11
7
6
5
23

24
7
2
13
9
12

7
7
22
1

7
6
14
6

100
(400 bedrijven)

100
(3,8 mrd. gld.)

Dedoorgevoerde indeling indeelsectoren valt niet geheel samen met die
van overeenkomstige producten. Platvis wordt bijvoorbeeld ook verhandeld
door de binnenlandse visgroothandel en door andere bedrijven die niett o t de
platvisindustrie zijn gerekend. Desamenhang tussen de in dit rapport beschreven deelsectoren en producten isgepresenteerd in tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Samenhang tussen bedrijfstakken

enproducten

(min. gld.)

Product

Bedrijfstak

rond- & gezou- gerook- zure
overige garna- schelpplatvis t e nha- t evis
haring visprolen
dieren
ring
ducten
Bedrijfstak
- platvisindustrie
- binnenl. groothandel
- overige vershandel
- haring & markt.verw.
- verkoop zeegevr.vis
- garnalenhandel
- schelpdierindustrie
- importeurs &ov.visbec

r.105

Totaal

1.615

Distributie
eindproducten

900
270
280
20

45
5
115

5
85

40
5
165

190

Export
waarde 2.600
1.650

90

10
25
125
25
295
50
20
350

35
10

20
20

390
30
20

10
295
10

910
465
535
270
295
490
345
490

900

485

355

3.800

Binnenlandse markt
waarde 820
950

Overige * *
groothandel
omzet 1.200

Groothandel

Verwerking

65
95
25

totaal

220

200

I uoo

Binnenlandse * * *
visgroothandel
omzet515

Visverwerkende
industrie *
omzet 2.100

ï
Aankoop
grondstof

Import
waarde 1.500

Aanvoer
waarde955

Figuur 2.1 Deafzetstructuur vanNederlandse visproducten in 1995(min. gld.)
*) Verwerking vanplatvis, haring/makreel, zalm/paling, garnalen enschelpdieren (hoofdstuk
3 t / m 6 , paragraaf 10.1); * * )Groothandel verse vis (hoofdstuk 8), importeurs (hoofdstuk 9),i n koop grootwinkelbedrijf, food-groothandel enoverige bedrijven (paragraaf 10.3); * * * )Binnenlandse visgroothandel (hoofdstuk 7).
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Figuur 2.1toont de belangrijkste goederenstromen in de afzetketen van
visproducten. De getallen staan voor de omzet van de betreffende sector of
goederenstroom. De import- en aanvoercijfers hebben betrekking op onverwerkte producten en zijn dus niet direct vergelijkbaar met cijfers in de bovenste helft van de figuur. Uit de figuur blijkt onder meer dat de invoerwaarde
meer dan 50% hoger was dan de totale aanvoerwaarde van schepen onder
Nederlandse vlag. Het omzetaandeel van bedrijven die zich toeleggen op verwerkingsactiviteiten (platvis, haring, makreel,paling,zalm,garnalen en schelpdieren) bedraagt ongeveer 55%.
In de totale visketen (van vangst tot consumentaankoop) zijn naar schatting bijna 15.000mensenwerkzaam. Degespecialiseerde groothandel en industrie, die in dit rapport beschreven wordt, neemt daarin met 6.500 werknemers
een belangrijke plaats in. Het aantal werkzame mensen in deze branche is in
de loop der jaren redelijk stabiel gebleven.
Dewerkgelegenheid indevisserijen indevisdetailhandel staat daarentegen al enige tijd onder druk. Werkgelegenheid bij bedrijven met een zeer gering omzetaandeel visproducten (bijvoorbeeld supermarkten, food-groothandel, food-productie) blijft hier buiten beschouwing. Naar schatting gaat het
hierbij om enige honderden werknemers. Indirecte werkgelegenheid bij toeleveranciers, scheepswerven en dergelijke blijft hier ook buiten beschouwing.

Tabel2.3 Directe werkgelegenheid in de visketen (1995, aantal werknemers)
Visserij
Visafslagen a)

2.700
400

Gespecialiseerde groothandel- en industrie

6.500

Gespecialiseerde verkooppunten aan consument a)
(visdetailhandel enzovoort)

5.000

Totaal

14.600

a)Schatting.

2.2 Structuur van de bedrijfstak
De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel bestaat uit
ongeveer 400 bedrijven die gespecialiseerd zijn in visproducten.
Deomzet van de gespecialiseerde visverwerkende industrie en groothandel bedraagt ongeveer 3,8 mrd. gld. Twee derde van de omzet wordt gemaakt
door middelgrote bedrijven met een omzet tussen 10 en 100 min. gld. Bij 3
bedrijven isde omzet hoger dan 100 min. gld. Hierbij inbegrepen zijn enkele
groepen van bedrijven die een nauwe vorm van samenwerking zijn
aangegaan. De4grootste ondernemingen zorgen voor 18%van de omzet. De
vissector isdusgeen sterk geconcentreerde sector. Dit is mede een gevolg van
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de vergaande specialisatie naar producten. Later zal blijken dat de concentratiegraad binnen subsectoren aanzienlijk hoger is.

Tabel2.4 Procentueleverdeling aantal ondernemingen en bedrijfsomzet naar ondernemersklasse
Ondernemingsklasse in min. gld.

- 1
1 - 10
10 - 50
50 -100
100 +
Totaal

Ondernemingen

Omzet

27
49
21
3
1

1
19
46
19
15

100
(400 bedrijven)

100
(3,8 mrd. gld.)

Het grootste deelvande bedrijven isnog een zelfstandige onderneming.
Bijde zelfstandige bedrijven komt ook 70%van de omzettot stand.De relatief
kleinegroep bedrijven meteenbuitenlandse eigenaar heeft een omzetaandeel
van 13%.

Tabel2.5 Eigendomssituatie (in %)
Eigenaar
Zelfstandige onderneming
Moederbedrijf in Nederland
Moederbedrijf in buitenland
Totaal

Ondernemingen

Omzet

72
24
4

69
18
13

100
(400 bedrijven)

100
(3,8 mrd.gld.)

De sector is over het algemeen weinig verticaal geïntegreerd. Achterwaartse integratie met visserij/kwekerij speelt alleen een rol bij de afzet van
zeegevroren vis,in de schelpdierindustrie en de viskwekerij.Voorwaartse integratie met de detailhandel komt op beperkte schaal voor doordat een aantal
bedrijven direct verkoopt aan consumenten.
In de 3 belangrijkste gebieden voor de visverwerkende industrie en groothandel, Urk, Umuiden/Katwijk/Scheveningen en Yerseke iseen kwart van
het aantal bedrijven, bijna de helft van de omzet, toegevoegde waarde en
werkgelegenheid geconcentreerd. Urk isvolgens alle criteria het belangrijkste
centrum.
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Tabel2.6 Verticaleintegratie (in %)
Regio

Ondernemingen

Visserij
Detailhandel
Geen

7
29
64

Totaal

100
(400 bedrijven)

Tabel2.7 Procentuele verdeling van bedrijven, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en
omzet per regio
Specialisatie

Bedrijven

Urke.o.
Umuiden/Katwijk/Scheveningen
Bunschoten/Spakenburg
Yerseke
Rotterdam e.o.
Overig
Totaal

2.3

7
16
4
4
11
58

Werkgelegenheid
22
20
7
11
5
35

Toegevoegde
waarde

Omzet

15
19
6
13
5
42

15
24
5
7
8
41

100
100
100
100
(400 bedrijven) (6.500arb.kr.) (750 min. gld.) (3,8 mrd. gld.)

Activiteiten

Bij het grootste deel van de bedrijven zijn verwerkings- en groothandelsactiviteiten volledig geïntegreerd. Het maken van onderscheid tussen verwerkende bedrijven engroothandel isdaarom over het algemeen weinig relevant.
De groep bedrijven met uitsluitend groothandelsactiviteiten is relatief klein.
Bijna 70% van de bedrijven isactief in de visverwerking. Bijna 10% besteedt een deel van de productie uit aan buitenlandse bedrijven waarmee
wordt samengewerkt.
Demeeste bedrijven hebben handelscontacten met importeurs in exportmarkten of met de binnenlandse visdetailhandel. Relatief weinig bedrijven
leveren direct aan de buitenlandse detailhandel of aan buitenlandse grootverbruikers.
Bijna twee derde van de sectoromzet hangt samen met producten die in
eigen bedrijf zijn verwerkt. Verwerking door gelieerde bedrijven in Nederland
of in het buitenland blijft bij de onderzochte bedrijven beperkt t o t ongeveer
12%. Bijna een kwart van de omzet isgebaseerd op producten die niet zelf zijn
verwerkt.
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Tabel2.8 Procentuele verdeling verwerking en groothandel
Activiteit

Bedrijven

Verwerking +groothandel
Groothandelsbedrijven
Totaal

Omzet

68
32

79
21

100
(400 bedrijven)

100
(3,8 mrd. gld.)

Tabel2.9 Percentagebedrijven met verwerkings- en/of groothandelsactiviteiten
Percentagevan totaal
aantal bedrijven
Met verwerkingsactiviteiten in:
-eigen bedrijf
-gelieerde bedrijven Nederland
-gelieerde bedrijven buitenland

67
10
9

Met exportactiviteiten naar buitenlandse:
- afnemers
- importeurs
-detailhandel
-grootverbruikbedrijven

59
48
15
21

Met leveringen aan binnenlandse:
-afnemers
-detailhandel
-grootwinkelbedrijven
-grootverbruikbedrijven
-visgroothandel of visverwerkers (interne leveringen)

66
41
15
25
74

Tabel2.10 Procentuele verdeling omzet naar verwerkingsactiviteiten
Verwerking

Omzet

Ineigen bedrijf
Door gelieerde bedrijven in Nederland

65
3

Door gelieerde bedrijven in het buitenland

9

Omzet in producten die niet zelf zijn verwerkt
Totaal

20

23
100
(3,8 mrd. gld.)

De industriële visverwerking in Nederland isgebaseerd op de verwerking
van platvis, haring, mosselen en garnalen, soorten die door de Nederlandse
vloot veel worden of werden aangevoerd. De sectoromzet hangt voor 55%
samen met deverwerking van deze soorten. De platvisindustrie zorgt met 14%
van de bedrijven voor 25% van de omzet.

2.4 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde
Ongeveer 6.500personen zijn werkzaam indevisverwerking en visgroothandel. Dit isgemiddeld per bedrijf 16personen. Het merendeel (60%) van de
arbeidskrachten werkt op middelgrote bedrijven met een omzet tussen 10 en
100mln.gld. Ruim800personenwerken bij ondernemingen met meerdan 100
min. gld. omzet.
Ongeveer 20% van de werkzame personen bestaat uit losse krachten
zoals uitzendkrachten en inleenploegen.

Tabel2.11 Werkgelegenheid enbedrijfsomvang (in %)
Ondernemingsklasse
in m i n . gld.
1
1 - 10
10 - 50
50 - 1 0 0
100 +
Totaal

Aantal
vaste krachten

Gemiddeld aantal
tijdelijke krachten

7
25
36
18
14

11
25
49
11
4

8
25
38
16
13

100
(5.200 kr.)

100
(1.300 kr.)

100
(6.500 kr.)

Totaal
arbeidskrachten

Ongeveer 1.400 personen zijn betrokken bij taken als management, inen verkoop en administratie. Dit betekent dat 5.100 mensen (waarvan 3.800
in vast dienstverband) belast zijn met directe productiewerkzaamheden zoals
fileren, verpakken en dergelijke.

Tabel2.12 Arbeidskrachten verdeeld in productiewerk enindirecte arbeid
Arbeidskrachten

Percentage

Direct productiewerk
Indirecte arbeid

5.100
1.400

78
22

Totaal

6.500

100
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Dearbeidsbehoefte van visverwerkende bedrijven isafhankelijk van de
beschikbaarheid van grondstof. Dit aanbod is bij de soorten die in Nederland
worden verwerkt seizoenmatig. Dit betekent dat ook de arbeidsbehoefte wisselt met het vangstseizoen. Inweken met een maximale bezetting worden de
verwerkingsfaciliteiten volledig benut en worden zoveel mogelijk losse krachten opgeroepen. De verhouding tussen maximale en minimale bezetting die
een indicatie isvan de productieflexibiliteit isgemiddeld 1,22 over alle bedrijven gerekend.

Tabel 2.13 Tijdelijke arbeidskrachten

en

seizoeninvloed

Tijdelijke krachten
Minimale bezetting
Maximale bezetting
Gemiddeld

Vaste krachten

400
1.650
1.300

Totaal

5.200
5.200
5.200

5.600
6.850
6.500

Het verschil tussen verkoop- en inkoopwaarde (brutomarge) van de onderzochte bedrijven bedroeg circa 25% van de omzet. De bruto toegevoegde
waarde isgeraamd op 80% van de brutomarge.
Werkgelegenheid en toegevoegde waarde hangen voor respectievelijk
65en 63% samen met de verwerking van platvis, haring, schelpdieren en garnalen. De platvisindustrie is in beide opzichten de belangrijkste deelsector.

Tabel2.14 Procentuele verdeling werkgelegenheid en toegevoegde waardeper deelsector
Specialisatie
Platvisindustrie
Haring-/makreelindustrie
Schelpdierindustrie
Binnenlandse groothandel
-leverancier detailhandel
-leverancier grootverbruik
Importeurs/overige bedrijven
Verkoop vanzeegevroren vis
Rokerijen (zalm, paling)
Garnalenhandel
Visgroothandel versevis
Totaal

22

Werkgelegenheid

Toegevoegde waarde

31
14
14

20
14
16

7
7

7
8

4
2
3
6
12

7
4
3
13
10

100
(6.500 arb.kr.)

100
(750 min. gld.)

2.5

Grondstof

Uit de tabel blijkt dat de industriële visverwerking isgebaseerd op verwerking van ongeveer 300.000ton platvis, haring/makreel,garnalen en mosselen. De overige sectoromzet hangt samen met ambachtelijke verwerking van
een groot aantal andere soorten zoals rondvis, paling en zalm en met groothandelsactiviteiten.

Tabel2.15 Belangrijkste vissoortenvoor de visverwerkende industrie in1995
Soort

Hoeveelheid om gezet
(ton aanvoer gewicht)

Tong/schol
Haring/makreel
Garnalen
Mosselen
Overige (onder andere rondvis,
paling, kokkels)

76.000
100.000
20.000
105.000

Totaal

301.000

Omzetpercentage a)

27
8
13
5
47
100

a) Inclusief interne leveringen.
Bronnen: LEI-DLO, CBS.

De Nederlandse vloot (inclusief omgevlagde schepen) is nog de belangrijkste grondstofleverancier voor de meeste soorten die op industriële schaal
worden verwerkt. Binnen dit globale beeld zijn er belangrijke uitzonderingen
zoals de grondstofvoorziening voor de productie van maatjesharing, die grotendeels afhankelijk isvan importen.

Tabel2.16 Percentagegrondstof afkomstig vandeNederlandse vloot
Soort

Tong/schol
Haring/makreel
Garnalen
Mosselen
Totaal van dezesoorten

Nederlandse afslagen
c.q. Nederlandse vloot
88
45
58
90
73

Bronnen: LEI-DLO, CBS.

Kenmerkend isdat de Nederlandse visverwerking, om kwaliteitsredenen,
bijna uitsluitend geënt isop verwerking van verse grondstof. Het nadeel is dat
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het aanbod van grondstof daardoor beperkt ist o t de aanvoer in Nederlandse
enandere Noordwest-Europese havens.Deindit gebied aangevoerde hoeveelheden platvis, mosselen en garnalen worden bovendien al grotendeels via Nederland verwerkt. Alternatieve grondstofbronnen zijn er daardoor vrijwel niet
meer.

2.6

Markt

De bestemming van de producten van de visverwerking en -groothandel
ligt voor 70% in het buitenland. Deexportwaarde bedraagt ongeveer 2,6 mrd.

Tabel2.17 Bestemmingvandeproducten vandevisverwerkendeindustrie en visgroothandel
Bestemming

Omzet min. gld.

Omzetpercentage

Export
Binnenlandse afzet
Interne leveringen

2.600
800
400

68
21
11

Totaal

3.800

100

Meer dan 75% van de exportwaarde (de helft van de sectoromzet) bestaat uit leveringen aan buitenlandse importeurs.

Tabel2.18 Bestemmingvandegeëxporteerde producten
Bestemming

Omzet min. gld.

Omzetpercentage

Levering aan importeurs
Levering aan detailhandel
Levering aan grootverbruik

2.000
200
400

76
8
16

Totaal

2.600

100

De uit Nederland afkomstige visproducten zijn voor 86% bestemd voor
de EU-markt (inclusief de binnenlandse markt). Ruim 60% van de sectoromzet
en 80%van de exportwaarde hangt samen met export naar EUlanden buiten
Nederland. Export buiten de EUzorgt voor 15% van de sectoromzet en 20%
van de exportwaarde.
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Tabel 2.19 Exportwaarde
Bestemming

van visproducten

(min. gld.) naar
Exportwaarde

bestemming
Aandeel (%)

België/Luxemburg

438

19

Duitsland
Frankrijk
Spanje
Italië
VK
Overig EU

406
285
262
261
96
136

17
12
11
11
4
6

1.884

80

Japan
Nigeria
Overig

85
77
317

4
3
13

Wereld

2.363

100

EU

Bron: CBS.

De Nederlandse visverwerkende industrie en groothandel levert voor
ongeveer 800 min. gld.aan de binnenlandse markt. Bij de beoordeling van de
binnenlandse markt moet worden bedacht dat een deel van de groothandelsomzet niet afkomstig isvan Nederlandse producenten. Bijvoorbeeld de inkoopcentrales van grootwinkelbedrijven vallen buiten de analyse.

Tabel2.20 Bestemming vandebinnenlandse afzet
Bestemming

Omzet min. gld.

Omzetpercentage

Visdetailhandel
Grootwinkelbedrijven
Grootverbruik
Overige groothandel

335
125
275
65

42
16
34
8

Totaal

800

100

Demarktpositievande meestevisverwerkende bedrijven en groothandelaren is niet sterk. De meeste bedrijven opereren in een markt waarin vraagen aanbodontwikkelingen de prijsvorming domineren. Minder dan 20% van
de van de ondernemers oordeelt zichzelf in een positie om een eigen prijsbeleid te voeren. In het bijzonder de platvisindustrie scoort in dit opzicht laag.
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Tabel2.21 Belangrijkste prijsbepalende factor in % (volgensdebedrijfsleiding) a)
Aantal bedrijven

Factor
Belangrijke afnemers
Afslagprijzen
Concurrenten
Eigen prijsbeleid
Totaal

Omzet

29
21
25
17

22
20
18
12

100
(48 bedrijven)

100
(1.5 mrd. gld.)

a) Dezevraag isalleen gesteld aan de belangrijkste bedrijven.

2.7

Perspectief

In 1996verwachtte dehelft van deondernemers dat de werkgelegenheid
in hun bedrijf gelijk zal blijven (25% verwacht respectievelijk toename en daling). De omzet van de sector van verwerkingsbedrijven lijkt momenteel te
stagneren. Importeurs en groothandelaren op specifieke markten verwachten
verdere groei.

Tabel2.22

Omzetontwikkeling
1993

1994

1995

1996

Export
Binnenlandse markt

87
90

96
93

100
100

100
99

Totale omzet

88

95

100

99

De grondstofvoorziening werd in 1995 problematisch voor de platvisindustrie en de haringverwerking maar verbeterde voor onder meer de groothandel inversevisen voor importeurs van visen garnalen. Het personeelsaanbod is blijkbaar niet problematischer dan 5jaar geleden.
Tabel2.23 Belangrijkste ontwikkelingen sinds5jaar geleden (in %)a)
Beter
Grondstofvoorziening
Personeelsaanbod
Bedrijfswinst

Gelijk

28
4
28

45
87
40

Slechter
28
9
32

Totaal
100
100
100

(47 bedrijven)

a) Dezevraag isalleen gesteld aan de belangrijkste bedrijven.
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Bedreigend voor de sector noemen de ondernemers de kostenstijging in
verband met milieu-aspecten, inrichtingseisen en regelgeving. Deze bedreiging
wordt zelfs vaker genoemd dan de problemen die er in enkele deelsectoren in
1996 waren met de grondstofvoorziening en de hoge grondstofprijzen. De
directe milieu-lasten, in verband met de heffing voor waterverontreiniging,
bedragen ongeveer 9 min. gld. per jaar. Daarnaast zijn er andere lasten onder
andere inverband met bijzondere eisen die worden gesteld aan de inrichting
van bedrijfspanden.
De kansen die de ondernemers zien, zijn wisselend per deelsector. De
belangrijkste kans bieden volgens de meesten de ontwikkeling van nieuwe
markten en een betere ketenorganisatie. Gewenst wordt zowel betere samenwerking tussenverwerkers onderling alseen goede afstemming tussen verwerkende industrie en de vloten. Met name de binnenlandse groothandel vindt
een betere kwaliteitsbeheersing in de sector belangrijk.
Tussen 1990en 1995 zijn er een aantal veranderingen geweest in de bedrijven en in de sector. In de meeste gevallen had dit betrekking op verbetering en uitbreiding van de productie-faciliteiten. Deveranderingen lijken vooral het gevolg te zijn van opgelegde regels en in mindere mate ingegeven door
bijstelling van het productie- of marktbeleid.Vooral relatief kleinere ambachtelijke bedrijven hebben gedwongen door regelgeving een inhaalslag te hebbengemaakt door de inrichting vande bedrijfsruimte aante passen.Ongeveer
een derde deel van de grotere bedrijven was op enige wijze betrokken bij een
bedrijfsovername.
Bijbijna de helft vande bedrijven zijnverdere investeringen noodzakelijk
inverband met gestelde inrichtingseisen.Ongeveer een kwart vande bedrijven
wil investeren in nieuwe producten.
Inonderstaande tabel wordt eensamenvattende analysevan de deelsector gemaakt aan de hand van een aantal relevante criteria.

Sectoranalyse
CRITERIA

SCOREa)

OPMERKINGEN

CONCENTRATIE-GRAAD

•

Laagdoor eenzijdige productspecialisatie.
Weinig synergietussen deelsectoren.

FLEXIBILITEIT

•••

Flexibel voor seizoensverschillen.

STABILITEIT GRONDSTOFVOORZIENING

••

Verschillend per deelsector.
Instabiel voor verwerkingsbedrijven.

MARKT

••

Veel prijsconcurrentie en afhankelijkheid
vantraditionele afzetmarkten die onder
druk staan.

KWALITEIT EN TOEGEVOEGDEWAARDE

••

Kwaliteitsbeheersing inde sector enproductinnovatie pasin beginfase.

a) • • • • = hogescore,• = lagescore.
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Toelichting bij de sectorcriteria
Concentratiegraad:
Het marktaandeel van de 4 grootste bedrijven.
Flexibiliteit:
De mate waarin de sector in staat isseizoenmatige fluctuaties in de aanvoer opte vangen, ingeschat door deverhouding maximale/minimale arbeidsinzet te berekenen.
Stabiliteit grondstofvoorziening:
Defluctuaties in het aanbod van grondstoffen en de grondstofprijzen in
de afgelopen 10jaar en de beschikbaarheid van alternatieven.
Markt:
Inschatting van de marktsituatie op basisvan indicatoren, zoals mate van
prijsconcurrentie, marktafhankelijkheid, marktgroei en valutarisico.
Kwaliteit en toegevoegde waarde:
Inschatting op basisvan geconstateerde interesse in kwaliteitsbeheersing
en innovatie.
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3. DE PLATVIS-INDUSTRIE

3.1

Beschrijving van de sector

Desector bestaat uit bedrijven die zijn gespecialiseerd in de verwerking
en afzet van schol,tong en andere platvis. De afzet isvooral gericht op markten in andere EU-landen, met name Italië en Spanje. Diepvries scholproducten
en versetongproducten nemen het grootste gedeelte van de sectoromzet voor
hun rekening. De meeste bedrijven kopen grondstoffen in op de Nederlandse
afslag waarna bewerkingsactiviteiten zoals fileren, paneren en diepvriezen
meestal binnen het eigen bedrijf plaatsvinden.

3.2

Structuur

In de platvissector zijn ongeveer 40 bedrijven werkzaam die gezamenlijk
een omzet van ruim 900 min. hebben. Meer dan de helft van de bedrijven
haalt een omzet tussen de tien en vijftig min. gld. De vier grootste bedrijven
hebben gezamenlijk een marktaandeel van ruim 40%.

Tabel3.1 Procentueleverdelingaantal ondernemingen enbedrijfsomzet naar ondernemingsklasse
Ondernemingsklasse in min. gld.
-1

1 -10
10 -50
50 -200
Totaal

Ondernemingen

9
28
56
7
100
(42bedrijven)

Omzet

0,5
5,5
58
36
100
(916min.)

Het aandeel van zelfstandige ondernemingen in de totale omzet bedraagt iets minder dan 60%. Maar 10% van de platvisbedrijven is in handen
van een buitenlands bedrijf.
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Tabel3.2 Procentuele verdeling ondernemingen enomzet naar eigendomssituatie
Eigenaar
Zelfstandige onderneming
Moederbedrijf in Nederland
Moederbedrijf in buitenland
Totaal

Ondernemingen

Omzet

76
14
10

55
23
22

100

100

Kenmerkend voor de platvisindustrie isde geringe integratie met deaanvoersector. Bijna 20% van de bedrijven heeft detailhandelsactiviteiten.

Tabel3.3 Verticaleintegratie (in %)
Regio

Ondernemingen

Visserij
Detailhandel
Geen
Totaal

2
17
81
100
(42 bedrijven)

Tabel3.4 Percentagebedrijven met verwerkings- en/of groothandelsactiviteiten
Percentage van totaal
aantal bedrijven
Met verwerkingsactiviteiten in:
-eigen bedrijf
-gelieerde bedrijven Nederland
-gelieerde bedrijven buitenland

95
40
3

Met exportactiviteiten naar buitenlandse:
- afnemers
- importeurs
- detailhandel
- grootverbruikbedrijven

83
74
14
31

Met leveringen aan binnenlandse:
- afnemers
- detailhandel
- grootwinkelbedrijven
- grootverbruikbedrijven
-visgroothandel of visverwerkers (interne leveringen)

28
12
0
17
45
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Bij het grootste deel van de bedrijven zijn verwerkings- en groothandelsactiviteiten volledig geïntegreerd. Ook zijn bijna alle bedrijven actief op de
exportmarkt. Op de binnenlandse markt isslechts28% van de bedrijven actief
met name in de levering aan grootverbruik.
De productie van de platvisbedrijven wordt voor 87% in eigen bedrijf
verwerkt. Bijna 10% isuitbesteed bij gelieerde bedrijven (met name loonfMeerders) in Nederland.

Tabel3.5 Procentuele verdeling omzet naar verwerkingsplaats
Verwerking

Omzet

In eigen bedrijf
Door gelieerde bedrijven in Nederland
Door gelieerde bedrijven in het buitenland
Omzet in producten die niet zelf zijnverwerkt

87
8
0
5

Totaal

3.3

100
(916 min. gld.)

Werkgelegenheid

In de platvisindustrie werkten in 1995 ruim 2.000 personen. Dat isgemiddeld 50werknemers per bedrijf. Meer dan 80% van de werknemers werkt bij
ondernemingen met meer dan 10 min. omzet. Het gemiddeld aantal tijdelijke
krachten bedraagt ongeveer 20% van het totaal aantal werknemers.

Tabel3.6 Werkgelegenheid en bedrijfsomvang
Ondernemingsklasse Aantal
in min. gld.
vaste krachten
1
1 -10
10 -50
50Totaal

Gemiddeld aantal Totaal
tijdelijke krachten arbeidskrachten

Totaal
percentage

50
180
530
870

45
40
270
60

95
220
800
930

5
11
39
45

1.630

415

2.045

100

Het percentage indirecte arbeidskrachten ligt met 15% duidelijk onder
het gemiddelde van de totale visverwerking (30%). Platvisbedrijven zijn sterk
georiënteerd op productie en minder op indirecte aktiviteiten zoals marketing,
administratie en leiding.
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Tabel3.7 Totaleaantal arbeidskrachten verdeeld inproductiewerk en indirecte arbeid
Vaste arbeidskrachten

Percentage

Direct productiewerk
Indirecte arbeid

1.395
235

85
15

Totaal

1.630

100

Deplatvissector isgebonden aanseizoenmatige fluctuaties inhet aanbod
van platvis op de afslagen.Vandaar dat het aantal arbeidskrachten kan variëren van 1.755 in de rustige maanden tot bijna 2.300 in de piekperiodes.

Tabel3.8 Tijdelijke arbeidskrachten en seizoeninvloed
Tijdelijke krachten
Minimale bezetting
Maximale bezetting
Gemiddelde bezetting

120
640
415

Vaste krachten
1.630
1.630
1.630

Totaal
1.750
2.270
2.045

De toegevoegde waarde van de platvisindustrie wordt geschat op 153
min. gld. Dat isnog geen 17% van de totale omzet, iets lager dan het gemiddelde van de totale visindustrie. Detoegevoegde waarde per werknemer ligt
met 75.000 gld.aanzienlijk beneden het industriegemiddelde.

3.4

Grondstof

Belangrijkste grondstoffen voor de platvisindustrie zijn tong en schol die
voor een groot deel via de Nederlandse afslagen worden aangekocht. De aanvoer van schol isde afgelopen tien jaar redelijk stabiel gebleven. Dit is mede
te danken aan het gestegen aantal schepen onder Engelsevlag met regelmatige aanvoer in Nederlandse havens. Daarmee werd de gedaalde aanvoer van
Nederlandse schepen gedeeltelijk gecompenseerd. De aanvoer van tong is de
afgelopen tien jaar verdubbeld zodat tongproducten nu een omzetaandeel
van dicht tegen de 50% hebben bij de platvisbedrijven. Detongaanvoer was
in de afgelopen jaren dermate hoog dat een teruggang te verwachten valt.
Historisch gezien is de tongaanvoer veel minder stabiel dan de aanvoer van
schol.
Afslagprijzen van platvisvariëren sterk al naar gelang het aanbodniveau.
Voor de platvisindustrie zijn er echter weinig alternatieven omdat de sector
sterk gebonden isaande gelimiteerde Europese vangstquota. Een afhankelijk-
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heid die de sector kan opbreken als zoals dit jaar de quota sterk verminderd
worden.

3.5

Markt

Meer dan 90% van de afzet wordt geëxporteerd naar het buitenland.
Belangrijkste producten zijn diepvries scholproducten met Italië als belangrijkste markt en versetongproducten met Italië en Spanje als belangrijkste markten. De binnenlandse markt isvan ondergeschikt belang.

Tabel3.9 Bestemmingvandeproducten vande visverwerkende industrie en visgroothandel
Bestemming

Omzet 1.000 gld.

Omzetpercentage

Export
Binnenlandse afzet
Interne leveringen

832
28
56

91
3
6

Totaal

916

100

Meer dan 70%vandeexport wordt via importeurs op de markt gebracht.
Er iseen hevige prijsconcurrentie tussen de platvisbedrijven om deze klantengroep.

Tabel3.10 Omzetgeëxporteerde producten naar bestemming
Bestemming

Omzet 1.000 gld.

Omzetpercentage

Importeurs
Detailhandel
Grootverbruik

593
127
112

71
15
14

Totaal

832

100

De afzetprijzen zijn voor de belangrijkste bedrijven niet of nauwelijks
stuurbaar. Wel denkt 40%vande bedrijven datveranderingen in de afslagprijzen worden doorberekend aan de klanten.
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Tabel3.11 Procentueleverdeling aantal bedrijven enomzet naarbelangrijkste prijsbepalende
factor volgensbedrijfsleiding a)
Deprijswordt vooral bepaald door

Aantal bedrijven

Belangrijke afnemers
Afslagprijzen
Concurrenten
Eigen prijsbeleid
Totaal

Omzet

27
40
27
6

15
28
19
38

100
(15 bedrijven)

100
(528 min. gld.)

a) Dezevraag isalleen gesteld aande belangrijkste bedrijven.

3.6

Perspectief

Van allesectoren in devisverwerking isde platvissector het meest somber
over de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in 1996. Meer dan de helft
van de bedrijven denkt dat het aantal werknemers zal afnemen. Onzekerheid
over de grondstoffenvoorziening speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol.
Driekwart van de bedrijven constateert een verslechtering op dit gebied in
vergelijking met 5jaar geleden. Bij de helft van de ondernemingen isbovendien de bedrijfswinst achteruitgegaan. Opvallend isdat bij de overige bedrijven de resultaten blijkbaar niet verslechterd zijn.

Tabel3.12 Belangrijkste ontwikkelingen sinds5jaar geleden, (in %)a)
Beter
Grondstofvoorziening
Personeelsaanbod
Bedrijfswinst

0
0
0

Gelijk

Slechter

27
100
47

73
0
53

Totaal
100
100
100
(15 bedrijven)

a) Dezevraag isalleen gesteld aandebelangrijkste bedrijven.

Deaanvoer van platvis,zowel wat betreft de prijs als het volume, wordt
op dit moment als de belangrijkste bedreiging gezien voor de sector. Verder
worden als bedreiging beschouwd:
toenemende concurrentie buitenlandse aanbieders en collega-bedrijven
in Nederland;
imago van de sector;
kostenstijgingen met betrekking tot inrichtingseisen en milieu-lasten.
Gemiddeld was een bedrijf in de platvissector ongeveer 900 gld. per
werknemer (45.000 gld. per bedrijf) kwijt aan milieulasten.
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De bedrijven zijn niet bang voor een daling van de vraag en zien geen
problemen opdoemen met betrekking tot de kwaliteitsbeheersing en het aantrekken van personeel. Bijna driekwart van de platvisbedrijven ziet kansen
liggen ineen betere samenwerking met devloot.Andere kansendie belangrijk
geacht worden:
betere samenwerking met collega-bedrijven en met afnemers;
betere kwaliteitsbeheersing in de sector.
Als belangrijkste kanswordt echter gezien het introduceren van nieuwe
productlijnen/vissoorten of differentiatie van de huidige producten.
Dit laatste punt vertaalt zich overigens nog niet in investeringsplannen.
Slechts een kwart van de ondernemingen heeft investeringen op dat gebied
op stapel staan inde komende tweejaar. Dehelft van de ondernemingen gaat
investeren met het oog op HACCP-vereisten enzovoort.
Veel platvisbedrijven hebben overigens in de laatste 5jaar belangrijke
veranderingen ondergaan.Bijtweederde vandebedrijven isde productiecapaciteit uitgebreid en/of zijn nieuwe productielijnen geïnstalleerd. Tot hogere
omzetten heeft dit nog niet geleid.Deomzet van de platvisindustrie stagneert
al enige jaren op een niveau van rond de 900 min. gld.

3.7

Conclusies

Deplatvissector isdebelangrijkste sector binnen de Nederlandse visindustrie. Een aantal bedrijven in die sector loopt voorop wat betreft product- en
marktontwikkeling en het creëren van toegevoegde waarde. Vele andere bedrijven leveren buikproducten op de bekende markten.Het onderzoeksbureau
A T . Kearney komt in haar dieptestudie vande platvisindustrie (in opdracht van
het Produktschap Vis) tot de conclusie dat deze strategie op de lange termijn
niet zal werken.
In onderstaande tabel wordt een samenvattende analyse van de deelsector gemaakt aan de hand van een aantal relevante criteria.
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Sector-analyse a)
CRITERIA

SCOREb)

OPMERKINGEN

CONCENTRATIEGRAAD

•••

42%

FLEXIBILITEIT

•••

Veel seizoenskrachten.

STABILITEIT GRONDSTOFVOORZIENING

••

Geringe stabiliteit v.w.b.afslagprijzen en
tongaanvoer, weinig alternatieven.

MARKT

••

Veel prijsconcurrentie, eenzijdige
product/markt combinaties, valuta-risico,
stagnerende marktgroei.

KWALITEIT EN TOEGEVOEGDE WAARDE

••

Weinig productontwikkeling, weinig toegevoegde waarde, glaceerproblematiek.

a)Voor eentoelichting opdegebruikte begrippen wordt verwezen naar hoofdstuk 2;b) • • • • = hogescore,• = lagescore.
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4. DEVERWERKING VAN HARING
(EN MAKREEL)

4.1 Beschrijving van de sector
Deverwerking van haring en makreel vindt plaats in 3typen van bedrijven: producenten/handelaren in gezouten haring,haringleggerijen en haringen makreelrokerijen. Deze bedrijven zijn hier samengevoegd t o t een groep
omdat enkele bedrijven in alle drie producttypen actief zijn.

4.2

Structuur

De haring- en makreel verwerkende industrie bestaat uit ongeveer 40
bedrijven met een sector omzet van bijna 270 min. gld. De meeste bedrijven
hebben een omzet tussen 1en 10min. gld.De meeste omzet wordt gedragen
door bedrijven met een omzet tussen 10en 50 min. gld. De 4 grootste bedrijven hebben een gezamenlijk marktaandeel van bijna 60%.

Tabel4.1 Procentueleverdelingaantal ondernemingen enbedrijfsomzet naar ondernemingsklasse
Ondernemingsklasse in min.gld.
- 1
1 - 10
10Totaal

Ondernemingen

Omzet
1
24
75

20
60
20
100
(40 bedrijven)

100
(270 min. gld.)

Tabel4.2 Omzetaandeel per bedrijfstak (in %)
Producttype
Gezouten haring
Zure haring
Gerookte haring/makreel
Totaal

Omzet a)
58
37
5
100

a) Inclusief interne leveringen.
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Vrijwel alle bedrijven die actief zijn in de haring-en makreelverwerking
zijn zelfstandige ondernemingen. Bijna de helft van de bedrijven heeft op beperkte schaal ook detailhandelsactiviteiten.
Ongeveer 95% van de omzet wordt gedragen door bedrijven die vooral
gespecialiseerd zijn in gezouten en zure haringproducten.

4.3

Activiteiten

Verwerkings- en groothandelsactiviteiten zijn in vrijwel alle bedrijven
volledig geïntegreerd. De meeste producten worden verwerkt door de bedrijven zelf. Enkele bedrijven besteden een deel van de verwerking uit aan gelieerde buitenlandse bedrijven.

Tabel4.3 Procentuele verdeling omzet naar verwerkingsplaats
Plaatsvanverwerking
Verwerking in eigen bedrijf
Verwerking door gelieerde bedrijven
Verkoop van eldersverwerkte producten

Omzet
76
12
12

Tabel4.4 Percentagebedrijven met verwerkings- en/of groothandelsactiviteiten
Percentage van totaal
aantal bedrijven
Met verwerkingsactiviteiten in:
-eigen bedrijf
-gelieerde bedrijven Nederland
-gelieerde bedrijven buitenland

86
14
5

Met exportactiviteiten naar buitenlandse:
-afnemers
-importeurs
-detailhandel
-grootverbruikbedrijven
Met leveringen aan binnenlandse:
-afnemers
-visdetailhandel
-grootwinkelbedrijven
-grootverbruikbedrijven
-visgroothandel of visverwerkers (interne leveringen)
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65
42
19
21

86
67
19
19
47

4.4 Werkgelegenheid en toegevoegde waarde
Ongeveer 900personen zijnwerkzaam inde haring/makreelverwerkende
industrie. Dit isgemiddeld bijna 22 personen per bedrijf. De meeste arbeidskrachten werken in middelgrote bedrijven met een omzet tussen 10 en 100
min. gld. Het percentage tijdelijke krachten is lager dan gemiddeld.

Tabel4.5 Werkgelegenheid en bedrijfsomvang
Ondernemingsklasse
in min. gld.
- 1
1 - 10
10Totaal

Aantal
vaste krachten

Gemiddeld aantal
tijdelijke krachten

Totaal
percentage

3
31
66

3
46
52

3
34
63

100
(720 kr.)

100
(190kr.)

100
(910kr.)

Ongeveer 525vasteengemiddeld 190tijdelijke krachten zijn direct werkzaam in het productieproces. Dit betekent dat 21% van de werknemers isbelast met management-, marketing- en administratieve taken.

Tabel4.6 Arbeidskrachten naarproductiewerk enindirect productiewerk
Arbeidskrachten

Percentage

Direct productiewerk
Indirecte arbeid

715
195

79
21

Totaal

910

100

Deseizoenmatige aanvoer van onder andere maatjesharing wordt weerspiegeld door de grote variatie in het aantal ingezette tijdelijke krachten. De
maximale bezetting is 1,42 maal hoger dan de bezetting buiten de seizoenpiek.

Tabel4.7 Arbeidsverdeling naar bezetting
Tijdelijke krachten
Minimale bezetting
Maximale bezetting
Gemiddelde bezetting

60
385
190

Vaste krachten
720
720
720

Totaal
780
1.105
910
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Detoegevoegde waarde van de haringven/verkende industrie wordt geraamd op 105 min. gld. Detoegevoegde waarde is39% van de omzet. Dit ligt
aanzienlijk boven het sectorgemiddelde. Detoegevoegde waarde per werknemer (115.000 gld.) ligt op het sectorgemiddelde.

4.5

Grondstof

De haringverwerkende industrie isvoor de grondstofvoorziening vooral
afhankelijk van de ontwikkeling van de haringvisserij in de Noordzee. De Nederlandse industrie verwerkt niet meer dan 10t o t 15% van de internationale
aanvoer. Bovendien zijn de haringvangsten tussen 1985 en 1995 relatief stabiel
geweest op een niveau rond 600.000 ton. Omdat met name voor maatjesharing een wat hogere prijs wordt betaald komt de grondstofvoorziening niet
echt ingevaar zolang visserij mogelijk is.De instabiliteit van de grondstofvoorziening schuilt bij haring vooral in het totaal sluiten van de visserij op haring
in de Noordzee, zoals in het begin van dejaren 80 en in de tweede helft van
1996 isgebeurd.

4.6

Markt

Gerekend naar de groothandelswaarde wordt ruim de helft van de producten geëxporteerd. De meeste bedrijven in de sector leveren zowel aan binnenlandse als buitenlandse afnemers.

Tabel4.8 Bestemmingvandeproducten vandeharingverwerkende industrie en groothandel
Bestemming

Omzet min. gld.

Export
Binnenlandse afzet
Interne leveringen

145
95
30

Totaal

270

Omzetpercentage
54
35
11
100

Tabel4.9 Bestemming vandegeëxporteerde producten
Bestemming

Omzet min.gld.

Omzetpercentage

Importeurs
Detailhandel
Grootverbruik

105
5
35

73
5
22

Totaal

145

100
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Desector isnogvoor 65%afhankelijk vantraditionele marktkanalen, met
name de visdetailhandel. De exportproducten worden bijna uitsluitend geleverd aan importeurs en ook de binnenlandse visdetailhandel iseen belangrijke
afnemer. Het isopmerkelijk dat vrijwel geen haring-en makreelproducten direct worden geleverd aan Nederlandse grootverbruikers.

Tabel4.10 Bestemming vandebinnenlandse afzet
Bestemming

Omzet min. gld.

Omzetpercentage

Visdetailhandel
Grootwinkelbedrijven
Grootverbruik
Overige groothandel

53
21
3
21

54
33
3
22

Totaal

95

100

4.7

Perspectief

Het merendeel van de ondernemers verwacht dat de werkgelegenheid
inhun bedrijf gelijk zalblijven.Deomzet ontwikkeling lijkt momenteel te stagneren. Deomzet in het binnenland isal enkele jaren niet meer toegenomen.
De bedrijfswinst isbijna overal verslechterd.

Tabel4.11 Omzetontwikkeling haring- enmakreelproducten (index 1995 = 100)

Export
Binnenlandse markt
Totale omzet

1993

1994

1995

1996

78
100

87
98

100
100

101
104

83

87

100

102

Veel ondernemers zien bedreigingen in het stagneren van de (binnenlandse) vraag en in de toenemende kosten in verband met milieu-lasten. Gemiddeld betaalde een bedrijf 1.350 gld.per arbeidskracht (38.000 gld. per bedrijf) voor de heffing op waterverontreiniging. Tijdens het onderzoek kon nog
niet geheel kon worden overzien wat de gevolgen zijn van het vangstbeleid
in 1996 en latere jaren.
Veel traditionele producten lijken over de top van hun levenscyclus te
raken. De belangrijkste kansen worden toegeschreven aan de ontwikkeling
van nieuwe producten. In de sector hebben al belangrijke verbeteringen van
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de huisvesting plaatsgevonden. Tweederde van de bedrijven heeft plannen
voor verdere investeringen in samenhang met HACCPen de milieuwetgeving.
Inonderstaande tabel wordt een samenvattende analyse van de deelsector gemaakt aan de hand van een aantal relevante criteria.

Sectoranalyse a)
CRITERIA

SCOREb)

OPMERKINGEN

CONCENTRATIE-GRAAD

••••

Hoogvergeleken met andere vissectoren.

FLEXIBILITEIT

••••

Zeerflexibel voor seizoensverschillen.

STABILITEIT GRONDSTOFVOORZIENING

••

Instabiel door herhaalde dreiging vantotaal vangstverbod.

MARKT

••

Relatief afhankelijk vantraditionele kanalen.
Stagnatie binnenlandse markt.

KWALITEIT EN TOEGEVOEGDEWAARDE

••

Kwaliteitsbeheersing inde sector enproductinnovatie pasin beginfase.

a)Voor eentoelichting opdegebruikte begrippenwordt verwezen naar hoofdstuk 2;b) • • • • = hogescore,• = lagescore.

De haringven/verkende industrie levert in verhouding t o t de omzet een
hoge bijdrage aan detoegevoegde waarde van de sector. De sector is relatief
sterk afhankelijk van traditionele producten en afzetkanalen.
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5. DE SCHELPDIERINDUSTRIE

5.1 Beschrijving van de sector
Deschelpdierverwerking omvat uiteenlopende bedrijven waaronder de
mosselschonerijen voor de afzet van verse mosselen, mosselinleggerijen (zure
mosselen in glas),de productie van volconservenvan kokkels,de productie van
diepgevroren schelpdierproducten en de afzet van overige verse schelpdieren
zoals oesters. De distributie isgericht op de visdetailhandel, levensmiddelendetailhandel en het grootverbruik in België, Frankrijk, Spanje en Nederland.
Sommige bedrijven combineren deze activiteiten, andere concentreren zich
bijvoorbeeld op de afzet van verse mosselen.

5.2

Structuur

Inde schelpdiersector zijnvoornamelijk middelgrote bedrijven actief met
een omzet tussen de 10en 50min. gld. Detwaalf ondernemingen indeze categorie nemen ruim 95%vandetotale omzet voor hun rekening. Het omzetaandeel van de 4 grootste ondernemingen is50%.

Tabel5.1 Procentueleverdelingaantal ondernemingen enbedrijfsomzet naar ondernemingsklasse
Ondernemingsklasse in min.gld.

1
10

1
- 10
- 50

Totaal

Ondernemingen

Omzet

28
11
61

1
2
97

100
(22 bedrijven)

100
(347 min. gld.)

Niet-zelfstandige bedrijven hebben bijna 40% van de sectoromzet. Met
name in de kokkelsector is het aantal zelfstandige bedrijven gering.
De buitenlandse penetratie in de schelpdiersector beperkt zich t o t een
middelgrote onderneming met een Engelse moeder.
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Tabel5.2 Procentuele verdeling ondernemingen en omzet naar eigendomssituatie
Ondernemingen

Omzet

Zelfstandige onderneming
Niet zelfstandige onderneming

54
46

61
39

Totaal

100

100

Het merendeel van de bedrijven isactief in de aanvoersector. De kokkeivisserij iszelfs bijna in zijn geheel geïntegreerd met de handel en verwerking.
De meeste grotere mosselhandelaren hebben belangen in de mosselkwekerij.
Deze bedrijven hebben bovendien enige aktiviteiten in de detailhandel.

Tabel5.3 Verticaleintegratie (in %)
Regio

Ondernemingen

Visserij/kwekerij
Detailhandel
Geen
Totaal

54
18
28
100

(22 bedrijven)

5.3

Activiteiten

In de schelpdiersector zijn handel en verwerking bijna volledig geïntegreerd. Bovendien vindt de verwerking bij het merendeel van de ondernemingen in eigen bedrijf plaats. Sommige ondernemingen brengen een deel
van hun verwerking (met name niet schelpdier-producten) bij gelieerde bedrijven onder. Bijna alle bedrijven (ruim 80%) zijn actief op de exportmarkt.
De verwerkingsactiviteiten zijn voor een groot deel binnen het eigen
bedrijf georganiseerd. Een groot deel van de bedrijven is rond de haven van
Yerseke gevestigd. Slechts 9% van de omzet wordt bij andere (gelieerde) bedrijven verwerkt.

44

Tabel5.4 Percentagebedrijven met verwerkings- en/of groothandelsactiviteiten
Percentage van totaal
aantal bedrijven
Met verwerkingsactiviteiten in:
-eigen bedrijf
-gelieerde bedrijven Nederland
-gelieerde bedrijven buitenland

94
28
22

Met exportactiviteiten naar buitnelandse:
-afnemers
- importeurs
-detailhandel
- grootverbruikbedrijven
Met leveringen aan binnenlandse:
-afnemers
-visdetailhandel
-grootwinkelbedrijven
-grootverbruikbedrijven
-visgroothandel of visverwerkers (interne leveringen)

85
70
40
35

50
35
0
15
45

Tabel5.5 Procentuele verdeling omzet naar verwerkingsplaats
Verwerking

Omzet

Ineigen bedrijf
Door gelieerde bedrijven in Nederland
Door gelieerde bedrijven in het buitenland
Omzet in producten die niet zelf zijnverwerkt

90
4
5
1

Totaal

5.4

100
(347 min. gld.)

Werkgelegenheid

Ongeveer 950mensenzijnwerkzaam indeschelpdiersector waarvan naar
schatting 200é300 inde kokkelindustrie. Dat isgemiddeld per bedrijf iets minder dan 50personen. Het leeuwedeelwerkt bij middelgrote bedrijven met een
omzet tussen 10en 50 min. gld. Het aantal tijdelijke krachten isrelatief groot
invergelijking met andere sectoren. Iets meer dan een derde van alle werknemers is in tijdelijke dienst werkzaam.
Ongeveer 140 mensen zijn betrokken bij taken als management, in- en
verkoop en administratie. Dit betekent bijna 900 mensen (waarvan ruim 500
in vastdienstverband) belast zijn met directe productiewerkzaamheden zoals
verpakken, transport enzovoort.
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Tabel5.6 Werkgelegenheid en bedrijfsomvang
Ondernemingsklasse Aantal
in min. gld.
vaste krachten

Gemiddeld aantal Totaal
tijdelijke krachten arbeidskrachten

Totaal
percentage

1 - 10
10 - 50

75
20
540

50
10
240

125
30
780

13
3
84

Totaal

635

300

935

100

1

Tabel5.7 Totale arbeidskrachten verdeeld inproductiewerk enindirecte arbeid
Totale arbeidskrachten

Percentage

Direct productiewerk
Indirecte arbeid

795
140

85
15

Totaal

935

100

Zoals de meeste sectoren in de visverwerking isook de bedrijvigheid in
de schelpdiersector sterk seizoensgebonden. Als de fabrieken op volle toeren
draaien, bijvoorbeeld bij de opening van het mosselseizoen,worden veel losse
krachten aangetrokken. In totaal zijn dan bijna 1.000 personen in de sector
werkzaam. In de stille (zomer)maanden loopt dat aantal sterk terug.

Tabel5.8 Tijdelijke arbeidskrachten enseizoensinvloed
Tijdelijke krachten
Minimale bezetting
Maximale bezetting
Gemiddelde bezetting

70
350
300

Vaste krachten
635
635
635

Totaal
705
985
935

Detoegevoegde waarde in de schelpdierindustrie wordt geschat op 123
min. gld.Dat isongeveer 35% van de omzet, ruim boven het industriegemiddelde. Ook de toegevoegde waarde per werknemer (119.000) ligt boven het
gemiddelde.

5.5

Grondstof

De Nederlandse visserij is verreweg de belangrijkste leverancier van
grondstoffen voor de schelpdierindustrie. Mosselen komen voor 90% van de
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Nederlandse kweekgronden en voor uit 10% uit landen zoals Denemarken en
Duitsland.
Zowel de kokkel als de mosselaanvoer zijn onderhevig aan natuurlijke
schommelingen. Devisserij op beide soorten isbovendien gebonden aan beperkende overheidsmaatregelen die met namegericht zijnop bescherming van
de Waddenzee. De onzekere en grillige aanvoer van mosselen leidt t o t forse
prijsschommelingen op de afslag.Inzijn algemeenheid ishet aanbod van mosselen structureel te laag isom de werkelijke behoefte van de industrie op te
vangen. Voor de kokkelindustrie is de inkoopprijs een stuk stabieler omdat
aanvoer en industrie bijna volledig geïntegreerd zijn. De bedrijven in deze
sector lopen wel risico met betrekking t o t het aanvoervolume. Een strenge
winter in de Waddenzee bijvoorbeeld brengt de aanvoer al snel gevaar.

5.6

Markt

De schelpdiersector zet meer dan 80% af in het buitenland. Voor de
mosselbedrijven vormen België (veel horeca) en Frankrijk (supermarktketens)
de belangrijkste afzetlanden terwijl voor de kokkelindustrie Spanje verreweg
de belangrijkste markt vormt. De binnenlandse markt is op dit moment nog
van ondergeschikt belang. Met name de mosselbedrijven constateren echter
wel een opwaartse trend in deze markt, mede onder invloed van collectieve
reclamecampagnes voor het product.

Tabel5.9 Productomzetvandevisverwerkendeindustrie envisgroothandel naar bestemming
Bestemming

Omzet min. gld.

Export
Binnenlandse afzet
Interne leveringen

290
22
37

Totaal

347

Omzetpercentage
83
6
11
100

Tabel5.10 Omzet vandegeëxporteerde producten naar bestemming
Bestemming
Levering aan importeurs
Levering aan detailhandel
Levering aan grootverbruik
Totaal

Omzet min.gld.
203
50
37
290

Omzetpercentage
70
17
13
100
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Het grootste deel van de export wordt geleverd aan importeurs. Met
name in de mosselsector zijn buitenlandse detailhandel en grootverbruik ook
belangrijke klantengroepen. Wat betreft de binnenlandse klantengroepen
neemt de detailhandel de helft van de afzet voor zijn rekening.
Geen enkel schelpdierbedrijf is zodanig marktbepalend dat een eigen
prijsbeleid kan worden gevoerd. In de kokkelhandel zijn de belangrijke afnemers prijsbepalend. In de mosselhandel daarentegen spelen de afslagprijzen
en de concurrenten een belangrijke rol.

Tabel5.11 Debelangrijkste prijsbepalende factor (volgensde bedrijfsleiding) a)
Factor

Aantal bedrijven

Omzet

Belangrijke afnemers
Afslagprijzen
Concurrenten
Eigen prijsbeleid

67
11
22
0

68
11
21
0

Totaal

100

100

a) Dezevraag isalleen gesteld aande belangrijkste bedrijven.

5.7

Perspectief

De omzet van de schelpdierbedrijven stagneert al enige jaren op een
niveau van rond de 330 min. gld. Vergroting van de omzet door volumegroei
isnu eenmaal bijzonder moeilijk, mede alsgevolg van de geldende wettelijke
beperkingen in de kokkel-en mosselvisserij.Omzetvergroting door middel van
prijsverhoging isook problematisch door de hevige onderlinge (prijsconcurrentie. Voor 1996 wordt een daling van de omzet verwacht.

Tabel5.12 Ontwikkeling vandeomzet (index 1995=100)
1993

1994

1995

1996 (verwacht)

Export
Binnenland

94
90

98
95

100
100

90
91

Totaal

93

97

100

91

Het overgrote deel van de bedrijven verwacht desalniettemin een gelijkblijvende werkgelegenheid in de komende twee jaar. Slechts 18% verwacht
een toename.
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Geenvan de ondervraagde bedrijven geeft aan dat de grondvoorziening
slechter isgeworden in de afgelopen jaren. Eenderde van de ondernemingen
spreekt van een verbetering terwijl de overige de situatie stabiel achten.Tevensgeeft een derde van de bedrijven (alle conservenfabrikanten) aan dat de
bedrijfswinst verbeterd is.

Tabel5.13 Belangrijkste ontwikkelingen sinds 5jaar

Grondstofvoorziening
Personeelsaanbod
Bedrijfswinst

geleden a)

Beter

Gelijk

Slechter

Totaal

33
0
33

67
100
44

0
0
22

100
100
100

a) Dezevraag isalleen gesteld aan de belangrijkste bedrijven.

Kokkelbedrijven zienveel nieuwe kansen in het ontwikkelen van nieuwe
markten of nieuwe distributiekanalen. Inde mosselsector zien ondernemingen
veel mogelijkheden in een betere samenwerking met collegabedrijven. In beide sectoren is kwaliteitsbeheersing een belangrijk thema.
Opvallend isdat geenvandeschelpdierbedrijven nog mogelijkheden ziet
liggen in een betere serviceverlening aan afnemers. Ook in het introduceren
van geheel nieuwe productlijnen of vissoorten zien de bedrijven weinig heil.
Degrondstofvoorziening wordt alsbelangrijkste bedreiging gezien door
de kokkelbedrijven. Andere genoemde bedreigingen zijn:
toenemende concurrentie van buitenlandse aanbieders;
hoge arbeidskosten en grondstofkosten;
het imago van de sector (met name in de mosselsector).
Bijna alle bedrijven vinden de toenemende milieulasten een van de belangrijke bedreigingingen. Met name de heffingen op afvalwater gaan flink
in de papieren lopen. De grotere bedrijven in deze sector zijn al gauw meer
dan 200.000 gld. kwijt aan milieulasten.
Debelangrijke bedrijven inde sector hebben bijna allemaal veranderingen doorgemaakt met betrekking t o t de productiecapaciteit. Veelal ging het
daarbij om modernisering (verse mosselen) en capaciteitsvergroting van productielijnen terwijl in de conservenindustrie (mossels en kokkels) ook vaak
nieuwe productielijnen ten behoeve van nieuwe producten werden ingevoerd.
Bij bijna alle belangrijke bedrijven isde inrichting/huisvesting ingrijpend verbeterd.
De meeste bedrijven hebben investeringen op stapel staan waarbij met
name milieu-en inrichtingseisen een rol spelen.
In onderstaande tabel wordt een samenvattende analyse van de deelsector gemaakt aan de hand van een aantal relevante criteria.
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Sectoranalyse a)
CRITERIA

SCOREb)

OPMERKINGEN

CONCENTRATIE-GRAAD

••••

50%

FLEXIBILITEIT

•••

Veel seizoenskrachten,veel samenwerking
m.b.t. productiecapaciteit.

STABILITEIT GRONDSTOFVOORZIENING

••

Veel aanvoerschommelingen, mosselprijs
zeer wisselvallig,weinig alternatieven.

MARKT

•••

Stevige prijsconcurrentie, valutarisico, stagnerende omzet, goede klantenservice.

KWALITEIT ENTOEGEVOEGDEWAARDE

•••

Toegevoegde waarde neemt toe, productdifferentiatie in ontwikkeling, kwaliteit
goed controleerbaar.

a)Voor eentoelichting opdegebruikte begrippen wordtverwezen naar hoofdstuk 2;b) • • • • = hogescore, • = lagescore.

Deschelpdiersector iséénvande belangrijkste sectoren binnen de Nederlandse visindustrie, zeker wat betreft toegevoegde waarde. Belangrijkste knelpunt voor de sector isde beperkte en wisselvallige grondstoffenaanvoer.
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6. GARNALENHANDEL

6.1

Garnalenhandel

De garnalenhandel betreft de verwerking en distributie van Noordzeegamalen en het importeren en distribueren van garnalen van buiten de EU.
Ongeveer 20 bedrijven zijn actief in de garnalenhandel. De verwerking
en afzet van Noordzeegarnalen wordt gedomineerd door één bedrijf. Veel
bedrijven die Noordzeegarnalen verwerken, distribueren ook gepelde importgarnalen. De import van (grote) garnalen van buiten de EU is in enkele jaren
sterk toegenomen door de activiteiten van een aantal hierin gespecialiseerde
importeurs.
Degezamenlijke omzet van de bedrijven die zijn gerekend tot de garnalenhandel bedroeg in 1995 525 min. gld. De groothandelsomzet in garnalen
isgeraamd op 400 min. gld.waarvan 185 min. voor Noordzee-garnalen.
Indegarnalenhandel werken ongeveer 400personen ende toegevoegde
waarde bedraagt bijna 100 min. Het pellen van garnalen isvoor een belangrijk
deel uitbesteed aan pelbedrijven in Oost-Europa en in Marokko en Tunesië.
De omzet is voor ongeveer drie kwart gebaseerd op garnalen die zijn
ingevoerd van buiten de EU.Indetabel iste zien dat het pellen van Noordzeegarnalen grotendeels plaatsvindt in landen als Polen en Marokko.

Tabel6.1 Garnaleninvoer (inmin. gld. en %)naar herkomst
M i n . gld.

%

Denemarken

27

8

Duitsland
België
Overig EU
EU

23
18
16
85

7
6
5
26

Polen
Marokko/Tunesië
Nigeria
Bangladesh
Thailand
Ecuador
Overig

12
16
28
26
30
14
11

4
5
9
8
9
4
35

Wereld

32

100

Bron: CBS.
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Ongeveer 88%vandeverwerkte en ingevoerde garnalen wordt geëxporteerd. De meeste producten zijn bestemd voor omringende landen.

Tabel6.2 Garnalenuitvoer (in min. gld. en %) naar bestemming
Min. gld.

%

België/Luxemburg
Duitsland
Frankrijk
Overig EU
EU

154
76
59
49
339

39
19
15
12
86

Polen
Marokko/Tunesië
Overig

14
13
27

4
3
7

394

100

Wereld
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7. BINNENLANDSE VISGROOTHANDEL

7.1

Beschrijving van de sector

Hier worden de bedrijven bedoeld die zijn gespecialiseerd in de binnenlandse distributie van versevis.De hier bedoelde visgroothandel onderscheidt
zichvan bijvoorbeeld de platvisindustrie doordat een distributienetwerk wordt
onderhouden naar de finale distributiepunten van verse vis. Uit oogpunt van
distributie kan de visgroothandel verder worden verdeeld in:
groothandelaren/grossiers die leveren aan de (vis)detailhandel in Nederland (en omringende landen);
groothandelaren/grossiers die leveren aan het grootverbruik in Nederland (en omringende landen).
De groepen zijn hier samengevoegd omdat een aantal bedrijven zowel
aan de detailhandel als aan het grootverbruik leveren.

7.2

Structuur

Desector bestaat uit ruim 50 bedrijven met een gezamenlijke omzet van
ongeveer 515 min. gld. 1). De 4 grootste bedrijven hebben een gezamenlijk
marktaandeel van 34%.

Tabel7.1 Procentueleverdelingaantal ondernemingen enbedrijfsomzet naar ondernemingsklasse
Ondernemingsklasse in min.gld.

-

1
10
50

1
- 10
- 50
-100

Totaal

1)

Ondernemingen

Omzet

14
61
23
2

1
24
63
12

100
(53 bedrijven)

100

(515 min. gld.)

De omzet van de bedrijven die t o t de binnenlandse visgroothandel zijn gerekend isniet gelijk aan detotale omzet op de binnenlandse markt. Andere bedrijven leveren uiteraard ook aan de binnenlandse detailhandel en grootverbruikers.
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Desector bestaat overwegend uit zelfstandige bedrijven.Twee bedrijven
hebben een buitenlandse eigenaar. Ongeveer een derde van de bedrijven
heeft ook detailhandelsverkopen.

Tabel7.2 Verticale integratie
Regio

Ondernemingen

Omzet

34
66

35
65

100
(53 bedrijven)

100
(515 min. gld.)

Detailhandel
Geen
Totaal

7.3

Activiteiten
De meeste bedrijven combineren groothandelsactiviteiten met verwer-

king.

Tabel7.3 Procentuele verdeling aantal bedrijven enomzet naar activiteit
Activiteit
Verwerking + groothandel
Groothandelsbedrijven
Totaal

Bedrijven

Omzet

84
16

96
4

100
(53 bedrijven)

100
(515 min. gld.)

Deverkochte producten worden grotendeels zelf verwerkt. De helft van
de bedrijven distribueert ook producten van andere bedrijven zoals gerookte
visen garnalen en mosselen om een volledig detailhandelsassortiment aan te
kunnen bieden.

54

Tabel7.4 Percentagebedrijven metverwerkings- en/of groothandelsactiviteiten
Percentage van totaal
aantal bedrijven
Met verwerkingsactiviteitenin:
-eigen bedrijf
-gelieerde bedrijven Nederland
-gelieerde bedrijven buitenland

84
14
5

Met exportactiviteiten naar buitenlandse:
- afnemers
- importeurs
- detailhandel
- grootverbruikbedrijven

46
22
14
24

Met leveringen aan binnenlandse:
- afnemers
- visdetailhandel
- grootwinkelbedrijven
- grootverbruikbedrijven
-visgroothandel ofvisverwerkers (interne leveringen)

100
64
14
64
52

Tabel7.5 Organisatie vande verwerkingsactiviteiten
Verwerking

Omzet

Verwerking ineigen bedrijf
Verwerking door gelieerde bedrijven
Verkoop van eldersverwerkte producten

7.4

84
3
13

Werkgelegenheid en toegevoegde w a a r d e

Inde binnenlandse groothandel voor verseviswerken ongeveer 900 personen. De mensen werken voor 90% in kleineret o t middelgrote bedrijven met
een omzet tussen 1en 50 min. gld.
Tabel7.6 Verdeling arbeidskrachten naarondernemingsklasse
Ondernemingsklasse Aantal
in min. gld.
vaste krachten

Gemiddeld aantal Totaal
tijdelijke krachten arbeidskrachten

Totaal
percentage

1
1 -10
10 -50
50 -100

10
250
450
85

35
65
5

10
285
515
90

1
32
57
10

Totaal

795

105

900

100
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De inzet van tijdelijke krachten wisselt vrij sterk. Op drukke dagen worden driemaal zoveel tijdelijke krachten ingezet dan op dagen met weinig activiteit.

Tabel7.7 Tijdelijke arbeidskrachten en seizoeninvloed
Tijdelijke krachten
Minimale bezetting
Maximale bezetting

50
165

Vaste krachten

Totaal

795
795

845
960

De toegevoegde waarde van de binnenlandse groothandel wordt geraamd op 110 min. gld.

7.5

Markt

Hoewel deze bedrijven primair gericht zijnopvoorziening vande binnenlandse markt, is naar groothandelswaarde gerekend, 15% van de geleverde
producten bestemd voor export.

Tabel7.8 Productomzet naar bestemming
Bestemming
Export
Binnenlandse afzet
Interne leveringen
Totaal

Omzet min. gld.

Omzetpercentage

75
400
40

15
78
8

515

100

Detotale binnenlandse omzet aan verse producten isgeraamd op ongeveer 600 min. gld. met een bijna even groot aandeel van detailhandel en
grootverbruik. De binnenlandse versevisvoorziening is niet alleen afhankelijk
van de binnenlandse groothandel. Eenderde deel wordt direct geleverd door
verwerkingsbedrijven. Hierbij kanworden gedacht aan leveranciersvangezouten haring, gerookte vis,garnalen en mosselen.
De omzet van op de binnenlandse markt lijkt momenteel te stagneren.
Daarbij groeit het grootverbruik en blijft de detailhandel achter.
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Tabel7.9 Binnenlandseomzet naar bestemming
Bestemming

Omzet min. gld.

Omzetpercentage

(Vis)detailhandel
Grootverbruik

180
220

45
55

Totaal

400

100

Tabel 7.10

Ontwikkeling

van de binnenlandse

omzet (index 1995 =

1993

1994

100) a)

1995

1996 (verwacht)

Detailhandel
Grootverbruik

93
83

95
90

100
100

84
110

Totaal

88

92

100

98

a) Dezevraag isalleen gesteld aan de belangrijkste bedrijven.

7.6

Perspectief

De binnenlandse groothandel ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Bijde helft van de bedrijven wordt een toename verwacht van de werkgelegenheid en de overigen verwachten dat de werkgelegenheid gelijk zal
blijven. Zowel grondstofvoorziening alsbedrijfswinst hebben zich overwegend
gunstig ontwikkeld.

Tabel 7.11 De belangrijkste

Grondstofvoorziening
Personeelsaanbod
Bedrijfswinst

ontwikkelingen

sinds 5

jaar geleden *)

Beter

Gelijk

30
10
50

50
60
30

Slechter

Totaal

20
30
20

100
100
100

a) Dezevraag isalleen gesteld aan de belangrijkste bedrijven.

Belangrijke bedreigingen voorde binnenlandse groothandel zijn de milieulasten, de prijsconcurrentie tussen Nederlandse bedrijven en in mindere
mate het aanbod van personeel. De heffing voor waterverontreiniging liep op
t o t gemiddeld 1.050 gld. per werknemer (18.000 gld. per bedrijf).
Kansenworden vooral gezien inde verdere ontwikkeling van de binnenlandse markt, in betere kwaliteitsbeheersing in de vissector en in betere
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service-verlening. Met name de verdere ontwikkeling van de omzet van verse
producten via het levensmiddelenbedrijf isdaarbij de grote uitdaging.
Vrijwel alle grotere bedrijven hebben in de afgelopen 5jaar een verbetering van de huisvesting of capaciteituitbreiding ondergaan. Driekwart van de
bedrijven heeft verdere investeringsplannen die vrijwel altijd samenhangen
met HACCPen milieu-wetgeving. Indeze bedrijven wordt vrijwel niet geïnvesteerd in nieuwe productlijnen.
Inonderstaande tabel wordt een samenvattende analyse van de deelsector gemaakt aan de hand van een aantal relevante criteria.

Sectoranalyse a)
CRITERIA

SCOREb)

OPMERKINGEN

CONCENTRATIE

• ••

Relatief grote concentratie bij leveranciers
aan het grootverbruik.

STABILITEIT GRONDSTOFVOORZIENING

• ••

Instabiliteittraditionele soorten.
Steedsmeer substitutie-mogelijkheden.

MARKT

• ••

Groei grootverbruik.
Stagnatie visdetailhandel.
Kansen levensmiddelenkanaal.

KWALITEIT ENTOEGEVOEGDEWAARDE

•••

Oplevende belangstelling voor kwaliteitsbeheersing.
Productontwikkeling in beginfase.

a)Voor eentoelichting opdegebruikte begrippenwordt verwezen naar hoofdstuk 2;b) • • • • = hogescore, • = lagescore.

In potentie isdeze sector een groeisegment omdat de vismarkt in Nederland ende EUnogverder kanworden ontwikkeld.Met namededistributie van
verse vis via supermarkten is nog weinig ontwikkeld.
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8. IMPORTEURS

8.1

Beschrijving van de sector

Inde afgelopen jaren iseen groep bedrijven in opkomst die zichspecialiseren in de import en distributie van visproducten van met name buiten deEU.
Belangrijke producten zijn voor deze groep diepgevroren garnalen en diepvriesvis en visconserven. Indit hoofdstuk worden alleen de bedrijven beschreven die sterk afhankelijk zijn van de import/export van visproducten. Uiteraard
zijn er nog vele andere bedrijven die importeren, deze komen echter aan bod
in andere hoofdstukken.

8.2

Structuur

Desector bestaat uit ongeveer 65 bedrijven met een gezamenlijke omzet
van ruim 500 min. gld. 1). De 4 grootste bedrijven hebben een gezamenlijk
marktaandeel van bijna 30%.

Tabel8.1 Procentueleverdelingaantal ondernemingen enbedrijfsomzet naar ondernemingsklasse
Ondernemingsklasse in min.gld.

-

1
10
50

1
- 10
- 50
-100

Totaal

Ondernemingen

Omzet

19
54
25
2

1
29
57
14

100
(65 bedrijven)

100
(500 min. gld.)

Desector bestaat overwegend uit zelfstandige bedrijven. Eenvijftal bedrijven heeft een buitenlandse eigenaar. Slechtsenkele bedrijven hebben ook
detailhandelsverkopen.

De importeurs van garnalen zijn zowel in hoofdstuk 6 als hoofdstuk 8 verwerkt
om een volledig beeld te kunnen schetsen van zowel de gamalenhandel als van
de groep importeurs.
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8.3

Activiteiten

De meeste bedrijven zijn pure groothandelsondernemingen. Slechts 5%
heeft ook verwerkingsactiviteiten.

Tabel8.2 Percentagebedrijven metverwerkings- en/of groothandelsactiviteiten
Percentage van totaal
aantal bedrijven
Met verwerkingsactiviteitenin:
-eigen bedrijf
-gelieerde bedrijven Nederland
-gelieerde bedrijven buitenland

5
0
10

Met exportactiviteiten naar buitenlandse:
- afnemers
- importeurs
- detailhandel
- grootverbruikbedrijven

70
65
15
25

Met leveringen aan binnenlandse:
- afnemers
- detailhandel
- grootwinkelbedrijven
- grootverbruikbedrijven
-visgroothandel ofvisverwerkers (interne leveringen)

60
15
25
30
55

8.4

Werkgelegenheid en t o e g e v o e g d e w a a r d e

Bijde importeurs werken ongeveer 250 personen. Daarvan werkt 90% in
kleine t o t middelgrote bedrijven met een omzet tussen 1en 50 min. gld. Er
worden relatief weinig tijdelijke krachten in gezet.

Tabel8.3 Werkgelegenheid en bedrijfsomvang
Ondernemingsklasse
in m i n . g l d .

Aantal
vaste krachten

Gemiddeld aantal
t i j d e l i j k e krachten

Totaal
arbeidskrachten

Totaal
percentage

1
1 - 10
10 - 50
50 - 1 0 0

10
110
95
20

5
5
5

10
115
100
25

4
46
40
10

Totaal

235

15

250

100

60

De toegevoegde waarde van de importeurs wordt geraamd op 50 min.
gld. Detoegevoegde waarde is 10% van de omzet.

8.5

Grondstof

De importeurs zijn uiteraard niet afhankelijk van een bepaalde soort of
productiegebied waardoor de kwetsbaarheid voor instabiele grondstof voorziening minder is.Desector iswel afhankelijk vande wereldmarktontwikkeling
van gekweekte garnalen en enkele specifieke vissoorten waaronder Alaska
koolvis.

8.6

Markt

Naar groothandelswaarde gerekend isbijna 60% van de geïmporteerde
producten bestemd voor export.

Tabel8.4 Omzet naar bestemming
Bestemming

Omzet min. gld.

Omzetpercentage

Export
Binnenlandse afzet
Interne leveringen

300
130
70

60
26
14

Totaal

500

100

Van de binnenlandse afzet isongeveer 60% bestemd voor het grootwinkelbedrijf. Het hier gepresenteerde cijfer geeft geen volledig beeld van de
totale binnenlandse markt. Eendeel van de visproducten wordt geïmporteerd
door bedrijven die buiten het onderzoek vallen, zoals inkoopafdelingen van
grootwinkelbedrijven.

Tabel8.5 Bestemming vandebinnenlandse afzet
Bestemming
Visdetailhandel
Grootwinkelbedrijven
Grootverbruik
Overige groothandel
Totaal

Omzet min.gld.
5
75
25
25
130

Omzetpercentage
4
58
19
19
100
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De omzet van importeurs isin enkelejaren fors toegenomen. Met name
de handel in geïmporteerde garnalen heeft zich snel ontwikkeld.

Tabel8.6 Ontwikkeling vande omzet vanimporteurs (index 1995 = 100) a)
1996 (verwacht)

1993

1994

1995

Importeurs garnalen
Importeurs overige producten

67
78

84
84

100
100

100
106

Totaal

75

84

100

104

a) Dezevraag isalleen gesteld aande belangrijkste bedrijven.

8.7

Perspectief

De helft van de importeurs verwacht dat de werkgelegenheid in hun
bedrijf ongeveer gelijk zal blijven en 30% van verwacht verdere groei. Zowel
grondstofvoorziening als de bedrijfswinst hebben zich overwegend gunstig
ontwikkeld.
De importeurs ziengeen bedreigingen in de sfeervan bevoorrading, kosten of marktontwikkelingen. Bijde interviews kwam naar voren dat zewel veel
problemen hebben met de afwikkeling van controles op kwaliteit en kwaliteitscertificaten en met hun positie in de sector-organisatie.
Kansen worden vooral gezien in de verdere ontwikkeling van bestaande
en nieuwe markten. Enkelen verwachten veel van nieuwe producten en nog
op te zetten nieuwe productielijnen.
Huisvesting en bedrijfsinrichting zijn bij deze handelsbedrijven relatief
van ondergeschikt belang. Bijde meeste bedrijven isin de afgelopen 5jaar de
huisvesting verbeterd. Slechts enkele importeurs verwachten aanvullende investeringen in verband met HACCP in hun bedrijf. Erzijn ook weinig investeringsplannen om andere redenen.
Inonderstaande tabel wordt een samenvattende analyse van de deelsector gemaakt aan de hand van een aantal relevante criteria.

Sectoranalyse a)
CRITERIA

SCOREb)

OPMERKINGEN

CONCENTRATIE-GRAAD

••

Relatief.

STABILITEIT GRONDSTOFVOORZIENING

•••

Veel substitutie-mogelijkheden.
Afhankelijkheid vande wereldmarkt.

MARKT

•••

Sterke groei in recentejaren.

a)Vooreentoelichtingopdegebruiktebegrippenwordtverwezennaarhoofdstuk2;b) • • • • = hoge score,• =lagescore.
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De EU-import van uitheemse soorten via Nederland heeft zich explosief
ontwikkeld. Het iseen aanwijzing dat de ontwikkeling van de Europese markt
veel sneller gaat dan mogelijk isop basisvan Europese producten.
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9. HANDEL INZEEGEVRORENVIS

9.1 De handel in zeegevroren pelagische vis
De sector bestaat uit het handelsgedeelte van de vier rederijen die zijn
gespecialiseerd in de vangst en afzet van zeegevroren haring, makreel en horsmakreel. Enkele rederijen zijn ook actief in de verwerking van haring. Deze
verwerkingsactiviteiten zijn geïntegreerd in hoofdstuk 4.
Deomzet inzeegevroren visbedraagt ongeveer 245 min. gld. De inschatting van de overige kengetallen isenigszins arbitrair doordat handelsactiviteiten volledig zijn geïntegreerd met de visserij. Dewerkgelegenheid verbonden
met groothandelsactiviteiten wordt globaal geraamd op 100 personen en de
toegevoegde waarde op rond 20 min. gld.
Uitdeonderstaande tabel vande invoer blijkt dat een belangrijk deel van
de omgezette pelagische viswordt "geïmporteerd" van Nederlandse schepen
die onder Franse, Duitse of Belgische vlag varen. Deafzet isvoor 95% bestemd
voor buitenlandse markten, met name in Afrika en Azië. De overige 5% bestaat voornamelijk uit interne leveringen aan de haringven/verkende industrie.

Tabel9.1 Invoer vanzeegevroren pelagische vis
min. gld.
Frankrijk
Duitsland
VK
Noorwegen
Overig

27
22
20
8
12

Wereld

92

30
24
23
9
14
100

Tabel9.2 Deuitvoer vanzeegevroren pelagische vis

EU-landen
Nigeria
Japan
Cuba
Overige landen
Wereld

64

min. gld.

%

11
74
34
10
103

5
32
15
4
44

236

100

10. OVERIGE BEDRIJVEN

In dit hoofdstuk worden enkele uiteenlopende groepen van bedrijven
kort beschreven dieeen relatief geringe bijdrage leveren aan werkgelegenheid
en toegevoegde waarde.of omdat te weinig gegevens beschikbaar waren.
Bovendien zijn dit restgroepen van zeer uiteenlopende bedrijven. Enkele van
de hier genoemde deelsectoren leveren wel een belangrijke bijdrage (20%)
aan de sectoromzet en met name aan de uitvoer.

10.1 Rokerijen van paling en zalm
Het roken van paling vindt traditioneel voornamelijk plaats in bedrijven
gevestigd bij het IJsselmeer en rond binnenwateren. Enkele andere bedrijven
zijn gespecialiseerd in het roken van zalm.
Het aantal bedrijven isgeraamd op 25 met een gezamenlijke omzet van
100 min. gld. Buiten beschouwing blijven hier de detailhandelaren met rokerijactiviteiten. Het aantal werkzame personen bedraagt ongeveer 200 en de
toegevoegde waarde 20 min. gld.
Naar schatting 85% van de productie is bestemd voor de binnenlandse
markt, waarvan 40% wordt geleverd aan andere visgroothandelaren.

10.2 Overige visgroothandel (verse producten)
Dit is een restgroep van bedrijven die actief is in verse producten. Hier
worden alle versevis-groothandels bedoeld,die niet onder de eerder genoemde deelsectoren vallen.Men moet hier bijvoorbeeld denken aan klassieke visgroothandelaren en exporteurs gevestigd rond de afslagen, handelaren in
zoetwatervis en viskwekers.
De hierboven beschreven groothandel in verse vis bevat ongeveer 100
bedrijven met een gezamenlijke omzet van 475 min. gld. In deze bedrijven
werken ongeveer 800 mensen en de toegevoegde waarde ligt rond 70 min.
gld.
Gerekend naar groothandelswaarde wordt ongeveer twee derde van de
producten geëxporteerd.

10.3 Overige visgroothandel (diepvriesproducten en conserven)
Dit iseen overeenkomstige restgroep van bedrijven die handelt in droge
visproducten die niet zijn opgenomen in eerder genoemde deelsectoren. Bij
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deze categorie moet ondermeer worden gedacht aan handelshuizen die diepvriesvis en visconserven van Nederlandse of buitenlandse herkomst internationaal verhandelen.
Deze groep omvat ongeveer 40 bedrijven met een gezamenlijke omzet
van 220 min. gld. Dewerkgelegenheid isgeraamd op 100personen en de toegevoegde waarde op 20 min. gld. Ongeveer 80% van de omzet bestaat uit
export.
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