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DeFransevisserijneemtinEGverbanddeeersteplaatsin,
gemetennaardehoogtevande totaleaanvoerwaarde (ƒ2,1 miljard
in 1980).Eenvlootvanongeveer 11000schepenzorgtvooreenaanvoervanongeveer 700.000ton.Desehelpdiercultuur (oestersen
mosselen)dieeenproduktiewaarde levertvanongeveer ƒ360min
zijnhierbijinbegrepen.Devisserijinrederijverband dieaan
heteindvan 1980217schepenteldeisindeafgelopen 10jaar
aanzienlijkinomvangafgenomen.Ditgeldthetmeestvoor degrote
zeevisserij endeverrevisserijdiesterkwerdengetroffendoor
vangstbeperkendemaatregelenenstijgingenvandegasolieprijs.
Alsgevolgvandezeontwikkelingenisdekustvisserij("pêche
artisanale")eengrotergedeeltevande totaleaanvoergaan
verzorgen (57%in1980tegenover kil in 1973).
EvenalsNederland isFrankrijkeenuitgesprokenvoorstander
vanvrije toegangtotdeEGwateren.DitvloeitvoortuithetgegevendatderedersuitBoulogneenLorientenookdelangoustinevissersuitBretagnehetgrootstegedeeltevanhunaanvoerverkrijgenuitdeBritsewateren.
Aanrakingsvlakken tussendeNederlandse enFransevisserijwereld liggenniet indeeersteplaatsophet gebiedvandevangst,
dochophandelsgebied.Frankrijk,dathetbelangrijkstevisimporterendelandvandeEG is,iséénvanonzevoornaamste afnemersvan
visenvisprodukten.Na toetredingvanDenemarken enGrootBrittanië indeEGheeftNederland tenopzichtevandezetwee
landen terreinverlorenopdeFransevismarkt.
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Woord vooraf

DeNederlandse zeevisserij neemteentamelijk bescheiden
positie ininhetgeheelvandeEuropese Gemeenschap.Deconsequentiehiervanisdatontwikkelingenindevisserijvanandere
EG landenalsmededebelangenvandielanden,vaninvloed zullen
zijnopdepositievandeNederlandse zeevisserij.Hierbij komt
datNederland eenvisexporterend land is.Inverband hiermedeis
eenoriëntatieopdeontwikkelingenopvisserijgebied indeons
omringende landenvanveelbelang.
Vanuit deze achtergrond wordendoormedewerkersvandeafdelingVisserijenBosbouwregelmatig studiesverricht naar ontwikkelingen inendestructuurvandevisserijinandereEGlanden.In
hetverleden zijninditkader rapportenuitgebracht overde
DeenseenNoorsevisserij (no. 5.25en5.31).
Dit rapport overdeFransevisserijmoetworden gezienals
eenvervolgopdeze landenstudies.Geziendegrotebetekenisals
importeurvanvisenvisproduktenendevooraanstaandeplaatsals
visserijland binnendeEGiskennisnemingvandeFranse situatie
vanbizonder belang.Tijdens twee studiereizenwerd inzichtverkregenindebelangrijkste aspectenvandeFranse visserij.Gesprekkenmetvertegenwoordigersvanoverheid enbedrijfslevenin
Parijs,NormandieenBretagne leverdeneengoede inzichtopinde
structuurenindebelangenvandeFransevisserij.Deze informatie
werd aangevuldmeteenliteratuurstudie,diewerd gebaseerd ophet
visserijtijdschrift "FrancePêche",depublikatiesvandeFranse
Redersvereniging (de"UniondesArmateurs")enopdeFransenationalevisserij-statistieken.
Bijhetvoorbereidenvandestudiereizenwerd veel medewerking
verkregenvandeNederlandse landbouwattaché inParijs,diebemiddelingverleendebijhetmakenvanafsprakenmettebezoeken personeneninstanties.Eenwoordvandankaanmevrouw Suter,die deze
afsprakenmaakte,isinditverbandopzijnplaats.
De Directeur

DenHaag, april 1982
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Samenvatting

Vlootomvangenaanvoer
InhetgeheelvandeFransevisserijneemtde zogenaamde
kustvisserij ("pêcheartisanale")eenbelangrijkeplaats in.Van
de intotaalongeveer 11.000schependiedeFransevisserijaan
heteindvan 1980teldebehoordenslechts 217schepenniet totdeze
kustvisserij.Dezegrote(re)schepenvormen tezamendevlootvan
de "pêcheindustrielle",devisserij inrederijverband.Deze
"pêcheindustrielle"kanweeronderverdeeld worden indegrote
zeevisserij,de tonijnvisserijendeverrevisserij.Deeersteen
laatstgenoemde takvanvisserij zijninhetafgelopendecennium
belangrijk inbetekenis teruggelopen.Inbeidegevallenwarende
oorzaken,inmeerofminderemate:vangstbeperkendemaatregelen
inEG-verband endoorDerdelanden,ongunstigeprijsontwikkelingen
voorbelangrijkevissoortenendeprijsstijgingvangasolie.
Devlootvandegrote zeevisserij,ookwelaangeduidmet
"pêche fraiche"maaktehetgrootstegedeelteuitvandevisserij
inrederijverband (185vande 217schepen).Devlootvandeze
"pêche fraiche"bestaatenerzijdsuitversevistrawlers,waarmee
wordt gevistoprondvis (koolvis,kabeljauw,wijting)indewateren
bijSchotland,deHebridenendeFar-Or.BoulogneenLorientzijn
de thuishavensvoordeze trawlers.Anderzijdswordtmet schepenvan
de"pêche fraiche"inbelangrijkemategevistopplatvis indewateren tenzuidenvanIerland enEngeland,vanuit Concarneauen
Lorient.
De tonijnvisserij,dieaanheteindevan 198023schepen
telde,van856brt.gemiddeld,heeftzichbehoorlijkkunnenhandhaven.Dezevlootopereertgrotendeels indewateren tenwesten
vanAfrikaenzorgtvoorongeveer 12%vandewaardevandeFranse
visaanvoer (excl.schelpdierencultuur).
Tegenoverdeneergangvandevisserij inrederijverband staat
eentoegenomenbetekenisvandekustvisserij.Hetaandeelvandeze
kleinevisserij inhettoaalvandeFranseaanvoerbedroeg in1980
57% tegenover 47%aanheteindevan 1973.Hierbij zijndeschelpdierenculturesnognietmeegerekend.Debelangrijkste aanvoerhaven
vandeartisanalevisserij isLeGuilvinecmeteenaanvoerwaarde
vanongeveerƒ65min. in 1980.Destaatvanontwikkelingvan
dekustvisserij looptsterkuiteen.Insommigeplaatsen zoalsin
EtaplesnabijBoulognebestaateenbloeiendekustvisserijmeteen
goedewalorganisatie,die inhoofdzaakwordtgevormddoorde
coöperaties,waarvandeafzetcoöperatieinEtapleseenactieverol
speelt.Er zijnechterookplaatsen,zoalsHonfleur,waardekustvisserijwordtuitgeoefend ondernaarNederlandsebegrippenprimitieveomstandigheden.
De schelpdierencultuur,metnamedemosselcultuurheeftzich
eveneens gunstig ontwikkeld indezeventiger jaren.Detotale

aanvoervanoestersenmosselenbedroeg in1980ca 172min.kg
tegenover 113min.kg in 1973.Oestersvormennaarwaardegezien,
hetbelangrijksteproduktvandeFransevisserij (ƒ268,-minin
1980).
Deresultantevandeontwikkelingen indeafzonderlijketakkenvanvisserijwaseenbetrekkelijk stabielaanvoerverloop (rond
700.000 ton)gedurendedeperiode 1973totenmet 1980voorde
Fransevisserijalsgeheel (incl.schelpdiercultures).Detotale
waardevandezeaangevoerdevis,schaal-enschelpdierensteegvan
ruimƒ 1miljard in 1973tot2,1miljard in1980.
DeFransevisserij inEuropeesverband
Metde totaleaanvoerwaardevanƒ2,1 miljard staatdeFranse
visserijopdeeersteplaatsvandeEGlanden,boven Italiemeteen
visopbrengstvanongeveerƒ 1,5miljard.Groot-Britannië (ƒ 1.1
miljard)enDenemarken ( f 950min)nemenopdezewaarde-ranglijst
respectievelijk dederdeenvierdeplaats in.Deaangevoerdehoeveelheid vanongeveer 700.000tondoordeFransevisserijbetekent
naDenemarken (2miljard ton)enGroot-Brittanië (800.000 ton)
eenderdeplaatsnaarhoeveelheid bezien.HieruitblijkteenbelangrijkkenmerkvandeFransevisserij:dehogegemiddeldeprijs
vandeaangevoerdeProdukten.Nietalleendehiervoor genoemde
oesters zorgenhiervoor,dochooktonijn,heekenlangoustines
naarwaarderespectievelijk detweede,derdeenvijfdevissoort
vandeFransevisserij.EvenalsNederland isFrankrijk eensterk
voorstandervanvrije toegang totdewaterenvandeEuropeseGemeenschap.Dezevrije toegang isinhetbelangvandelangoustinevissersuitBretagne,dieveelonderdeEngelsekustvissenenook
voorderedersuitBoulogneenLorient.Evenalsanderelandenuit
deEGheeftdeFransevisserijmoeiteomdevastgestelde quotaen
anderespelregelsvanhetEG-visserijbeleidna televen.Vandeze
toegestanevangsthoeveelheid isdievoorkoolvis,éénvandebelangrijkstevissoortenvandevisserij terverse,hetmeestbeperkt
tenopzichtevandevangsten inhetverleden.Erbestaathiervoor
eenvangstbeperkingmetgelimiteerdehoeveelhedenperaanvoerhaven;
deregistratievandezevangstbeperking isinhandenvanhetbedrijfsleven,waarbijnalevingvanquotaoverigensnietwordtgecontroleerd.
OrganisatievandeFransevisserijenrelatiemetdeoverheid
DeFransevisserijkenteenpyramidaleopbouwmetaandebasis
indeverschillendevissersplaatsenhetzogenaamde "Comitélocal".
Een"Comité"bestaatuitvertegenwoordigersvanaanvoer,handelen
verwerking.Eenvolgende stapvormende "Comitésrégionaux"en
aandetopbestaande"Comités interprofessionels"enhet "Comité
Central".Indit laatstgenoemdorgaanhebbendevertegenwoordigers
vandeverschillendeberoepsorganisaties zitting:voorderederijen
de"UniondesArmateurs"envoordeartisanalevisserijdevertegenwoordigersvandecoöperaties,terwijldebelangenvande
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artisanalevisserij inveelgevallenookwordenbehartigddoor
devertegenwoordigersvande"ComitésLocaux" .De"comitésinterprofessionels"zijnpervissoortgeorganiseerd enhebbenonder
andere tottaakhet treffenvanvangstregulerendemaatregelen,zoalsbijvoorbeeld hetopenstellenvandevisserijopeenbepaalde
soort.
Tijdensdestudiereizen,diedoorenkelemedewerkersvande
afdelingvisserij in 1978en 1979werdengemaakt,konwordengeconstateerd datdebetekenisvandezeorganisatiestructuurvan
plaats totplaatsverschilt.Er zijnvisserijplaatsenwaarinhet
"ComitéLocal"zeeractief isinhet stimulerenvandevisserij,
terwijlhetookvoorkomtdathet "ComitéLocal"eenminofmeer
slapendeorganisatie is.Deindrukbestaatdatindezegevallende
beroepsorganisatie meeropdevoorgrond treedtdanhet "Comité
Local".
Inhetkadervandeorganisatiestructuurmoetookwordengenoemd deFIOM (Fondsd'Intervention etd'organisation desMarchés
desproduitsde lapêchemaritime etdelaconchyliculture).Dit
iseensemi-overheidsinstelling,dieenerzijdswordt gesubsidieerd
doordeoverheid enanderzijds inkomstenverkrijgtmiddelsheffingendiedoorhetbedrijfslevenwordenbetaald.HetFIOMverleent
verschillende subsidiesonderanderetenbehoevevanhetinstand
houdenvanminimum-prijsregelingen,definancieringvanvoorraden
enookwelindeexploitatiesfeervandeschepen.
Hetvisserijbeleid vanoverheidswegewordtuitgevoerd door
de"DirectiondesPêchesMaritimes",dieeerstrestoreerdeonder
hetMinisterievanTransport,dochnuisopgenomen inhetnieuwgecreëerde "MinistredelaMer".Voor 1981bedroeghet overheisbudget
voordevisserij ineerste instantieruim ƒ 150min,hetgeendoor
denieuweFranseMinister IePenseemetnogeens ƒ26,5minis
verhoogd.Eengrootgedeeltevandezeverhoging isbestemdvoor
hetverdubbelenvandegasoliesubsidievan 10,5tot21centimes
per liter.Eenbelangrijkmotiefvoor steunverleningdoordeoverheid aandeeigenvisserij ishetverminderenvanhet steeds groterwordende import-tekort.
Handel enverwerking
DeFranse invoervanvisenvisprodukten isnaardewaarde
ervangezien,bijzonder sterk toegenomen inverhouding totdeeigen
aanvoer.Terwijl in 1965dezeinvoernogslechts 34%uitmaaktevan
deaanvoerwaardewasditpercentage in 1980gestegen totongeveer
115.Tegenover eeninvoerwaardevanruimƒ2,4mrd in 1980stond
eenexportopbrengst indatjaarvanƒ600,-min.Inhetverband
vandenegenEG-landenisDenemarkendevoornaamste leverancier
voorFrankrijk,terwijlNederlandhierbijdederdeplaatsinneemt.
VanuitdeNederlandsevisexportgezienisFrankrijkdederdeafnemernaBelgiëenWest-Duitsland.
Hetvisverbruik ligtinFrankrijkenigszinshogerdanin
Nederland (ongeveer 13,5tegenover 12,5kilogramperhoofdper
jaar).Hetgrootst gedeeltevandezeconsumptiebestaatuitverse
9

vis,terwijlvoortsdeconsumptievanschaal-enschelpdierenvan
belang is.Demarktstructuurvoorvisenvisproduktenwordtgekenmerktdoordeaanwezigheidvaneengrootaantal locale ofregionaledeelmarkten.Ditkanerdeoorzaakvanzijndatdeaangevoerdevisnietgoeddoorstroomtnaardegrotesteden,metnameParijs.
De indrukbestaatdatmoderne groothandelsbedrijven indeze steden
hunvisveeleerkopenvangrotebuitenlandseexporteursdanvan
binnenlandseleveranciers.
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1. Algemeen o v e r z i c h t van de Franse v i s s e r i j

1.1 De vloot
HetbeeldvandeFransevisserijwordt,wathetaantal schepen
betreft,vollediggedomineerd doordekustvisserij ("pêcheartisanale").Aanheteindvan 1979teldedeFransevissersvloot intotaal 11.118schepen 1),waarvanverreweghetgrootste gedeelte
(10.820schepen)totdezekustvisserijkunnenworden gerekend.Van
het totalebruto-registertonnagevandeFransevloot (197.780per
ultimo 1979)kanbijnadehelftworden toegerekend aandekustvissersvaartuigen.Hierbijmoet opgemerktwordendatergeennauwkeurigeafgrenzing temakenvaltvandekustvisserij tenopzichte
vandeoverigevisserijen.IndeFranseoverheidsstatistiek enook
doordeFranseredersverenigingwordthetonderscheid gelegdbij
100brt.Er zijnechter slechtsweinig schepenvandekustvisserij
waarvande tonnenmaatdeze grensbenadert,aangezien90%vande
categorie schepenbeneden 100brtslechtseen tonnageheeftvan25
ofminder.
Hetbelangrijksteonderscheid indeFransevisserijkangemaaktworden tussendegenoemde "pêcheartisanale"ende"pêche
(semi)-industriëlle".Deze (semi)-industriëlevisserijheeftbehalvedeomvangvandeschepenalsbelangrijkstekenmerkdeexploitatievandeschepen inrederijverband.Deindustriëlevisserijkan
weer onderscheidenworden indegroteensemi-grote zeevisserij
(intotaliteitookwelaangeduidmet "pêche fraiche"),deverre
visserijendetonijnvisserij.
Intabel 1.1 wordteenoverzichtgegevenvandeFransevisserijvlootper31december 1979.

1.2 De verschillende takken van visserij
Indezeparagraaf zulleneenaantalbelangrijkekenmerkenen
ontwikkelingenvandeverschillende takkenvanvisserijinhetkort
wordenbesproken.
Dekustvisserij
Deze takvanvisserij isdeafgelopenjareneensteedsbelangrijkerplaatsgaaninnemen inhetgeheelvandeFransevisserij.
In 1973wasvande totaleFransevisaanvoervan569.000ton2)
47%afkomstigvandekustvisserij 2).Ditpercentagewasin1980
bijeen totaleaanvoervan529.000ton,gestegen tot57.Naarwaar1) Reviewoffisheries inOECDmembercountries,1979pag.92.
2) Exclusiefdeschelpdiercultures.
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Tabel 1.1 DevlootvandeFransevisserijperultimo 1979
Totaal waarvan thuishaven inderegioI)
Bretagne Middelandse Zuidwestzeekust
kust
Artisanalevisserij
0 -49,9brt
50-99,9brt

10699
121

Totaal

10820

4718

2842

Industriëlevisserij

waarvanthuishaven:

a)(Semi)Grote zeevisserij

Lorient

100-299brt
300-499brt
500brtenmeer

2155

2)
Concarneau Boulogne

127
28
41

44
5
21

196

70

45
4

11
10
19

49

40

b)Diepvriestonijnschepen
500- 999brt
1000- 1499brt

14
3

17
3
23

c)Verrevisserij

-

19

waarvanthuishaven:
Bordeaux St.Malo

1000- 1599brt
2200-2399brt

10
3

5

13
1) Deaantallenperregiohebbenbetrekkingophet tijdstip31
december 1977
2) IndezeaantallenvanLorientzijnookdeschepenuithet
nabijgelegenEtelbegrepen (44peruit. 1979)
Bron:
StatistiquedesPêchesMaritimes
FrancePêche
JaarboekvandeFranseRedersvereniging

12

-

Fécamp
3
3

2

degerekend isditaandeelvandekustvisserij zelfsnoghoger,
namelijk 69%vandetotaleFranseaanvoerwaardevanruim ƒ 1,7miljard in 19801)
Binnendekustvisserijkunnenverschillendeuiteenlopende visserijenonderscheidenworden,zoalsdevisserijoprondvisenop
fijnevissoorten,degarnalenvisserij endevisserijopSt.Jacobsschelpen.Tenslottekunnenookdeoester-enmosselcultuur totde
artisanalevisserijwordengerekend.
IndeFranseaanvoerstatistiekenwordendeze schelpdiercultures
steedsapartvermeld,zodathunbetekenis goedkanwordenweergegeven:Intotaal zorgdendezecultures in 1980vooreenproduktiewaardevanƒ363min.,hetgeeenruim 17%uitmaaktvandetotale
Franseproduktiewaardevanvisenschelpdieren.
Dekustvisserijvertoontgroteverschillen indeFranse
regio's.InBretagne zijndemeestescheepjes geconcentreerd,zoalsblijktuittabel 1.1.Deverschillende aspectenvankustvisserijwordeninhoofdstuk 2paragraaf 3uitvoerigerbesproken.
Devisserijinrederijverband ("pêcheindustrielle")
Zoals inparagraaf 1werdvermeld kunnenbijdevisserijin
rederijverband 3sterkverschillende takkenvanvisserijworden
onderscheiden:
a
De (semi)- grote zeevisserij,dieookwelwordt aangeduidmet
"pêchefraiche".Deaanvoervanversevisdoor schependie
varen inrederijverband ishetgemeenschappelijk kenmerkvan
demiddelgrote engrote zeevisserij.Detrawlersvandegrote
zeevisserij zijnvergelijkbaarmetdemoderne trawlersvande
Nederlandsegrote zeevisserij.Hetzijnoverwegendmoderne
hektrawlersmeteenmotorvermogenvanrond 2000pkeneen
lengtevanongeveer 54meter.Deze schepen,diehoofdzakelijk
Boulogne enLorientalsthuishavenhebben,wordenvoornamelijk
ingezetvoordevisserijoprondvis (koolvis,wijting,kabeljauw).
Devangsten zijnafkomstiguitdeNoordelijkeNoordzee,ten
hoogstevanSchotland endeFarör.Voortswordteenbelangrijkgedeeltevandevisgevangen tennoordenentenwesten
vandeHebriden.
De schepenvandemiddelgrote zeevisserij zijnmeervergelijkbaarmetmiddelgrote engrotereNederlandsekotters,zij
hetdatdeboomkorvisserijnietuitgeoefendwordt.Enigeovereenkomst isnogwelhetmeergespecialiseerd zijnopplatvis,
waar schol (cardine)debelangrijkstevissoort is.Deze
specialisatie gaatechterminderverdandiebijdeNederlandsekotters,aangezienrondvisenmakreelookinbelangrijke
mate indevangst zijnvertegenwoordigd.
De "middelslag"trawlers zijnhoofdzakelijk geconcentreerd in
1) Als (norm)koersvoordeFransefranceisinditrapport
steedsgerekendmetdekoers 1Ffrs=ƒ0,50.
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LorientenConcarneau.Hierbijdientopgemerkt tewordendat
deschependieLorientalsthuishavenhebbenvoor eenbelangrijkgedeelte toebehorenaanrederijen inhetnabijgelegen
Etel,waaruitookdebemanningenafkomstig zijn.De"middenslag"trawlershebbenhunvisgrondenhoofdzakelijk inde
wateren tenzuidenvanEngeland enIerland.
De23diepvriestonijnschepenhebbenzoalsblijktuit tabel 1.1
hunthuishavengrotendeelsinConcarneau.Hetwoord thuishavenheefthiereenanderebetekenisdangewoonlijk indevisserij,aangeziendemeesteschepenslechtsomde4jaarin
Concarneauarriverenvooreenalgehelerevisie.Gedurende
4 jaarverblijvendezepurse-seine trawlers indeAfrikaanse
wateren.
Devlootvandeverrevisserij ("grandepêche")isdeafgelopenjarensterkinaantalgedaald.Aanheteindvan 1970telde
dezevlootnog28schepen.Deverminderingmetper saldo15
schepen tot 13perultimo 1979washetgevolgvanhetuitde
vaartnemenvan schependiedeelnamenaandevisserijter
zoute.Hetaantaldiepvriestrawlers bleef gedurendedezeperiodevrij stabiel (eendalingvan 15naar 13.)Veruitdebelangrijkstevissoortvoordevlootvandeverrevisserijis
kabeljauw,diegevangenwordt indeCanadeseenNoorsewateren.

1.3 Aanvoer en aanvoerwaarde van de Franse visserij
1.3.1 Detotaalcijfers
Tabel 1.2toontdetotaleaanvoerenaanvoerwaardevande
Fransevisserij,alsmededesamenstelling ervan,voordriejaren.
WanneerdeaanvoervandeFransevisserijovereenperiodevan20
jaarwordtbezien,danblijktdezeaanvoerbetrekkelijk stabiel
tezijn.In 1958werd intotaalongeveer550.000tonaangevoerd,
waarnain 1961hetaanvoercijferboven600.000uitkwam.Sindsdit
laatstejaarwerd steedstussende600.000en700.000tonaangevoerd,methoogtepunten in 1966en 1977.Decrisisdie in 1973in
deinternationalevisserijwereld intradwordt indezecijfersvan
de totaleaanvoernauwelijksweerspiegeld.Ertrad enige teruggang
opindeaanvoerna 1973,(1974totenmet 1976).In 1977bereikte
deaanvoerweereenhoogtepuntmetruim699.000 ton.In 1979was
deaanvoer (685.000ton).Slechtsweinig lagerdusdandit,over
eenlangereperiodebezien,hogeniveau,terwijl 1980met711.000
toneenrecord aanvoer teziengeeft.Een teruggangvalt teconstaterenbijdeaanvoervanversevis,diein 1980ruim53%uitmaaktevandetotaleaanvoer indatjaar.
In 1973bereiktedeaanvoervanverseviseenhoogtepuntmet
eenhoeveelheidvanruim415.000ton,ommeteenonderbreking in
14

1976,steeds tedalentotbijna374.000 tonin 1979.Hetjaar 1980
geeftvoor dezeaanvoerweerenige toename tezien (tot380.000
ton).Wanneerdedalingvoordezeaanvoervanversevisnaderwordt
geanalyseerd blijktdatdezegeheelmoetworden toegeschreven aan
degeringerevangstenvandeschepenboven 100brt.("pêche(semi)
-industrielle").Deaanvoervandezevlootwas in 1977 18%lager
danin 1973,terwijldekustvisserijover dezeperiode eenstijging
van3%wist terealiseren.Dezeontwikkelingendienenbeziente
worden tegendeachtergrondvandekleiner gewordenvlootvande
(semi)-grote zeevisserijbijeenoppeil geblevenvlootomvangvoor
dekustvisserij.
Tegenover eenverminderd»3aanvoervande zeevisserijals
geheel staatblijkens tabel 1.2eentoegenomenproduktievande
schelpdiercultuur (oestersenmosselen).Alsgeheel lagdezepro-

Tabel 1.2

Aanvoer enwaardevandeFransevisserij
Aanvoer

Waarde 1)

1973 1979 1980
(xlOOOton)

1973 1979 1980
(xƒ 1min)

Zeevisserij
Versevis
Bevrorenvis
Gezoutenvis
Schaaldieren
Schelpdieren2)
Overige

415,3 373,8380,2 555,6 1022,5 1121,9
57,0 64,0 74,1
92,2 173,2 243,9
6,6
1,1 1,3
12,0
4,2
5,6
29,3 28,7 29,4 103,4 195,4 217,6
43,6 34,6 34,2
54,2 90,1 107,1
17,5
8,7 9,7
22,6 31,8 37,3

Totaal zeevisserij

569,3 510,9528,9

Schelpdiercultuur
Oesters
Mosselen
Totaal
Algencultuur
Totaal generaal

840,0 1517,2 1733,4

72,0 101,6 99,3
41,0 61,9 72,8

192,0 274,6 268,1
28,7 79,5 94,6

113,0 163,5 172,1

220,7 354,1 362,7

13,7

10,5

9,8

3,1

4,1

4,2

696,0 684,9710,8 1063,8 1875,42100,3

1) Als (norm)koersvoordeFransefrancwordt steeds gerekend:
1Ffrs.= ƒ 0,50
2) Excl.mosselsenoesters,hoofdzakelijk St.Jacobschelpen
Bron: "FrancePêche",juni-nummers 1974,1980en1981.
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duktiein 198052%bovendie in1973.
De totalewaardevandeFranseaanvoervertoont eengunstige
ontwikkeling.Sinds 1973steegdezewaardemetbijna 11%perjaar
gemiddeld.Alleenin1975tradeendalingopmetongeveer3%.
Wanneerdeaanvoerwaardewordtgecorrigeerdvoordeopgetredeninflatieblijktechternauwelijks spraketezijnvaneenstijging
sinds1973.
1.3.2Debetekenisvandeafzonderlijkevissoorten

Tabel 1.3

Aanvoer enwaardepervissoort (1980)

Oesters
Tonijn
Heek
Kabeljauw
Mosselen
Langoustines
Koolvis
Hozemond
Wijting
Tong
St.Jacobss chelpen

Aanvoer

Waarde

(xlOOOton)

xƒ1min

99,3
68,8
22,8
34,1 1)
72,8
9,8
46,4
18,2
38,6
4,5
16,1

Vei•schilin
waarde
80: 79 (%)

268,1
209,2
160,0
135,7
94,6
94,5
88,3
84,6
69,2
66,7
65,3

1) Waarvan 11.250tondiepgevroren filets;vangstgewicht
kabeljauw:61.895ton
Bron:FrancePêche

Bezietmendeafzonderlijkeprodukten (incl.dievande
schelpdiercultuur)danblijktdatdeoesters zowelnaarhoeveelheid alsnaarwaardedebelangrijkstebijdrage leverenaandetotaalcijfersvoordeFransevisserij,gevolgddoorde tonijn
(tabel 1.3).Vervolgensmoetenheek,kabeljauw,mosselenen
langoustineswordengenoemd involgordevandeaanvoerwaarde in
1980.Tongwas in 1980debelangrijksteplatvissoortmeteenbesommingvanƒ66,7min.Wanneerditaanvoerbeeldwordtvergeleken
metdebetekenisvandeverschillendevissoorten in 1973dan
blijktdatde tonijneengrotereplaats isgaan innemen.Deproduktievandezevissoortwerdbijnaverdubbeld,terwijldetonijn
naarwaardehetvoornaamsteproduktisgeworden,nadeoesters.

16

- 2,4
+29,6
+18,8
+21,7
+19,0
+ 9,1
- 5,1
+25,1
- 0,5
+22,1
+16,8

In 1973waskabeljauwnadeoestersdebelangrijkstesoort.
Er zijnsinds 1973geenbelangrijkeveranderingen opgetreden
indeoverige soorten,metuitzonderingvandeharing,die in 1980
inhet aanvoerbeeldvoorde20belangrijkstesoorten isverdwenen.
In 1973werd eenhoeveelheidvan28.800tonharingaangevoerdwaarvandewaardeƒ 17,5min.bedroeg.
1.3.3 Debetekenisvandeverschillende aanvoerhavens

Tabel 1.4 DebelangrijksteFranseaanvoerhavens in 1980

Lorient
Boulogne
Concarneau
LeGuilvinec
Les Sables d'Olonne
Douarnenez
LaRochelle
Saint-Guénolé
Loctudy
Dieppe

Aanvoer
(ton)

Waarde
(x ƒ1min)

66437
114863
32801
17328
10278
16164
8475
8484
7065
12229

187,5
185,8
109,6
74,9
55,4
49,1
47,4
42,2
37,4
37,3

Vei•schilin
waarde
80::79(%)
+ 8,4
+ 0'2
+ 3,0
+19,3
+17,8
+10,1
+ 6,8
+ 4,5
+23,2
+31,3

Bron:FrancePêche,februari 1981

Tabel 1.4 geefteenoverzichtvandetienbelangrijkste
Franse aanvoerhavens.Wanneerdeaangevoerdehoeveelheid perhaven
in 1980wordtvergelekenmetdie in 1973komendeontwikkelingen
dieindeFransevisserij sindsditjaar zijnopgetredenduidelijk
naarvoren.Deafslagenwaardegrote zeevisserij endemiddenslagvisserij zijnproduktenaanvoert (inBoulogne,Lorienten
Concarneau)gevengedurende deafgelopen 6jaareen aanmerkelijke
aanvoervermindering tezien:Boulognemet 17%,Lorienten
Concarneaumetrespectievelijk 10en22%.Daarentegenwasdeaanvoer inLeGuilvinec,debelangrijkste aanvoerhavenvoordekustvisserij,in 1979 18%hogerdan in 1973.Voorts zijnuit deranglijstvandeeerstevijftienhavens in 1980St.MaloenFëcampverdwenen;in 1973namendezehavensrespectievelijk nogde zevende
ennegendeplaats in.Hieraan ligtdeernstigeachteruitgangvan
deFranseverrevisserij tengrondslag.Uitdepercentages inde
laatstekolomvan tabel 1.4blijktvoorts dat 1980voordekustvissers eenbeter jaarwasdanvoordevisserij inrederijverband.
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1.3.4Deregionaleverdelingvanaanvoerenaanvoerwaarde
Tenslotte isintabel 1.5deregionaleverdelingweergegeven
vandeFranseaanvoerenaanvoerwaarde.De zuidkustvanBretagne
ishetbelangrijkstevisserijdistrict,vooralnaarwaardegezien.

Tabel 1.5 RegionaleverdelingvandeFranseaanvoer (1979)
Hoeveel-Waarde 1)%vande
heid 1) (x/ 1000)waarde
(ton)
Noordkust enNormandie
210370
448705
Bretagne,noordkust
95017
190379
Bretagne,zuidkust
94450
632735
MondingvandeLoireendeVendëe
39334
153895
Zuidwestkust
99118
266231
Middellandsezeekust (incl.Corsica)
43028
135463

24,6

l) Exclusief tropische tonijn,geleverd aandeAfrikaanseverwerkendeindustrieënengezoutenkabeljauwvandeverrevisserij.
Bron:FrancePêche
Degemiddeldeprijsvoordeaangevoerdevis,schaal-enschelpdierenligthieraanmerkelijkhogerdandieaandeNoordkust en
Normandie,detweedevisserijregio (ƒ3,25 tegenover ƒ2,13per
kg). Hieraanligteenanderevangstsamenstelling tengrondslag.
Duurderevissoortenalsheek,tong,scharenhozemond zijninde
aanvoeren teLorientenConcarneau (aande zuidkustvan Bretagne)
aanzienlijk sterkervertegenwoordigd dan indeaanvoer teBoulogne,
Indeze laatsteplaatsligtmeerhetaccentopmassaaanvoervan
rondvis.Voortsbestaateenbelangrijkgedeelte (ongeveer 20%)van
deaanvoeraandezuidkustvanBretageneuit schaal-enschelpdieren,waarvandebelangrijke soort,langoustine,eenhoge gemiddelde
prijsheeft (ƒ8,-àƒ9,-per kg).AandeBretonsenoordkust nemen
deschaal-enschelpdiereneennoggrotergedeelte invande totale
aanvoerwaarde (48%)danaande zuidkustvanBretagne.Hierbijdomineertdeoesterproduktie inMorlaix.
De zuid-westkust (tenzuidenvanLaRochelle),dederdevisserijregio,kenmerkt zicheveneensdoorhetoverwegenvandeschaalenschelpdierproduktieinhetaanvoerbeeld.Metnameoestersworden
veel gekweekt inditgebied.Meerdandehelft (ongeveer52000
ton)vandetotaleFranseoesterproduktie isafkomstigvande
zuid-westkust.Deversevisaanvoer aande zuid-westkust bestaat
grotendeelsuitfijnevisalsheek,tongenzeebrasem.
Het aanvoerbeeld aandekust tussenSt.NazaireenLaRochelle,
aangeduid indetabelalsdemondingvandeLoireendeVendéeis
J8

10,4
34,6

8,4
14,6
7,A

sterkvergelijkbaarmetdezuid-westkust.Ookditgebiedkenteen
belangrijke schaal-enschelpdierproduktie (vooraloesters),terwijl indeaanvoervanversevisdefijnevis (tongishiereen
belangrijkesoort)domineert.
AandeMiddellandse zeekust zijnSèteenPortVendres debelangrijkste visserijcentra.Indeeerstgenoemdeplaatsiseen
belangrijkeoester-enmosselcultuurgevestigd;deaangevoerde
versevisbestaatookindezeregio inhoofdzaakuitduurderevissoorten,waarbijheek,tonijnenbaarsgenoemdmoetenworden.
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2. Takken van visserij

2.1 De "Grande Pêche" (verre visserij)
Totdeze takvanvisserijwordende schepengerekend waarmee
aandeverrevisserijwordtdeelgenomen.Dethuishavensvoordeze
schepenzijnBordeaux,Saint-MaloenFécamp.Aanheteindvan
1980teldedevlootvandeverrevisserijnog slechts 9schepen,
terwijlditaantalperultimo 197323bedroeg.Deze9schepen zijn
nogbeduidend groterdande trawlersvandenederlandse grote zeevisserij,blijkensdegemiddelde cijfersvoorde lengte (87m)de
tonnage (1825brt)enhetmotorvermogen (3250pk) .Degrootste
schepen (2)thuishorende inSt.Malo zijnuitgerustmeteenmotor
van4000pkenmeten2435brt.Devlootvande "grandepêche"
hadperultimo 1980eengemiddelde leeftijdvan8jaar;demeerderheidvandezeschepen (6)isinofna 1973indevaartgebracht.
Tabel2.1toontdebelangrijkstegegevensvandeFranseverre
visserijvlootperultimo 1973en1979.

Tabel 2.1 Devlootvandeverrevisserij
Uit. 1973
Aantal schepen
w.v.met diepvriesinstallatie
Totaal tonnage
Totaalmotorvermogen

Uit, 1979

23
14
17
13
37199Brt
23037Brt
60757pk
42360pk

Uit. 1980
9
9
16425
29250

Bron:StatistiquedesPêchesMaritimes 1973
UniondesArmateursalaPêchedeFrance,"Germes"

In 1980werd deFranseverre-visserijvlootzoalsblijktuit
tabel 2.1nogverder,metvijf schepen,ingekrompen.Hiertoebehoordedelaatste "saleurpur",eenschipvoordevisserij ter
zoute,datFécampalsthuishavenhad.Dit schip,de "ShamrockIII"
dateerdevan 1956enwasuitgerustmeteenmotorvan 1400pk.
Onderde5schependieaandevlootonttrokkenwerden in 1980behoordeookeenmodernediepvrieshektrawler diedateerde uit 1975.
Dit schipwerdverkochtnaardeFarör.
Devoornaamsteoorzaakvoordesterke teruggangvandeFranse
"GrandePêche"isdeuitbreidingvanvisserij grens tot200mijl
uitdekust,metnamedoorCanadaenNoorwegenenindeBarentszee.
Kabeljauw (morue)washetvoornaamsteproduktbijdezevisserij.
Alsgevolgvandegenoemdeuitbreidingvannationalevisserijzones
werd deFranseverrevisserijergafhankelijkvanvisserij-over20

eenkomsten tussendeEGenDerdelanden.Een gemeenschappelijk
EG-visserijbeleid isbevordelijkvoorhetafsluitenvandeze
overeenkomsten,zodatdetotstandkomingvandit EG-visserijbeleid
zeerinhetbelangvandeFranseverrevisserijis.
DeEGvisserij-overeenkomstmetNoorwegenheeftvoorde
Franse trawlersvande"grandepêche"onvoldoendevangstmogelijkhedenopgeleverd. In 1979wasvoordezeschepenbeschikbaar:
4992 tonkabeljauw- 1651 tonkoolvisen2340tonschelvis.Als
gevolgvande slechtestandvandevisstapels indeNoorsewateren
boven62 NBkon slechts 64%vanhet totaalquotumvoorditgebied
in 1979wordengevangen.
In 1980werdhetquotumvoordeFranseverrevisserij inde
Noorsewateren teruggebracht tot4640ton.Medegeziendeongunstigevangsten in 1979boodditslechtsruimtevoor tweeschepen
vande"grandepêche".
Ruimerevangstmogelijkhedenvloeienmomenteelnogvoortuit
hetbilateralevisserij-akkoorddatFrankrijk in 1972met Canada
sloot.DitaccoordverleentdeFranseverrevisserijhetrechtom
in 1980 13.500tonkabeljauwtevangen (dezelfdehoeveelheid alsin
devoorgaande jaren)indegolfvanSintLourens.In 1986looptdit
accoord evenwelaf.BuitenditaccoordwarenvoordeFranseverre
visserijvlootvangstrechtenverkregen (in1979)voornogeens
13.500tonkabeljauw .In 1980bedroeghet totaal quotumvoorde
Canadesewateren 22620ton.Alsgevolgvaneengoedbeheervande
visstand inditgebiedkunneninde toekomstgoedevangstenbehaaldworden.Ditquotumheeftechter totgevolgdatdecampagne
indeCanadesewaterendoordeFranseverrevisserij-schepen30à
45dageneerderdangewoonlijkmoetwordenbeëindigd.
Intabel 2.2komendeverminderdevangstmogelijkhedenvande
"grandepêche"totuiting indeaangevoerdehoeveelheid eninde
totaleaanvoerwaarde.

Tabel 2.2 Aanvoer enaanvoerwaardevandeFranseverrevisserij
1973

1975

1977

1978 1979

1980

Aanvoer 1)(ton)
29.50030.70026.10023.600 19.600 19.400
W.v.diepgevroren
20.60023.20020.200 18.700 16.300 15.900
Aanvoerwaarde(xƒ1min) 61,6 65,5 94,5 86,0 65,0 84,8
1) Aanvoergewicht,hetgeenvoordeze takvanvisserijaanmerkelijk lager isdanhetvangstgewicht o.a.dooraanvoervan
kabeljauwfilets.
Bron:FrancePêchejuni 1979,1980,1981
Wegensde inperkingvandetraditionelevangstgebieden probeertmennieuweperspectieven tevindenvoordeFranseverrevisserijmetname inverderweggelegenwateren.Hetbelangrijkstvan
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dezenieuwevisserijgebiedenzijndewateren rondomdeKerguelen
eilanden inhet zuidelijkdeelvande IndischeOceaan.Inditleader
wordenexperimentelereizenondernomen,diegeldelijkworden
ondersteund doorhetFondsvoormarktinterventieen-organisatie
(F.I.O.M.).Men isreedszoverdatophetinFransbezit zijnde
eiland laRéunioneenproducentenorganisatie isopgericht tenbehoevevandeafzetvandevisdiegevangenwordt indewateren
rondomdeKergueleneilanden.Hetgaathierbijomhetvaloriseren
vantotnu toeonbekendevissoorten,waarvandesmaakvergelijkbaar ismetdetong("Iegunnari")eneenvissoortwaarvandevleessmaakeencompromisgenoemdwordt tussendekabeljauwendesnoek
("Ierossi").Voordezevissoortenwordengoedevangstmogelijkheden
verwachthetgeenwordtgebasseerd opvangstenvanRussischeschepen inhetgenoemdegebied (150.000tonjaarlijks sindshetbegin
vande jarenzeventig).
Inapril 1982hooptmenconclusies tekunnentrekkenuit
ditvisserij-experiment,metname tenaanzienvandevangst-en
commercialisatiemogelijkheden.
Vermeldenswaard istenslottedatin 1979eenorganisatie is
opgericht "SOFREPECHE"dietotdoelheeftdeFransevisserijin
nieuwegebiedentotontwikkeling tebrengen.Dezeorganisatieis
met steunvandeoverheid totstandgekomen;behalveoverheid en
semi-overheids instellingenparticiperenrederijen enfinanciële
instellingen inSOFREPECHE.Hetoprichtenvanjoint-ventures,waarbijFranseondernemingen schepen,bemanningenenfinanciëlemiddeleninbrengenbehoorteveneens totdedoelstellingenvan"SOFREPECHE".Eenanderebelangrijkeexperimentele reisdiein 1980werd
ondernomenhadhetvangenvanblauwewijting totdoel.Hetschip
waarmee ditexperimentwerduitgevoerd ving 1000ton,diedoor
deverwerkende industriegoedwerd ontvangen.Vanwegehetsucces
vanhetexperiment zaldevisserijopblauwewijtingvoortaandoor
tweeofdrie schepenwordenuitgeoefend inde internationalewaterenterhoogtevanNoorwegen.

2.2 De "pêche au large" en "pêche semi-industrielIe"
(grote en semi-grote zeevisserij")
Inpar. 1.2 isreeds inhetkorteenbeschrijving gegevenvan
de"pêcheaularge"ende"pêche semi-industrielle",tweetakken
vanvisserijdie inFrankrijknietsteedsduidelijk onderscheiden
worden.Gezamenlijkwordendezetweetakkenwelaangeduidmet
"pêchehauturière fraiche",omdatuitoefeningvandeversevisserij
oprond-enplatvishetvoornaamstekenmerk isvandeschepenin
dezecategorie.Aanheteindvan 1980teldedezevloot 185schepen,
dieallenmeerdan 100brt telden.Degrensvan 100brtwordtin
deFransestatistiekennogaleensgehanteerd omde "pêchefraiche"
teonderscheidenvande"pêcheartisanale".Uitoefeningvande
visserij inrederijverband iseenanderkenmerkwaarmeede "pêche
fraiche"zichonderscheidtvande "pêcheartisanale".
22
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Duidelijkblijktuitdeze tabeldatde schepenmetalsthuishavenBoulogne,LorientenFécampaanzienlijkgroter zijndande
trawlersdieindeoverigehavensthuishoren.Deschepenuitde
drieeerstgenoemdehavenskomenquagrootteentypeinveelgevallenovereenmetdemoderneNederlandse trawlersvandegrote
zeevisserij,zijhetdatdezeFransetrawlersgeendiepvriesinstallatiehebben.Voorts isdedemersalevisserijvoordezetrawlersveruithetbelangrijkst.Deschepenuitdeanderehavens,
waarvanConcarneauhetbelangrijkst is,komenquagrootteovereen
metdegrotereNederlandsekotters;veruitdemeestenvandeze
trawlersuitConcarneauhebben eenlengtevanmeerdan30menzijn
uitgerustmeteennaarNederlandsebegrippenminder sterkemotor
(70%meteenmotorvan800pkofminder).
DevlootvanBoulogne,LorientenFécampbestond per 1januari
1981bijnageheeluithektrawlers (58vande66schepen).Dittype
schipoverheerstookinConcarneau (29vande48 schepen),terwijlderederijen inEteloverwegend schepenvanhetklassieke
typeexploiteren (slechts 10hektrawlersvande44schepen).Het
aantalrederijenperplaats (per 1januari 1980)endegroottevan
dezerederijenwordenweergegevenintabel2.4.

Tabel2.4 Rederijen tergroteensemi-grote zeevisserij (1jan.
1981)
AantalAantal
Aantal schepenperrederij
sehe- rede- — •
pen
rijen 1 2t/m56t/m 1011t/m 1516t/m20
Boulogne
Lorient
Concarneau
Etel
Douarnenez
LaRochelle
Fecamp
Grant-FortPhilippe
Totaal

35
26
48
44
12
12
5

9
7
10
10
1
10
3

2
3
5
8
1

7
4
3
2
2
2

2
3
2
-

3

1

1

-

-

185

51

20

20

7

Bron:"UniondesArmateurs",publikatie"Germes"

Degrootsterederij isgevestigd inLorient.Ditisderederij"JegoQuéré",dieop 1januari 198012moderne trawlersexploiteerde.Dezevlootbestond opdattijdstipbijnauitsluitend uit
hektrawlersvan 1800à2000pk,gebouwd indejaren 1973toten
met 1976.Vanwegedegeringerevangstmogelijkheden indeEuropese
waterenheeftdezerederijjoint-venturesopgericht inandere
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werelddelen (inWestenZuidAfrikaenArgentinië)Indeperiode
vandestudiereiswerd door"JegoQuéré"gevraagd omeenjointventureinSchotland testichten,waarbijbeperkingvande
oliekosteneenbelangrijkmotiefvormde.
Zoalsreeds inpar. 1.2werd opgemerkthebbendeversevistrawlersuitBoulogne enLorienthunviswateren indeNoordelijke
Noordzee,terhoogtevanSchotland endeFarör.Voorts isde
vangstvandeze schepenafkomstiguitdewateren tennoordenenten
westenvandeHebriden.Koolvis,wijtingenkabeljauwzijndebelangrijkstevissoortenvoordeze trawlers.Indewinterwordtdoor
eenaantal trawlersdepelagischevisserijuitgeoefend opmakreel.
Dekleinere schepenuitdeoverigethuishavens zijnmeergespecialiseerd infijnevissoorten (platvis),diegevangenwordt tenzuidenvanEngeland enIerland.
DeFransegrote-ensemi-grotevisserijissinds 1972belangrijkinomvangverminderd.VolgensdestatistiekvanhetFranse
MinisterievanTransportdaaldehetaantal schepenvande "pêche
fraiche",boven 100brt 1),van 1972tot 1977van354tot276.De
totale tonnagevandezevlootverminderdegedurendedezeperiode
met 16%(van87174tot73596brt,terwijlhettotaalmotorvermogen
vande (semi)-grote zeevisserijaanheteindvan 19776,5% lager
wasdanultimo 1972 (293885tegenover 314286).
Voorhetvolgenvandeontwikkelingen totenmet 1980stonden
geengegevensterbeschikking uitdegenoemdevisserijstatistiek.
DevlootstatistiekvandeFranseRedersvereniging geeftechternog
een inzicht indezeontwikkeling.Hierbijmoetopgemerktworden
datindezelaatste statistiekminder schepengerekendwordentot
de (semi)-grote zeevisserij ("la pêchehauturièrefraiche")danin
devisserijstatistiekvandeFranseoverheid.Opbasisvande
vlootstatistiekvandeFranseRedersvereniging blijktsprakete
zijnvaneenvoortgezette inkrimpingvandeFranse (semi)-grote
zeevisserij indejaren 1978totenmet 1980.Hetaantal trawlers
daaldevolgensdeze statistiekvan213tot 185bijeenvermindering
vandetotalebrutoregister-tonnagemet 16%eneenachteruitgang
vanhettotaalmotorvermogenmet 14%(ultimo 1980tenopzichte
vanultimo 1977).
Dezeachteruitgang vandevlootvande (semi)-grote zeevisserijwashoofdzakelijkhetgevolgvaneendrietalfactoren:
J. deongunstigeprijsontwikkelingin 1975,diehetgevolgwas
vaneeninternationalemarktcrisisvoorvisenvisproducten
indatjaar
2. desterke stijgingvandegasoliekostenen
3. vangstbeperkendemaatregelen,uitgevaardigddoorEG-partners
enderdelanden.

1) De schepenvandeverreendetonijvisserijzijnhierbijuitgezonderd.
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1. Alsgevolgvandeongunstigeprijsontwikkelingin 1975enook
doorvangstdalingenvoorversevis,was 1975hetslechtstejaar
voordeFranse (semi)-grotezeevisserij.Degemiddeldeprijzen
voordedriebelangrijkste soorten-koolvis,kabelauwenheekdaaldenindatjaarmetrespectievelijk 20,15en3%.Detotale
versevisvangst (inclusiefvisgevangendoordeartisanalevisserij)daalde in 1975met6,5% tot370.000ton.
Uithetverloopvandegemiddeldebesommingper schipintabel 2.5
gedurendedeperiode 1974- 1977komtdeneergang in 1975naar

Tabel2.5 Gemiddeldebesommingperschip,1974totenmet 1977
1974

1975

gld.

gld.

1976

gld.

1977

index
'77-'74

gld.

Boulogne,hektrawlers50-60m
2.404.000 2.326.000 2.854.000 3.241.500 135
Lorient,idem
2.101.500 1.738.0002.191.000 2.750.000 131
Concarneau,hektrawlers+33m
892.000
875.000 1.077.5001.244.500 140
Concarneau,trawlers(klassieke
type)30-35m
649.500
673.000 784.000 935.500 144
Bron: "UniondesArmateursàlapêchedeFrance"pub1."Germes".

2. Desterke toenamevandegasolieprijsin 1973had ookvoor
deFranse (semi)-grotezeevisserij totgevolgdateenaanmerkelijk
aantal schepennietmeerrendabelkonwordengeëxploiteerd enuit
devaartmoestwordengenomen.Dezeolieprijsstijgingwasvoorde
Franseoverheid,metnamehetMinisterievanTransport,waaronder de
visserijressorteerde,aanleidingomeensubsidieopdeoliekosten
teverlenen,met ingangvan 1976.Dezesubsidiebedroeg totenmet
1980 10,5centimesper liter 1).Sterkeprijsstijgingenvoorgasolietradenopnieuwopindeperiodefebruari 1979totfebruari
1980,namelijkvan62centimes tot 112centimesperliter.
Intabel2.6wordteeninzichtgegeveninhetaandeelvande
oliekosten indebrutobesommingvoorverschillende typesschepen.

1)
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Injuni 1981werddegasoliesubsidieverhoogd tot21centimes
perliter.

Tabel 2.6 Aandeelvandegasoliekosten indebrutobesomming (voor
aftrekvansubsidieopgasolie)
1974
Boulogne 50-60m
Lorient
id.
Concarneau
33m
Nederlandse vrieshektrawler
(2000-2300pk)
Nederlandsekotter 1101- 1500pk
(Noord)

11,8%
17,4%
13,1%

12,4%
21,1%

1977

1979

12,3%
18,4%
14,5%

10,5%

15,4%
20,3%
12 7%

15,5%

20,3%

1980 1)
27%
31%
20%

19,3%

21,5%

31,2%

1) Voorlopige cijfers
Bron:UniondesArmateursàlaPèchedeFrance;"Germes"no43,
1980-LEI.

Inde tabelkomtduidelijknaarvorendatdeoliekostenvan
deFranse trawlers invergelijkingmetdeNederlandsehoog zijn.
Degemiddeldebesomming over 1980vanNederlandse enFranse trawlersvertoont geengroteverschillen,evenminalsdegemiddelde
gasolieprijs indatjaar.Hieruitkanwordengeconcludeerd dathet
olieverbruikvandeFranse trawlersbeduidend hoger ligtdandat
vandeNederlandsebijhetzelfdemotorvermogen.Ditkan samenhangen
metdeandereaardvandeuitgeoefendevisserij(demersaal)vande
Franse schepen,vergelekenmetdeNederlandsevrieshektrawlers.
DoordeFranseoverheid isindejaren 1979en 1980steeds
ongeveer ƒ25min (Ffrs53min)uitgetrokkenvoorhet subsidiëren
vandeoliekosten.Het totalebudget tenbehoevevandevisserij
bedroeg in 1980ƒ 100minenvoor 1981wasineerste instantie
eenbedragvan ƒ 150mingereserveerd. 1)Subsidieopgasoliekosten isnietdeenigevormvansteunverlening indeexploitatiesfeerophetFranseoverheidsbudget.Met ingangvan 1980is
ƒ 15min (1981 ƒ17min)gereserveerd tenbehoevevan instandhoudingvandevloot ("aideaumaintienenflotte").Dezebedragen
zijnbestemdvoor dekkingvandefinancieringslasten,uitsluitend
voor schepenvande (semi)-grotezeevisserijmeteenmotorvan
1500pkofmeer.
VolgensdeFranseredersvereniging 2)warenderesultatenvan
deschepen in 1979en 1980onvoldoendeomdefinancieringslasten
tedekken.Zelfsdegenoemdeondersteuning metƒ 15minzou

1) FrancePêche,februari 1981
2) Publikatie "Germes"no43van"l'UniondesArmateursala
Pêche.
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nognietvoldoende zijn,aangezienhet totale tekortvandein
aanmerkingkomendeschepenin 1980ongeveer ƒ 19,-minbedroeg.In
1979profiteerdeongeveer 25%vandevlootvande (semi)-grote
zeevisserijvande"aideaumaintienenflotte".
EenderdevormvansteunverleningdoordeFranseoverheidbedoeld
omdeexploitatiekosten teverminderen,ishetsubsidiërenvan
investeringendieleidentoteenzuinigerolieverbruik.Hetgaat
hierbijomhetmoderniserenvandevoortstuwingsinstallatie (waaronderookvaltdeaanschafvaneennieuwemotor),waarbijvoorde
investeringsbedragen grenzentussenƒ50.000,-enƒ250.000,-genoemdworden.Het totaalbedragvandezeinvesteringenwordtvoor
1981geraamdopƒ30,-minenvoor 1982opƒ21,-min.Hiervanzal
dusrespectievelijk ƒ 15,-minenƒ 10,5minwordengesubsidieerd.
Opdezewijzehooptmentebereikendathetolieverbruik gemiddeld
met 10%daalt.Deze steunmaatregel isnietalleenbedoeldvoorde
(semi)-grotezeevisserij.
3. Inhetvoorgaandewerd gestelddatdriehoofdproblemende
oorzaakwarenvande inkrimpingvandeFranse (semi)-grotezeevisserij.Nademarktcrisis in 1975endesterkgestegenoliekosten
kannugewezenwordenopvangstbeperkendemaatregelen.Ongeveer
70%vandevangstenvandeFranse (semi)-grote zeevisserij isafkomstiguitdewaterenvanGroot-BrittanniëenIerland,terwijl
voortsdewaterenronddeFar-örendeNoorsewateren tenzuiden
van62NBbelangrijk zijnvoordeze takvanvisserij.Deverminderdevangstmogelijkheden indeBritseenIerse 12-mijlszonehadden
vooralbetrekking opde (semi)-grote zeevisserij,metnamevoorde
schepenuitConcarneauenLorient-Etel.Voordegrotehektrawlers
uitBoulogneenLorientwerdendevangstmogelijkheden ingeperkt in
dewaterenvandeFar-örenzuidelijkNoorwegen.Vooraldevangsten
vankoolvisenblauwelengwerdengetroffendoormaatregelenals
maaswijdte-vergrotingen,deuitgiftevanlicenties (Far-ör)en
gesloten tijdenengebieden.
Inhetkadervanvangstbeperkendemaatregelenmoetooknog
gewezenwordenophetharingvangstverbod voordeNoordzee,waardoor sommigehektrawlersuitBoulogneenFécampgetroffenwerden.
Naaraanleidingvandeongunstigerentabiliteitvanhun
trawlersdedenderedersinBoulogne inde zomervan 1980eenaantalvoorstellenomdeexploitatiekosten teverminderen.Dezevoorstellenhieldenonderandere ineenbeperkingvanhetaantalopvarendenmet4voordegrootste trawlersenmet 2voordekleinere.
Voorts werddoorderedersvoorgesteld omdebemanningsleden te
latenbijdragenaandeoliekosten.Dezevoorstellenwerdendoorde
vakbondenverworpen,hetgeennaenige tijdresulteerde ineen
staking,diezichtotdekustvisserijuitbreidde.Dekustvissers
brachtenhunwensenindebelangstellingdoorhetuitvoerenvan
havenblokkades.
Destaking inBoulogneduurdetot 14september 1980,waaronder
de trawlersuitdezehavengedurendedriemaandennietkondenuit28

varen.Rekeninghoudendmetvakantiesbetekendedit infeiteeen
vaartijdverliesvan tweemaanden.InLorientwerdminderlang
gestaakt;indezehavenkondendetrawlersgedurendedrieweken
nietuitvaren.
Uithetcijfermateriaaldatbeschikbaar isover 1980kan
wordengeconcludeerddatderesultatenvandehektrawlersuit
Lorient indatjaarminderongunstigwarendan inBoulogne.
Concarneau,debelangrijkstehavenvoorde (semi)-grotezeevisserijneemthierbijeentussenpositiein.

Tabel 2.7

Aanvoerenaanvoerwaarde indebelangrijkste thuishavens
vande (semi)-grote zeevisserij
1979
waarde
inmin
gld.

Lorient
Boulogne
Concarneau

172,9
185,3
106,3

1980

1980/1979

hoeveelheid
ton

waardehoeveelinminheid
gld
ton

waardehoeveelheid

65.185
111.026
35.582

187.5 66.437
185,8 114.863
109.6 32.801

+8,4% +119%
+0,2% +3,4%
+3,0% -7,8%

Bron: "FrancePêche",februari 1981

Aangeziendevlootomvang in 1980weinigafweekvandiein 1979kan
uitdezecijfers inhetalgemeenwordengeconcludeerd datdebedrijfsuitkomsten in 1980zijnverslechterd tenopzichtevan 1979.
Dekostenstijgingenmoeten in 1980beduidendhogerzijngeweest
dan8%,gezienhetfeitdatdegemiddeldeolieprijs in 1980met
60% steeg tenopzichtevan1979.
Illustratief inditverband iseenvergelijking tussendegemiddeldebesomming in 1979en 1980voorde 10hoogste "besommers"
uitLorient,BoulogneenConcarneau.Ookdezeopstelling
(tabel 2.7)duidtopeenaanzienlijkgunstiger ontwikkelingvoor
de trawlersuitLorientvergelekenmetdieuitBoulogne,terwijl
deschepenuitConcarneau ookhierbijeentussenpositie innemen.
Dezeongunstiger ontwikkelingvoorde trawlersuitBoulognein
1980tenopzichtevande schepenuitLorientmoetwordentoegeschrevenaanhetgeringere aantal zeedagenin 1980 (invloedvan
de staking!).Per zeedag gemiddeld realiseerdende 10hoogste
"besommers"uitBoulogneeen26%hogerebesomming in 1980,tegenovereen toenamevan 19%per zeedagvoordeeerste 10uitLorient.
Inhetvoorjaarvan 1980hebbenderedersuitBoulogneopnieuw
voorstellengedaanaandevakbondenvandeopvarendenomdebemanningen intekrimpen.Voordegrotetrawlerswerdvoorgesteldhet
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Tabel 2.8 Gemiddeldebesommingvoorde 10hoogste "besommers"uit
Lorient,BoulogneenConcarneau, 1979en 1980
Besomming
ingld

Lorient

1979
1980
Boulogne
1979
1980
Concarneau 1979
1980

3.995.000
4.595.200
4.224.100
4.390.500
2.527.200
2.754.500

Hoeveelheid
ton
1718
1856
2667
3221

931
952

Aantal
zeedagen

309
298
260
215
268
250

Gem.
lengte

56m
56"
54"
53"
39"
39"

Bron: "FrancePêche",februari1981
aantal opvarenden teverminderenvan22tot 17ä20envoorde
middelgrote tot 14à 16opvarenden.
Ondanksdeongunstige gangvanzakenindeafgelopenjaren
bestaaterbijderedersuitBoulogneenLorienthoopopverbetering indetoekomst.Dezehoop isgebaseerd opeenherstelvande
voordegrotezeevisserijbelangrijkevisstapels.Verwachtwordt
datdevangsten indeEG-wateren in 198520%hogerkunnenzijn
dandie in 1978,opbasisvandequotaverdeling indit laatste
jaar. 1)HetfeitdatdetrawlersvandeOostbloklandennietmeer
indeEG-waterenmogenvissenwordtdoorderedersuitBoulogne
enLorientvangrootbelang geachtvoorhetherstelvandevisstapels.
Datreders indeFransegrotezeevisserijenigvertrouwen in
de toekomsthebbenblijktuiteen(noggeringe)oplevingvan
nieuwbouwactiviteiten. Inhetbeginvan 1981werd,voorheteerst
na5jaar,inBoulogneeennieuwetrawler indevaartgebracht.
(2000pk-lengte 5Om);een tweedeschipvoordezelfderederij
was toenjuisttewatergelaten.
Nieuwbouwactiviteiten wordenookgemeldvanuitConcarneau;
tweerederijenuitdezehavenhebbenopdrachtgegeven totdebouw
vaneenserievan7middelgrote trawlers (800pk,lengte34 m ) .
Vooréénvandezerederijenbetekentditdeovergang opeenkleiner typeschip,aangezien twee45mschepenwerdenverkocht.Het
verminderenvandebrandstofkostenwasdebelangrijkste overweging
bijhetbesluitvandezerederstotverminderingvanhetmotorvermogen.
2.3 De "Pêche Artisanale" (de kustvisserij)
Inhoofdstuk 1par.2werdalbeschrevenhoezeerdebetekenis
vandeartisanalevisserij inhetgeheelvandeFransevisserij
1)

"UniondesArmateursâlaPêche",publikatie "Germes"no44
pg.42.
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Gem.pk.

1920
1920
1960
2040
1116
1206

is toegenomenmetname inde tweedehelftvandezeventigerjaren.
Deze toegenomenbetekenisvandeartisanalevisserijkomtooknaar
voren indestijgingvandebelangrijkstehavensvandeze takvan
visserij,LéGuilvinec enlesSablesd'Olonnes,opderanglijst
vandeFranseaanvoerhavens.In 1973namendezehavensrespectievelijkdezesdeendeachtsteplaats inopdegenoemderanglijst,
dieisingedeeld opgrondvandeaanvoerwaarde.LeGuilvinecwas
in 1980gestegennaardevierdeplaats terwijlLes Sables d'Olonnes
indatjaardevijfdeplaats innam.Havenswaarindemiddelgrote
of grotezeevisserijvanmeerofoverwegendebetekeniswas (La
Rochelle enDouarnenez)werdendoordezetwee "artisanalehavens"
voorbijgestreefd,evenalsSt.Malodatterreinverloordoorde
inkrimpingvandeverrevisserij.
DeFransestatistiekengevenhelaasgeenscherp inzichtin
hetaantalvaartuigenwaarmeedeartisanalevisserij (exclusief
deschelpdiercultuur)wordtuitgeoefend. Inhetalgemeenwordt
hetonderscheid tussen"pêcheindustrielle"en"pêcheartisanale"
gelegdbij 100brt.Voordevaartuigenbeneden 100brtwordt inde
statistiekengeenonderscheid gemaakt tussenvaartuigenwaarmee
wordtdeelgenomenaandevisserij (oprond-enplatvis enopSt.
Jacobsschelpen)envaartuigendiewordenbenutvoordeschelpdiercultures.
VolgensdeOECD-reviewover 1979wareneraanheteindvan
1979 »0820vaartuigenbeneden 100brt.Slechts 121 scheepjesvan
dezevloothaddeneeninhoud tussen50en 100brt.Destatistiek
vandeFranseDirectievanvandevisserijengeeftperultimo
1977eentotaalvan 12117vaartuigenvan 100brtofminder.Deze
statistiek geeftnogeenverdelingvandescheepjesvan50brtof
minder,waaruitblijktdatbijna90%vandeartisanalevloot
(incl.deschelpdiercultures)25brtofmindertelt.
Deafgelopen jaren iseenbelangrijkprogramma totvernieuwing
vandeartisanalevlootopganggekomen.Er iseengedifferentieerd
subsidiestelselvankrachtwaarbij totmaximaal 25%vandeaanschafprijsoverheid subsidiekanwordenverkregen.Inhoofdstuk3
par. 1wordtnader ingegaanopditgedifferentieerdesubsidiestelsel.Bovendienkunneneigenarendietotinvesterenovergaankredietenkrijgen tegeneenlagerente.Inbijlage 1wordteenvoorbeeld gegevenvandefinancieringvaneeninvesteringdooreen
artisanalevisser.
WanneerdeFransevisserij-begrotingenvoordejaren 1979tot
enmet 1981 1)wordenvergelekendanblijktdathet totaalbedrag
voor investeringssteuneenbelangrijke stijgingvertoont:
ƒ 15,-minin 1979enƒ46,-minvoor 19812 ) .Hetovergrotedeel
1) FrancePêche,februari1981.
2) NahetaantredenvandenieuweFranseregeringwerd deinvesteringssteunvoordeartisanalevisserijverderverhoogd door
een50%hogeredotatie inhetFDES-fonds.("FondsdeDevelopment
EconomiqueetSociale").
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van deze bedragen wordt aangewend voor het stimuleren van de investeringen inde artisanale visserij. Als motief voor dit stimuleringsbeleid wordtvooral genoemd het verbeteren van de bijdrage
van de eigenvisserij aan de voorziening van de binnenlandse behoeften aan vis envisprodukten. Het streven is er met andere
woorden inbelangrijke mate op gericht het hoge importsaldo voor
vis teverminderen. Een bijkomend motief voor het stimuleren van
de investeringen inde artisanale visserij vormde de aantasting
van een niet onbelangrijke gedeelte van de houten scheepjes door
een bepaald soort houtworm.
Het aantal nieuwe vaartuigen ten behoeve van de artisanale
visserij waarvoor subsidies verleend konden worden bedroeg voor
1979 88.Voor 1980 en 1981 zijn deze cijfers op dit moment 1) niet
beschikbaar; uit nummers van het tijdschrift "France Pêche" blijkt
dat regelmatig nieuwe eenheden aan de artisanale vloot worden toegevoegd. In de eerste 3nummers in 1981 van dit blad wordt b i j voorbeeld melding gemaakt van in totaal ongeveer 80 nieuwe scheepjes, varieërende van 120 to 600pk. Gemeten aan het totaal aantal
vaartuigen in de artisanale visserij (ongeveer 7000 à 8000 exclusief schelpdiercultuur)heeft dezevlootvernieuwing uiteraard nog
maar een bescheiden omvang.
Bij de nieuwbouw ten behoeve van de artisanale vloot worden
verschillende innovaties toegepast. Opmerkelijk is hierbij de
betrekkelijk grote betekenis van kunststof als materiaal voor het
casco. Vermeldenswaard is bijvoorbeeld de vernieuwing in de vorm
van een geautomatiseerd vistuig van een kleine hektrawler uit
Dieppe. De tijdsduur van een trek kan bij dit schip van tevoren
worden ingesteld en tijdens het vissen wordt het vistuig
gereguleerd op grond van gemeten spanning op de kabels.
Seriebouw neemt een belangrijke plaats in bij de nieuwbouw
voor de artisanale visserij. Aanbieding van een groot aantal werven inhet december/januari'81-nummer van "France Pêche" geven een
indruk van enkele kenmerken (lengte en pk) van de nieuwe "artisanale" scheepjes.
Tabel 2.9 Nieuwbouw inde artisanale visserij; lengte en motorvermogen van scheepstypen die in serie gebouwd worden
Lengte in meters
minder dan
Aantal

10 10t :/mlf i15

12

t/m 20 20

33

t/m 25 25

18

t/iii30

3

11

Motorvermogen in p.k.
0 t/m
100
Aantal

8

101 t/m

201 t/m

200

300

16

13

Bron: France Pêche,december.1980-januari 1981
T)
Februari 1982
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301 t/m
400
12

401 t/m

600 t/m

600

850

15

De artisanalevisserijvertoontregionaalgezienverschillendekarakteristieken. Zelfsbinnenderegio'sbestaanerveelalbelangrijkeverschillen tusendeafzonderlijkehavens,naaruitgeoefendevisserijenennaaromstandigheden enproblemenwaarmee de
vissers temakenhebben.Erbestaatgeenlandelijke organisatie
voordeartisanalevisserij;dezevissers zijnperhavengeorganiseerd,waarbijinhetalgemeendecoöperatiehetvoornaamste
bindend elementvormt.
Inhethiernavolgende zaleennaderebeschrijvingwordengegevenvanenkelehavensvoordeartisanalevisserij:BoulogneEtaplesenHonfleur,dieinhetkadervandestudiereiswerden
bezocht enLeGuilvinec,debelangrijkstehavenvoordeartisanale
visserij.
Boulogne-Etapies
Etaples iseenvisserij-stadjenabijBoulognedatindeloop
derjarengrotendeelsvanzeeisafgesnedendoorhet ondieperwordenvaneenkleinerivier,waaraanEtaples isgelegen.Devissers
uitEtaples zijndaarommethunschepenuitgewekennaarBoulogne,
waar zijeenbelangrijkgedeeltevande totaleaanvoerverzorgen:
ongeveer 20.000tonin 1979bijeentotaleaanvoervan 111.000ton
indatjaar inBoulogne.Deaanvoerwaarde bedroegvoordeartisanalevlootruim f 40,-min in 1979,hetgeenbetekentdatdevissers
uitEtaples eenvooraanstaandeplaats innemen inhetgeheelvan
deartisanalevisserij.Vande "zuivere"artisanalehavenskwamen
alleenLeGuilvinec enLes Sablesd'Olonnestoteenhogereaanvoerwaarde in 1979metrespectievelijk ƒ62,5minenƒ47,-min.
Inhetvoorgaandewerd gestelddatdeartisanalevisserijeen
toenemendebetekenis teziengeeftinhetgeheelvandeFranse
visserij,waarbijhetaandeelvandegroteenmiddelgrote zeevisserij isverminderd.Deontwikkeling inEtaples is illustratief
voordezeverschuiving tussendegenoemde takkenvanvisserij,
blijkenshetfeitdatdewaardevandeartisanaleaanvoer in 1979
23%uitmaaktevande totaleaanvoerwaarde inBoulogne,tegenover
14%in 1974.Ongeveer 90schepen (tot23m lengte)verzorgtdeze
artisanale aanvoer;demeestevandezeschepenhebben5tot7opvarendenwaardoorhet totaalaantalvissersuitEtaplesuitkomtop
ongeveer 500.Doordezevisserswordtgevistopkabeljauw,makreel,
zeebrasem,platvisenhorsmakreel.Haringwas,voordathetvangstverbodvoordeNoordzeewerd afgekondigd,eveneens eenbelangrijke
vissoortvoordevissersuitEtaples.De spanvisserijwashierbij
belangrijk.
Coöperaties zijninEtaples zeersterkontwikkeld.Eendrietal
vormen zijnhierbij teonderscheiden:
1• Eenaankoopcoöperatie,die zorgtvoorgemeenschappelijkeaanschafvanmaterialen.
2. Eenverkoopcoöperatie,diezorgtvoordeverkoopvandevis
aandeafslag inBoulogne,waarbijadministratievebesommeringenvoordevisserswordenuitgevoerd.Daarnaasthandeltdeze
verkoopcoöperatie ookzelf invis,alseengroothandelaar.
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Tevensfungeertdeverkoopcoöperatie alsproducentenorganisatie,dieophoudprijzen inwerking stelt.Doordraaikanin
veelgevallenwordenvoorkomendoorbijeenlageprijsvis
uitdemarkt tenemenenopteslaan ineeneigenvrieshuis.
Eencoöperatieve rederij,"l'ArmemantCoopératif Artisanal
duNord" (ACANOR),dieregelmatignieuweschepen indevaart
brengt (18indeafgelopen 10jaar).Dezeschepenkunnenna
verloopvan tijdheteigendomwordenvaneenofmeeropvarenden.Dezecoöperatieshebbenintotaal 100mensen indienst,
hetgeenneerkomtopongeveeréénpersoonperschip.

LeGuilvinec
LeGuilvinecneemtalsbelangrijkstehavenvandeartisanale
visserij,devierdeplaats inderijvanFranseaanvoerhaven,na
Lorient-BoulogneenConcarneau.In 1980werd inLeGuilvinec een
hoeveelheid vanruim 17600tonvis,schaal-enschelpdierenaangevoerdmeteengeldopbrengstvanbijnaƒ75min.In 1973namLe
Guilvinecnogde6eplaatsinmeteenaangevoerdehoeveelheid van
14.100toneneentotalebesommingvanƒ28,3min.
Volgensde statistiekvandeFranseDirectievandevisserijenteldedevlootvanIeGuilvinecaanheteindvan 1977ruim 100
"grotere"schepen 1),diegemiddeld ruim50brtteldenenwaren
uitgerustmeteenmotorvangemiddeld 230pk.Meteendeelvandezeschepenwordtdevisserijoplangoustines onderdeEngelsekust
uitgeoefend.
Volgensde laatstbeschikbaregegevens over 1977isdebelangrijkstevissoortnaarwaardevoorLeGuilvinec dezeeduivel,gevolgddoorwijtingenlangoustines.
De gemiddeldebesommingvande 10hoogstebesommersuitLe
Guilvinec in1980 (ongeveer ƒ 1,5min)geefteenaanwijzingdat
ditjaaruitstekend isgeweestvoordevissersuitLeGuilvinec.
Onderdeze"top-tien"zijnook,naarFransebegrippen,grotere
schepen.Zo ishetschipwaarmeedehoogstebesommingwerdbehaald
in 1980(ƒ1.750.000,-)eenvoormaligeNederlandsekotter,uitgerustmeteenmotorvan520pk.Aanhetbeginvan 1981warener
slechts7schepenvandevlootuitLeGuilvinecmeteenlengtevan
meerdan30m. zodatdezevlootnaarNederlandsebegrippenuit
kleineschepenbestaat,waarmeeechteruitstekendebesommingenbehaaldworden.
VissersuitLeGuilvinec zijnin1979oponaangenamewijze
betrokken geraaktbijCommunautairevisserijproblemen.Delangoustine-vissersvistenmeteenminimummaatvan55mm,welketoen
geheel inovereenstemmingwasmetdeFranseenEG-voorschriften.
DeBritseregeringbeslisteechterdatmet ingangvan 1juli 1979
deminimummaatvoornettentenbehoevevande langoustinevangst
70mmzoudienentezijn.Hieruitvloeide eenFrans-BritsvisserijconflictvoortwaarbijenkeleschepenuitLeGuilvinecdoorBritten
werdenopgebracht.
1) Naasteen70-talkleinescheepjesvanminderdan 10brt.
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Honfleur
DevlootvanHonfleur teltruim30kleine (houten)scheepjes
waarmee inhoofdzaakopgarnalenwordtgevist inde Seine-monding
ennietverdaarbuiten.Indeafgelopenjaren isdevisserijvanuitHonfleur teruggelopen,waarbijdevervuilingvandeSeinemonding alsvoornaamste oorzaakwerd genoemd.Ervindtgeennieuwbouwmeerplaats,waardoordevlootverouderdis.
De garnalenwordenlevend aangevoerd,hetgeenmogelijk isdoor
devangst tebewaren ineensoortbunmetcirculerendwater.De
bemanningwerktopbasisvaneen "deel"systeem,waarbijvandebesommingdehelftvoorhetschipendehelftvoordebemanningbestemdwordt.DejaarinkomensvandeopvarendenvariërenvanongeveerFfrs.24000totFfrs. 35000.Hieroverwordtgeenbelasting
betaald,doordatnietmetfacturenenz.gewerktwordt.Verkoop
vindtvoor eendeelplaatsaantouristen,doordeechtgenotesvan
devissers envooreendeelaandehandelaren.Erwordtgetracht
eenveiling testarteninHonfleur,dochdevissers zijnnieterg
tevindenvoor eenafslagsysteem.
Metdewatgrotere schepenwordtooknogrondvisenmakreel
gevangen.Vanoktober totaprilwordt,ookdoorgrotereschepen,
gevistopcocquillesSt.Jacques.Er isinHonfleureenaankoopcoöperatiewaarvanallevissers lidzijn.
HetComitéLocalvervulteennuttigefunktie inHonfleur,ondermeerdoorhetnemenvan initiatieven tenbehoevevaneenvisafslagendoorhet treffenvanvisserijregulerende maatregelen.Het
ComitéLocalvoertookaktietegendevervuilingvandeSeinemonding.
Hoewelde gangvanzakenindeartisanalevisserij invergelijkingmetdemiddelgrote engrotezeevisserij inhetalgemeen
redelijk goedkanwordengenoemdwasertochsprakevaneenwijdverbreideonvredebijdekustvissers.Dezeonvredemanifesteerde
zichkrachtig tijdensdehavenblokkadesdoordezevissers inde
zomervan 1980.Dezeactiesvandekustvissers slotenaanopde
stakingsactiesvandebemanningsledenvandetrawlers inBoulogne.
Debelangrijkste grievenvandekustvisserswarendehogegasoliekosten,denaarhunmening tegeringeoverheidshulpbijinvesteringenendeconcurrentievanderecreatievissers.Ophetpuntvan
deinvesteringssteunkwamdetoenmaligeministerLeTheulede
kustvisserij tegemoetdoordeinvesteringssubsidiesookvantoepassing teverklarenvoor scheepjes,korterdan 12meter.

2.4 De Pêche Thonière (tonijnvisserij)
Met eentotaleaanvoerwaardevan ƒ209,2minin 1980neemt
tonijndeeersteplaats inopdelijstvanvissoortendiedoorde
Fransevisserijaangevoerdworden (tabel 1.3).Uit tabel 2.10
blijktdatde tonijnde laatstejareneenbijdrage levertvan 10à

35

12%aandetotalewaardevandeFransevisaanvoer.Deals tweede
enderdenaarwaardegeklasseerdevissoortenheekenkabeljauw
zorgdenvoorrespectievelijk 9%en7,5% (in 1979en 1980)vande
totaleFranseaanvoerwaarde (exclusief schelpdieren).
De tonijnvisserijkanintweecategorieën onderscheiden
worden:
1. Devisserijoptonijnindenabijgelegenwaterenvoorde
Fransezuidwest-kustenindeMiddellandse zee.Verschillende
soorten tonijnwordenhierbijgevangen;inheteerstevisgebiedbetrefthetde"germon"soortenindeMiddelandse zee
wordtde"thonrouge"gevangen.
2. De tonijnvisserij indetropischewateren,tenwestenvan
Afrika totaandekustvanZuid-Amerika.Bijdezevisserij
wordendesoorten "albacore"en"listao"gevangen.Uittabel
2.10blijktdatdeindetropischewaterengevangentonijn
voorhetgrootstegedeeltevande tonijn-aanvoer zorgt.

Tabel2.10 Aanvoerenaanvoerwaardevantonijn

Aanvoer(ton)
w.v. tropischetonijn
Aanvoerwaarde (xƒ1min)
W.v.trop,tonijn (xƒlmln)
Gem.prijsperkg,(gld)
idemtropische tonijn
Aanvoerwaarde tonijnin%
v.d.tot.waardev.d.Franse
visaanvoer 1)

1973
45800
31400
74,0
42,5
1,62
1,35

8,8%

1975 1977
1979
1980
56000
69000
.
61800
41900 57900
58200
47700
86,0 171,1
161,4
209,2
167,0
69,5 117,5
114,3
1,54
2,61
.
3,03
1,66
2,87
2,03
2,40

9,1% 12,9%

10,6% 12,1%

1) Excl. schelpdiercultures
Bron:"FrancePêche".

Devisserijopde"Germon"soortvoordeFranse zuidwestkust
wordtgerekend totdekustvisserij.De tonijnwordt gedurendede
maandenjunitotseptembergevangen,vooreenbelangrijk gedeelte
met lijnen.Debelangrijksteaanvoerhavensvoordezetonijn
zijnAudierne,St.Jean-de-Luz,enConcarneau.In 1980verliep
de"Germon"-campagnezeerongunstig,aangezien slechts eenhoeveelheidvan2958tontonijngevangenwerd,tegenover4989ton
in 1979.Dewisselvalligheidvandevangstenwordtvooralveroorzaaktdoor fluctuatiesvandewatertemperatuur.
Devlootwaarmeeaandetonijnvisserij indeFransewateren
wordtdeelgenomenomvatteaanheteindvan 1977 (hetlaatste cijferwaaroverkonwordenbeschikt)ongeveer 140schepen;gemiddeld
teldendezeschepenongeveer 75brt.
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Devlootdiewordtingezetvoorde tonijnvisserijindetropischewateren teldeaanheteindvan 198023diepvriesschepen,
diehoofdzakelijk Concarneauals thuisbasishebben, (tabel 2.11).
Hetwoord thuisbasisheeft inditverband eenandereinhouddan
gewoonlijk,aangeziende tonijn-diepvriesschepen slechtséénmaal
inde4jaar inConcarneauofDouarnenezarriverenomeenrevisie
teondergaan.Debemanning isgedurendedriemaandenaanboord
werkzaam,waarnaeenverlofperiodevan 1jmaand thuiswordtdoorgebracht.
Tabel2.11Diepvries-tonijnschepen per 1januari 1981
AantalLeeftijd op1-1-1980
sehe- _ ^ _ _ _ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _
pen
0 t/m5jaar6t/m 10jaar 11t/m 15jaar
Concarneau
Douarnenez

19
4

Totaal

23
Bruto -register tonnage
Gemiddeld 500--1000 brt 1000-1500 brt 1500--1600 brt

Concarneau
Douarnenez

859 brt
840 brt

14
3

Totaal

856brt

17

4

11
11

Bron:Publikatie "Germes"van"l'UniondesArmateurs àlaPêche
deFrance".
De tonijnwordt,metdezeschepengevangenmetbehulpvan
groteringnettendiedooreenkleinemotorbootwordenuitgezet.
Enkelevandegrotereschepenhebbeneenhelikopter aanboordom
de tonijnscholenbeter tekunnenopsporen.
De23diepvriestonijnschepenwerdenaanheteindvan 1980
geëxploiteerd door6rederijen,waarvande3grootstenelk5schepen telden.Regelmatigwordennieuwe schepenaandetonijnvloot
toegevoegd;in 1980omvattedenieuwbouw4schepen,metelkeen
lengtevan69meter eneenmotorvermogenvan3600pk.Debouwprijs
vandezeschepenbedroeg ƒ17àƒ 18min.Dezeserieschepenis
uitgerustmet eenmotordiezwareoliegebruikt,hetgeennieuwis
voordeFransevisserij.
Deze investeringenenookdevangstresultatenin 1980duiden
eropdatde tonijnvisserijindetropischewatereneenlucratieve
visserij is.De 10schepenmetdebestevangstresultatenvingen
in 1980gemiddeld 3266 tontonijn,waarmeeeenopbrengstwerdbe-
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haaldvangemiddeld ruimƒ9,5 min.Hierbijmoetopgemerktworden
datdevangstresultatenwisselvallig zijnennauwsamenhangenmet
dewatertemperatuur.
Deuitbreidingvandevisserijzones tot200mijluitdekust
betekendeookvoordeFranse tonijnvisserijeeninperkingvande
vangstgebieden.Metnamehetnietmeer toegankelijk zijnvande
Angolesekustzone,meteenlengtevan500km,betekendeeen
aanmerkelijkeverminderingvandevangstmogelijkheden.
Vermeldenswaard istenslottedatéénvandegrootsterederijen
"PêcheetFroid")eengeïntegreerdbedrijf ismetconservenfabrieken zowelinFrankrijkalsinAfrika (Abidjan).Tevens exploiteert
diebedrijf,dat in 1979eenomzetvanƒ250minbehaalde,vleesverwerkendefabrieken.
Ophetgebiedvandediepvriesproduktievanditbedrijfis
vis zelfsvanondergeschiktebetekenis,blijkenshetgegevendat
vande30.000tondiepvriesproduktendiedatbedrijf in 1978produceerdenietmeerdan 10.000tonuitviswas geproduceerd.

2.5 De schelpdiercultuur
Inhet totaalbeeldvandeFransevisserijenaguacultures
neemtdeschelpdiercultuureenbelangrijkeplaats in.In1979en
1980zorgdendeoester-enmosselculturesvooreenbijdragevan
ongeveer 18%inde totalewaardevanalleaangevoerdevisen
schelpdieren.Overeenwatlangereperiodebezien (sinds 1973)vertoontditaandeelvandeschelpdiercultures eenstabielverloop
metslechtsgeringeschommelingenrond20%.
Vandetotaleaanvoerwaardevoor schelpdierenvanƒ363min
in 1980had f 268minbetrekkingopoestersenƒ94,6minopmosselen.Binnendeschelpdierculturesvaltdeafgelopen jareneen
verschuiving indeaanvoeropbrengstwaar tenemen tengunstevan
demosselen.Demosselopbrengst,die in 1973ongeveer 13%uitmaaktevande totaleopbrengstvanschelpdieren,zorgdein1980
namelijkvoorruim26%vandezetotaalopbrengst.
Hetbelangvandeschelpdiercultuur inFrankrijkblijktook
uit tabel 1.3waarindevissoortenenschelpdierennaarwaarde
zijngerangschikt.Oestersnemenindeze tabeldeeersteplaatsin
metdehierboven genoemde totaleaanvoerwaarde in 1980vanbijna
ƒ268.1min,terwijldemosselenopdezeranglijstopdevijfde
plaats zijnvermeld.
Deoester-enmosselcultureswordenuitgeoefend doorongeveer
11000kwekers.Dezenmakeneenbelangrijk gedeelteuitvande
totaleFransevissersbevolkingvanongeveer 36000personen.
In tabel2.12 zijndebelangrijkste gegevensvandeFranseoesterenmosselculturesopgenomen.
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Tabel 2.12 DeFranse schelpdiercultuur;aanvoer,in-enuitvoer

Aanvoer (xlmlnkg)
Oesters
Mosselen
Aanvoerwaarde (xƒ 1min)
Oesters
Mosselen
Invoer (x1minkg)
Oesters
Mosselen
Uitvoer (x 1minkg)
Oesters
Mosselen

1973

1977

1978

1979

1980

72,0
41,0

94,0
50,6

91,1
50,4

101,6
61,9

99,3
72,8

192,0
28,7

281,6
58,6

297,1
64,0

274,6
79,5

268,1
94,6

1,0

1,1

2,2

41,0

34,5

38,6

•

•

3,1
0,3

2,4
0,5

2,4
0,6

.

.

Bron: StatistiquedesPêchesMaritimes:ComitéCentraldesPêches
Maritimes;FrancePêche.

Deoestercultuur
Deoestercultures zijnverspreid langsdeFransekustenen
bevinden zichinNormandie,Bretagne,aande zuidwestkust enlangs
deMiddellandse Zee.Hetbelangrijksteproduktiegebied bevindt
zichtenzuidenvanLaRochelle (Oléron-Marennes),ongeveer één
derdedeelvandeFranseoesterproduktie isuitdeze streekafkomstig.
Verreweghet grootstegedeeltevandeFranse oesterproduktie
(96Z)bestaatdelaatstejarenuit "huitrescreuses"(dePortugese
oestersoort).Deproduktievanplatteoestersvormthetresterende
gedeeltevandezeoesterproduktie.
Dezecultuur isernstigbedreigddoordeook inNederlandbekendeparasiet "MicrocellX",IndebaaivanVannes,eenbelangrijk
produktiegebied vanplatteoesters,isdezecultuurbijnageheel
verwoestdoordegenoemdeparasiet.Dekwekersvanplatteoesters
proberenhieromteschakelenopdecultuurvan "huitrescreuses",
dochdit scheptproblemen,vooral ophetgebiedvandeafzet.De
FranseproduktievanPortugeseoesters isnamelijkhoog inverhouding totdeafzetmogelijkheden.Deprijsontwikkelingvoordeze
oesters stagneertsindsenkelejaren,waardoordegemiddeldeprijs
in 1979ophetzelfdeniveaulagalsindeperiode 1972-1974
( ƒ2,50àƒ3,50per kg). Degemiddeldeprijsvoorplatteoesters
isdaarentegen sterkgestegen:vanongeveer ƒ4 , — perkg inde
periode 1972-1974 totƒ8,-àƒ9,— perkg indeafgelopenjaren.
Deplatteoesters zijndanookbijzonder schaarsgewordenalsgevolgvandeopgetredenparasitairebesmetting.DeFranseproduktie
vandezeoestersoort isgedaaldvanrond 20.000tonindeperiode
1972-1974tot3600tonin 1978 (hetlaatstbeschikbare cijfer).
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Tijdenshet28e"congresnationaldelaconchyliculture"
werdennogalwatproblemenmetbetrekking totdeoestercultures
uitgestald inhetbijzijnvandevoormaligeminister LeTheule1).
Eenbelangrijkverwijtwasdatdewetenschapsmensenvanhet
ISTPM2)teweinigdevragenvanuithetbedrijfslevenbeantwoorden.
MetnameverrichthetISTPMteweinigonderzoeknaardeoorzaken
vanhetsteedsweeroptredenvanparasitairebesmettingenvande
oestercultures.Belangrijkeproblemenvoordeoesterculturesvloeienookvoortuitandereactiviteiten indekuststreek dieconsequentieshebbenvoordebeschikbareruimtevoordeze culturesen
vooral ookvoordewaterkwaliteit.Het toerisme isoveral eenbelangrijke concurrerendeactiviteitvoordeoestercultures envoor
eenaantalproduktiegebiedenvormenookindustrie-enhavenuitbreidingeneenbedreiging.Dekwekers inhetbelangrijksteproduktiegebied,MarennesenOléron,bijvoorbeeld zienmet zorghoeaanhet
noordkanthet industriegebiedvanlaRochelle zichsteedsverder
uitbreidt.Aandezuidkantwordteenbelangrijkeoliehavenaan
demondingvandeGirondeaangelegd.
OndanksdezeproblemenheeftdeFranseoverheid deverwachtingdatdeoesterproduktienogbelangrijkkanwordenuitgebreid 3). Erwordt gerekend opeenproduktieniveauvoor 1985dat
20.000tonhoger ligtdandeproduktieomvangvan 1978.Hierinis
eentoenamevandekweekvanplatteoestersmet8000tonvoorzien.
Omdithogereproduktieniveau tebereikenwordenheelglobaal
eenaantalbeleidsinstrumenten aangegeven zoals:4)
Beschermingvandeproduktiegebieden tegenconcurrerendeactiviteiten aandekust
Herstelvandeschelpdierenopdenatuurlijkebanken
Hetmobiliserenvanonderzoekcapaciteit tenbehoevevande
cultures
Bijhetverlenenvanconcesses economische criteriavooropstellen
het stimulerenvandeafzetorganisatie
Hierbijmoetopgemerktwordendatdezebeleidsinstrumenten
genoemdworden inhetkadervanhetbevorderenvandeschelpdierproduktie,zodatdeze tenemenmaatregelenookvan toepassing zijn
opdehiernatebeschrijvenmosselcultuur.
Demosselcultuur
Volgensdelaatstbeschikbare statistiekmet eengespecificeerdemosselaanvoer (over 1977)zijndebelangrijksteproduktiegebiedenvoordeFransemosselcultuur deomgeving vanLaRochelle
1) FrancePêchejuli-augustus 1980
2) "Institut ScientifiqueetTechniquedesPêchesMaritimes"
3) "LaValorisationdesressourcesvivantesdelaMer",publikatie"Germes",september/oktober 1980per90ev
4) idempag.58
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endegebiedenrond Saint-MaloenCherbourg.Elkvandezegebieden
verzorgde in 1977rond 16%vandetotaleFransemosselproduktie.
Indezegebiedenwordthoofdzakelijkofuitsluitenddekleine
mossel,de"bouchot",gekweekt.Volgensdebeschikbare gegevens
over 1977maaktende"bouchot"-cultures 66%uitvandetotale
Fransemosselproduktie.Voorts leverendemosselen afkomstigvan
denatuurlijkebankeneenbelangrijkebijdrageaandezeproduktie
(23%in 1977).Deafgelopenjarenzijngrotemosselbankenontdekt
voordekustenvanNormandieenBretagne,hetgeenbelangrijkheeft
bijgedragenaande toenamevandeFransemosselproduktie.
VoordeFranseMiddellandse zeekustwordteengroteremossel,
de"bouzique"gekweekt.Sète ishetvoornaamstecentrumvoorde
mosselcultuur aandekustvandeMiddellandse Zee.Vandetotale
Fransemosselproduktiewas in 19779%afkomstiguitdeMiddellandseZee.
Demosselcultures inFrankrijk zijnaandezelfdebeperkingen
onderhevig alsdehiervoorbeschrevenoestercultures:aantasting
vandewaterkwaliteit engebrekaanruimtedoorconcurrende activiteitenaandekustenaantastingvandeculturesdoorpredatoren.
Evenalsvoordeoesterswordtvoordemosselcultuur eenproduktieuitbreiding voor 1985voorzien (met25.000ton) 1).Inhet
geciteerderapportwordtdeverwachtinguitgesprokendatdezeproduktieuitbreiding totgevolg zalhebbendatFrankrijk grotendeels
zelf zalkunnenvoorzien indebinnenlandsebehoefte aanmosselen.
In-enuitvoervanschelpdieren (oestersenmosselen)
Ophetgebiedvandeoesters isdeFranseproduktienagenoeg
geheelbestemdvoordebinnenlandsemarkt.Deexportvanoesters
ismet eenhoeveelheidvan2000à3000tonperjaarvan zeergeringebetekenis,evenalsde import.In 1979werd eenhoeveelheid
vanongeveer 1100tonoesters geïmporteerd,waarvanbijna 500ton
bestond uitplatteoesters.
DeFranse invoervanmosselengeefteensterke teruggang
tezien.Gedurendedeperiode 1972totenmet 1976werd jaarlijks
gemiddeld 37.600tonmosselen ingevoerd,waarvanongeveer 28.000
tonafkomstigwasuitNederland. In 1979werd slechtseenhoeveelheidvan27.500toningevoerdwaarvanhetNederlandse aandeel
10.700tonbedroeg.Bijdit invoerverloop ishetopvallend dat
hetaandeelvanSpanje indeFranse invoernietalleenrelatief
dochookabsoluut istoegenomen.In 1979werdnamelijk eenhoeveelheidvan 10.600tonSpaansemosselen inFrankrijk ingevoerd,tegenover 6500tongemiddeld gedurendedeperiode 1972totenmet 1976.

1)

"Lavalorisationdesresourcesvivantesdelamer";publikatiereeks"Germes",september 1980pag.57.
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3. Organisatiestructuur van de Franse visserij

Indithoofdstuk zullendeverschillende organisaties,die
eenrolspelenindeFransevisserij,wordenbesproken.Allereerst
zalaandachtwordengeschonken,aandeoverheidsorganisaties,de
"DirectiondesPêchesMaritimes"(deFranseDirectievandeVisserijen),vervolgenswordensemi-overheidsinstellingen,metnamede
"FIOM"besproken,waarnatenslottedeorganisatiesvanhetbedrijfslevenderevuepasseren.

3.1 De overheid en de visserij
InFrankrijkwerdhetoverheidsbeleidmetbetrekking totde
visserijuitgevoerd dooreenonderdeelvanhetMinisterievan
Transport.Devisserijressorteerdehierbijonderdehoofdafdeling
"MarineMarchande" (koopvaardij).De "DirectiondesPêchesMaritimes"wasbinnendezehoofdafdelingbelastmethetuitvoerenvan
hetvisserijbeleid.
EénvandenieuwemaatregelenvandeRegeringMitterandwas
hetonderbrengenvanhetvisserijbeleidbijeennieuweministeriehet "ministèredelaMer" (ministerievandezee).DenieuweministervoorditministeriewerddeBretonLePensee.De "Direction
desPêchesMaritimes"is,inhetkadervandehoofdafdeling
"MarineMarchande",inzijngeheelbijditministerieondergebracht.
Deze"DirectiondesPêchesMaritimes"kenttweehoofdafdelingen"Produktieenhandel"en"Reglementering eninternationalebetrekkingen".Onderdeeerstehoofdafdelingressorterenonderwerpen
alsinvesteringen,beheervandebedrijven,afzetenbuitenlandse
handel.Totdetakenvandetweedegenoemdehoofdafdelingbehoort
o.m.het treffenvanvisserij-ordenendemaatregelen,zoalsbijvoorbeeldhetverlenenvanvergunningentenbehoevevandemosselcultuur;eenbelangrijk gedeeltevandewerkzaamhedenvandezehoofdafdelingbestaatvoortsuithetbehandelenvanvisserijproblemen
dievoortvloeienuit internationale ofnationale vangstbeperkende
maatregelen.
De "DirectiondesPêchesMaritimes"heeftkontaktmetdedagelijksegangvanzakenindevisserijviadeafdeling "Affaires
Maritimes"vanhetMinisterievanTransport.Inallevisserijhavens
iseenbureauvande"AffairesMaritimes"gevestigd;éénvande
takenvandefunctionarissenvandezebureaus ishetverzamelen
vanstatistische gegevensbetreffendedevisserij (vangsten,aantalschepen e.d.).
HetbeleidvandeFranseoverheidmetbetrekking totde
visserijwordt goedzichtbaaraandehandvandecijfersopde
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devisserijbegroting.Aandezebegrotingvoor 1981 1)ligteenbepaaldbeleidsvisie tengrondslagdiewordtomschrevenals:Hetin
standhoudenvandeproduktiecapaciteit gedurendedeperiodevan
herstelvandevisstapelsenrekeninghoudenmettoekomstigeontwikkelingen tenaanzienvanhetzeerechtendeenergiekosten.
Intabel3.1 wordteensamenvattingvandeFransevisserijbegroting (1979totenmet 1981)weergegeven.

Tabel3.1 OntwikkelingvandeFransevisserijbegroting
1979

Oliesubsidie
Hulpt.b.v.instandhoudingv.d.vloot
SubsidiesFIOM2)
Diversemaatregelen
Investeringssubsidies

26,5

Totaal

1980

1981

Oorspron-Gecorrikelijke geerde
begrobegroting
ting

Oorspron-Gecorrikelijke geerde
begrobegroting
ting 1)

(bedragenx

ƒ 1min)

26,5

26,5

26,5

26,5

-

-

12,5

18,0

15,0
30,0

12,0
18,0

17,0
60,25

0,5

0,5

0,5

0,5

3,3

15,0

20,5

28,0

31,0

46,0

54,5

65,5

100,0

88,0

153,05

Bron:FrancePêchefebruari 1981,juni1981
1) Nogopgesteld onderverantwoordelijkheid vanderegering
Giscardd'Estaing.
DenieuweFranseministervoor (o.a.)visserijzaken IePensee
heeftaangekondigd dezebegrotingmetnogeensFfrs59,0min
teverhogen.HiervanwordtFfrs26,0minuitgetrokkenomde
oliesubsidie teverhogenvan 10,5tot21centimesperliter.
2) Fondsd'Intervention etd'Organisation desMarchésdesproduitsdelapêchemaritimeetdelaconchyliculture.
Debegrotingspostenwordeninhetvervolg inhetkorttoegelicht.
a. Deoliesubsidiewordt inFrankrijkreeds sinds 1976verleend.
Velemalenwerddoorde"UniondesArmateurs",deFranse
Redersvereniging,aangedrongenopverhogingvandeze subsidie
omdathetbedrag steedsminderwerd inverhouding totde
steedsstijgendeolieprijs.Hetverdubbelenvandeoliesubsidies tot21centimesper literwaséénvandeeerstebeleidsvoornemensvandenieuweFranseministervoordeZee,Ie
Pensee.Zoalsblijkt intabel3.1 wordtdezeoliesubsidiegeheelopenlijkverleend.
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b.

Debedragendieuitgetrokkenzijntenbehoevevandeinstandhoudingvandevloot zijnmetnamebedoeldvoor trawlersmet
eenmotorboven 1500pk,waarmeedeversevisserijwordtbeoefend.Gedurendedriejaarzalvoordezeschepeneendegressievesubsidiewordenverleend,dieisgebaseerd opdefinancieringslasten.Naastdepk-beperking geldtnogdevoorwaarde
dathetschip indienstmoetzijngesteld tussen 1januari
1972en31december 1979.

c.

Hetsubsidiebedrag tenbehoevevandeFIOM(Interventieen
Marktorganisatiefonds ziepag.45)isbelangrijkverhoogd
voor 1981.Dezebegrotingspostheeftverschillendebestemmingenzoalshetverlenenvanondersteuningbijdoordraaivan
vis,speciaal tenbehoevevannietbasisEG-vissoorten -het
verlenenvanhulpbijvoorraadfinanciering,hetgeentotdoel
heefthetdoordraaienvanviszoveelmogelijk tevoorkomen
-het inhetalgemeenverstrekkenvankredietenenhetverlenenvankredietgaranties aanhandels-enverwerkingsbedrijven-hetverstrekkenvansubsidiesaandeschelpdier-en
overigeaquacultures,waarbijinhetbijzonderalsdoelwordt
genoemdhetuitbreidenvandeoester-enmosselproduktiehetverstrekkenvansubsidies indeexploitatiesfeer omhet
tekort tussenopbrengst enkostenteverminderen-hetverstrekkenvansubsidies tenbehoevevanexperimentelereizen,
metnamedoordeverrevisserij,kantenslottenogwordengenoemdalseenvormvanhulpdoordeFIOM.

d.

Investeringssubsidieswerdeninhetverledenvaakverleend in
hetkadervanmeerjarigevlootstimuleringsplannen ("plansde
relances").Tijdensdestudiereizenwerd sterkdeindrukverkregendatdezeplannenendefilosofieerachter indepraktijkgeenbelangrijke rolspelen.Tergelegenheidvandein
gebruiknemingvaneennieuwetrawlerheeftministerLePensee
echtermeegedeeld dathijeenstudiezallatenverrichtenom
tekomen tothetopenstellenvaneenmeerjarenplanvoorvlootvernieuwing.Hetbedrijfslevenzalbijdezestudiewordenbetrokken;inbelangrijkematewordtdezestudietoegesplitst
opdevraagwathetmeestgeschiktescheepstype isvooriedere
visserij.
Erzijnverschillende subsidiestelselsvoor investeringen in
de (semi)-groteenverrevisserijenerzijds endeartisanale
visserijanderzijds.Voordetweeeerstgenoemde takkenvan
visserijgeldteeninvesteringspremievan12%.
Deartisanalevisserijkanbijnieuwbouwprofiterenvaneen
samenstelvanpremies,oplopend tot20%vandebouwprijs.De
basispremiebedraag5%waarboven toeslagen (elkvan5%)worden
verleendvoor:
1.schependieinseriegebouwdworden
2.schippers-eigenaren dielidzijnvaneenproducentenorganisatie
3.schippers-eigenaren diejongerzijndan35jaar.
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Dezepremieswordenverleend tenbehoevevannieuwtebouwen
schepenmeteenlengtevanmeerdan 12meter1).
Voor 1980isbijvoorbeeld gerekendmet 100nieuweschepen
voordeartisanalevisserijmeteengemiddeldebouwsomvan
ƒ 1min.De investeringspremies voordeartisanalevisserij
wordenregionaalverdeeld,waarbijdeSociétéInterprofessionelleArtisanale (SIA)eenbelangrijke taaktoegewezen
kreeg.Vertegenwoordigers vandeSIAtoondenzichhiermee
niet zogelukkig,omdatzijeenschaarstemoetenbeheren,
zonderhiervoorduidelijkcriteriatehebben.
Voorheteerst in 1981werdenookinvesteringssubsidiesverleend dietotdoelhebbenomtekomentoteenzuinigerenergieverbruik.In 1981werdenditsoort investeringen (bijvoorveeldhetvervangenvaneenoudemotordooreennieuwe,die
zuiniger is)voor 50%gesubsidieerd.Verwachtwordt dat200
schepenvande"pêche industrielle"en250schepenvande
"pêcheartisanale"zullenprofiterenvandesubsidieopenergiebesparende investeringen.Hetdoelvandezesubsidieverlening ishetbeperkenvanhetenergieverbruik doordevlootmet
10%.Voor 1981 isdezesubsidieverminderd tot25%perinvestering.

3.2 Fonds d'Intervention et d'Organisation des Marchés
des Produits de la Pêche Maritime et de la Conchyliculture (FIOM)
HetFIOMwerd gecreërd op30december 1975.Tijdens decrisis
in 1975ontstond debehoefteaaneennationale instellingdiein
staatwasomdemarktenvoorvis,schaal-enschelpdierenbeter
teordenen.BijdeoprichtingverkreeghetFIOMvandeoverheid
eenstartsubsidievanƒ28,5min.HetFIOMwordt gevoedmetoverheidssubsidies enmetheffingendiedoorhetbedrijfslevenworden
opgebracht.
Tijdens destudiereiswerdvanverschillendekantenvanuithet
bedrijfslevendeklachtvernomendathetFIOM teveelgeld"oppotte".
Dezeggenschap overdeverdelingvandegeldenberustbijhet
ministerievanFinanciën;hetbedrijfslevenheefthierbijteweinig
inspraak,zowerd eveneensvernomen.
Blijkens eenbericht inEurofishReport2)zoudenin 1980de
uitgavenvanhetFIOMaanmerkelijkhogerzijndandeontvangsten.
De totaleuitgavenwordengeraamdopƒA3,7minbijeengetaxeerd

1) Naafloopvandevisserijstaking indezomervan 1980was
éénvande (weinige)tegemoetkomingenvanex-ministerLe
Theuleomdeinvesteringssubsidie tenbehoevevandeartisanalevisserijuit tebreidentotschepenkorterdan 12meter.
2) 6augustus 1980
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totaalvanontvangstenadƒ33,2min.Hettekortkanwordengefinancieerd uitmiddelendieindevorigejarenzijn"opgepot";
het totaalvandezereservesbedroegaanheteindvan 1979ongeveerƒ 13min.
Inparagraaf3.1werdenreedsenkelebestemmingengenoemd
vandesubsidies tenbehoevevanhetFIOM,zoalshetfinancieren
vaninterventieregelingênenhet subsidiërenvanexperimentele
reizen.Hieraankunnentoegevoegdworden:Subsidies tenbehoeve
vandeverwerkende industrieenhetsubsidiërenvanreclame-campagnes.HetFIOMisgelieerdaanhethiernatebespreken "Comité
CentraldesPechesMaritimes"doordatdepresidentvanditComité
tevenspresidentvanhetFIOMis.
3.3 Comité Central de Pêches Maritimes
HetComitéCentral ishetoverkoepelend orgaanvaneenparapubliekeorganisatiediewerd ingesteldbijeenverordeningvan
14augustus 1945.Devoorlopervandezeorganisatiewashet comité
voorharing,dat in 1935werd opgericht.Destructuurvandegenoemdepara-publiekeberoepsorganisatievalt inverschillende
onderdelenuiteen:
1.Aandebasis zijnde"comités locaux"gevormd.Hiervanzijner
ruim40langsdegeheleFransekuststreek.Een "comitélocal"
isvertikaalgeorganiseerd,doordatvertegenwoordigers vande
visserij,handelenverwerkende industrieerinzijnvertegenwoordigd.Voorts ishet comitéparitairsamengesteld,indie
zindatvertegenwoordigers vanwerkgeversenwerknemers gelijkelijkzijnvertegenwoordigd.
Detakenvande"Comités locaux"zijnvooraleconomischvanaard.
Inditverbandkunnenwordengenoemd:
-hetcreërenvancollectievedienstverlenende instellingen,
zoalseenafslageneencoöperatie
-het treffenvanvisserij-ordenendemaatregelen zoalseenverbodomeenbepaaldevisserijuitteoefenen (deboomkorvisserijwerd inditverband genoemddooreenvoorzittervaneen
"comité local")
-ofhetvaststellenvanhetbeginenheteindevaneenseizoen
vooreenbepaalde takvanvisserij (bijvoorbeeld devisserij
opSint-Jacobsschelpen).Indezegevallenwordtvaakuitvoeringgegevenaanbeslissingendiezijngenomendoordehierna
tenoemen "Comités interprofessionnels".
-hetbehartigenvandebelangenvandeaangeslotenleden.
Inde garnalen-aanvoerhavenHonfleurbijvoorbeeldwashet
"comitélocal"tentijdevandestudiereisactief inhetoptredentegendevervuilingvandeSeine-monding.
Meeropsociaal gebiedheefteen"comitélocal"bemoeienis
methetontwerpenensluitenvansocialeverzekeringen.
2.Ophetnationalevlakbestaaneentiental "comitésinterprofessionnels",dieindemeestegevallenpervissoort zijngeorgani46

seerd.Genoemd kunnenworden:
- het comité interprofessionnel delagrandepêche- het c i . dupoissondefond
-het c i . duthon,enzovoort.Eenaantalvandeze"comités
interprofessionnels"heeftweerregionale "sous-comités",bijvoorbeeldvoorhetnoorden,Bretagneenhetzuidwesten.
De ledenvande"comités interprofessionnels"zijnafkomstig
vandeverschillendeberoepsorganisaties dieophetnationale
vlakactief zijn,zoalsbijvoorbeeld de "UniondesArmateurs".
Deze ledenwordenbenoemd doordeministervoordezee,opvoordrachtvandebetreffendeberoepsorganisaties.De"comités
interprofessionnels"zijnookweervertikaalentevensparitair
samengesteld.
Het treffenvanvisserij-regulerende enmarktordenendemaatregelenpervissoort ofpertakvanvisserijbehoort totdebelangrijkste taakvande"comités interprofessionnels".Metname
gaathethierbijomdevaststellingvandeopeningensluiting
vanhetseizoenvoor eenbepaaldevisserij-campagne -hetvaststellenvandeminimumaanvoerkwaliteit-deregelingvanlicentievoorwaarden,hetgeenvantoepassing isvoordevisserijop
SintJacobsschelpeneneengedeeltevandemosselcultuur -het
vaststellenvan (minimum)prijzen,voorzover ditniettotde
taakbehoortvandeproducentenorganisaties (denogtebespreken FROM).
Bijhetuitvoerenvandegenoemde takentredende "comités
interprofessionnels"nogal eens inkontaktmethetFIOM,bijvoorbeeldwanneermensubsidiewilverkrijgenvoor experimentele
reizenvoorde"grandepêche",ofwanneergeldenuithetFIOM
benodigd zijnvoorhetkunnenuitvoerenvanminimumprijsmaatregelen.
Debeslissingenvande"comités interprofessionnels",worden
veelal ophetplaatselijkevlakuitgevoerd doorde "comités
locaux".
Het "ComitéCentraldespêchesmaritimes".Zoalsreedswerd
vermeld isditcomitéhetoverkoepelend orgaanvoordecomités
locauxeninterprofessionnels.
Inhet "ComitéCentral"hebbenookweervertegenwoordigers van
deverschillende landelijkeberoepsorganisaties zitting,waarbij
ernaargestreefdwordtomdeverschillende categorieën indebedrijfskolomvertegenwoordigd tedoenzijn.De ledenvanhet
"ComitéCentral"wordenbenoemd doordeministervoordezee.
Ondertoezichtvandeminister coördineerthet "ComitéCentral"
deactiviteitenvande"comitéslocaux"ende "comitésinterprofessionnels".Het "ComitéCentral"kanzelfmaatregelennemen
ofmaatregelenvoorstellenomverbetering tebrengen indeexploitatievandeschepen,devisserijmethodenenz.,
Het"ComitéCentral"verkrijgtzijngeldmiddelenuitheffingen,
waarvanhetbedragdoordeministermoetworden goedgekeurd.
Debeslissingenvandeverschillende Comitészijnbindendvoor
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beroepsgenotendiezijnvertegenwoordigd.Er isvoorzienin
sanktiemaatregelenteneindeinbreukopdoordecomitésgenomen
beslissingen tegentegaan.Jaarlijkswordtdoorhet "Comité
Central"eenAlgemeneVergadering belegd,waarop inhetbijzijn
vandeministerhetgehele"tableau"vanvisserijproblemen enwensenwordtuitgestald,inredevoeringenvandeverschillende
visserijvertegenwoordigers.
3.4 De producentenorganisaties
DeFransevisserij telteen 13-talproducentenorganisaties,
diezijnverenigd inde"AssociationNationaledesOrganisations
deProducteurs" (ANOP).Degeheleaanvoervande "pêchesemiindustrielle"en70%vandeaanvoervandekustvisserij (excl.
schelpdierencultures) isopgenomenindemarktorganisatievande
producentengemeenschappen.
Erbestaanaparteproducentenorganisaties voorde"pêche
(semi)-industrielle"endeartisanalevisserij.Tenbehoevevande
eerstgenoemde takvanvisserij functionerendrieproducentenorganisaties,die zijngevestigd inBoulogne,ConcarneauenLaRochelle.
Dezeorganisatieswordenaangeduidmetdebenaming "FondsRegional
d'OrganisationdesMarchés".(FROM);deFROM'sindedrieeerder
genoemdeplaatsenwordenonderscheidenmetFROM-Nord,FROM-Bretagne
enFROM-SudOuest.
DebesturenvandeFROM'szijnopparitairewijze samengesteld
uitvertegenwoordigers vanderedersendebemanningsleden.
AlsdoelstellingenvandeFROM'swordengenoemdhetopvoeren
vandeproduktiviteit indeaanvoersector,alsmedehetverbeteren
vandekwaliteitendecommercialisatievandevis.Eénenander
geschiedtvolgensBrusselsevoorschriften.
OphetgebiedvandeaanvoerhebbendeFROM'seentaakbijde
verdelingvandequotavoordeverschillendevissoorten.Denationalequota zijnregionaaloverdeFROM'sverdeeld,waarbinneneen
verdereverdelingperaanvoerhavenheeftplaatsgevonden.Voor
koolvis iseenglobaleverdelingpermanperreisopgesteld.De
FROM'shebbenechternietdemachtomnalevingvandequotaafte
dwingen;ditbehoort totdetaak.vandeoverheid,zowerdvaneen
medewerkervandeFROM-Bretagne tijdensdestudiereisvernomen.
Eenbelangrijk taakvandeFROMishetbeherenvanhetminimumprijssysteem.Hierbijwordenookminimumprijzenuitbetaaldvoor
anderedanEG-vissoorten.Voordefuncioneringhiervanontvangen
deFROM'sbijdragenvanhetFIOM.DeFROM'sontvangenhunfinanciëlemiddelenvoortsdoormiddelvanheffingen,zowelnaarhoeveelheid alsnaarwaarde.
ZoalsreedswerdvermeldverrichtendedrieFROM'shunwerkzaamhedentenbehoevevande (semi)-groteenverrevisserij.De
artisanalevisserijkentaparte (eentiental)producentenorganisaties,waarbij ineenaantalgevallendecoöperatiealszodanig
functioneert.Dit isbijvoorbeeldhetgeval inEtapleeninles
Sablesd'Olonne.Indezeplaatsenbestaateenactieveverkoop-
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coöperatie (cooperativedemareyage),diehetminimumprijsstelsel
beheert.Doordatdezecoöperaties overdiepvriesfaciliteitenbeschikkenkanmenigmaal doordraaivanvisvoorkomenworden.Devis
wordtdan inhetdiepvrieshuisbewaard enopeengunstiger tijdstipopdemarktgebracht.
3.5 Coöperaties op het gebied van de visserij
LeCreditMaritimeMutuel
Dit iseenfinanciële coöperatiedie speciaalwerkzaam isten
behoevevandeartisanalevisserij.Decoöperatiebestaatuiteen
centraleorganisatie (Iecreditmaritimemutuel)eneen IO-talaangesloten"caissesregionales."DeC.M.M,isenigszins tevergelijkenmetdeCentraleRabobankorganisatie ende "caissesregionales"metdezelfstandigplaatselijkeRabobanken.DeCM.M. ende
"caisses regionales"zijnechtebanken,omdateengedeeltevanhet
gelddatuitgeleendwordtafkomstig isvanbesparingenvancliënten.
Eenandergedeeltevandekredietendiedoordeze financiële
coöperatiesverstrektwordenisafkomstiguit eenoverheidsfonds:
het"FonddeDéveloppementEconomique etSocial"(FDES).HetC.M.M.
ende"caisses regionales"hebbenonderandere tot taakombemiddeling teverlenenbijhetverstrekkenvanFDES-kredieten.Ditzijn
leningentegenzachtevoorwaarden,waarvanderente in 19805%bedroeg,bijeennormalebankrente indit jaarvan 12%.Deze leningen
wordenonder staatsgarantieverstrektaanbedrijven indeartisanalevisserijenhebbeneenlooptijdvan 12tot 15jaar.
Overige coöperaties
IndeFranseartisanalevisserij zijncoöperaties sterktot
ontwikkeling gekomen.Hierbij zijn,alnaargelanghetwerkterrein,
verschillende soortencoöperaties ontstaan,dieinhetvolgende
overzichtwordenweergegeven.
Soortcoöperatie
Aankoopcoöperatie-Coöp.d'avitaillement
Coöperatieve rederij-Armementscoopératifs
Coöperatiefbeheervanbedrijven-Groupementsde
gestion
Coöperaties ophetgebiedvanhandel enverwerkingcoöp.demareyage
Coöperatieophetgebiedvande schelpdiercultuurCoöp.pour laconchyliculture
Diversen

Aantalper
31juli '78
56
9
11
10
21
4

Bron:Le coöperateurmaritime,september-oktober 1978
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Aldezecoöperatieszijngelieerd aan"IeCréditMaritime
Mutuel",doordat zeverenigd zijnin"laConfédérationdesOrganismesduCréditMaritimeMutuel".
DeC.M.M,financiert inbelangrijkematedeverschillende
coöperaties.Deaankoopcoöperaties zijnheteersttotontwikkeling
gekomen,veelal zijnanderecoöperatieshieruitvoortgekomen.Een
verscheidenheidvanartikelenwordtviadeaankoopcoöperaties
aangebodenaandevissers;ookolieleverantiesvindenviadeze
coöperatiesplaats.Deaankoopcoöperaties zijnregionaalenook
nationaal georganiseerd,teneindecentraleinkoopvanbepaalde
artikelenmogelijk temaken,terwijlvoortsuniformevoorwaarden
tegenover leverancierswordenopgesteld.
Decoöperatieve rederijenzijn (mede)eigenaarvanéénofmeer
schepen.Alsbelangrijkdoelvandezecoöperatieswordtgenoemd
jongevissers instaattestellenzelfeenschipteverwerven.De
beginnendevisserkan,bijeengoederentabiliteit,opdenduur
eensteedsgroteraandeel inhetschipofhetgehele schipverkrijgendooreensoort inkoopsysteem.
De"Groupements degestion"hebbentotdoelomtekomentot
eenmeerrationeelbeheervandebedrijven.Ditkanwordenbereikt
doorhetverzorgenvande-boekhouding enhetgevenvaninformatie
hieruit;voortsdoorhet gevenvanbelastingadviezenen'adviezen
bijdeaankoopvaneennieuwoftweedehandsschip.
De"cooperativesdemareyage" (verkoopcoöperaties)zijnbetrekkelijk jong invergelijkingmetdehiervoor genoemdecoöperatieveorganisatievormen.Deeersteverkoopcoöperatieswerdenongeveer 15jaargeledenopgericht,waarbijdedoelstellingenwaren»
hetverkrijgenvaninzicht indemarktomstandigheden-hetversterkenvandeconcurrentieteneindesuperwinstenvanhandelarente
voorkomen-hetregulariserenvandemarkt.
Deeerstejarenwarenergmoeilijkvoordeverkoopcoöperaties!
indeeersteplaatswashetmoeilijkombekwamecommerciëlemedewerkersaantetrekkenenbovendienhadden (potentiële)afnemers
vaakeenanti-coöperatieve instellingwaardoordezecoöperaties
ineennogalvijandig gezindeomgevingmoestenopereren.De
"cooperativesdemaryeage"zijnechterlevensvatbaar geblekenen
wordennumeerdoordehandelgeaccepteerd.
InEtaple,PortenBessinenlesSablesd'Olonne,belangrijke
plaatsenvoordeartisanalevisserij,bestaangoed functionerende
verkoopcoöperaties.Dezecoöperatiesbeherenookeenminimumprijssysteemenfunctionerenalszodanigtevensalsproducentenorganisatie.Zoalsreeds eerderwerdvermeldkandoordraaivanvisveelalbeperktwordendoor,bijeengrootaanbod,vistebewarenin
diepvrieshuizen.
Decoöperatiesophetgebiedvandeschelpdiercultuur zijn
eveneensvanbetrekkelijk jongedatum.Er zijnopditgebied enkele
actievecoöperatiesdiezichbezighoudenmet:
hetbestuderenvanproblemenophetgebiedvanhetkwekenvan
schelpdieren;insamenwerkingmethetFransebiologischevisserij-instituutISTPM.
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hetgezamenlijkverkopenvandegekweekteprodukten
het totontwikkelingbrengenvangemeenschappelijkebeheersvormenvoorkweekbassins.

3.6 De beroepsorganisaties
Debelangrijksteorganisatieindeaanvoersector isde "Union
desArmateursàlapêchedeFrance"(deredersvereniging).Bij
dezeorganisatiezijnderederijenvande (semi)-groteenverre
visserijaangesloten;ookderederijendieschepenindetonijnvisserijexploiterenmakendeeiuitvande "Union".Aanheteind
van 1981waren217schepenbijdeFranseredersverenigingaangesloten.Indethuishavensvoordezeschepen,metname inBoulogne,
Lorient,ConcarneauenLaRochelle,zijnplaatselijkeafdelingen
gevestigdvande"UniondesArmateurs".
De ledenvandezeredersvereniging zijnvertegenwoordigd in
diverseorganisaties,zoalsde"Comités locaux",het "Comité
Central",deFROM'sendeFIOM.
DestandpuntenenwenselijkhedenvandeUniondesArmateurs
wordenregelmatig indeopenbaarheid gebracht,menigmaaldoorde
president (deheerHuret),dochookindevormvanpublikaties.
Eenbelangrijkegelegenheidomstandpuntenenwensenkenbaarte
maken isdejaarvergaderingvanhet"ComitéCentral",dieook
steedswordtbijgewoond doordeFranseministeronderwiedevisserijzakenressorteren.
Enkelewensendiedoorde"Union"deafgelopenjarennaarvoren
werdengebrachtzijn:
VrijetoegangtotdevisgrondenindewaterenvandeEG,
waarbijdeBritsestandpuntenscherpwerdenafgewezen.
HetverkrijgenvaneenharingquotumvoordeNoordzee,vandezelfdeomvangalsdoorNederlandwerdbepleit.
Hetgevenvanmeer inspraakaanhetbedrijfsleveninbeslissingenopEG-niveau;inditverbandwordt doorde"Uniondes
Armateurs"ooksteedsbezwaargemaakttegendetegroteinvloedvandebiologenenwordtmeeraandacht gevraagdvoor
sociaal-economisch factoren.
Hetinstellenvaneenspecialeolieprijsvoordevisserij,
inEG-verband.
Hetverlenenvanmeer investeringssteun,metname indevorm
van leningentegenzachtevoorwaardenomverdereveroudering
vandeFranse"pêche industrielle"tevoorkomen.
Hetinstellendoordeoverheidvaneeneconomisch instituut
tenbehoevevandevisserij ("une observatoire économique").
Dit instituut zoumoetenrapporterenoverdeexploitatie-uitkomstenvandeschepen,zodatgoedkanwordenbeoordeeld in
hoeverreoverheidssteunnoodzakelijkis.
Deartisanalevisserijkentnieteenlandelijkeberoepsorganisatiealsde"UniondesArmateurs".Debelangenvande
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kustvisserijwordenveelalviadecoöperatiesbehartigd.
Landelijk zijndezegebundeld inde"ConfédérationdesCooperatives".Viadecoöperatieszijndeartisanalevissersveelalvertegenwoordigd inde"comités locaux",inde "comitésinterprofessionnels"eninhet"ComitéCentral".Vermeldmoetwordendatde
"comités locaux"indebelangrijkehavensvoordeartisanalevisserijzeeractief zijninhetbehartigenvandebelangenvande
artisanalevissers.Alsvoorbeeldhiervankanwordengenoemdhet
optredenvanhet"comitélocal"inIeGuilvinec,tijdens eenvisserijconflictmetGroot-Brittannië.Doorditlandwasmet ingang
van 1juli 1979eenzijdig eenmaaswijdtevergrotingvoordelangoustinevangstvoorgeschreven (van55tot70mm). Toenenkeleschepen
uitIeGuilvinecdoorBritsecontrolevaartuigenwarenopgebracht
reisdedevoorzittervanhet"comitélocal"uitIeGuilvinecmet
eendelegatienaarBrusselomdebelangenvandevissersuitzijn
plaats tebehartigen.

3.7 Overige organisaties die een rol spelen in de
Franse visserij
l'Institut ScientifiqueetTechniquedesPêchesMaritimes (ISTPM)
HetISTPMishetFranseoverheidsinstituut voorvisserijbiologisch en-technischonderzoek.Dehoofdzetelvanhet ISTPMis
gevestigd inNantes;daarnaast zijner6laboratoriavanhetISTPM
verspreid langsdekustenoverzeenamelijk inBoulogne-Lorient
LaRochelle-Sète-LaReunionenSt.PierreetMiguelon.Elkvan
dezelaboratoria isgespecialiseerd inonderzoekmetbetrekkingtot
vissoorten,dieinhetbetreffende gebiedhetmeestaangevoerd
worden.Het laboratorium inBoulogne isbijvoorbeeld gespecialiseerd opharing enkoolvis.Vooronderzoekophet gebiedvande
oester-enanderezeeculturesbeschikthet ISTPMnogover4speciale laboratoria inAuray-LaTremblade-ArcachonenSète.
Tenbehoevevanhetonderzoeknaardevisstapels ishet ISTPM
uitgerustmeteen5-talonderzoekingsvaartuigen.
Opgrondvanhunwaarnemingenbetreffendedevisstand geven
deFransevisserijbiologenadviezenaandeoverheid;deuitkomsten
vandeonderzoekingenwordenregelmatigbesprokenmethetbedrijfslevenmetname inde"comités interprofessionels".Biologenvan
hetISTPMhebbenookzitting indeInternationaleRaadvoorhet
onderzoekderzee (ICES).
Tijdenshetbezoekaanhet laboratoriumvanhet ISTPMin
Boulogne,inhetkadervandestudiereis,bleekdatFransevisserijbiologenomtrentenkeleonderwerpendezelfdeopvattingenhebbenalshunNederlandsecollega's.Metnamegeldtditvoordenoodzaakommeeraandacht teschenkenaansociaal-economische faktoren
bijdepolitiekebesluitvorming enookvoordeonwenselijkheid om
eengroteharingstand optebouwen.
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LeCentreNationalpourl'Exploitation desOceans (CNEXO)
Ditoverheidsinstituutvooroceanologisch onderzoekwerddoor
deoverheid in 1967opgericht.HetCNEXO speelt eenrolophet
gebiedvandevisserij doordat in 1978doorditcentrumeen
filiaal isopgericht,"France-Aquaculture",tenbehoevevanhet
onderzoeknaarhetkwekenvanvis.Alsdoelstellingenvan "France
Aquaculture"wordengenoemd:het stichtenenbeherenvaninstallatiestenbehoevevanhetkwekenvanvisenhetverspreidenvan
kennisomtrentkweekmethodenaandegenendiedeaquacultuur (willen)beoefenen.Onderzoekophetgebiedvandeaquacultuurwordt
voortsverricht ophet centrumvooroceanologisch onderzoek in
Bretagne.Het gaathierbijom:
onderzoeknaar parasietendieproblemenkunnenopleverenbij
decultuur
studiesophetgebiedvandevoedingendevoortplantingvan
kweekvis
genetische studies
LeCentred'Etude etd'Action SocialesMaritimes (CEASM)
HetCEASMiseenstudie-envormingscentrum tenbehoevevan
de zeevisserij-deschelpdiercultuur endeaquacultuur.Het
zwaartepuntvandewerkzaamhedenvanhetCEASM ligtophetgebied
vandeartisanalevisserij.Ditstudie-envormingscentrumverkrijgt zijninkomstendoorhetverrichtenvanbetaalde opdrachten
totstudieenvorming,afkomstigvanpubliekeenpara-publieke
organisaties envan internationale organisaties.Voortsgeefthet
CEASMcursussenvankorteof langeduur,waarvoor ookbetaald
wordt.
Enkelevoorbeeldenvanuitgebrachte studieszijn:
"Lapêcheartisanaleenmediterrannéé,situationetrevenus",
tenbehoevevandeEG:
"Lavalorisationdesproduitsdelapêcheetdelaconchyliculture",tenbehoevevandeMissiond'Aménagement dela
BasseNormandie.
"l'Acheminement dupoissondelaproductionàlaconsommation"
tenbehoevevandeFIOM.
"LaFormationprofessionellepêchedansl'ensemble delaCEE",
tenbehoevevanhetEuropesebureauvoorvorming.
Tenbehoevevanhetvisserij-onderwijsheefthet CEASMeen
leerboek uitgegeven,waarindebedrijfseconomischeenboekhoudkundigeaspectenvaneenvisserijbedrijfbehandeldworden.
Vermeldenswaard isnogdathetCEASMdriemaalperweekeen
radio-uitzendingverzorgt"RadioAnimation-Pêçhe",viaradio
Saint-Nazaire.Dezeradio-uitzendingen,diegericht zijnaan
vissers enhunfamilieledenhebbeneenvormendkarakter.
Het toezicht opdewerkzaamhedenvanhetCEASMwortduitgeoefend dooreen"Conseild'Administration",waarinookvissers
zittinghebben.
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4. De Franse visserij in de Europese Gemeenschap

4.1 De Franse visserij ten opzichte van die in de
andere lidstaten
BinnendeEuropeseGemeenschapneemtdeFransevisserijeen
vooraanstaandeplaats in.Quaaangevoerdehoeveelheid hebbende
Franseneenbelangvan 15%binnende "Negen",zijkomendaarbijop
dederdeplaatsnaDenemarkenenhetVerenigdKoninkrijk.Doordat
deFransevisserijechter isgerichtophoogwaardigeprodukten
- aanvoervoorvismeeldoeleindenkomtbijvoorbeeld praktischniet
voor-ishetaandeel indetotaleopbrengst ongeveer 30%;indit
opzichtneemtFrankrijkmeteenbehoorlijkevoorsprong deeerste
plaatsonderdeEG-visserijlandenin (zietabel4.1).

Tabel4.1 AanvoerenbesommingEG-visserij
1977

1978

1979

1980

Aanvoer (1000ton)
Frankrijk
Italië
Verenigd Koninkrijk
Denemarken
Nederland
West-Duitsland
België
Ierland
Totaal

700
350
900

700
350
950

700
400
850

700
450
800

1900

1850

1800

2000

300
300
50
100

350
250
50
100

350
250
50
100

350
200
50
150

4600

4600

4500

4700

Besomming (mingld)
Frankrijk
Italië
VerenigdKoninkrijk
Denemarken
Nederland
West-Duitsland
België
Ierland
Totaal

1650
1050
1100

1750
1100
1050

1850
1250
1100

2100
1500
1050

950
450
450
100
100

900
500
450
100
100

850
600
400
100
100

950
600
350
100
150

5850

5950

Bron:Nationale statistieken;OECDReviewofFisheries
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6250

6800

Eennadereonderscheidingnaarproduktgroepen brengtaanhet
lichtdathetFranseaandeelnietvoorallecategorieënevenhoog
is.OpdemersalevisofwelbodemvisblijkendeFransenrelatief
minder tevissendaninanderelandenhetgeval is.Slechts21%
vandebodemvisopbrengstvandeEGkomtvoorrekeningvanFrankrijk.Voordepelagischevissoorten isditpercentage aanzienlijk
hoger:32%.Eenbelangrijkerol speelthierbijdetonijnvisserij;
devisserijopanderepelagische soortenwelkedoorvissers inde
Noordzeeworden gevangen-metnameharingenmakreel -isvanminderbetekenis.Ookwatbetreftdeschaaldieren -kreeften,langoesten,langoestines,garnalen-nemendeFransen 32%vandeEG-opbrengstvoorhunrekening.Deweekdieren tenslottevormeneen
zeerbelangrijkonderdeelbinnendeEG-visserij-opbrengst.Met
namedeomvangrijke culturesvanoestersenmosselen leveren,tezamenmetdevangstvanSt.Jacobsschelpen enandereweekdieren,62%
opvande totaleopbrengstvanweekdieren indeEG.
Deplaatsdiedeverschillendeproduktgroepen innemenbinnen
devisserijvandeEG-landenblijktvoortsuit tabel4.2.DeFranse
visserijopbrengst wordtvoor47%behaaldmetdemersalevissoorten,
tegen64%voordegeheleEG.Voorpelagischevis enschaaldieren
blijktFrankrijkongeveer indepas telopenmetdeEG-verhoudingen
gen: 16en 10%tegen 14en9% indeEG.Deweekdierenverzorgenin
deEGslechts 13%vandevisserij-opbrengst,inFrankrijkechter
27%.

Tabel4.2 Procentuele samenstelling EG-visserijbesomming
(gemiddeld over 1977,1978en 1979)
DemersalePelagische
vis
vis
Frankrijk
Italië
Verenigd Koninkrijk
Denemarken
Nederland
West-Duitsland
België
Ierland

47
67
71
75
69
78
90
30

16
6
16
20
16
12
0
42

TotaalEG

64

14

Schaal- Weekdieren dieren
10
12
9
5
3
8
8
20

27
15
4
0
12
2
2
8

13

Bron:Nationale statistieken;OECDReviewofFisheries

WatbetreftdevlootblijktFrankrijknietheteerstevisserijlandvandeEGtezijn.Gemetennaarhet totale tonnagedelen
deFransen samenmetdeBrittendetweedeplaatsmet ieder 20%van
deEG-tonnage.Eerste isinditkader Italiëmet 25%vandie
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tonnage.Debeschikbarecijfers,hoeglobaaldezeookmogenzijn,
gevenvoortsdeindrukdatperbrutoregister tondebesommingin
Frankrijkhethoogst is,openigeafstand gevolgd doorNederland,
DenemarkenenBelgië.DitkaneropwijzendatdeFransevissersvloot ingezetwordtmeteenrelatiefhogematevanefficiency.
Tenaanzienvande in-enuitvoervanvisenvisprodukten
neemtFrankrijk,inhetEG-kader,ongeveerdezelfdepositie inals
Groot-Brittannië enWest-Duitsland:Eenbelangrijk importsaldo,
doordatde invoer,naarwaarde,slechtsvoorongeveer 30%wordt
gedektdoordeuitvoer.VandezedrielandenwasdeFranse invoer
metruimƒ2,3miljardhethoogst in 1980.DewaardevandeBritse
enWest-duitse invoerbedroeg indatjaarrespectievelijk ƒ2,2en
ƒ2,1miljard.Deinvoeropbrengstenvandezedrie landen ontliepenelkaarnietveel in 1980:Groot-Brittannië ƒ729min-Frankrijkƒ685min-WestDuitsland ƒ626min.

4.2 Standpunten en belangen
Desfeerrondhetgemeenschappelijkvisserijbeleid,dieuit
verschillendepublikaties engesprekkennaarvorenkwam,weekin
eersteaanlegweinigafvandie inandere lidstaten.Hetbeleid
diendedevisserijtotvoordeel testrekken,dochmetnamede
Fransevisserij.Daarbijwerd,enookdatisbegrijpelijk,meermalengewezenoponjuistesituaties inandere lidstaten.Deindruk
bestaatvoorts,datdebijdrage indegedachtenvormingniet zozeer
vanprincipiëleaard is,maarmeerpraktisch gericht.Datheefttot
gevolgdatmerendeelsdeproblemenvandedagaandeordekomen,
zonderdatdegrotelijnvoorde toekomsteenbelangrijkpuntvan
overwegingis.
Ineenlandmetvoorwatbetreftvisprodukten een invoerschot
vanflinkeomvangsteltmendeconcurrentiepositie vandeeigen
visserijopdebinnenlandsemarktcentraal.Belangenvanhandelen
verwerking envoortsconsumentenbelangen staaanduidelijk ophet
tweedeplan.Overigenswasweleenveel gehoordeklachtdatde
visserij inoverheidskringen-door zijngeringeomvang-teweinig
aandachtkrijgt.Alseenvandeoorzakenwerd genoemd hetonderbrengenvanhetnationalevisserijbeleid inhetMinisterievan
Transport.Waar inandere landendekoppelingmetdelandbouwgebruikelijk is,eenbedrijfstakmeteenkleinschaligeondernemingsstructuur,wordtbinnenhetgenoemdeministeriedeongelijkeverhouding tussendevisserijendegrote internationale transportondernemingenenhuntoeleveranciers (rederijen,AirFrance,Concorde,enz.)alsnadeligvoordevisserij gevoeld.
Het instellenvaneen"Ministèrede laMer",waaronderdevisserijvoortaanressorteert,doordenieuweregeringMitterand is
inFransevisserijkringenpositiefontvangen.Menontleenthieraandehoopdatdevisserijproblemenmeeraandacht zullenkrijgen
indeinternationaleonderhandelingen.
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Deregeringswisseling inFrankrijk zalgeenverandering inde
Fransepositie tenopzichtevanhetGemeenschappelijkvisserijbeleid totgevolghebben.DenieuweministervoordeZeeLePensee
heeftverklaard dathijkrachtigweerstand zalbieden tegenBritse
pogingenomvoorkeursrechten teverkrijgen indewaterenrondom
deBritseeilanden1).
Inhetalgemeenkannoggezegdwordendatook inhetFranse
visserij-bedrijfslevendemeningheerstdatbiologischeopvattingenteveelaandachtkrijgenbijdeEG-onderhandelingenoverhetbeheervandevisstapels.Sociaal-economische factorenwordenhieraanteveelondergeschiktgemaakt.
Verrevisserij
Een teerpuntwordtgevormddoordeonderhandelingenmetderdelanden.Deverrevisserij,hoewel sterkaanbelang ingeboet,is
zeer geïnteresseerd inEG-overeenkomstenmet eenaantallanden,
metnameCanadaenNoorwegen.Deverrevisserij isvrijwelvolledigafhankelijkvanvisgrondenbuitendeEGenisreedsgetroffen
doordeuitbreidingvanvisserijzonesvaneenaantal landen.Door
middelvanEG-overeenkomstenhooptmen tenminsteeendeelvande
visgrondenvandeverrevisserij tebehouden.DeFranseredershebbenerdanookgrotebezwaren tegendatGroot-Brittanniëhet
sluitenvanakkoordenmetDerdelandenafhankelijk steltvande
totstandkomingvaneeninternEG-visserijbeleid.Tervergemakkelijkingvandevisserijinanderewateren isdeverrevisserij
voortsdoendemetbehulpvanjointventureseen zekere toegangtot
diewaterenvast tehouden.
Industriëlevisserij (De"pêche industrielle")
Inhetverlengdevandebelangendiedeverrevisserijheeft
bijdeovereenkomstenmetderde landen liggendebelangenvande
"PêcheIndustrielle"inEG-waterenbuitenhetFransedeeldaarvan.
Debetreffende rederijen-vergelijkbaarmetonzegrotezeevisserij-behereneenhektrawlervlootdiegrotendeelsafhankelijkis
vandeNoordzee eninnog sterkerematedewateren tenWestenvan
deBritseeilanden.Eenvrije toegang totdiewateren,overigens
ingebed inhetVerdragvanRome,isvoordeze schepenvanlevensbelang.Daarom isdeFransevisserij,gesteund doordeoverheid,
vanmeetafaaneensupportervandezevrije toegankelijkheid van
deEurozeegeweest.
Voorde industriëlevloot zijn,naastde toegankelijkheid van
wateren,naenkeleEG-jaren ookdequotaregelingen eenknellend
keurslijf geworden.Aanvankelijkwerdendeharingvissers getroffen
doorde steedsverderbeperkteharingvangst indeNoordzee enhet
Kanaal,uitmondend ineenvangstverbod na 1977.Geleidelijk zijn
bovendienderondvistrawlers inhunexploitatiemogelijkhedenbeperktdoordekrappere toewijzingen inmetnamehet zeegebied ten
1) FrancePêche,juni1981.
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WestenvandeBritseeilanden.Voorhetverdelenvandezequota
zijnviadebedrijfsorganisaties (FROM)overigensnogalgecompliceerdesleutels-perrederij,perschip,perreis,enz.-ontworpen.Gebruikmakendvanmeldingsformulierenvoorde schippers
ligtdecontroleopdequotaendecontingenten inhandenvanhet
georganiseerdebedrijfsleven.Voorzover isna tegaanheeftde
overheid indezenauwelijkseentaak.Hetcontrolenet lijktdoor
zijningewikkeldheid nogalwatmazentehebben.
EenenkeleFranseredergaatzovereenwalbasisopdeHebridenteoverwegen.Ditkanuiteraard alleenbijeenstriktetoepassingvandeEG-regelenmetbetrekking totdevrijevisvangst ende
vrijevestiging inlidstaten.
Voorde industriëlevlootkunnenookde "visplannen"vande
EGvanbetekenis zijn.Invelebedrijfstakkenworden inFrankrijk
weliswaarmeerjarenplannengemaakt,dochdevisserijplannen die
hier zijnbedoeld liggenineenandervlak.Debedoeling isnamelijkhetvissenineikaarswaterennader teregelendoormiddel
vanmeerofmindergedetailleerdeafsprakenoverwie,wanneer,waar
magvissen.DeFransen lijkengeenprincipiële tegenstandersvan
deplannentezijn.Zijstellenweldatdeplannen technischvan
aardmoetenzijn-aanpassingvisserijaanquota-engeenpolitiekeachtergrondenmoetenhebben.Hetvermoedenbestaatdatmen
zichnietgoedrealiseertdatdevisserij,bijbestaandequota,
nogverder ineenonnodigkeurslijfwordtgeperst.
Semi-industriëleenartisanalevisserij.
Eenanderegroepvissers,metnamedesemi-industriëlevloten
vanNormandieenBretagne,iseveneens zeerbetrokkenbijdevrije
toegankelijkheid vandeEurozee.Historischvistendezekotterstezamenmeteenaantalscheepjesvandeartisanalevissersvlootinhetzeegebied tussenFrankrijkenEngeland.Doordegeringe
breedtevanditzeegebied isvoordeze schepenookdeEngelse zone
vangrotebetekenis.Naasthetbetwistenvande toegankelijkheid
vandezewateren (12mijl)voorFransevissers zijnookde eenzijdigevisserijtechnischebepalingenvandeEngelseneendoornin
hetFranseoog.Metnameregelstenaanzienvandemaaswijdtehebbeneenstormvanprotestdoenoplaaien,die zelfs gepaard ging
meteenmini-visserijoorlog.HoeweldeEngelseregels inprincipe
nietdiscriminatoir zijn-zijgeldenookvoorEngelsevissers,
dieechternauwelijksvissenoplangoustines zoalsdeFransenwordenmetnamedeFransenerdoorgetroffen.Eenvergelijkingmet
hetboomkorverbod indeFransekustzonedringzichdaarbijoverigensop.
Structuurbeleid
HetEg-structuurbeleid zietmeninFrankrijkvooral inhet
verlengdevanwatdenationaleoverheid reedsdoet.Hetgaathierbijenerzijdsomdewensomdeontwikkelingvandekleinerevissersschepentestimuleren,bijvoorbeeld door subsidies indein58

vesteringssfeer.Daarmee isdeFranseoverheid,zijhet intotaal
opbetrekkelijk geringeschaal,reedsjarenbezig.Menverwacht
datuitEG-fondsenookgeldenvoordergelijke structuurverbeteringenzoudenkunnenwordengeput.Voorwaarde isdanweldatdecriteriazoveelmogelijk ineigenbeheerkunnenwordenvastgesteld.
Ophetpuntvandesubsidies indeexploitatiesfeer heeftde
Franse overheid reedsjareneenoliesubisidieverleend,ondanksde
afwijkende standpuntenvandeEuropese Commissie endievanandere
lidstatendienaangaande.Metnamedevisserijmetgrote,krachtige
schepen-"GrandePêche"en"PêcheIndustrielle"-doeteendringendberoep opdeEGomde tekortendiedehogeolieprijsveroorzaaktdoormiddelvansubsidiasoptevangen.
Toteenconfrontatievanhetstructuurbeleid enhetbeheers(conserverings)beleid lijkthet inFrankrijknauwelijks tekomen.
Metnamehetnietwijdverbreiddoordenkenoverhetbeheersbeleid
lijkteendergelijkeconfrontatie indeweg testaan.Hetbehoeft
geenbetoogdateensamenhang tussenbeide aspectenvanhetbeleid
tenminste zoudienen tewordennagestreefd.Hetmoetgezegd dat
ookdeonzekerheid overde (nogsteedsnietvaststaande)lijnvan
hetEG-beheersbeleidmedeoorzaak isvanmogelijkediscrepanties.
Marktbeleid
Hetnationalemarktbeleid isinFrankrijk,zoalsgezegdeen
landmeteengroot invoeroverschotvanvisprodukten,traditioneel
gerichtopdeversterkingvandebinnenlandse producenten,dusde
eigenvisserij.Ditbetekende eenneiging tothetaanhoudenvan
hoge tariefbarrieres.DevormingvandeEGheeftdaaraanafbreuk
gedaanvoorzoverhetbetrofdehandelmetandere lidstaten,aanvankelijkbinnendeZes,later ookmetDenemarkenenhetVerenigd
Koninkrijk.
Omdeeigenpositie tehandhaven ismen inFrankrijkgeporteerdvoorrelatiefhogeminimumprijzen,tezamenmeteenhoog
buitentarief.Hetspreektvanzelfdatmenhierbijde lidstatenmet
eenexportoverschot endiewelkehandelenverwerkingmeervooropstellen tegenover zichziet.
DeorganisatievandeminimumprijsregelingenvandeEGlangs
dePO's (ProducentenOrganisaties)looptgeheelparrallelaande
reedsbijdeoprichting vandeEGbestaande organisatiestructuur
inFrankrijk.HetheefteralleschijnvandathetFransevoorbeeldvoordeEGmodelheeftgestaan.DitheeftvoordeFransen
hetvoordeel gehaddat zondermeer opdeEG-systematiekkonworden
ingehaakt,waar andere landenmetovergangsmoeilijkhedenkampten.
Voorts lijktheteropdatdeprivaatrechtelijke sfeer,diedePO
indeEG-zienswijzeomgeeft,inFrankrijk -mededoordebemoeienissenvandeChambresdeCommerce-eenpubliekrechtelijk tintje
heeft.Zakenals (waarnodig)eenveilplicht eneenalgemenedeelneming aanPO-activiteiten lijkendaar gemakkelijker tebereiken
daninandere lidstaten.
DemarktorganisatieviadePO'sheeftalsgevolgvande
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samenstellingvandebinnendiePO'sgeorganiseerde groepeneen
sterke"producenten"achtergrond.Eenorganisatiewaarin,zoals
inNederlanddeProduktschappen,produktie samenmethandelen
verwerking zijngeorganiseerd isinFrankrijkniet aanwezig.Hieruitblijktwederomhetsterkopdeproduktiekant gerichtebeleid.
Datditvoorhandelenverwerkingniethetgunstigsteuitgangspunt iszalduidelijk zijn.Wellicht isditeenvanderedenen
vandenietoptimale organisatievandeFransehandelenverwerkingvanvisprodukten (ziehethoofdstukHandel,verwerkingen
afzet).
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5. Handel, verwerking en afzet naar de consument

5.1 Assortiment
DeFranseconsument isvoornamelijk eenafnemervanverse
visprodukten.70Procentvandevisomzetvandedetailhandelbestaatuitversevis.Verder isdeconsumptievan schaal-enschelpdierenvanbelang.Deconsumptievanvisproduktenperhoofdper
jaarbedraagt 13,5kg, (inNederland 12,5kg).
Eenconsumentenonderzoek datinFrankrijkwerd uitgevoerd
geeft inzicht indevissoortendiedeFransenprefereren.

Tabel 5.1 Verbruikvanversevis (excl.horeca)naar soorten
naarpresentatievorm,opbasisvanhet aanvoergewicht
in1978.
(hoeveelheden x 1minkg)
totaal w.v.alshelevis moten filets
wijting
kabeljauw
koolvis
makreel
sardien
schar
beek
zeebrasem (dorade)
tong
overige
totaal

43
24
17
9
7
7
6
6
5
86

14
9
7
7
6
6
5
39

14
10

29
10
7

29

19

210

93
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Bron:MaréedeFrance
Deconsumptievangerookte,gedroogde,gemarineerde engezoutenproduktenbetreftvoornamelijkproduktenvankabeljauwen
haring.InderegioParijs isookgerookte zalmvanbelang.

Tabel 5.2Verbruik (excl.horeca)vangerookte,gedroogdeengezoutenprodukten in1978.
Gerookte zalm
Gemarineerdeharing
Gezoutenkabeljauw
Overige
Totaal

1,4minkg
2.1minkg
4,6minkg
1,1minkg
9.2minkg

Bron:MaréedeFrance.
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5.2 Marktstructuur
Demarktvoorvisserijprodukten inFrankrijkwordt gekenmerkt
dooreengrotematevandesintegratie.Indediverseschakelsvan
hetvisserijbedrijf voerenvissers,groothandelaren,viskopers
(mareyeurs),grossiersendetailhandelarenhunbeleid zonderdat
zeduidelijk zichthebbenopwat inandereschakelsenopandere
plaatsengebeurt.Opmerkelijk isdatzelfsdecommissionairsvan
derederijenendeviskopers eengrotematevanzelfstandigheid
kennen,entendelevoorzichzelfwerken.AlsgevolgvandezedesintegratiewordthetFransevisdistributiesysteem gekarakteriseerd
dooreenveelheidvangeïsoleerde,lokaledeelmarktenenmarktjes.
Bijvoorbeeld tussen localevissersenviskopers,tussengrossiers
endetaillisten entussenviswinkelierenconsumenten.Dezeingewikkeldeenondoorzichtigemarktstruktuurmaakt grotedelenvan
Frankrijkmoeilijk toegankelijkvoorbuitenlandseprodukten.
AnderszijdsblijktookdedoorstromingvanhetFranseproduktnaar
degrotestedenproblematisch tezijn.
Juist indegrotestedenheeftzicheensterkegroothandel
ontwikkeld diezijnproduktiedirect levert aandedetailhandel.
Voordezemoderne groothandelsbedrijven zijnbuitenlandsehandelarenvaakbeterehandelspartners dandetraditioneleFransevishandel.Ditisongetwijfeld eenvanderedenendatFransensteeds
minder inhuneigenbehoefte aanvisproduktenkunnenvoorzien.
Eencompleet overzichtvanhetdistributiesysteemvoorvisprodukten inFrankrijk isvermeld intabel5.3dieisontleend aan
devoornoemdeFransestudie.Debelangrijkstebijzonderhedenzullenkortwordentoegelicht.
35ProcentvandeFranseaanvoerwerd in 1975 toegeschreven
aandetraditionelekustvisserij (deartisanalevisserij).Een
zeergrootpercentage (65Procent)werddusaangevoerd doortrawlersinbeheervanrederijen.80Procentvandeviswordtaangevoerdviadeafslag.
Dekopersopdeafslagbestaanvoornamelijkuitdezogenaamde
"mareyeurs".Ditzijngecombineerdehandelaren/transporteurs zoalsookNederland dienogwelkent.Hunaantalwordt inFrankrijk
geschatop800waarvan350inBretagne,hetvisserijgebiedbijuitstek.Devishandelaren leverenhunproduktenaanvisgrossiers,aan
degroothandel (Rungis/Boulogne)ofdirektaandedetailhandel.
Frankrijkkenteengrootaantalvisgrossiers engecombineerdegrossiers/detailhandelaren (1100bedrijven).Dezebedrijfjes
opererenvoornamelijk indekleinerestedenindekustgebieden.
Decentrale groothandel (M.I.N.)isvanzeergrootbelang
indeagglomeratieParijs.Dezegroepbestaat (inclusief deimporteurs)uit 170groothandelsbedrijvendievoorhetgrootstedeel
direkt leverenaandetailhandelarenenhoreca.Hetisdezegroep
bedrijvendiedeafnemers zijnvandeNederlandsevisexporteurs.
Tweederdevandedetailhandelsverkopen isnoginhandenvan
degespecialiseerdevisdetailhandel.Frankrijktelt8000tot 10.000
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T a b e l

5 . 3

SCHÉMA DE L A FILIERE DES P R O D U I T S DE L A M E R

Production nationalt :Poisson 445.000 t
C.A. :2,6 milliards
45% C.A.

E N F R A N C E

1975

Total 690.000 t
%PNB : 0.173
Pèche industrielle :6 5 % T

Pèche artisanale :35% T

15.300 bateaux
24.000 marins

300 bateaux
8.000 marins

55% CA.

Total 30.300

C.A..-Inmbbilltfatlon:0,54 à 0,60
Ventes directes
"Contrats"

Criées : 80%des apports

Mareyeurs :350 en Bretagne
800 en France
10% E » 60% C A . (31
dt interport
Prix x 1,4
Marge r . e t t e 3%
dt transports

Import
Transport :60% route

Total :

(41

400 000 t
C A 2.150 1 0 8 F

Poissont :
195.000 t
960.108 F

-6..Cr*-

=
0
Groi
1/2 jeoi

MOO e
Export
Total95OOO 1
630 106 F
Potnont
46 000 t
?00 10 6 r

Détaillants : 8.000 - 10 000 pts de vente
" * ~ — — dt 60% forains
12 ooissonniers/100000 habitants
40.000 personnes Marge nette 6,5%
Prix x 1,6 - 2/3 ventes totales
Hors
circuit
'organisé"

Coniarvti
1/2contirvri
Seiaga-iaur<itag*
Morue
Congélation
TOTAL

170 E
MIN :
dt Rungis (65 0 0 0 1 pois.)
Commission : 60% frais
marge nett« 3%

107 000 t
12.700
26.000
14.000
71 000
210.000t

950 10"
270
100
117
•40
2200
C : Emrtprittt
S. : Salant*

Ferme:Irap.

104 E . M - n e t t e
Prix x 1.2

8230
1840
1 300
640
4000
11.000

»V*

iCn

i

Commerce moderne :
dt coopératives :100 ptsde vente
1% vente totale
française
5 &6% vente
totale surgelés

Collectivités - restauration
18.4%vente«total«
70% turetlél
Consommationmoytnnt rationnaire
7ko/an

Consommation finale : 13,6 kg tous produit* (5) -surgelé 0.87 kg (7)
Prix final X 3
6,6 kg/personne/an
7,2 (2)
70%en frais
Achat du vendredi :35% en valeur
Budget poisson :
- 4.3% Budget alimentaire (1973)
- 11,4 % Protéines animales
Elasticité/Revenu - 0,6 (8)
Consommation régionale maxi = 2 fois consommation régionale mini.

Source« :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Institut National de la Consommation
INSEE 1972 Poisson frais
Chiffre CES douteux
Ex.JLorient
17% - 50% (source INRA)
Chiffres CES trèsdouteux
IConcarneau 22,7% - 49,5% (source INRA)
INSEE dont surgelés
INSEE en valeur 1970 108 F/personne/an
Total S.510 9 F
1974 172 F/personne/an
(7) INSEE 1970
(8) INSEE Tous produits de la mer.

23%
21,2% •

Sources :INRA Economie Nantes 1977.
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vandezeverkooppuntenwaarvan60procentambulant is.Ditcijfer
duidtopeenwinkeldichtheidvan 12verkooppuntenper 100.000inwoners.Hetvergelijkbare cijfer inNederland is 14verkooppunten
per 100.000inwoners.Slechts 1procentvandevisverkoopvindt
(volgensdegegevens intabel5.3)plaatsin grootwinkelbedrijven
(5à6procentvandediepvriesprodukten).Dezecategoriebeschiktein 1975over 100verkooppunten.Ongeveer 20procentvandevisproduktenwerd geconsumeerd inrestaurants.
Uitheteerderaangehaaldeconsumentenonderzoek blijktdat
hetmarktaandeelvandegrootwinkelbedrijven (dievaakookverse
visverkopen)wellichtwathoger isdan 1procent (tabel5.4).
Het zeergrotemarktaandeelvanviswinkelsenambulante handelaren
o.a.opmarktenwordtookhierbevestigd.
Opmerkelijk isdatdeFransenhunvisnogvoor 35procent
inkopenopvrijdag.

Tabel5.4 Marktaandeel indeverkoopvanversevis
Horeca
Grootwinkelbedrijven
Viswinkels
Opmarkten
Overige levensmiddelenwinkels

20
7
37
18
18

Bron:MaréedeFrance

5.3 Nederlandse produkten op de Franse markt
Nederlandvoerde in 1979en 1980visproduktenuitnaar
Frankrijk terwaardevanongeveer ƒ 175min.HiermeewasFrankrijk
naBelgiëenWestDuitsland optweenahetbelangrijksteexportlandvoorhetNederlandsevisserijbedrijf.

Tabel5.5 DebelangrijkstevisproduktendieNederland uitvoert
naarFrankrijk (1980)
Vissoorten
Tong
Rondvis (kabeljauw,
Overige zeevis
Garnalen
Mosselen
Filets
Krabconserven
Zoetwatervis
Zureharing

exportwaarde

wijting,koolvis,

Bron:CBS,statistiekvandeIn-enuitvoer
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schelvis)

f 35min
" 34min
" 36min
" 27min
" 10min
" 5min
" 4min
" 4min
" 3min

VoorzieningsbalansFransevismarktendeEG
Frankrijk isniet instaat tevoorzien indeeigenvisbehoefte.Opmerkelijk isdathetinvoeroverschotindeloopvandejaren
regelmatig istoegenomen.Hetwasin 1979naarwaarde gemetenbij
uitschakelingvandeinflatie zelfsviermaal zogrootals in1965.
Het toenemendeFranseonvermogenomindeeigenvisbehoeftente
voorzienkomtvoorts'duidelijknaarvorendoordeinvoer teconfronterenmetdeeigenaanvoer:in 1965maaktedewaardevande
invoer34%uitvandievandeFranseaanvoer,terwijlditpercentagein 1979wasgestegen tot 118.

Tabel5.6 Waardevandeaanvoer,deinvoer endeuitvoervan
visprodukten inFrankrijk gemeten in 1000gldvan 1980,
exclusief vismeel envisolie.
1965
Aanvoer
Invoer
Uitvoer
Invoeroverschot

696
581
99
482

1970

1975

1910

1979

2069
1635

883
167
716

2076
2453

417

620

1217

1833

Bronnen:FrancePêche;statistiquedespêchesmaritimes

De groeivanhettekortaanvisprodukten inFrankrijkvalt
samenmetdeperiodewaarindeEuropesemarktordening totstand
kwam. In 1968warende laatstebinnentarievenafgebroken.Hiervan
heeftvooralNederland kunnenprofiteren.Na 1973hebbenhetVerenigdKoninkrijkenDenemarken zichaangeslotenbijdeEuromarkt.
Volgensdeverwachting zalbinnenkort Spanje toetreden.Intabel
5.7 isvermeldhoedeontwikkelingvandeuitvoervanvisprodukten
naarFrankrijkdoordezelanden isgeweest.

Tabel5.7 Ontwikkelingvandeuitvoervanvisproduktennaar
FrankrijkvanuitEuropese landen, (waardeinmingld,
geldswaarde 1980)
1970
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Denemarken
Spanje

436
92
57
61

1975
398
193
258
87

1980
173
194
207
42

Bronnen:Statistiquedespêchesmaritimes;INSEE,statistiquedu
commerceextérieurdelaFrance
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UitdezetabelblijktduidelijkdatdeNederlandseafzetmogelijkhedeninFrankrijk indezeventigerjaren zijngestagneerd.
HetmarktaandeelvanhetVerenigdKoninkrijk isgegroeid ondanks
het invoeroverschotwaardeBrittenzelfmeekampen.Deuitvoer
vanuitDenemarken isinkortetijdspectakulair gegroeidmet
400procentmaardaarnaweerwatgedaald.DenieuweEGlanden zijn
instaateenbreedassortiment tepresenteren;het toegenomen
marktaandeel isinalleproduktgroepen terug tevinden.Degroei
wasechterhetgrootstbijversevis,filetsenvisconserven.
De toetredingvanSpanje totdeEuromarkt
De toetredingvanSpanjekanbetekenendateropnieuween
concurrentbijzalkomenopdezeexportmarktdievoorNederland
zobelangrijk is.WatheeftSpanje tebieden?Uit tabel 5.8blijkt
datdeFransennureedsbelangrijkeafnemers zijnvanSpaanse
visserijprodukten,vooral tonijn,mosselenenookconserven.

Tabel5.8 UitvoervanvisartikelenuitSpanjenaarFrankrijkin
1980,gerangschiktnaardewaarde.

visprodukten,vers,diepvries totaal
waarvan:
tonijn
makreel
dorade
forel
sardien
filets
overigeprodukten
gezoutenvis
schaal-en schelpdieren
waarvan:
mosselen
escargots
visconserven
mosselconserven
Bron:Franse invoerstatistiek
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Hoeveelheid
(x 1000kg)

Waarde
(xƒ1000)

3979

9678

5.04

1158
1923

5843
1407

106
45
246
145
356

655
237
215
531
789

5,04
0,73
6,24
5,28
0,73
3,66
2,22

553

3198

5.79

10641

Gem.prijs
(gld)

15239

10613
28

15044
196

1,41
6.99

244
1962

1861
12887

7,63
6,56

Wellicht zullenSpaanseexporteurs trachtennieuweprodukten
opdeFransemarkt tebrengen.Tabel5.9 geefteenoverzichtvan
debelangrijkstevisproduktendieSpanjeexporteert.

Tabel5.9 Totaleuitvoervanvisproduktendoor Spanjein1980,
hoeveelhedenenprijsniveau ingld.perkg
Hoeveelheid
(x1000ton)
visprodukten,levend,vers,gekoeld,
diepgevroren:
totaal
waarvan:
platvis
tonijn
makreel
kabeljauw
heek
sardien

48.927

220

Prijs
(gld)

1.96

11.220

2,20
2,63
0,67
1.68
1.74
0,74

visprodukten,gedr.,gezouten,gerookt,
totaal

11.512

3,88

schaalenweekdieren totaal

23.065

2,15

waarvan:
schaaldieren
mosselen
inktvis

348
17.348
5.155

9,50
1,12
4,68

geconserveerdevisprodukten
totaal
waarvan:
visconserven
conservenvan inktvis
conservenvanmosselen

24.645
4.459

776
756

23.361

6,04

17.894
2.596
2.323

5,91
6,53
6.17

Bron: Spaanse uitvoerstatistiek
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Summary

Inthissummaryabrief surveywillbegivenof thecontents
ofthechapters inwhich theFrenchfisheries aredescribed in
thisreport.
I

GeneralsurveyoftheFrench fisheries
ThemaindivisionoftheFrenchfisheries isbaseduponthe
distinctionbetween"pêcheindustrielle"and"pêcheartisanale".
Thefirstbranchoffisheries consisted attheend of 1980of217
ships,ofwhich 185trawlersbelonged tothe"pêchefraiche".These
are thewetfish trawlersoperating fromBoulogne andLorientand
themedium-size trawlerswithhomeportsConcarneauandLorientEtel.The twootherbranchesofthe"pêcheindustrielle"arethe
tuna-fisheries and thedistantwaterfisheries ("grandepêche").
Thefleetsofthe"pêchefraiche"and the"grandepêche"are
stronglydiminished intheyearsafter 1973,owing totheriseof
thefuelpriceand catchreductions inECwaters andwatersof
Third Countries.
:/
Theartisanalfisheries consistofabout 11000boats,mainly
below25grt.Theimportance ofthisbranchoffisheries relating
tothetotalvalueof thecatchof theFrench fisheries asawhole
isincreased inthepast 10years.Ofthis totalcatchvalue
(cultureofmolluscs excluded)abouttwo-thirthwas contributedby
theartisanalfisheries.
LandingsoftheFrench fisheriesremained relatively stable
during thepast 10years,withaquantity ofabout 700.000 ton.In
1980thecultureofoystersandmussels contributed 172.000tons
tothis totalfigure.Thetotalvalueof these landings amounted
toFfrs4,2milliard in 1980.Abouthalfof thisamountconsisted
of thewetfishvalue,whereas thecultureofoysters andmolluscs
contributedwithFfrs 725mlntotthis totalcatchvalue.Main
productof theFrench fisheries isoysters (valueFfrs 536mln)
followedby tuna (Ffrs420mln)andSake (Ffrs320mln).
II Branchesoffisheries,development^andproblems.
The"grandepêche"isstrongly reduced owing tothelackof
fishinggrounds thatcanbeexploitedby thisships.In 19809
vesselsremained,comparedwithafleetof23attheendof1973.
Catchreductionsmainlyoccured forthisbranchof fisheries inthe
CanadianandNorwegianwaters.
Thefleetofthe"pêchefraiche"diminished from213trawlers
attheendof 1978to 185in 1980.For thisfleetimportantfishing
groundswere lostinthewatersneartheFar-ör.Increased oil
pricesalsocausedbigproblemsfortheownersof thetrawlers from
Boulogne andLorient.This isshowedby thefactthatcostsof
fuelamounted toabout30%ofthegrossearningsoftheirships.
After5yearsofdiminishing fleets in 1981somenewvesselswere
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putintoserviceagain.Remarkable isaserieof7ships,in
servicealreadyoronorder,inConcarneau whicharefittedwith
anengineof800hp.Reducing thecostsoffuelwas animportant
targetofthisinvestments.
The"pêcheartisanale"obtainedbetterresults inrecent
years.This isp.e.illustratedby thegreater importanceofthe
landingvaluesof theportswereartisanal fisheries aredominant,
suchas leGuilvinec ThisisthefourthoftheFrench fishing
ports afterBoulogne,Lorient andConcarneau.The artisanal
fisheries showagreatvariance infishingmethods suchastrawlingroundandflatfish,fishingon "cocquilles St.Jacques",
guilnetting andhook linefishing.
Intheimportantplaces oftheartisanal fisheries thereare
cooperationswhichplayanactiveroleconcerning thepurchasing
ofmaterials andalsothesellingofthelandedfish.
The tunafisheries (pêchethoniere)consisted attheendof
1980of23shipswhichmainly areoperating inthewaterswestof
AfricauptoSouthAmerica.A serieofnew3.600hp shipsis
build.Theimportanceofthe"pêchethoniere"isillustrated inthe
factthatin 1980 12%ofthe totalcatchvalue (cultureofoysters
andmussels excluded)wasobtainedwithtuna.
Asmentionedbeforeoysters are themainproductof theFrench
fisheries.Totalvalueof thecultivated oysters rosefromFfrs
385mln. in 1973totFfrs536mlnin 1980.Inthisperiod thevalue
ofthecultivatedmussels increased fromFfrs 60mlnin 1973to
Ffrs 190mlnin 1980.Plans aremade toincrease thefutureproductionofoystersandmussels.
IllTheorganisational structureoftheFrench fisheries
Oneoftheearlydecisions of theMitterand-Administrationwas
theestablishment ofaMinistry of theSea.TheFisheriesDirectorate,wichwas apartoftheMinistryofTransport,isincorporatedinthisnewMinistry.Fisheries subsidiesprovidedbyGovernment increased fromFfrs 109mlnin 1979 toFfrs 306mlnin1981.
TheFrenchministerwhoisnowresponsible forfisheries,le
Pensee,hasannounced thatanotherFfrs59mlnwillbedestinated
forsupport.Apartofthisamountwillbeused toincreasethe
oilsubsidy from 10,5to21centimesaliter.Animportantpart
ofthegovernment subsidy (Ffrs 120,5mln)isdestinated to
finance theFIOM ("Fondd'Intervention etd'Organizationdes
Marchés desproduitsde lapêchemaritimeetdelaconchyliculture").
Itis theaimof theFIOM toimproveandregularizeseafishery-andshellfishmarkets,by activities suchas:-contributing toa
betterknowledgeofconsumptionof seaproducts,toabetter
knowledgeof theexisting stocks offish-encouraging commercial
agreementsbetweenproducers,processors andcustomers andsupervising theinterventions oftheProducersOrganizations.
Animportantaspectof thestructure of theFrench fisheries
istheframeworkof the"comités locaux",the"comitésregionals"
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andatthe"comités interprofessionels",andatthesummit,the
"comitécentral".
Ina"comité local"fishermen,fishmerchantsand -processors
meeteachothertosolvelocalfisheriesproblems.A "comitéregional"isthesamestructure todiscussregionalproblems.
The"comitéinterprofessionels"areorganizedperkindof
fishandregularizep.e.thebeginningandendingofafishcampaign.
The"comité central"istheoverallorganizationandhasmainly
significanceasameetingpointbetweenrepresentatives ofall
partsofthefisheriesbranche>
Beside this"comité"-structuretherearetheprofessional
organizations,ofwhich the"UniondesArmateurs alaPêchede
France"ismostdominating.Thisorganizationrepresents theowners
oftheshipsofthe"pêcheindustrielle".Theartisanal fishermen
aremainly representedbythepresidentsofthe"comitélocaux"
and thecoopérâtion-leaders.
Asmentionedbeforecooperationsplayanactiveroleinthe
artisanal fisheries.Veryimportant isthe"CreditMaritimeMutuel",
with"caissesrégionaux',whichoperatesasabankfortheartisanalfishermen.Thiscooperativeorganizationfinancestheinvestmentofthisfishermenandforthispurposethe"CreditMaritime .
Mutuel"provides lowinterest loansand theGoverment subsidiesof
20%maximum.
IV

French fisheries andtheEuropeanCommunity
Yearly landingsofabout 700.000tonmeansathirdplacein
therankofEuropeanseafishingnations,afterDenmarkandGreatBritain.ThevalueofFrench landingshowever isthehighestof
thesecountries;represented inDutchguilders:ƒ2,1 mrd,against
ƒ 1,5mrd forItalyandƒ 1,0mrd fortheUnitedKingdom.High
pricedproducts suchasoysters,tuna,hakeand langoustineswhich
arewellrepresented intheFrenchfishproduction,causethis
relatively hightotalvalue.
Important factorsrelatingtotheFrenchposition intheEC
arefreedomofaccestoECfishingwatersandagreementswithThird
Countries,especiallyCanadaandNorway.Owingtoahighimport
surplus itisintheFrench interesttomaintaintariffbarriersin
ordertoexcludecheap importsoffishfromThirdCountries.One
of theobjections oftheFrenchfishing industry statedbythe
"UniondesArmateurs"isthetoobiological approachofthecatch
limitations oftheEuropeanCommission.ProperManagement ofthe
ECstocksneedsagreaterweighttosocio-economicalfactors,is
theopinionofthe"Union".
V

Commerce,processing and fishconsumption
TheFrench fishconsumptionissomewhathigherthantheDutch
one (13,5against 12,5kgperinhabitantperyear).Wetfishmakes
70%ofthesaleofthefishretailers.
TheFrench systemoffishdistribution isnothighlyintegrated,becausethereareagreatnumberofisolated localmarkets.
Itispossible thatforthisreasonthereisalackof streaming
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of thefishproducts fromthecoast tothebigcities.Itmaybe
thatfish-wholesalers inthesecitiespreferbuying theirfish
frombigforeign companies,abovebuyingfromthedispersed
French fishmerchants.
TheFrench import surplus increased everyyear inthepast
20years.In 1965thevalueoftheimportsoffishamounted about
one thirdof thetotal landingsvalue,in1980however thisvalue
of theimportwas20%abovethevalueoftheownfishproduction.
Denmark isthemost important supplier forFrance,whereasthe
Netherlands take thethirdplace inthisrank.Fromthepointof
viewof theDutch exportvalueFrance isthethirdbuyer,after
BelgiumandWesternGermany.
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Bijlage1
Programmavan de studiereizen
Eerste reis: 5 t/m 11november 1978
Parijs:
Maandag
6november -Union desArmateurs a laPêchede France
- Crédit Maritime Mutuel
- Direction desPêchesMaritimes;Ministèredes
Transports
Dinsdag
7november
Bezoekaan Rungis (devishallen)
Doorreisnaar Concarneau
Concarneau:
Woensdag
8november -FROM -Bretagne
- Syndicat Concarneau d'Armement
- ComitéLocal desPêches Maritimes
Lorient:
Donderdag

Vrijdag

9november -ComitéLocaldes PêchesMaritimes
- ArmementLucas
- Groupement professionnel desNégociantset
Transformateurs enproduits de lamer
10november -Armement Jégo Quéré

Tweede studiereis: 18t/m 25 september 1979
Boulogne:
Dinsdag
18september -UniondesArmateurs à laPêchede France
- FROMNord
- ComitéLocaldesPêchesMaritimes (Boulogne)
- Armement Delpierre
- ComitéLocal (Fécamps)
Erwerd eenronde tafel gesprek gehoudenmetvertegenwoordigers vandeze organisaties
- Importeur Descôtes
Woensdag 19september -Institut Scientifique et Technique des Pêches
Maritimes (ISTPM)
- Bezichting haven
Etaples:

Cooperative Etaploise

Fécamp:
Donderdag 20 september -Havenmetvissersschepen bezichtigd
Vrijdag
21 september -BedrijfNormande desProduits de laPêche
Honfleur:
Zaterdag 22 september -Comité Local
- Affairesmaritimes àHonfleur
Zondag
23september reis naarParijs
Parijs:
Maandag

Dinsdag

24september -Direction desPêchesMaritimes,ministère des
Transports
- Fonds d'Intervention etd'Organisation desMarchés
desproduits de lapêche etde la conchyliculture
(FIOM)
- ComitéCentral desPêches de France
25 september -Centre d'Etude etd'Action SocialeMaritime (CEASM)
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Bijlage 3 Voorbeeld van de financieringvan een stalen 19,5m schip ten
behoevevande kustvisserij
BouwprijsFfrs2min
Investeringspremies:
Voorhetvoldoenaan SIA-normen 1)
Voorhetdeelnemen aaneengezamenlijke beheersvorm2)
Voordiversificatie
Voor jonge schippers

6%
4%

5%
5%
20% =Ffrs

Regionale subsidie
Lening vanhet "FondsDéveloppement
Economique etSociale" (FDES)
Eigenkapitaal (minimum)

II

II
II

400.000
280.000
1.193.877
126.123

Ffrs 2.000.000
1)
2)

SIA:Société Interprofessionelle artisanale
Groupements de gestion, ziepag.49vanhetrapport.

Bron: "FrancePêche 1980.
DeFDESleningwordtverstrekt via "LeCreditMaritimeMutuel",tegeneen lage
rente:totFfrs 500.0005%,daarboven tegen5,5%.Ditbedrag is indezecijferopstelling afgestemd ophetminimaal benodigd eigenkapitaal.Dit bedraagt
Ffrs 190.000 (9J%vanhet investeringsbedrag),dochhiervanmoet een gedeelte
worden gedeponeerd bij de coöperatieve kredietverstrekkende instantie.Indit
gevalbedraagtde stortingbijde coöperatieve bankFfrs 40,000+ 2%overhet
leningsbedrag.Deze afdracht isvoor eendeel eenverplichte deelname inhet
kapitaal vande coöperatieve bank envoor het resterende gedeelte dient bijgedragen teworden inhet garantiefondsvandecoöperatieve bank.
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