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1.0. INLEIDING
In het kader van het verwerven van betaalde opdrachten op langere termijn, hebben de
volgende RTVO-ers de DLO-kursus "Marketing Leergang 1989-3" gevolgd:
Dr. P. Hagel
(Adjunkt-Direkteur, Hoofd Afdeling Milieu Onderzoek)
S. Schaap
(Direktie-medewerker)
K. Bijl
(Hoofd Afdeling Algemene Zaken)
Ir. F.A. Veenstra
(Hoofd Afdeling Technisch Onderzoek)
Laatstgenoemde heeft de taak op zich genomen om de tijdens de kursus aangeleerde en
voor het RIVO bediskussiëerde marketing-aanpak, in een marketing-concept te
verwoorden.
Gezien de ervaringen van de laatste jaren in het verwerven van betaalde opdrachten is
gekozen voor het produkt "Model duurzame visexploitatie", waarvoor meerdere
afdelingen bij betrokken zullen zijn en ook deelname van een DLO-zusterinstituut, het LEI
en mogelijk het TNO-instituut voor Visserijprodukten, IVP/TNO.
Omdat op het tijdstip van de kursus geen van de biologen kon deelnemen
(werkzaamheden c.q. afspraken elders) en omdat een groot aantal RTVO-projektleiders bij
het plan betrokken zullen worden, is dit plan op het RIVO op grote schaal verspreid.
Waardoor een vroegtijdige terugkoppeling en bijsturing reeds intern heeft kunnen
plaatsvinden.

2.0. VAN ANALYSE NAAR KONKREET DOEL
2.1. (Re)organisatie
Tot 1984 viel het RIVO organisatorisch onder de Direktie Visserijen van het Ministerie
van Landbouw & Visserij, daarna onder de Direktie Landbouwkundig Onderzoek en
sedert 1 mei 1989 omgevormd tot de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Deze
Dienst vormt tezamen met de Direktie Wetenschap & Technologie (DWT) de centrale
direktie voor het Nederlandse landbouwkundige onderzoek inklusief natuuronderzoek en
visserij.
De DLO-organisatie omvat 18 onderzoekinstellingen, heeft een totaal budget van circa 300
miljoen gulden en een personeelsbestand van circa 2700 medewerkers.
Het RIVO jaarbudget voor materieel en personeel bedraagt circa 8 miljoen gulden,
exklusief aan het onderzoek toe te rekenen scheepskosten van circa 6 miljoen gulden. Het
personeelsbestand omvat 79 formatieplaatsen.
Bovenstaande verzelfstandigingsoperatie betekent dat het Landbouwkundig Onderzoek op
enige afstand van het Ministerie van Landbouw en Visserij geplaatst is, o.a. inhoudende
dat er meer bedrijfsmatig gewerkt kan/zal worden.
Om tot een marketing concept te kunnen komen, is in tabel 1 een analyse gegeven van de
RIVO onderzoekuitgangspunten en produkt-marktkombinaties onder de oude en nieuwe
centrale direktie. In tabel 2 staat een overzicht van de produkt/marktkombinaties zoals die
momenteel in tijdpercentages van de kernaktiviteiten zijn weer te geven.
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Tabel 1

RIVO onderzoek/marktuitgangspunten (oud/nieuw)
1. Centrale direktie

<jan 1985
Direktie Visserijen

>jan 1985
DLO

2. Onderzoektaak

Het door toegepast wetenschap
pelijk onderzoek op het gebied
van de biologie, de techniek en
chemie bijdragen tot het oplos
sen van problemen in de Neder
landse visserij.

Op gebieden die voor het beleids
terrein van het Ministerie L&V
van belang zijn en voor de sektor.

3. Middelen/financiering

100% Min. L&V

85% Min. L&V
15% externe financiering.

4. Marktsegmente

- Min. L&V
- (gratis)adviezen bedrijfsleven
en overige Ministeries

- Min. L&V
- Overige Ministeries
- Visserijbedrijfsleven
- Flankerend bedrijfsleven
- Ontwikkelingssamenwerking

5. Produkt/dienst

Beleidsonderbouwend:
- biologisch onderzoek
- technisch onderzoek
- chemisch onderzoek

Beleidsonderbouwend:
- biologisch onderzoek
- technisch onderzoek
- milieu onderzoek
- aquacultuur
Adviezen:
- kritische kanttekeningen beleid
- exploitatieverbetering visserij
- interaktie visserij/overig bedrijfs
leven
- kommercialisering

Adviezen:
- ad-hoc vragen

6. RIVO organisatie

7. Konkurrentiepositie

- aantal: ca. 80
- Direktie
- Afdeling Biologisch
Onderzoek Zoutwatervisserij
- Afdeling Biologisch
Zoetwatervisserij
- Afdeling Schelpdieronderzoek
- Afdeling Technisch Onderzoek
- Afdeling Chemisch Onderzoek
- Afdeling Interne Zaken

- aantal: 79
-Direktie
- Hoofdafdeling Biologisch
Visserijonderzoek

Struktuur:
programma onderzoek

Struktuur:
programma- en projekt onderzoek

Samenwerking: ICES,
Direktie Visserijen.

Samenwerking: ICES, DLO
instituten

- geen direkte konkurrenten

- universiteiten (3e geldstroom)
- EG-instituten
- onderzoekinstituten
- overige Ministeries
- partikulieren
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- Afdeling Aquakultuuronderzoek
- Afdeling Technisch Onderzode
- Afdeling Milieu Onderzoek
- Afdeling Algemene Zaken

Tabel 2

Produkt/marktkombinatie RIVO (kernaktiviteiten/markt)
Onderzoek
1. Biologisch 55%

Kernaktiviteiten
Visserij
- beleid 85%
- kennis genereren 10%
- private sektor 4%
- ontwikkelingslanden 1%

2. Technisch 25%

• DLO, EG, BEON, ICES
• DGIS, FAO
- Direktie Visserijen. ICES
• PVV, Rederijen, Scheepsbouw,
offshore

Schelpdierkultuur/Visteelt
- beleid 45%
- private sektor 30%
- kennis genereren 20%
- ontwikkelingslanden 5%

4. Milieu 10%

• Direktie Visserijen/EG, ICES
• DLO, ICONA, BEON, EG
• Produktschap, PVV
•FAO, Wereldbank

Vis-, scheepstechnieken,
informatika
- kennis genereren 80%
- ontwikkelingslanden 10%
- beleid 5%
- private sektor 5%

3. Aquacultuur 10%

Markt

Direktie Visserijen, EG, PVV,
RWS, ICES
schelpdier visteeltsektor
DLO, RIOP
DGIS, FAO, visgroothandel.

Milieu actieve stoffen
- beleid 60%
- private sektor 30%
- kennis genereren 10%

- Direktie Visserijen, VKA, NMF,
RVV, PVV, ICES
- RWS, Waterloopkundig lab, WVC
Waterbeheerders, importbedrijven,
Rijkskeuringsdienst van waren.
- DLO, ICES, EG, BEON

Uit tabel 2 komt duidelijk naar voren dat de beleidondersteunende taken de hoofdmoot
vormen van het RTVO onderzoek en dat behalve voor het milieu- en aquacultuuronderzoek
het onderzoek voor het partikuliere bedrijfsleven nog zeer beperkt is. Tevens wordt in
overeenstemming met de DLO-richtlijnen op weliswaar bescheiden schaal onderzoek
verricht c.q. adviezen verstrekt voor/aan de derde wereldlanden.
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2.2. RlVO-ervaringen bij het realiseren van betaalde opdrachten
In 1987 heeft het RIVO een werkplan opgesteld voor het verwerven van inkomsten door
derden, gebaseerd op de destijds (en nog steeds) geldende DLO-richtlijnen.
Het RIVO werkplan is in bijlage 1 integraal opgenomen met als belangrijkste richtlijnen
het grootste deel van de middelen ter verwerving van om te beginnen 15% inkomsten van
derden (DLO taakstelling per ultimo 1990) te laten voortkomen uit:
-

strukturele medefinanciering van het praktijkonderzoek (50/50) door het bedrijfsleven
(het overheidsaandeel van 50% zit in de 85% kemkapaciteit L&V)!

-

programmafinanciering op basis van meerjaren-onderzoekprojekten, waaraan meer
dere onderzoekinstellingen deelnemen (nationaal, internationaal).

-

kontraktonderzoek c.q. advisering met kortlopende financiering.

Alle externe financiering, te verstrekken adviezen of de te verlenen diensten dienen te
passen binnen de taakstelling van het RIVO.
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde inkomsten over de jaren
1987, 1988 en 1989, uitgedrukt in percentages voor de vier RIVO vakdisciplines
(biologisch-, technisch-, milieu- en aquakultuuronderzoek) en afkomstig vanuit de vijf
RIVO markten (Ministerie L&V, overige Ministeries, visserijbedrijfsleven, overige
bedrijfsleven, ontwikkelingssamenwerking, partikulieren).
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Tabel 3

RIYO produkt inkomsten/markten 1987, 1988 en 1989
(streefcijfer: 15% van totale onderzoekbudget)

Onderzoekdisciplines
RIVO

1) Biologisch
1987
1988
1989
2) Technisch
1987
1988
1989
3) Milieu
1987
1988
1989
4) Aquakultuur
1987
1988
1989

Markten
L&V

Overige Visserij
Min.
bedr.l.

Ontw.
Partiku- Streefcijfer
samenw. lieren
1991

Overige
bedr.l.

3.5% (= 322.000,-)
-

149.000
303.000
192.000

-

-

1.000

18.000
8% (= 736.000,-)

4.000

89.000
92.000

100.000

233.000
433.000
315.000

18.000
165.000
173.000

-

68.000
2% (= 184.000,-)

.

4.000
45.000

-

3.000
41.000
1.5% (= 138.000,-)

_

188.000
56.000
87.000

-

-

93.000

Totaal

15%
(= 1.380.000,-)
1987
1988
1989

104.000

500.000
881.000
686.000

-

18.000
169.000
218.000

-

4.000
220.000

Praktijkonderzoek
Wat het aanwendingskader van de strukturele medefinanciering praktijkonderzoek door
het bedrijfsleven (50/50%) betreft, hebben gesprekken van RIVO, DLO en Direktie
Visserijen met o.a. het Produktschap, het Visserijschap, de Nederlandse Vissersbond en
de Federatie van Vissers, nog niet tot vermeldenswaardige resultaten geleid. Eén van de
aan te wijzen oorzaken is het ongunstige klimaat als gevolg van de huidige struktuur van
het visserijbedrijf en de problemen in relatie tot de overkapaciteit. Bovendien levert het
DLO-beleid ten aanzien van richtlijnen, doelgroepen en naar de overige Ministeries ook
beperkingen op. Momenteel is de onbekende faktor de ontwikkelingen met betrekking tot
de Wet Verzelfstandiging Landbouwkundig Onderzoek.
Ten slotte als konkreet voorbeeld: met behulp van een RIVO, LEI en IVP/TNO
samenwerkingsproject "Vervangen viskisten door kontainers voor aanvoer platvis" zijn er
zeer vele gesprekken gevoerd, echter zonder vervolg (bijlage 2).
Programma-onderzoek t.b.v. visserijsektor
Uitgangspunt is hierbij financiering door doelgroepen van programma's van langere duur.
Wat betreft het technisch onderzoek is het gelukt een aantal onderzoekprogramma's
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(scheepsakoestiek, vormoptimalisatie) in het kader van CMO-onderzoek (Stichting
Coördinatie Maritiem Onderzoek) van de grond te krijgen (100% subsidie), in
samenwerking met respektievelijk TNO/TPD en Marin. Ook is het gelukt om het
technische visserijonderzoek een volwaardige plaats te geven in de Meeijarenvisie van
CMO (1990-1995) met een geplande visserijonderzoekbegroting van circa 3/4 miljoen
gulden. Echter follow-up onderzoek is voortaan alleen aan de orde als het
visseijbedrijfsleven zelf 60% van de kosten op zich neemt (60/40 regel). Bovendien is
rechtstreekse subsidie aan het RIVO niet mogelijk vanwege de overheidsstatus. Bij het
opstarten van nieuw onderzoek ligt de grootste handicap in de organisatie van het
visserijbedrijfsleven: er zijn geen redersverenigingen zoals men die in de koopvaardij kent
of onderzoekvragende agrarische organisaties.
Alhoewel het niet helemaal op de weg van het RIVO ligt, is vele malen geprobeerd om
binnen de visserij iets vergelijkbaar met het agrarische bedrijf te organiseren
(samenwerking).
Voor internationale programmafinanciering zijn er vele inspanningen verricht ter
verkrijging van samen werkingsopdrachten in het kader van de EG-financiering (max.
50%), zoals
- EG-projekt "Containerisatie" (bijlage 3);
- EG-projekt "Image Analysis" (vissortering, otoliet-aflezing);
- EG-projekt "Aquakultuur" (opkweek pootaal).
Nadeel van het opstarten van deze aktiviteiten is dat het zeer veel papierwerk vraagt en het
toewijzingsbeleid erg grillig lijkt.

2.3. Konklusies
Op grond van tabel 3 en de beschouwingen in par. 2.1, 2, 3 zijn de volgende konklusies
te trekken:
1) Strukturele medefinanciering door het bedrijfsleven (50/50) heeft nog niet
plaatsgevonden, ondanks alle besprekingen van de afgelopen twee jaar,
2) Nederlandse bronnen van programma-financiering (kogen op door te weinig support
en het onvoldoende georganiseerd zijn van het visserijbedrijfsleven in dit kader
(100% — 60/40 financiering), zowel aan de scheepsbouwkant (VNSI) als
schipperskant (ontbreken redersverenigingen);
3) Kontraktonderzoek c.q. adviezen en dienstverlening aan overige ministeries blijkt de
hoofdmoot te zijn van de korte termijn financiering door derden, waardoor elk jaar
weer afgewacht moet worden of het streefpercentage c.q. bedrag wel gerealiseerd
wordt;
4) Door de eenmalige oproep voor EG-onderzoekvoorstellen is het gelukt een paar
internationaal gefinancierde samenwerkingsvoorstellen (oplevering 1992) van de
grond te krijgen, alhoewel dit het RIVO meer geld kost dan oplevert, omdat de
bijdrage op max. 32,5% uitkomt.
In het kader van de Marketing-Leergang en het bovenstaande, heeft het RIVO besloten om
met een marketing-concept en plan te komen, welke de gespreksbasis kan vormen voor
het verkrijgen van strukturele medefinanciering door het bedrijfsleven (50/50) voor de
periode 1990-1992, te weten het plan "Moreel duurzame visexploitatie".

3.0. RIVO PRODUKT "MODEL DUURZAME VISEXPLOITATIE"
3.1. Achtergrond
Door de toenemende visserij-intensiteit van de Noordzee visserij (Noordzee, kustwateren)
worden vele vissoorten overbevist. Een rationele visserij houdt in dat visserij-inspanning
en hoeveelheid te vangen vis zich redelijk tot elkaar verhouden. Overbevissing betekent
niet alleen een onnodige grote visserij-inspanning (kosten) voor op zijn best eenzelfde
hoeveelheid vis, het houdt tevens in dat de visserij een onnodig grote bijwerking heeft op
andere onderdelen van het geëxploiteerde ekosysteem.
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De jarenlange onevenwichtige verhouding van de totale vangstkapaciteit versus
vangstmogelijkheden legde een grotere druk op het nationaal visserijbeleid uitgaande van
het EG visserijbeleid (1983).
Het beleid hierbij is dat het nationale resultaat een evenwichtige opbouw van de
vangstkapaciteit moet zijn in termen van op rechtvaardigheid toegesneden interne
verdeling van de jaarlijks voor Nederland vast te stellen maximale vangsthoeveelheden.
Hiervoor zijn de effekten van het beleid en voor de visserijbedrijfstak momenteel niet
eenduidig voorspelbaar.
Alhoewel RIVO en LEI op vele onderdelen werkzaam zijn, is de interaktie tussen de
biologische, technische en milieuaspekten nog niet eenduidig kwantificeerbaar gemaakt,
terwijl ook de ekonomische konsekwenties nog niet zijn doorgerekend. Bijvoorbeeld door
de in 1989 geldende vangstbeperking in bepaalde gebieden (visboxen) wordt een bijdrage
geleverd aan het in stand houden van visbestanden (kinderkamers en natuurwaarden,
ekologie), terwijl de vangstmogelijkheden van meer volwassen platvis elders (meer kg
vis) toeneemt. Wat zijn nu de voorspelbare visbeheer konsekwenties (beleid) en de
sociaal-ekonomische konsekwenties (bedrijfstak). Een gezamenlijke onderzoekinspanning
van RTVO en LEI zouden dit zichtbaar moeten maken. Daarnaast zijn er twee zaken aan te
wijzen die hun weerslag zullen hebben op de Nederlandse visserij. In de eerste plaats de
vervallende EG-grenzen in 1992. Wil de Nederlandse visserij dan haar
konkurrentiepositie op z'n minst handhaven, zal er zorg besteed dienen te worden aan de
kwaliteit van de aan te landen vis en diversifikatie van die aan te bieden produkten.
In de tweede plaats hebben, gezien de nationale en EG-druk (Milieuplan) op een herstel
van het Noordzee-milieu zowel het Ministerie als de visserijbedrijfstak heden ten dage
beide baat bij een ekologisch inpasbare Noordzee visserij en zo min mogelijke vervuiling
van het mariene milieu.

3.2. Op te leveren resultaat
Vanuit de ervaringen en nieuw te initiëren visserijonderzoek een computermodelmatige
aanpak (biologisch, technisch en ekonomisch) voor de Noordzee visserij opdat het
exploitatiepatroon van de Noordzee vissoorten in die samenhang aanzienlijk verbeterd
wordt. In de optimale studie zal de visserijproduktie in evenwicht dienen te zijn met de
natuurlijke produktiemogelijkheden van de Noordzee, waarbij automatisch ook de
ekologische inpasbaarheid zo groot mogelijk is (minimale inspanningen om een nationale
hoeveelheid visserijprodukten te kunnen oogsten, resulteert in een zo groot mogelijke
opbrengst in geld).

3.3. Konklusies
Met dit model zijn de technische beleidsmaatregelen door middel van een "decision
support system" kwantificeerbaar te onderbouwen hetgeen in het belang is van het
Nederlandse visserijbedrijfsleven én het nationale vs EG-visserijbeleid (1992). Bovendien
wordt hiermee inzicht verkregen in het effektieve beheer van de visstanden in de
Noordzee en kunnen eventuele problemen inzake het mariene milieu kwantificeerbaar
aangegeven worden. Uitgangspunt daarbij is wel, dat het onttrekken van globaal een 3
miljoen ton vis aan het Noordzee ekosysteem ten behoeve van de voedselproduktie
gehandhaafd blijft.

4.0 AKTIEPLAN
4.1. Omschrijving doel en vertrekpunt
Met het RIVO produkt "Model duurzame visexploitatie" in het le jaar, na
akkoordbevinden door de Commissie van Advies, te komen tot enerzijds strukturele
medefinanciering van het bedrijfsleven op 50/50 basis, anderzijds een inventarisatie van
de hiaten in de reeds op het instituut of elders aanwezig zijnde kennis en
ervaringsgebieden, alsmede vaststelling van de input/output variabelen voor het
biologisch/ekologisch/technisch-ekonomisch computermodel en de haalbaarheid ervan. In
het 2e, eventueel 3e jaar van het projekt kan gelijktijdig gebouwd worden aan het le
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concept-model en het verkrijgen van aanvullende gegevens, al dan niet met behulp van de
beschikbaar zijnde onderzoekingsvaartuigen. Omdat het Vaarplan 1990 reeds is
vastgesteld dient in het eerste jaar aangegeven te worden hoeveel vaartijd in 1991 en/of
1992 geclaimd moet worden.
Echter de belangrijkste stap in het aktieplan is het overtuigen van het bedrijfsleven dat het
de hierbetreffende produkt/eindresultaten in het direkte belang is van de praktijk en de
overheid.
Zonder medefinanciering en medewerking van het visserijbedrijf is het projekt gedoemd te
mislukken.
In tabel 4 zijn de verschillende benodigde vakdisciplines weergegeven met de reeds
aanwezig zijnde kennis en ervaringen, maar ook de op voorhand aan te geven witte, nog
nader te onderzoeken plekken.

Tabel 4
Kennis, ervaring en hiaten bij start van het projekt in 1990
Vakdisciplines

Kennis & ervaring

Witte plekken/hiaten

Instituut

Biologisch

- survey data
- multispecies data
- ICES-overleg,
werkgroepen
- kokkelbestanden
Noordzee

- computer model
- vertaalslag theorie
praktijk, o.a. visbox
- visgedrag t.o.v.
vistuigen
- datareeksen effort
- data akoestische surveys

RIVO - biologisch/
aquakultuur

Milieu

- data visziekten
- gegevens
bodem verstoring
vistuigen
- ICES overleg,
werkgroepen

Technisch

Ekonomisch

- data visnamigheid
verschillende vistuigen
- meetgegevens diverse
Nederlandse vistuigen
- interaktie offshore/
visserij
- gegevens visverweking
aanboord

- data kosten/opbrengsten
visserij
- data rentabiliteit
visserij

RIVO - milieu
- betrouwbare data
interaktie vistuigen/
Noordzee milieu

- selektiviteitsdata
vistuigen
- bodem/milieuverstoring
Nederlandse vistuigen
- relatie effort-stock als
funktie van de techniek
- weerstandsvermindering
(bodem)vistuigen
- relatie vangsten met
technische vistuig
parameters
- kwaliteit vis bij
visverwerking aan boord

RIVO - technisch

TNO-IVP

- computer model m.b.L
LEI
technische en
ekonomische data
- data m.b.t. ekonomische
konsekwenties vangst
beperkende maatregelen
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Alvorens het tijdpad en de te nemen stappen beschreven worden zijn in tabel 5 de
bestaande en potentiële konkurrenten samengevat.

Tabel 5

(Potentiële) Konkurrenten voor het projekt
Instellingen/instituten

Waarom

Mate van bedreiging

Universiteiten

- Noodzaak derde geldstroom
Projekten te realiseren

- Matig, omdat geen enkele
universiteit de 4 vakdisciplines
in 1 huis heeft

Europese zusterinstituten

- Vervallende EG-grenzen

- Matig - groot, afhankelijk van
lokale sponsoring en konnekties
in Brussel

Partikuliere Ingenieursbureaus

- Overleven op langere termijn

- gering, te gespecialiseerd op 1
onderdeel in ontwikkelings
landen

4.2. Tijdpad en de te ondernemen stappen
In tabel 6 is schematisch aangegeven welke de te ondernemen stappen, geschatte
benodigde tijd en betrokkenen zullen zijn, alsmede benodigde hulpmiddelen en
(voorfinanciering bij het opstarten van het projekt.
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Tabel 6

Fase 1 - Werkplan 1989-1990
Wie

Tijd

Hulpmiddelen

Dr. P. Hagel
S. Schaap
K. Bijl
Ir. F.A. Veenstra

okt/nov. 1989

Marketing Leergang RIVO-algemeen
DLO
(100%)

2) Terugkoppeling
Idem
naar RIVO projektleiders (1990: en LEI
en TNO)

15 nov. '89

RIVO-rapport
TO 89-09

3) Toezenden defini Direktie RIVO
tief plan aan leden
Cie van Advies

1 dec. '89

RIVO notitie n.a.v. RIVO-algemeen
(100%)
rapport TO 89-09

4) Diskussie plan in Direktie RIVO
vergadering Cie van
Advies

7 dec. '89

Overhead sheets

5) Eventuele bijstel Direktie RIVO
ling

dec. '89

Definitief marke
RIVO-algemeen
ting plan TO 90-01 (100%)

Aktiepunten

(Voor)financiering

1989
1) Opstellen
marketing plan

RIVO-algemeen
(100%)

RIVO-algemeen
(100%)

1990
6) Overleg RIVO/
DLO/L&V

Direktie RIVO

jan/april

TO 90-01 rapport

RIVO/bedrijfsleven
(50/50%)

7) Overleg RIVO/
DLO/bedrijfsleven

Direktie RIVO

jan/april

TO 90-01 + konklusies le overleg

RIVO/bedrijfsleven
(50/50%)

8) Voor-overleg
Direkteur RIVO
projektleiders RIVO,
LEI, TNO-IVP

jan/feb

Besprekingsverslag RIVO/LEI/bedrijfsleven
TNO-IVP (50/50%)

9) Inventarisatie aan projektleiders
wezig zijnde kennis/
ervaring/hiaten +
benodigde vaartijd
1991m

jan/juli

Interim-rapportage

RIVO/LEV
TNO-IVP (50/50%)
bedrijfsleven

10) Afbakening/
projektleiders
feasability computer
model

jan/juli

Interim-rapportage

RIVO/LEI bedrijfsleven
(50/50%)

11) Overleg/voort
gang projekt/eindrapportage

aug/nov

Eindrapport opstart RIVO/LEI/TNOfase
IVP (50/50%)
bedrijfsleven

nov/dec

Eindrapport le fase RIVO/LEI/TNOIVP (50/50%)
bedrijfsleven

Direkteur RIVO/
projektleiders

12) Terugkoppeling Direkteur RIVO
RIVO/DLO/bedrijfsleven en Cie van
Advies
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In tabel 7 "Fase 2 - Uitvoering projekt" zijn de werkzaamheden en het tijdpad globaal
weergegeven, omdat pas in het najaar 1990 de haalbaarheid en tekortkomingen van het
projekt "Model duurzame visexploitatie" goed bekend zijn. Toch is deze globale indikatie
noodzakelijk om een verantwoorde kostenraming van het totale projekt te kunnen maken.
Tabel 7

Fase 2 - Uitvoering projekt 1991/'92
Tijd

Hulpmiddelen

Financiering

Ontwerp computer RIVO/LEI
model, le prototype

jan/nov

RIVO/LEI
computer aanschaf
software

RIVO/LEI/bedrijfsleven
(50/50%)

Aanvullend praktijk RIVO
onderzoek

jan/nov

Onderzoekings
vaartuigen

RIVO/bedrijfsleven
(50/50%)

Eindrapportage
+ model bijsturen

RIVO/LEI/
TNO-IVP

aug/dec

Eindrapport +
werkend model

RIVO/LEI
TNO-IVP/bedrijfsleven
(50/50%)

PR-aktiviteiten

RIVO

aug/dec

Video-film, dia's
publikaties

RIVO/bedrijfsleven
(50/50%)

Terugkoppeling
bedrijfsleven

Direktie RIVO

december

Eindrapport

Aktiepunten

Wie

1991

1992
Afhankelijk eind
resultaten 1990/91

RIVO/LEI

verbeteren model
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4.3. Kostenraming
Gebaseerd op de tabellen 6 en 7 zijn de geschatte kosten van het projekt in tabel 8
opgevoerd.

Tabel 8

Kostenraming projekt "Model duurzame visexploitatie"
Werkplan conform
tabel 6 en 7

Participanten

Personeelskosten

Reis-, vaarkosten

Diversen
(oa compensatietijd)
Rapportage

RIVO

ƒ

40.000,-

ƒ

ƒ

2.500,-

RIVO/LEV
TNO-IVP

ƒ

300.000,-

ƒ

10.000,-

ƒ

20.000,-

1991

RTVO/LEI/
TNO-IVP

ƒ

300.000,-

ƒ 1.500.000,-

ƒ

20.000,-

1992

RTVO/LEI/
TNO-IVP

ƒ

250.000,-

ƒ

750.000,-

ƒ

10.000,-

Totaal

RTVO/LEI/
TNO-IVP

ƒ

890.000,-

ƒ 2.260.000,-

ƒ

52.500,-

1989
1 t/m 5
1990
6 t/m 12

De totale personeelskosten over 1989-1992 bedragen circa 1 miljoen, terwijl uitgaande
van circa 12 weken onderzoek op zee in 1991 en circa 6 weken in 1992 de inzet van
schepen, inklusief reiskosten aan de wal, circa 2,3 miljoen bedragen. Voor rapportages en
typewerk is een bedrag van circa 50.000 gulden opgevoerd.

4.4. Kontrole en managementplan
Omdat in het werkplan een aantal duidelijke beslispunten zijn aan te wijzen
(DLO/bedrijfsleven) dient rapportage van de overlegbesprekingen regel te zijn met
halfjaarlijkse voortgangsrapportage naar de medefinanciers van het projekt.
Aangezien het zwaartepunt van het onderzoek bij het RIVO ligt ziet het managementplan
er als volgt uit:
Projektkoördinator
Projektleiders

-Direkteur RIVO of vervanger
-Per onderzoekdiscipline 1 projektleider
(RIVO, LEI, TNO-IVP)
-Onderzoekers RIVO, LEI, TNO-IVP
-RTVO

Projektmedewerkers
Voortgangsrapportage
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Eindrapportage

-RIVO, LEI, TNO-IVP

Tevens zal er halfjaarlijks een financieel overzicht van het projekt aan de medefinanciers
van het projekt toegestuurd worden.
FV/ML: 22-11-89
IJmuiden.
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WERKPLAN VOOR DE VERWERVING VAN INKOMSTEN VAN DERDEN
Uitgangspunten:
1. Tegen betaling voor derden te verrichten onderzoek, te verstrekken
adviezen of te verlenen diensten dienen te passen binnen de taakstelling
van het RIVO. Verwerving van onderzoekopdrachten van derden is geen doel
op zich.
2. Extern gefinancierd onderzoek mag een evenwichtige ontwikkeling van het
RIVO en de uitvoering van het RIVO-basisprogramma (de beleidsonderbouwende advisering) niet verstoren.
3. Extern gefinancierd onderzoek moet bijdragen aan een goede kwaliteit van
het totale RIVO-onderzoekresultaat: geen kennisuitverkoop, maar verdere
kennisopbouw
4. Binnen de totale onderzoekcapaciteit dient ruimte beschikbaar te blijven
voor stimulering van nieuwe ontwikkelingen en verkennend en risicovol
onderzoek.
5. Ingeval extern gefinancierd onderzoek gepaard gaat met doorberekening
van kosten aan andere onderzoekinstellingen dient het bereiken van een
versterking van de samenwerking voorop te staan.
Capacitei tsverdeling
7. Voor het beleidsonderbouwende onderzoek moet een kerncapaciteit beschik
baar zijn die niet beneden 80% van de totale onderzoekcapaciteit van het
RIVO mag komenDe aanwending van deze kerncapaciteit, aangevuld met 5% onderzoekcapaci
teit voor stimulering van nieuwe ontwikkelingen en verkennend en risico
vol onderzoek, wordt gefinancierd uit de Ministeriële basissubsidie en
wordt vastgelegd in goedgekeurde RIVO-jaarprogramma's.
8. Wat de te genereren inkomsten van derden betreft is door DLO bij brief
van 9 november 1987 als taakstelling opgelegd dat hiervoor in 1990 15%
van de totale onderzoekcapaciteit dient te worden aangewend.
Middelen ter verwerving van de 15% inkomsten van derden
9-

Structurele medefinanciering van het praktijkonderzoek (50/50) door het
bedrijfsleven.

10. Programmafinanciering op basis van meerjaren-onderzoekprojecten waaraan
meerdere onderzoekinstellingen deelnemen, nationaal zowel als interna
tionaal.
11. Inkomsten uit contractonderzoek.
12. Inkomsten uit advisering op basis vanuit eerder onderzoek opgebouwde
kennis.

Aanwendingskader van de middelen
13. Structurele medefinanciering praktijkonderzoek door het bedrijfsleven
(50/50 basis):
Deze vorm van financiering heeft alleen kans van slagen als bij het
bedrijfsleven principiële bereidheid tot medewerking in deze zin
bestaat. Een andere voorwaarde is dat er voor het bedrijfsleven
voldoende aantrekkelijke oriderzcekvoorstellen aangeboden worden.
Wat het eerste aspect betreft is het klimaat ongunstig als gevolg van
de huidige struktuur van het visserijbedrijf en de problemen in relatie
tot overcapaciteit. Politieke tegenstellingen met inbegrip van
verschillen van inzicht over andere financiële kwesties (saneringsgelden) lijken op korte termijn de kans op verwezenlijking van structu
rele medefinanciering te belemmeren.
Niettemin zal de RIVO-directie, samen met vertegenwoordigers van
Directie DLO en Directie Visserijen in 1988 met het Produktschap en het
Visserijschap overleg inzake strukturele medefinanciering in gang
zettenVoor dit overleg - wil er enige gespreksbasis kunnen zijn - zal een
aantrekkelijk en liefst breed onderzoekproject op tafel gelegd moeten
kunnen worden, waarin bij voorkeur ook het IVP/TNO en het LEI
participeren.
In concreto zou hierbij in eerste aanleg gedacht kunnen worden aan een
verder uitgewerkt project "Containerisatie in de Kottervisserij".
Voor de goede orde zij tenslotte nog opgemerkt dat het 50% aandeel van
de overheid uiteraard deel zal uitmaken van de onder punt 7 genoemde
kerncapaciteit van 80%.
14. Programmafinanciering:
Bij deze vorm van verwerving van gelden van derden gaat het om
financiering door doelgroepen van programma's van langere duur. Door
middel van een overeenkomst worden de afspraken over de in het kader
van een programma uit te voeren projecten en/of te leveren diensten
vastgelegd. Uitgangspunt is de integrale doorberekening van alle
kosten. De betalende doelgroepen hoeven niet de visserij-sector in enge
zin te betreffen, maar kunnen ook of uitsluitend andere samenwerkings
verbanden betreffen, nationaal zowel als internationaal.
Wat het technisch onderzoek betreft kan o-m. gedacht worden aan het
opzetten van langetermijn programma's met
- De Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek (CMO)
- De Stichting Projectbeheer Energieonderzoek (PEO).
Voor de overige onderzoekterreinen liggen potentiële mogelijkheden op
terreinen als het milieu—onderzoek, de aquatische ecotoxicologie en het
milieubeheer.

Voor internationale programmafinanciering voor projecten in de volle
breedte van het Nederlandse visserijonderzoek zullen de inspanningen
zich in het bijzonder kunnen richten op verkrijging van samenwerkingsopdrachten in het kader van de EG-mogelijkheden voor financiering van
onderzoekprojecten. Een voorwaarde hierbij is dat dergelijke projecten
met gedeeltelijke EG-financiering (tot 50%) alleen dan acceptabel zijn
indien het onderzoek in het kader van een goedgekeurd RIVO-programma
betreft, d.w.z. alleen ter realisering vaq een versnellingseffect.
Programmafinanciering dient tenslotte zodanig te worden opgezet dat
hierin zoveel mogelijk speerpunt onderzoek wordt ingebracht. Zulks
omdat langs deze weg effectief kan worden bijgedragen aan een verdie
ping van het onderzoek en een versterking van de kwaliteit van de
totale onderzoeksprestatie van het RIVO.
15. Contractonderzoek:
Als consequentie van het uitgangspunt dat contractonderzoek de even
wichtige ontwikkeling van een instelling en de uitvoering van het
basisprogramma niet mag verstoren mag contractonderzoek met kortlopende
financiering geen substantieel deel van de externe financiering
uitmaken.
In een aantal gevallen kunnen de resultaten van een contractonderzoek
voor bepaalde tijd alleen aan de opdrachtgever beschikbaar worden
gesteld. Geheimhouding duurt bij voorkeur niet langer dan 1 jaar en in
specifieke gevallen maximaal 3 jaar-

)

Contractonderzoek dat kan worden aangemerkt als een innovatieproject
kan in de termen van innovatie-subsidies in aanmerking komen. Ook hier
geldt dat het onderzoek moet betreffen, dat gerelateerd is aan onder
zoek dat in de RIVO-programmering is opgenomen (b.v. onderzoek aan
vistuigen)Voor contractonderzoek gelden de algemene contractvoorwaarden, die door
de Directie DLO daarvoor zijn opgesteld en die binnenkort bij de arron
dissementsrechtbank te Arnhem en bij de Kamers van Koophandel in de
Provinciën zullen worden gedeponeerd. Voor de intern te hanteren
procedure gelden verder de daarvoor opgestelde RIVO richtlijnen (zie
bijlage).
I

16. Onderzoekadvisering:
Het dient hierbij te gaan om advisering op basis van eerder opgebouwde
kennisresultaten. Gezien de veelal kortlopende termijn van dergelijke
advieswerkzaamheden dient er uit kwaliteitsoverwegingen voor gewaakt te
worden (geen kennisuitverkoop) dat het aandeel hiervan in de totale
externe financiering slechts zeer beperkt mag zijn.
Hoofdlijnen voor de verwerving van externe financiering
I-

Overleg over structurele medefinanciering wordt geëntameerd en passende
projecten daarvoor voorbereid. Revenuen op korte termijn lijken evenwel
niet voor de hand liggend. In de periode tot ultimo 1990 dient hier
toch duidelijk verbetering in te moeten komen. In deze zin zal het
visserijbedrijf tot een bijdrage moeten worden gebracht.

II. Aan programmafinanciering met speerpuntonderzoek dient zoveel mogelijk
aandacht te worden besteed uit oogpunt van kwaliteits-handhaving, c.q.
verbetering van de RIVO-onderzoekprestaties op langere termijn.
III.Aan contractonderzoek dienen alle onderzoekafdelingen een bijdrage te
leveren.
IV- Onderzoekadvisering dient zoveel mogelijk Çe worden gericht op het
ontwikkelen van mogelijkheden voor contractonderzoek; contractonderzoek
samen met eventueel onderzoekadvisering dient te worden gericht op
mogelijkheden voor speerpunt-programmafinanciering.
V.

In 1991 dient tenminste 2/3 van de 15% externe financiering gereali
seerd te worden uit structurele medefinanciering en programmafinancie
ring en maximaal.1/3 uit contract- en adviseringsonderzoek. Gezien het
verschil in potentiële mogelijkheden van de verschillende onderzoekafdelingen dienen daarbij de volgende streefcijfers te worden gehanteerd.
Afdeling Technisch Onderzoek
Hoofdafdeling Biologisch Onderzoek
Afdeling Milieu-Onderzoek
Afdeling Aquacultuur-onderzoek

8%
3,5%
2%
1,5%

Uitgaande van een in geld uitgedrukte onderzoekcapaciteit van het RIVO
van een 8 miljoen gulden betekent dit, dat inclusief de 15% DLO-_
afdracht voor de verschillende onderzoekafdelingen de volgende streef
bedragen zijn te hanteren:
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

Technisch Onderzoek
Biologisch Onderzoek
Milieu Onderzoek
Aquacultuur-onderzoek

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

736.000,322.000,184.000,138.000,-

Als basis voor de berekening wordt er daarbij vanuit gegaan dat het bij
deze streefbedragen gaat om de werkelijke inkomsten voor het RIVO, dat
wil zeggen de ontvangen gelden verminderd met de externe kosten gemaakt
voor het verwerven van deze inkomsten (zoals inhuren mensen, materiaal,
kennis). (Interne kosten, opgenomen in de RIVO begroting en deel uitma
kende van de totale onderzoekcapaciteit van 100%, vallen hier buiten).
VI. Teneinde de uitvoering van deze richtlijnen zo goed mogelijk te kunnen
waarborgen dient de afdeling Algemene Zaken binnen de registratieplicht
van contracten met derden een signaleringssysteem voor de Directie uit
te werken dat het mogelijk maakt om per kwartaal zowel kwalitatief als
kwantitatief de de stand van zaken voor elk der externe financierings
categorieën te kunnen vaststellen teneinde daarin te kunnen bijsturen.
VII.Evaluatie van de voortgang t.b.v. jaarprogramma's zal in principe
plaatsvinden in de maand september voor dat betreffende jaar.
Directie RIVO.

PROJEKTVOORSTEL KONTRAKT RESEARCH

CONTAINERISATIE IN DE KOTTERSEKTOR

1. GEGEVENS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Datum
Indieners projektvoorstel
Voorgestelde projektleider
Gebied waarop projekt betrekking
heeft
Titel van het projekt
Projekttermijn
Projektfase
Onderaannemers

mei 1988
RIVO-TO/LEI/IVP-TNO
RIVO-TO
Aanvoer/opslag/verwerking verse vis in
containers
Containerisatie in de kottersektor
circa twee jaar
Nieuw
rVP-TNO/LEI

2. DOEL VAN HET PROJEKT
Onderzoek en begeleiding bij het vervangen van de viskisten door 1 irß containers ten
behoeve van de verse vis kotters (schippers), aanvoer (visafslag), verwerking (vishandel)
en arbeidsomstandigheden aan boord (bemanning).

3. OP TE LEVEREN RESULTAAT
Enerzijds een aantoonbare kostenbesparing voor de schippers en een kostenverlaging voor
de vishandel en anderzijds continuïteit of zelfs verbetering van de kwaliteit van de
aangevoerde verse vis, met name schol, wat de sektor op den duur ten goede komt.
Tevens zal een verbetering van de arbeidsomstandigheden aan boord bereikt worden.
ad. Kostenbesparing schippers
Voor uitsparing van de sorteer- en weegkosten mag een besparing op jaarbasis verwacht
worden van circa 2.5% van de besomming.
Tevens zal het lossen van een beperkt aantal containers een tijdwinst betekenen van circa
50%, wat voor schipper en bemanning ook een zekere waarde vertegenwoordigt.
Naast de kostenvoordelen zijn ook opbrengstvoordelen denkbaar, als gevolg van hogere
prijzen die op grond van een (in het onderzoek aan te tonen) betere kwaliteit betaald zouden
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kunnen worden. Hier valt nog weinig over te zeggen, maar bij bijvoorbeeld een stuiver per
kilogram, zal de opbrengstverhoging ongeveer de helft van de kostenbesparing kunnen
belopen.
Het uitsparen van kistenhuur zal waarschijnlijk besteed moeten worden aan een soort huur
of statiegeldsysteem voor de containers.
Afhankelijk van de leeftijd van de kotters zullen er meer of minder ekstra kosten gemaakt
moeten worden voor het installeren van een container(behandelings)systeem (verplaatsen,
sorteren op gewicht of lengte), wat tijdens dit onderzoek nader onderzocht moet worden.
De kosten zullen binnen de door de baten geboden marge moeten blijven!
ad. Kostenverlaging vishandel
Naast de voordelen voor de aanvoerders heeft de afnemer het voordeel dat hij voortaan, èn
een beter houdbaar produkt koopt, èn een homogene partij zowel kwa sortering als kwa
kwaliteit.
Dit betekent een snellere verwerking waarmee een kostenverlaging van 5-7 cent per kg vis
verwacht mag worden.
ad. Verbetering van de kwaliteit
De houdbaarheid van vis hangt onder andere af van de produkttemperatuur, de opslagduur
en het aantal handelingen die de schol ondergaat. Met het projekt wordt beoogd dat de
gestripte, gewassen vis snel wordt ingekoeld met behulp van ijs-zeewater. De aangevoerde
vis wordt zonder meer via de afslag verkocht, waardoor èn de vis niet meer in temperatuur
stijgt èn de vis niet wordt gemanipuleerd, omdat nasortering achterwege kan blijven.
Voorwaarde voor het vereenvoudigde afslaggebeuren is dat de vis reeds aan boord
machinaal wordt gesorteerd op gewicht of op lengte. Door deze "gemechaniseerde"
sortering kan tevens de vullingsgraad van een container worden gestuurd, waardoor de
potentiële koper een gegarandeerde hoeveelheid, gesorteerde, vis kan verwachten. Als de
containers worden gemerkt en ze per dag worden afgevuld is tevens de versheidsgraad en
dus de kwaliteitsindeling in de afslag gegarandeerd. De beoordeling van kwaliteit en
sortering op hoeveelheden in de markt door de bevoegde instanties kan zich dan in het
ideale geval beperken tot steekproefsgewijze kontrole.
Als de afslag verantwoordelijk is voor het ter koop aangebodene kan één en ander
bovendien steekproefsgewijs door of namens de afslag worden gekontroleerd.
ad. Verlichting arbeidsomstandigheden
Doordat de container een onderdeel zal gaan vormen van een moderne gemechaniseerde en
grotendeels geautomatiseerde visverwerkingslijn aan boord betekent dit een verlichting van
de arbeid.
Het handsorteren vervalt, alsmede het vullen en ijzen van de viskisten in het visruim van ±
0°C.

4. ACHTERGROND
Ondanks dat er de laatste jaren veel verbeterd is aan de verwerking van de verse vis aan
boord, is een adekwate stroomlijning inklusief een vereenvoudigde aanvoerprocedure nog
bij lange na niet vervolmaakt.
Reeds vele jaren wordt over de introduktie van containers gediskussiëerd (O&S) en de
noodzaak voor onderzoek door het visserijbedrijfsleven benadrukt (kosten/baten, kwaliteit,
arbeidsomstandigheden). Tot op heden was hiervoor geen onderzoeksbudget beschikbaar.
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Gezien de huidige visserijproblematiek (sanering, quotering) is een gezamenlijke en
gesubsidieerde aanpak dringend gewenst.
Enerzijds uit rendementsverbetering voor zowel schipper, visafslag als vishandel en
anderzijds om de sterk toenemende buitenlandse konkurrentie te kunnen weerstaan
(kwaliteit, prijsstabilisatie) in het belang van de hele verse vis sektor.
Bovendien zullen in de komende jaren eisen gesteld gaan worden aan de veiligheid en
werkomstandigheden aan boord (ARBO-wet 1990, EEG Commissie "Visserij").

5. WERKPLAN
Vanwege de drie onderzoeksaspekten:
- kwaliteit
- kosten/baten
- arbeidsomstandigheden
zal het onderzoek gefaseerd dienen te worden, waarbij de kwaliteitsaspekten en het
ekonomische plaatje een doorslaggevende rol zullen spelen.
Het werkplan ziet er als volgt uit:
Fase I - 1988/'89
- kwaliteitsonderzoek
: IVP-TNO
- kosten/baten-analyse
: LEI (gesprekken bedrijfsleven)
- taakanalyse visverwerking : RIVO-TO (2-3 representatieve kotters)
- eindrapportage
Fase II - 1989/*90
- het daadwerkelijk uitrusten : IVP-TNO/LEI/RTVO-TO
en begeleiden van 2
representatieve kotters
- rapportage

6. MANAGEMENTPLAN
Projektuitvoering
Projektcoördinatie
Projektleiding
Projektmedewerkers

Voortgangsrapportage
Eindrapportage
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rVP-TNO/LEI/RrVO
RIVO
RIVO
Ir. F.A. Veenstra
IVP-TNO : Ing. H. Houwing
LEI
Ir. J.W. de Wilde
: IVP-TNO medewerkers
medewerkers
RIVO
medewerkers
LEI
Visserijbedrijfsleven
: RIVO-TO
: RTVO/TVP-TNO/LEI

7. FINANCIËEL PLAN
RIVO
Fase I - 1988/89
Vooroverleg, besprekingen
Onderzoek/analyse
Reiskosten
Rapportage
Fase II - 1989/90
Vooroverleg, besprekingen
Begeleiding/analyse
Reiskosten
Rapportage

IJmuiden, 28 april 1988
Ir. F.A. Veenstra

FV/ML: 28-4-88
kopie aan:
Mr. B.B. van der Meer
Ing. H. Houwing - IVP/TNO
Ir. J.W. de Wilde - LEI
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IVP/TNO LEI

Totaal

2000.15000.500.10000.27500.-

2000.37500.500.10000.50000.-

2000.20000.1500.10000.33500.-

6000.72500.2500.30000.111000.-

1000.10000.500.5000.16500.-

1000.25000.500.5000.31500.-

1000.8000.500.5000.14500.-

3000.43000.1500.15000.62500.-

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Directorate-General for Fisheries

R E S E A R C H

C O N T R A C T

No. UP. 1.67

Financial contribution of the Commission towards the
cost reimbursed on the basis of actual cost

XIV/4O5/8B

CONTRACT
between

The European Economic Community (hereinafter referred to as "the Community" )
represented by the Commission of the European Communities (hereinafter
referred to as "the Commission" ) represented for the purpose of the signature
of this contract by the Director General for Fisheries, or its authorised
representative,
of the one part,
and
TECHNOLOGICAL LABORATORY, MINISTRY OF FISHERIES (FF) (hereinafter referred to
as "the Coordinator"), whose registered/principal office is situated at
Technical University, Building 221, DK - 2800 LYNGBY represented
for the purpose of the signature of this contract by Mr. Torger B0RRESEN
or its authorised representative(s),
TORRY RESEARCH STATION (TRS)
whose registered/principal office is situated at
P.O. Box 31, 135 Abbey Road, UK - ABERDEEN AB9 8DG represented
for the purpose of the signature of this contract by Dr. Geoffrey HOBBS
or its authorised representative(s),
DEPT. FISH TECHNOLOGY, INST. OF THE CIVO TECHNOLOGY INSTITUTE (TNO-CIVO)
whose registered/principal office is situated at
Dokweg 37, NL - 1976 CA IJMUIDEN represented
for the purpose of the signature of this contract by Mr. H. HOUWING
or its authorised representative(s), and
RIJKSINSTITUUT VOOR VISSERIJONDERZOEK (RIVO)
whose registered/principal office is situated at
P.O. Box 69, NL - 1970 AB IJMUIDEN represented
for the purpose of the signature of this contract by Mr. B.B. VAN DER MEER
or its authorised representative(s),
(hereinafter referred to as "the Contractors"), acting jointly and severally
as specified in Article 2 of Annex II to the contract,
of the other part,

WITH A VIEW to work being carried out in respect of research and technological
development in pursuance of the Community programmes of research and research
coordination in the fisheries sector for the period 1988-1992 (Regulation
3252/87, Decision 87/534/EEC of 19 October 1987 as published in OJ L 314 of
4 November 1987) adopted by the Council of Ministers of the European
Conun unities
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

- 2 -

Article 1 - Scope of contract
1.1

The Contractors hereby undertake to carry out the work set out in
Annex I and entitled "Integrated Quality Assurance of Chilled Food
at Sea" (hereinafter referred to as "the Project")

1.2

Subject to any special conditions in Article 10, or any amendments
or exclusions by the succeeding Articles, the conditions governing
this contract are specified in the Annexes which shall form an
integral part of this contract. In the case of conflict between
anything contained in Annex I and any other provision of this
contract, the latter shall prevail.

1.3

The Contractors may arrange for the Project to be partially carried
out by third parties. The approval of the Commission to certain
third party arrangements may be required m the circumstances set
out in Article 3 of Annex II.

1.4

The Coordinator shall assume overall responsibility for the
submission of all documents on behalf of the Contractors to the
Commission and for general liaison between the Contractors and the
Commission. All general communications to and from the Contractors
with the Commission shall be through the Coordinator.

Article 2 — Duration
2.1

The duration of the Project shall be 24 months from the first day
of the month of April 1989 (hereinafter referred to as "the
Operative Commencement Date").

2.2

Any delays in carrying out the Project shall be notified to the
Commission. The Contractors or the Commission may terminate this
contract in the circumstances set out in Article 8 of Annex II.

Article 3 — FmanciaJL contribution of the Commission
3.1

The total estimated costs of the Project are 1 109 000 ECU (one
million one hundred nine thousand European Currency Units).

3.2

The Commission shall contribute,
- 32% of the actual allowable costs of the Project in' accordance
with Articles 8, and 22 to 33 of Annex II, for TRS, TNO-CIVO,
and RIVO, and,
- 42% of the actual marginal costs/additional expenditure in
accordance with Articles 8, 34 and 35 of Annex II, for FF,
up to 404 608 ECU (four huncired four thousand six hundred
eight European Currency Units)
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3.3

Subject to Article 32 of Annex II, indirect taxes, sales taxes and
customs duties shall be allowable costs of the Project where they
are not recoverable by any other means or their elimination is not
practicable.

Article 4 - Payments by the Commission
4.1

The Commission shall pay its financial contribution by instalments
in ECU as follows:
-

an advance payment of 161 843 ECU (one hundred sixty one
thousand eight hundred forty three European Currency Units)

-

periodic payments in respect of the cost statements to be
submitted in accordance with Article 5 of this contract
a retention shall be made of 10% of the total financial
contribution, or 500,000 ECU, whichever is the lower. This
retention shall be released after approval by the Commission
of all the reports and any other deliverable required by this
contract, and a consolidated cost statement.

4.2

Periodic payments shall be made within two months of the approval
of the progress reports and associated cost statements.
Conversions from national currencies to ECU, and payments, shall be
made by the Commission in accordance with the payment procedures
specified in Article 21 of Annex II.

4.3

All payments by the Commission shall be made to the Coordinator
which shall be responsible for immediately transferring the
appropriate amount to each Contractor.

Article 5 — Cost Statements
5.1

Three signed copies, including the original, of periodic cost
statements shall be submitted to the Commission each 6 months after
the Operative Commencement Date.

5.2

A consolidated cost statement shall be submitted within 3 months of
the completion, cessation or termination of the work financed by
the Commission.

5.3

Cost statements shall comply with the requirements of Articles 36
and 37 of Annex.II, and shall be in the format, and contain the
details, set out in part H of Annex II.
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Article 8 - Technical Verification and Audits
8.1

The Commission
the Project is
assistance for
Project as set

shall be granted reasonable access to sites where
being carried out, and shall be given appropriate
any technical verification and evaluation of the
out in Article 5 of Annex II.

8.2

During the period specified in Article 39 of Annex II, the
Commission may carry out audits of all costs of the contract.

Article 9 - Amendments, Variations or Additions
The provisions of this contract and its annexes may be amended or
supplemented only by means of a written agreement duly signed by
authorised representatives of the contracting parties.

Article 10 - Special Conditions
There are no special conditions.

Article 11 — Applicable law and entry into force of the contract
11.1 This contract shall be governed by the law of Denmark.
11.2 This contract shall enter into force only after the last signature
of the contracting parties in accordance with the formalities in
Article 11 of Annex II.

Article 12 — Annexes
The Annexes to this contract are:
Annex I
Annex II

Work Programme
General Conditions
Done at Brussels,
in five copies,

For the Coordinator
Name of CecrfxljL na t or
Signed:
Status:
Date:

For the Contractor :

For the Contrac

For the Contractor

For the Commission,

E. GALLAGHER
Di rector-Genera L

WORK-PROGRAMME

1.

Proj ect Number:

42-1-67-DK-UK-NL

2.

Operative Commencement Date (OCD):

1st of April 1989

3.

Duration of the project:

2 4 months

4.

Organisations participating in the project:
Contractor No 1:
Technological Laboratory, Ministry of Fisheries (FF)
Building 221, Technical University
DK-28 00 Lyngby
Contractor No 2:
Torry Research Station (TRS)
13 5, Abbey Road
Aberdeen, ABl 6RT
Scotland
Contractor No 3:
Dept. Fish Technology
Inst, of the CIVO Technology Inst. (TNO-CIVO)
Dokweg 37
1976 CA IJmuiden
The Netherlands
Contractor No 4:
Rijksinstituut voor Visserij onderzoek (RIVO)
P.O. Box 68
1970 AB IJmuiden
The Netherlands
Associated contractor No 1:
IRAS Ltd.
Gammelby M0llevej
DK-6700 Esbjerg
Associated contractor No 2:
JAM Ltd.
Alsvej 2
DK-58 00 Nyborg

2
5.

The aim of the project is to significantly improve the
quality of fresh fish landed by Comunity vessels and to
increase the proportion of the fish caught wich is used for
food purposes.
This will be achieved by specifying an developing safe,
efficient, mechanised, on-board handling systems which will
enable the catch to be sorted, characterised for length and
weight, prepared quickly and correctly for rapid chilling
and stowage in appropriate, labelled containers at 0° until
sold. A monitoring, measuring, container labelling and data
storage system will be developed to specify the quality and
potential yield of the fish to the buyer at the sale by
reference to the actual time/temperature history of the fish
prior to the sale and to the measurements of length and
weight.

6.

Description of research work, including allocation of tasks
between coordinator/other contractors/associated contrac
tors/ subcontractors.
1)

Research work on "Integrated quality assurance of
chilled food fish at sea" will only be done on white
fish and flat fish (demersal species) and not on pelagic
species.
Work on white fish will mainly be done by Torry and FF
and work on flat fish will mainly be done by RIVO and
TNO.

2)

The unit operations forming an INTEGRATED quality
assurance system will be developed to a stage where it
can be combined and tested as far as possible on land.

3)

In some cases it will be insufficient to test some unit
operations on land only. It therefore will be necessary
to test some prototype pieces of equipment at sea.

The research program will then be:
Investigate options for practical evaluation of the unit opera
tions forming an integrated quality assurance system.
A.

Methods and equipment (M & E) for sorting by species.
Allocation: White fish, FF/Torry; Flatfish, RIVO/TNO.

B.

M & E for gutting white fish.
Allocation: Torry/FF.

C.

M & E for bleeding/washing.
Allocation: Torry/FF.

)
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D.

M & E for grading by size and weight.
Allocation: FF/Torry, white fish; RIVO/TNO, flat fish.

E.

M & E for box/container labelling systems.
Allocation: FF.

F.

M & E for box handling systems, including icepacking.
Allocation: FF.

G.

Behavior an quality change
between -1,5 and 0°C.
Allocation: Torry.

H.

Box/containers influence on flat fish quality.
Allocation: TNO.

I.

Monitoring systems for time, quality parameters,
temperatures at critical points.
Allocation: Torry, TNO, FF.

J.

Data aquisition of parameters necessary for documenta
tion of "Integrated quality assurance".
Allocation: Torry, RIVO, FF.

K.

Software package for integrated data handling generated
in A. to J.
Allocation: Torry, RIVO, FF.

L.

Integration and testing on land as far as possible of
key unit operations leading to recommandation for on
board quality assurance systems.
Allocation: ALL.

M.

Cost benefit analysis.
Allocation: RIVO.
Final report: ALL.

for

boxed

fish

at

temp,

Naturally the program will be planned so that unnecessary
overlapping of tasks will be omitted. But it is a fact that
"Integrated quality assurance" can be solved in several ways
depending on fish species, fishing gear, fishing method and
vessel size. The tasks will be divided in such a way that a
broad approach to solving the problems will be considered.
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7.

Calendar of research.

Months

0

6

12

13

24

Phases
A-D

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-F

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

G

xxxxxxxxxxxx

H

xxxxxxxxxxxx

I

xxxxxxxxxxxx

J

xxxxxxxxxxxx

K

xxxxxxxxxxxx

L

xxxxxxxxx

M
Reports

xxxx
+

+

+

+

5

8.

Manpower allocated to the project Vindicative), irrespective
of the fact that thev are, or are not, financed bv the Commision.
(i) Scientists:
phases

A-D

E-F

G

H

I

FF
8
(coord.)

J
8

K

L

M

TOTAL
47

8

IRAS
1
(ass. 1)
JAM
1
(ass. 2)
TORRY
4
(cont.2)

TNO
1.5
(cont.3)

RIVO/LEI 2
(cont.4)

24

-

1.5

0.5

0.5

2

2

1

0.5

7.5
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(ii) Technicians

phases

A-D

E-F

G

K

K

M

TOTAL

FF
(coord.)

24

IRAS
(ass. 1)
JAM
(ass. 2)
TORRY
(cont.2)

0.5

TNO
(cont.3)

4.85

RIVO

2.6

-

0.5

-

0.5

0.5

0.5

3.55 1

-

0.5

-

0.3

2.6

2.6

2.6

9.7

-

10.4
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9.

Other resources allocated to the project
(i)

Durable equipment
Contractor No. 2, TORRY:
Weighing machine, printer, recorder.
Contractor No. 4, RIVO:
Image processing equipment

^

( ii) Consumables
Coordinator, FF:
Chemicals, fish and data time
Contractor No. 2, TORRY:
Packaging.
Box
hire
and
containers.
Video/photo
equipment/materials, hire and processing. Ice. Fish.
Carriage costs. Miscellaneous.
Contractor No. 4, RIVO
None
Contractor No. 3, TNO
Fish.

