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NeVeVi op de bres voor
Covid-hulp viskwekers
Door Norbert Jeronimus, secretaris NeVeVi

Toen in maart Covid-19 de kop op stak, kwamen veel viskwekers direct tot
het besef dat dit een ernstige bedreiging zou kunnen vormen voor hun
bedrijfsvoering. De telefoon bij het kantoor van de Nederlandse Vereniging
van Viskwekers (NeVeVi) op de campus in Wageningen stond roodgloeiend. Na
de lock-down medio maart, stagneerde de verkoop voor veel kwekers ernstig
of kwam zelfs geheel stil te liggen. In samenspraak met de leden, werden
door het NeVeVi-bestuur probleem-scenario’s opgesteld met mogelijke korte
termijn maatregelen om de crisis te kunnen doorkomen.

Kwetsbaarheid viskweek
Bij een scherpe afzetdaling hebben viskweker
direct een groot probleem: de vis groeit door en
moet op een gegeven moment uit de bakken.
De kosten van huisvesting, energie en voer
lopen door; bezuinigingen zijn niet mogelijk.
Geproduceerde vis invriezen biedt geen oplossing, omdat deze voorraden de handelsprijzen
tot onder kostprijs zullen drukken, zodra de
verkoop herstelt. De lock-down in Nederland
en Europa legde de horeca voor een groot deel

Door online vergaderen
konden de leden beter
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stil. Veel Nederlandse viskwekers zetten juist
af aan de horeca in heel Europa. De gevolgen
waren dan ook meteen te zien bij kwekers van
alle soorten kweekvis.
Spoedoverleg met ministerie
De voorzitter van NeVeVi heeft in maart, direct na de lock-down, contact opgenomen met
de vaste contactpersonen bij het ministerie
waarmee NeVeVi regelmatig overleg heeft over
beleidszaken en voor belangenbehartiging. Hij
stelde hen op de hoogte van de probleemscenario’s en mogelijke oplossingen. Door deze
specifieke problematiek van de viskwekers
aan te kaarten, kon NeVeVi aansluiten bij het
bestuurlijk overleg van LNV, waarin ook de
verschillende (zee)visserijen zijn vertegenwoordigd.
Steungeld voor de kwekers
Voor LNV werd al snel duidelijk dat de viskwekerijen door de Coronamaatregelen een
groot probleem hadden gekregen en dat er

Palingkwekerij (Stichting DUPAN).
gezocht moest worden naar financiële steun.
Het was op dat moment nog niet duidelijk of er
overvolle kwekerijen zouden ontstaan. Ook bij
andere kwekers in Europa gebeurde hetzelfde,
zoals bij de kwekers van forellen, zeebaars en
zeebrasem. De FEAP (Federatie van Europese
Aquacultuur Producenten), waar NeVeVi bij is
aangesloten, heeft in dezelfde periode overleg
gepleegd met Brussel. Daar is beslist dat gelden
van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken
en Visserij (EFMZV) voor steun mochten worden gebruikt.
In Nederland was een EFMZV pot met 3 miljoen
Euro beschikbaar voor innovatie. Deze pot is
vrijgemaakt, om zowel de schelpdierkwekers
als de viskwekers te steunen. Na goed overleg
met het ministerie en de bestuurders van de
schelpdiersector is de pot in tweeën verdeeld
en is er 1.500.000 euro beschikbaar gesteld.
Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de
viskwekerijen, op basis van de gemaakte omzet
over 2019.
Alle viskwekers profiteren
Niet alleen de NeVeVi-kwekers delen mee in de

steun van de overheid, maar alle viskwekers in
Nederland. De NeVeVi hoopt dan ook dat het
belang van een breed gesteunde vereniging
wordt ingezien en dat viskwekers die nog geen
lid zijn van NeVeVi zich bij de vereniging zullen
aansluiten. Dat versterkt de positie van viskwekerijen in Nederland in toekomstige situaties
waar belangenbehartiging een rol speelt. Het
NeVeVi-secretariaat stuurt graag informatie
toe over de voordelen van het lidmaatschap.
Ledencontact online
Gedurende de eerste weken van de crisis en de
onderhandelingsperiode met het ministerie,
werd er nauw overlegd met alle verenigingsleden. In korte tijd werd een online vergaderstructuur opgetuigd, waardoor de leden op
laagdrempelige wijze konden deelnemen aan de
wekelijkse online vergaderingen en zelfs aan de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, zonder
installatie van ingewikkelde programma’s, of
investeringen in abonnementen of ICT. Daarnaast werden de leden via e-mails op de hoogte
gehouden met verslagen van de online vergaderingen en van de besprekingsresultaten.
Tijdens de Corona-tijd was er daarom een veel
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Yellow tail in kweekbak (Kingfish Zeeland).

nauwer contact tussen het verenigingsbestuur
en de leden, en tussen de leden onderling, dan
anders. Zo heeft ieder nadeel kennelijk ook zijn
voordeel; er kwam door de nieuwe situatie zelfs
al een nieuw verenigingslid bij.
De verkoop komt weer op gang
Inmiddels is, nu de horeca in Europa weer is
geopend, de verkoop voor de meeste soorten
weer op gang gekomen. Er waren in Europa
verschillende warmwaterkwekerijen op koud
water gezet en er werd bij veel vissoorten minder gevoerd. Maar ook de visserij op verschil-

De helft van het EU’s
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lende soorten werd gedurende de lock-down
stilgelegd. Dit gaf in de zomermaanden weer
een positief effect op de verkoop van kweekvis
in Nederland.
Toekomstperspectief voor de sector
Met de nieuwe stijgingen van covid-19-infecties
in verschillende landen blijft het erg spannend
wat er gaat gebeuren en welke maatregelen er
nog gaan volgen. Met het ministerie wordt nog
steeds regelmatig bestuurlijk overleg gevoerd.
Als er opnieuw ernstige situaties dreigen, gaan
we weer in overleg over nieuwe steunmaatregelen.
Het jaar 2020 blijft hoe dan ook erg bewogen en
onzeker. Een jaar waar alle viskwekers met zo
min mogelijk kleerscheuren doorheen proberen
te komen. Hoewel we zeer ingenomen zijn met
het feit dat het ministerie zo sterk achter onze
sector staat, kunnen we niet voorspellen hoe
de toekomst er voor de kweekvis uit gaat zien.
Hopelijk kan de sector het komend jaar uit het
dal klimmen.

