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Actualisatie waardebepaling garnalenvergunning
Wim Zaalmink en Arie Mol

Inleiding
In 2015 is door Wageningen Economic Research een studie uitgevoerd naar de waarde van
garnalenvergunningen (Turenhout et al., 2016). Deze waardeberekening is medebepalend geweest
voor de vaststelling van een maximaal bedrag voor vrijwillig uit te kopen vergunningen voor
garnalenvissers op de Waddenzee (zie Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,
maart 2020). Omdat de goedkeuring vanuit Brussel op de regeling lang op zich liet wachten, kon de
uitkoopregeling pas in 2020 worden opengesteld. Bij die openstelling werden te weinig aanvragen
ingediend om aan de voorwaarden van de regeling te voldoen. Er was een minimum van tien
aanvragen nodig en er werden zeven aanvragen ingediend. Navraag leerde dat de berekende
maximale vergoeding (gebaseerd op informatie tot 2014) lager was dan de actuele marktwaarde.
Wageningen Economic Research is gevraagd een actueel inzicht te verschaffen in de waarde van de
GK-vergunningen aan de hand van recente gegevens met daaraan gekoppeld de vraag of de
waarde afhankelijk is van de grootte (vermogen in kW) van de kotter waaraan de vergunning
gekoppeld is.

Uitgangspunten
Bij de nieuwe berekeningen wordt dezelfde methodiek gebruikt als Turenhout et al. (2016)
gebruikte, met de volgende gegevens en uitgangspunten:
• Gegevens tot 2014 uit notitie Turenhout et al. (2016)
• Periode 2014 t/m 2018: BIN-gegevens 1 van gespecialiseerde garnalenkotters (>95%
garnalenvangst) met GK-vergunning
De waarde van de vergunning is als volgt berekend:
Het ondernemersinkomen bestaat uit het deelloon van de ondernemer plus de winst uit de
onderneming. Hierop wordt een ‘fictief’ alternatief loon in mindering gebracht: het maximum van
functiegroep E uit de CAO LEO. In 2019 bedroeg dit € 34.668 per jaar. De waarde van de
vergunning is het verschil vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor. Bij gedwongen verkoop of
1

BIN = Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Dit is een steekproef van in dit geval
visserijbedrijven waarmee technische en economische informatie wordt verzameld. Zie ook www.agrimatie.nl.
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sanering (onteigening) wordt meestal gebruik gemaakt van een kapitalisatiefactor 10; bij een
vrijwillige verkoop geldt een kapitalisatiefactor 5 (Zaalmink et al., 2018). In deze notitie is
uitgegaan van een factor 5. Naast bovenstaande waardering (methode 1) kan de waarde van de
vergunning ook worden gebaseerd op een gestandaardiseerde kostenstructuur met toekomstige
prijsverwachtingen (methode 2), waarbij deze verwachtingen vaak ook weer afgeleid zijn van de
resultaten uit het verleden. Deze methodiek sluit aan bij de verwachting dat de ondernemer de
waarde van de vergunning in de vrije markt baseert op zijn of haar verdienverwachtingen voor de
toekomst.
In het hiernavolgende wordt inzicht gegeven in de economische prestaties van de garnalensector,
die medebepalend zijn voor de waarde van de vergunning, en vervolgens wordt een inschatting
gegeven van de waarde voor garnalenkotters in verschillende groottesegmenten op basis van beide
methoden. Daarnaast wordt op basis van de toekomstige prijsverwachtingen de gevoeligheid voor
veranderingen in deze prijzen bepaald om de waarde van de vergunning te bepalen.

Economische resultaten garnalenvisserij
De voorgaande studie naar de waarde van garnalenvergunningen (2016) was gebaseerd op
resultaten over de periode 2004 t/m 2013. Op dit moment zijn economische resultaten t/m 2018
beschikbaar, inclusief een raming voor 2019 (zie figuur 1). Vooral 2016, 2017 en 2018 waren
topjaren voor de garnalenvisserij. Naar verwachting is het jaar 2019 echter verliesgevend (raming).

Figuur 1

Bedrijfsresultaten garnalenvisserij (bron: Visserij in Cijfers)

De meest bepalende factoren voor het economisch resultaat zijn prijzen en vangsten van garnalen
(figuur 2). De ontwikkelingen in deze twee grootheden zijn vaak tegengesteld. In 2016 trok de prijs
bij gelijkblijvende aanvoer aan, waardoor de totale waarde sterk toenam, in 2017 nam de aanvoer
sterk af, maar bleef de prijs nagenoeg gelijk, en in 2018 zien we een hoge aanvoer en lagere prijs.
Het jaar 2019 lijkt erg slecht te worden door een lage aanvoer gecombineerd met een lage prijs.
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Prijs, aanvoer en totale waarde van garnalen gevangen door de NL vloot (bron:

Visserij in Cijfers)

Een belangrijke kostenpost wordt gevormd door de brandstofkosten. De olieprijs is hier sterk
bepalend voor (figuur 3). Deze vertoont een fluctuerend verloop met een maximumprijs van meer
dan € 0,60 per liter in 2012 en daarna een sterke daling tot € 0,34 per liter in 2016. Dit droeg bij
aan de goede economische resultaten in die jaren.

Figuur 3
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Verloop van de gasolieprijs (bron: Visserij in Cijfers)
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Het ondernemersinkomen is sterk afhankelijk van de besomming. Figuur 4 geeft besomming en
ondernemersinkomen weer voor de gemiddelde garnalenkotter met een GK-vergunning voor de
periode 2014 t/m 2018. Ramingen voor het jaar 2019 laten zien dat dit een zeer slecht jaar zal
worden met een negatief ondernemersinkomen. Ook 2020 wordt zeer waarschijnlijk een slecht jaar,
omdat er als gevolg van COVID-19 veel minder garnalen in Marokko gepeld kunnen worden.
Hierdoor zijn zowel de aanvoer als de prijzen sterk gedaald. De economische perspectieven op korte
termijn zijn dus slecht.
Figuur 5 geeft het ondernemersinkomen weer vanaf 2003, gecorrigeerd voor inflatie. De gegevens
tot 2014 zijn afkomstig van Turenhout et al (2016), vanaf 2014 zijn ze afgeleid uit het BIN. In grote
lijnen kan gesteld worden dat tot en met 2017 het ondernemersinkomen (zij het met pieken en
dalen) gestaag toenam, maar dat de laatste twee jaar zich kenmerken door een sterke daling.
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Figuur 5

Ondernemersinkomen per garnalenkotter vanaf 2003, gecorrigeerd voor inflatie

(bron: BIN gecombineerd met CBS)
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Waarde van de vergunning
Methode 1
Bij de uitgangspunten is beschreven hoe de vrije-marktwaarde van de vergunning wordt berekend:
ondernemersinkomen minus een alternatief inkomen dat kan worden behaald, vermenigvuldigd met
de kapitalisatiefactor 5.
De werkelijke waarde van de vergunning wordt daarbij gebaseerd op het bedrag dat in de toekomst
verdiend kan worden (verwachtingswaarde). Daarom volgen enkele berekeningen met een
‘normatieve kotter’, waarbij twee kW-groepen worden onderscheiden: de kleinere kotters
(< 200 kW), en de grotere kotters (200-221 kW) 2. Dit onderscheid is van belang omdat de grootte
(aantal kW) invloed heeft op de economische prestaties, het ondernemersinkomen en dus ook de
waarde van de vergunning, en ook omdat aan de individuele vergunning een maximum aantal kW’s
is verbonden. Uit een uitgevoerde statistische analyse blijkt dat de waarde significant afhankelijk is
van het aantal kW’s.
We geven eerst inzicht in de economische prestaties en het ondernemersinkomen van deze twee
groepen in de afgelopen jaren (2014 t/m 2018).
In tabel 1 staan diverse kengetallen vermeld voor de twee onderscheiden kW-groepen, berekend uit
het BIN voor de periode 2014 t/m 2018. De toekomstige waarde van de vergunning is afhankelijk
van de te verwachten garnalen- en brandstofprijzen en de vangsten. Opvallend is het verschil in de
opbrengstprijs van garnalen, die bij de tweede kW-groep € 0,16 per kg hoger is. Uit een statistische
analyse blijkt dat dit effect significant is. De oorzaak is niet bekend, maar bij de analyse verderop
wordt met dit verschil rekening gehouden.

Tabel 1

Kenmerken van garnalenkotters naar verschillende kW-klassen (gemiddeld over 2014

t/m 2018)
=< 200 kW

>200 kW

kW gemiddeld

153

220

Aantal waarnemingen in BIN

36

63

Aantal zeedagen

107

126

Vangst per dag (kg)

678

824

Gasolie/zeedag (l)

593

882

Bemanning

2,03

2,26

Overige kosten/jaar excl. brandstof, deelloon (euro)

104.500

160.200

Besomming (euro)

363.500

536.300

Garnalenprijs (euro/kg)

5,01

5,17

Ondernemersinkomen (euro)

132.300

200.900

Waarde vergunning (euro)

490.000

840.000

Bron: BIN

2

Bij deze indeling verschillen de groepen significant van elkaar. De aantallen kotters in het BIN zijn te klein om
meerdere groepen te onderscheiden.
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Figuur 6 geeft de gemiddelde jaarprijzen van gasolie en garnalen weer.

Methode 2
Het is de vraag van welke prijzen we moeten uitgaan om de toekomstige verdiencapaciteit te
berekenen. Er is een berekening van de waarde van vergunningen uitgevoerd met een gasolieprijs
van € 0,50 per liter en een garnalenprijs van € 4,65 per kg, als zijnde een verwachtingswaarde voor
de toekomst die is gebaseerd op de gemiddelde prijzen gedurende een langere periode (2010 t/m
2019) onder de veronderstelling dat de (technische) kengetallen zoals in tabel 1 vermeld gelijk
blijven. Een uitzondering hierop vormt de prijs voor garnaal, die bij groep 1 (<200 kW) € 0,16 lager
is verondersteld. Het ondernemersinkomen is een resultante van opbrengsten en kosten. Hierbij is
eveneens het deelloon van belang, omdat dit zowel een kostenpost voor het bedrijf
(bemanningskosten) als een inkomstenpost voor de ondernemer is. Dit deelloon is berekend als
percentage (40%) van besomming minus brandstofkosten. Dit is de verdeelsleutel die bij
benadering in de praktijk wordt toegepast. Tabel 2 geeft de waarde van de vergunningen weer van
de verschillende kW-groepen onder de genoemde veronderstellingen. In deze tabel wordt tevens
het effect gepresenteerd van een € 0,10 hogere garnalenprijs en een € 0,10 lagere olieprijs.
Figuur 6 laat zien dat de garnalenprijs veel meer fluctueert dan de olieprijs. Dit betekent dus dat
een fluctuerende garnalenprijs veel invloed kan hebben op de waarde van de vergunning.

Tabel 2

Waarde van vergunningen (gasolieprijs is € 0,50 per liter, garnalenprijs is € 4,65 per

kg) voor verschillende kW-groepen
kW-groep

Waarde bij een olieprijs

Verandering in waarde bij

Verandering in waarde

van € 0,50 en een

een garnalenprijs:

bij een olieprijs van:

garnalenprijs van € 4,65

€ 4,75 (€ 4,59 <200 kW)

€ 0,60

(4,49 <200 kW)
=< 200 kW

€ 475.000

+ € 30.000

-/- € 25.000

> 200 kW

€ 685.000

+ € 40.000

-/- € 43.000

Opgemerkt kan worden dat bij de berekening van de vergunningswaarde geen onderscheid is
gemaakt tussen garnalen gevangen in de Waddenzee en op de Noordzee. GK-vergunninghouders
mogen in beide gebieden vissen. De kleinere kotters vissen echter veelal alleen in de Waddenzee,
terwijl het deel van de activiteit van grotere kotters in de Waddenzee varieert tussen schepen en
jaren. Het is niet op voorhand te zeggen dat uitkoop van grotere kotters ook een groter effect zal
hebben op de visserij-inzet op de Waddenzee.
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Conclusies
1. De waarde van garnalenvergunningen is afhankelijk van de grootte van de garnalenkotter, en
daarmee ook van het aan de GK-vergunning gekoppelde vermogen. Bij zwaardere kotters
(meer kW) is het te behalen inkomen van de ondernemer hoger, en daarmee ook de waarde
van de garnalenvergunning.
2. De waarde is afhankelijk van de te verwachten garnalen- en brandstofprijzen. Uitgaande van de
resultaten in het verleden (methode 1) is de waarde hoger dan wanneer wordt uitgegaan van te
verwachten resultaten in de toekomst (methode 2).
3. Bij een toekomstige garnalenprijs van € 4,65 en gasolieprijs van € 0,50 (gemiddelde prijzen
2013-2019), varieert de waarde van de vergunning daarmee van € 522.000 voor kotters in
groep 1 (200 kW of minder, gemiddeld 153 kW) en € 685.000 voor kotters in groep 2 (meer
dan 200 kW, gemiddeld 220 kW). De maximale waarde is hiermee € 3.114 per kW. De waarde
van de vergunning is hoger dan de normatieve waarde die in 2016 is berekend. Een € 0,10
hogere garnalenprijs leidt tot een waardevermeerdering van de vergunning van € 29.000 voor
groep 1 en € 40.000 voor groep 2. Een € 0,10 hogere gasolieprijs leidt tot een € 25.000 lagere
waarde voor groep 1 en een € 43.000 lagere waarde voor groep 2.
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