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Export kweekvis
stagneert door uitblijven
gezondheidscertificaten
door E. Liewes
De export van in Nederland gekweekte vis naar Frankrijk, Engeland en Duitsland is onmogelijk geworden doordat de overheid deze
partijen kweekvis niet van de door
deze landen vereiste gezondheidsverklaringen kan voorzien. De export van gekweekte paling krijgt
daarbij nog een extra terugslag, nu
Denemarken eist dat de geimporteerde paling vrij is van een infeetie

* De schrijver is zelj viskweker op Texel

met zwemblaasnematoden (Anguillieola).
Ook de export naar Italie van
kweek- en eonsumptieaal zal binnenkort te maken krijgen met een
verbod op de import van met wormen geinfeeteerde aal.
De problemen worden vooral veroorzaakt
door het feit dat het Ministerie van Landbouw en Visserij jarenlang geen geld heeft
willen spenderen aan visziektenonderzoek.
Het CDI is nu aangewezen als het instituut
waar de benodigde gezondheidsverklaringen moeten worden afgegeven. Het zal
eehter nog geruime tijd duren voor dit
instituut alle door onze EEG- partners
vereiste visziekten kan eontroleren.
Daarnaast doet zieh de vraag voor of het
aantal bij het CDI met deze taken belaste
medewerkers de veelheid van werk dan
nog weI aankunnen.
Nu Frankrijk bij elke zending paling reeentelijk een verklaring is gaan eisen waarin
wordt gevraagd of de paling vrij is van een
aantal speeifieke visziekten, kunnen door
het nog steeds niet funetioneren van het
visziektenlaboratorium bij het CDI geen
gezondheidseertifieaten worden afgegeven
en is de export van kweekpaling naar
Frankrijk stil komen te liggen.
De problemen rond de gezondheidseertifieaten, die bij export van in het wild
gevangen vis en kweekvis moeten vergezellen, zullen in de toekomst nog groter
worden. De vraag is in hoeverre de over- ~
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heid deze problemen echt serieus neemt en
des no ods be reid is diplomatieke stappen te
nemen indien blijkt dat de importeisen van
onze EEG-buren niet geheel stroken met
de internationale afspraken hieromtrent.
Ondertussen zitten de palingmesters, meervalkwekers en nu ook de palinghandelaren
met de problemen. Problemen, die een
aantoonbaar fors omzetverlies te zien zullen geven in de toch al moeilijke vishandel.
En dan te weten, dat bij import van pa~ing
en kweekvis in ons land geen enkele
verklaring omtrent het ziektevrij van deze
vis wordt geeist!
Dit maakt de import van in het wild
gevangen vis en kweekvis uiteraard makkelijk maar kan ook desastreuze gevolgen
hebben op de gezondheidstoestand van de
inheemse paling.
Zo is middels importen van paling uit het
Verre Oosten de zwemblaasparasiet in
Nederland terechtgekomen.
De parasiet heeft reeds 90-95 procent van
de paling in het I1sselmeer en andere
wateren geinfecteerd. De geinfecteerde paling groeit slecht en sterft veelal aan de

gevolgen van deze worminfectie. De
schade, die deze parasiet aan de binnenvisserijopbrengsten en palingmesterijen toe. brengt, is enorm en beloopt momenteel
reeds een geschatte 5 miljoen gulden.
Naast deze visziekte heeft de import van vis
uit het buitenland ook al voor andere niet
inheemse visziekten gezorgd zoals bijvoorbeeld Virale Hemorgische Septicaemie
(V.H.S.) bij forellen.
Een voor forel dodelijke infectie. Zonder
restrictief visziektenimportbeleid, blijven
de kansen op het binnenslepen van nieuwe
visziekten nog steeds aanwezig. Nederland
importeert immers vele honderden tonnen
levende forel en enkele duizenden tonnen
levende paling vanuit alle werelddelen.
Al met al is er reden genoeg voor de
overheid om de visziekten diagnostiek bij
het CDI een wat bredere basis te geven dat
die er nu ligt.
De export van kweekvis en wild gevangen
vis mag toch niet stagneren doordat de ons
omringende EEG-Ianden een gezondheidscertficaat eisen voor visziekten die wij
nog steeds niet kunnen diagnostiseren.

