Beleidsnota
aquacultuur
De laatste jaren blijft de visteelt
zich verder ontwikkelen, zowel in
de wereld, Europa en ons land zelf.
Naar verwachting zal de omvang
van de visteelt in 1989 zo'n 1.000 ton
zijn. Noodzakelijk is, dat het beleid
de ontwikkelingen blijft volgen. Dat
dit gebeuren zalligt in de lijn van de
verwachting, aangezien er regelmatig overleg is tussen de verschillende instanties en vertegenwoordigers
uit de aquacultuur. Dit blijkt uit de
nota 'Een nieuwe balans', die onlangs door het Produktschap voor
Vis is uitgegeven.
Wellicht is het goed de punten
nog eens te expliceren, zo schrijft
het PVV. Het woord visteelt bevat
twee elementen, het woord vis en de
teelt. Door de vis, de visverwerking
en de handel in vis is de visteelt
ondergebracht bij de visserij. Door
het woord teelt is de visteelt een
agrarische activiteit. In de dikke
Van Dale staat onder het woord vee,
onder andere het begrip schubvee,
waarmee geteelde vis wordt bedoeld.
Dit houdt in, dat in principe geteelde vis
zowel moet voldoen aan de eisen die in de
visserij worden gesteld (organoleptische
keuring, waarbij de vis er goed moet uitzien), als aan de eisen, die in de intensieve
veehoudering aan vleesprodukten worden
gesteld, het produkt moet er niet alleen
goed uitzien (dat is doorgaans onder teeltomstandigheden een koud kunstje) , maar
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ook voldoen aan zwaardere keuringseisen, aldus het PVV in de nota.
Anderzijds is het volgens het schap van
het grootste belang, dat visteelt nader en
nauwkeurig omschreven wordt. Zo worden er soms potentiele vistelers in landbouwgebieden geweigerd , omdat visteelt
geen landbouwactiviteit zou zijn en worden er op industrieterreinen visteeltbedrijyen geweigerd, juist omdat het een veeteelt activiteit is. Zo zijn er vele omzetbelastinginspecteurs, die visteeltvoeders niet
rekenen tot veevoeders en dus de visteeltvoeders onder het dure tarief brengen.
Anderzijds kan de visteelt niet gesubsidieerd worden uit de IPR-pot, omdat het
uit de landbouwpotten moet worden gesubsidieerd. Een omsclu'ijving en uitspraak
van het bevoegd gezag in deze zou wenselijk zijn. Zeker als dit zou lei den tot een
situatie, waarbij de visteelt dezelfde rechten en plichten had als de intensieve veehouderij , men denke bijvoorbeeld aan een
epidemieen-fonds. Epidemieen zijn eigenlijk niet te verzekeren en brengen grote
risico 's mee voor de visteler. Daarmee
zou ook een ander gevaar voorkomen
kunnen worden wanneer er een meldingsplicht van ernstige ziekten op visteeltbedrijven zou zijn.
Dit alles zou er volgens het PVV toe
kunnen leiden , dat visteelt een min of
meer herkenbaar produkt wordt, dat zijn
weg kan vinden binnen het totale visassortiment van Nederland. Zo kan geteelde vis zijn weg vinden als een zeer constant visprodukt. Constante kwaliteit,

constante aanvoer, altijd gesorteerd naar
constante grote en een constante textuur.
Het marktsegment wat er voor zo'n visprodukt is , komtde geteelde vis toe. Ten
aanzien van het omzetbelastingtarief op
visvoeder kan nog worden opgemerkt, dat
ondanks herhaald aandringen de Staatssecretaris van Financien nog niet heeft ingestemd om dit tarief gelijk te trekken met
het omzetbelastingtarief voor veevoeders.
Naar onze mening is hier van een ongelijke behandeling sprake. Immers, er is geen
wezenlijk verschil in veevoeders en visvoeders , noch naar soort en karakter van
de produkten, noch naar hun functie in de
produktieketen. Ook de aard van de wijze
van inbedding van produktie en levering

in het maatschappelijke verkeer is gelijksoortig.
Zowel veevoeder als visvoeder dienen
als produktiemiddel in de produktie van
voedingsmiddelen. Ook in andere EGlidstaten liggen de tarieven van visvoeders voor commerciele kweek van consumptievis op een verlaagd niveau. Hierdoor wordt de concurrentiepositie van de
Nederlandse viskwekers nadelig belnvloed. Wij dringen er nogmaals bij · de
Staatssecretaris van Financien op aan visvoeders evenals veevoeders mede het oog
op 1993 in het verlaagde BTW -tarief in te
delen .
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SYSTEMEN
BENODIGDHEDEN
MANAGEMENT
* paling
* glasaal
* meerval
* forel
* garnalen

* zeebaars
* zeebrasem
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