CAPITA SELECTA

Snelle Oplossing Problemen Meervalsector Geboden

Neemt Initiatief, Meervalkwekers!
'Vis kweken kan iedereen. Vis verkopen, dat is de kunst '

Een gezegde

door J. Scheerboom

Een aant al (6) meervalkwekers is gevraagd naar de oorzaken van de huid ige problemen in
de sector en naar een mogelijke uitweg. In dit artikel staan enkele react ies en suggesties
om uit de impasse te raken.
Ge', nterviewde kwekers zijn niet bij name
genoemd. Een belangrijk argument hiervoor is dat de redactie zo beter in staat is
de discussie die hiervan kan komen, in gebaande wegen te leiden. U wordt verzocht
reacties naar aanleiding van dit artikel te
mailen naar: jem.scheerboom @wellant.
nl
Spe/ers in het (meerval)spe/
In de meervalsector gaat het om de volgende deelnemers:
1. De pootviskwekers:
a. Fleuren en Nooyen in Someren (1,5 x
106 visjes)
.
b. Dicky van Zanten in Oriel (10 6 visjes)
c. Willem Rodink (0,5 x10 6 visjes) in Noordsche Schut (bijTienderveen)
d. Hiernaast een klein aantal 'zelfkwekers '
2.
a.
b.
c.
3.

Een drietal voerleveranciers
Nutreco
Coppens
Joosten-Luycks
Een 25-tal kwekers die poot visjes laten
opgroeien tot vermarkt bare vis.

4.
a.
b.
c.
d.

Een viertal visverwerkers:
Walraven
Knol
NeVisma
OK Fish

Hoe de prijs van meerva/ at kwekerij tot
stand komt
Commentaar van een kweker: 'Het zijn
niet de leveranciers van pootvis, ook niet
de voerfabrikanten en de kleinere kwekers
die de vis zelf aan de man brengen, het zijn
kwekers die produceren voor verwerkers
die problemen hebben.
Deze problemen zijn tot de volgende oorzaken terug te voeren:
1.

De kwekers krijgen te weinig geld voor
het gekweekte product
2. Zij zijn niet in staat de hoeveelheid
pootvisjes die wordt ingezet in overeenstemming met de hoeveelheid
vis te laten zijn die de afnemers naar
verwachting over drie/vier maanden
zullen verwerken. Zij zijn daarom niet
in staat vis regelmatig af te leveren en
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het management te optimaliseren'

'Waar vooral vindt de gefileerde meerval
aftrek?,
'De grootste afnemer van de Nederlandse
meerval is Deutsche See, groothandel in
levensmiddelen met ca. 1700 medewerkers.
De aanbieders worden met name door deze
groothandelaar tegen elkaar uitgespeeld.
De aanbieders proberen elkaar uit de markt
te werken door scherpere prijzen te bieden,
door dus een lagere prijs dan de ander te
bieden.
Welke aanbieders zijn met elkaar in concurrentie?'
'Walraven en Knol. NeVisMa heeft nu andere markten in Duitsland en Polen gevonden
en doet niet meer mee met de uitputtingsslag. NeVisMa was dus zo wijs. Het is zelfs
zo dat er bij gebrek aan vis, NeVisMa vis
inkoopt bij haar concurrenten. Maar Knol
en Walraven bewegen zich nog steeds op
dezelfde markt'
'Kunnen de heren Knol en Van den Berg
(de eigenaar van Walraven) niet tot een
vergelijk komen?'
'Die twee schijnen moeilijk met elkaar te
kunnen praten. Daarvoor verschillen de
persoonlijkheden te zeer. Ze willen beiden
vis kwijt aan Deutsche See. Een van de twee
gaat met de prijs omlaag. De ander kan
niet anders dan hierin meegaan, want het
alternatief, de vis invriezen, is duurder.
Echter, verlaging van de prijs van de meervalfilets leidt niet tot verlaging van de prijs
in de supermarkt. De consument zal dus
door een prijsverlaging van de filets niet
meer meerval kopen. En stel, dat dit zou leiden tot prijsverlaging in de supermarkt: een
consument zal hierdoor niet meteen meer
meerval eten. Het gevaar bestaat zelfs dat
de consument het product gaat beschouwen als 'commodity ', als handelswaar dus,
en niet als een product met exclusieve gezondheidsclaims en bijzondere smaak'
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Uit Walraven INFO
Walraven verschaft de 'aangesloten' kwekers regelmatig informatie over marketing,
de veranderingen in omzet en de prijzen en
de verbetering van het product. Zo konden
de kwekers in 'Walraven INFO' van 1 april
2005 het volgende lezen:
Prijs beweging tav 2004
Meerval:
Jan
94 %
Feb = 97 %
Mrt = 97 %
U ziet dat er geen echte stijging in de markt
zit. ledere poging tot prijsstijging wordt
in de kiem gesmoord, de concurrentie is
eenvoudig te dichtbij. Walraven vindt dat
hier van een ongezonde situatie sprake
is. Ook denken wij dat er sprake is van
oneerlijke concurrentie. Met een normale
kostencalculatie kan men geen filets aanbieden op het peil zoals dit nu reeds enkele
jaren gebeurt. Wanneer men hoort dat er
bedrijven zijn welke hoofdzakelijk in het
weekeinde en/of 's nachts werken, vragen
wij ons af of dit de toekomst moet zijn van
onze meervalsector.
Het is wachten op de dag dat er controle acties plaats zullen vinden door het ambtenarencorps. Dit kan niet zo blijven voortduren.
Straks komen er allerhande schandalen,
waarbij ook de oppassende bedrijven beschadigd worden. Men beschadigt namelijk
de gehele sector. Wij roepen hierbij dan ook
op om te stoppen met aile alternatieve vormen van bedrijfsuitoefening. Een normaal
bedrijf werkt gedurende normale tijden op
normale dagen met een goede registratie
en hygiene '
Tot hier het citaat uitWalraven INFO
Wij kunnen hier aileen maar het volgende
aan toevoegen: Elk bedrijf is bij het realiseren van de doelsteliing vrij in de bedrijfsvoering, dus vrij in de mate waarin
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in machines of in arbeid is ge'investeerd,
mits het maar voldoet aan de criteria die
worden gesteld door ARBO en de diverse
keuringsdiensten.
Meer transparantie gewenst?
Transparantie lijkt om verschillende redenen wenselijk:
a. De productie is te plannen door het op
de juiste tijd inzetten van een passend
aantal pootvisjes
b. Het maakt het mogelijk kweekresultaten
te analyseren en terug te koppelen
c. Ais in ketenverband wordt gewerkt, is
het mogelijk een rechtvaardige beloning
voor zowel kwekers als verwerkers vast
te stellen.
Reactie van een kweker op de wenselijkheid
van transparantie:
'Het is globaal zo dat de consument ge-

durende df! maanden mei tot en met september minder meerval koopt. Gedurende
de periode mei tot september kan dus
minder worden afgezet. Men mag daarom
verwachten dat men bij het opleggen van
pootvis hierop anticipeert. Dit gebeurt niet!
Door gebrek aan transparantie is het in de
sector nog niet mogelijk om aanbod gelijk
met de vraag te laten opgaan ! Men blijft
maar onbeperkt inzetten in de veronderstelling dat lagere opbrengsten per kg kunnen
worden gecompenseerd met meer kilo's!
In dez zomermaanden zitten de bassins
soms boordevol meerval die men noodgedwongen laat doorgroeien tot soms weI
een stuksgewicht van weI een paar kilo. Dit
heeft een aantal gevolgen:
1. De vissen nemen proporties aan die
slecht te vermarkten zijn.
2. Overbevolking in de visteeltsystemen
3. Druk op de markt. Daardoor kunnen

Moederdier op kwekerij Aqua Vita in Oriel,
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opbrengstprijzen tot kerstmis laag blij yen
4. Het is niet mogelijk zich te houden aan
het kweekplan; het management loopt
in de war. Hierdoor vindt een minder
optimale productie plaats en is een
hogere kostprijs het gevolg .
Vorig jaar gebeurde het dat het biofilter de
groeiende vismassa niet meer aankon en
dat hierdoor tonnen meerval verloren zijn
gegaan. Oit jaar kan dit weer gebeuren. Oit
komt de goede naam van het product niet
ten goede. Aileen bij meer samenwerking
en transparantie is het mogelijk de schadelijke gevolgen van de 'zomerdepressie'
in de afzet tegen te gaan! '

Commentaar van een kweker:
Voor de optimalisatie van de productie is
het nodig dat pootvisjes continu worden
ingezet. Aileen bij goed overleg tussen
pootvisleverancier, kweker, verwerker is
een vloeiende lijn in de planning te realisereno Eventueel moeten de filets worden
ingevroren, zoals dit ook in de rundveesector gebeurt en zoals dit ook op zekere
schaal bij Walraven plaatsvindt. Oit kost
wat, maar dit levert de kweker op den duur
weI meer op '
Over de wenselijkheid van meer transparantie merkte een andere kweker het
volgende op:

Transparantie helpt de productie in overeenstemming met de behoefte te krijgen,
maar de belangen van de kwekers zijn
nog te tegengesteld. Voor transparantie
is echter ook vertrouwen in elkaar nodig
en vertrouwen zou ik niet in iedereen in de
sector stellen. Ik zal een voorbeeld geven
uit de praktijk. Ik word gebeld met de vraag
hoeveel ik krijg als ik lever aan die en die.
Ik antwoord eerlijk: Euro 1,10 Oezelfde dag
wordt de afnemer die mij euro 1,10 betaalt,
benaderd door de beller met de vraag of hij
niet zijn meerval voor euro 1,05 per kg wil
afnemen. Ik raak zo dus mijn afnemer kwijt.
Ik word dus in het vervolg minder open.
En zo zijn er velen die een niche-markt
gevonden maar hierover niet met andere
kwekers zullen spreken, want de ervaring
heeft geleerd: deze markt is men anders
kwijt. Transparantie is voor de handel niet
altijd een goede zaak! En ook voor een
verwerker is transparantie naar de kwekers
niet in zijn belang '
Kortom: transparantie wordt niet altijd
gewaardeerd, door zowel kwekers als
verwerkers

Kwekers zitten niet op een /ijn
Dit zou toch voldoende aanleiding moeten
zijn om in een vorm van een samenwerkingsverband de productie transparant te
maken?'
Reactie van een kweker:
Daarvoor zitten de kwekers nog te weinig
op een lijn. Oat komt omdat een deel van de
kwekers een contract heeft lopen met een
afnemer en dat een ander deel van de kwekers bestaat uit 'vrije mensen' die mogen
verkopen aan de verwerkers. Het is daarom
erg moeilijk dat de kwekers op een lijn komen te zitten. Vooral het feit dat een deel
van de kwekers contractueel afhankelijk is
van een verwerker, die daardoor invloed
kan uitoefenen op de kwekers, is een steen
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des aanstoots (lees de ingezon den reactie
die de redactie van AQUAcultuu r kreeg
na het mislukken van de A BAB/bemiddeling (2)). Veel van deze kwekers gedragen
zich, contractueel gebonden als ze zijn,
o ndergeschikt aan de ve r werker. Het is
belangrijk dat deze kwekers inzien dat een
verwerker in eerste instantie aileen maar
ge i"nteresseerd is in het rendabel maken
va n verwerken van vis '

'Maar een verwerker is er toch bij gebaat
dat het de kwekers goed gaat. Hij is dan
verzekerd van voldoende aanvoer'
'Een verwerker zal daarom stimuleren dat
de kwekers zo veel mogelijk vis produceren.
En wat er gebeurt is dat kwekers tegen elkaa r worden uitgespeeld en de verwerker
een machtspositie verwerft'

'Maar Walraven is toch eigenlijk ook zelf
kweker, omdat hij werkt met contracten?'
Wa lraven is inderdaad ook zelf kweker,
net zoals NeVisMa bestaat uit een paar
kwekers . Legaal en bedrijfstechnisch is
er niets op deze bedrijven aan te merken,
aileen voor de sector als geheel hebben zij
onvoldoende oog'
Reactie van een kweker:
'In de keten pootvisleverancier-kwekerverwerker-eindafnemer vormt de kweker
de zwakke schakel.
Oorzaken zijn de
vers chillende belangen, het gebrek aan
vertro uwen en, als gevolg van het gebrek
aan transparantie, het gebrek aan relevante
bedrijfsinformatie. Niet aileen ontbreekt
het aan informatie omtrent de hoeveelheid p ootvis die is ingezet, het ontbreekt
bij de kwekers ook aan informatie over
de prijzen die andere kwekers voor de vis
krijge n. Bovendien is het de kwekers geheel
niet duidelijk hoe de prijsvorming voor de
kwekers en hoe de verdiensten voor de
verwerkers tot stand komen. Het zou al
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Martin van Dam, HEAO-student
te Arnhem zei het al tijdens de
afgelopen ALV-avond van 23 juni
j.1. (lees de inhoud van zijn bijdrage
elders in deze aflevering): de sector
is onderling verdeeld en staat er
daarom zwak voor. Een constante
en renderende prijszetting wordt
daardoor onmogelijk gemaakt. Dit
is op den duur dodelijk voor de
sector; Nederland is te duur voor
primaire productie, tenzij wordt geinvesteerd in een betere kwaliteit.
Hiervoor is geld nodig voor onderzoek naar kwaliteitsverbetering,
geld dat wordt verdiend als door
goede marketing voldoende vraag
ontstaat. Men moet er van worden
overtuigd dat vis ons voorziet van
noodzakelijke vetzuren, nodig voor
het optimaal functioneren van de
hersenen, dat vooral (vette) vis ons
deze vetzuren levert. Bovend ien
scoort gekweekte meerval hoog
wat betreft duurzaamheid : in de
' Goede Vis Gids ' van Stichting de
Noordzee en de
'vis-a-card ' van Greenpeace staat
de vis hoog (met groene stip) genoteerd .

een hele vooruitgang zijn als hierover in de
vorm van een nieuwsbrief, eventueel per
internet, informatie wordt verschaft '

' Hoe zouden meervalkwekers kunnen
anticiperen op de mindere consumptie
gedurende de zomermaanden?'
'In de maanden juni/juni ontstaat een overschot met een heel lang effect, zodat kwekers in augustus de vis niet kwijt kunnen
en de prijs tot december laag blijft. Vanaf
mei moet er daarom minder vis worden
aangeboden, ofwel: al in februari moeten
minder pootvisjes worden ingezet. Afgelo-
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Hieronder staat een deel (door de redactie ingekort) van een ingezonden
mail, naar aan leiding van het mislukken van het ABAB-overleg

Boos
Kwaad,woest, verbitterd en teleurgesteld ben ik, dat het initiatief strandt.
Hoe kan het dat een enkele man dit kan
tegenhouden. Waarom wordt hij niet
door zijn kwekers hierover aangesproken? Omdat hij nag enkele jaknikkers
in dienst heeft? Wordt niet iedereen
beter bij het slagen van dit initiatief? Is
hij bang dat het slaagt, omdat hij het
op het laatste moment saboteert? Wil
hij alleenheerschappij? Waarom doet
hij dit? Is zijn weg de enige en juiste?
Of is oak hij boos dat het hem niet is
gelukt en mag daarom ons initiatief
niet slagen? Ik weet het niet! Wei weet
ik dat de rekening op het bard van de
kweker komt te liggen. De verwerkers
gaan door met een interne strijd die de
kweker betaalt. Er wordt onvoldoende
gepromoot, waardoor de groei in de
markt niet wordt gerealiseerd. Oak
dit heeft een negatieve werking op de
prijs. De voerleveranciers produceren
oak niet onder de kostprijs, wei zullen misschien de individuelen meer
betalen am de grootmacht tevreden te
houden. Conclusie is dat de kwekers
onder de kostprijs moeten leveren. Hoe
laag kan de prijs zakken, is 50 cent wei
echt de bodem of zijn er nag kwekers
die ze vooi- 40 of 30 of misschien 25
cent blijven leveren. Probeer het uit!
Ais de afzet niet gestimuleerd wordt
is er voor de komende jaren nag voldoende (over)productie. En zijn er tach
kwekers die iets meer willen beuren
dan kostprijs(wat heel goed mogelijk
is)? Een klein beetje opgelucht '

t ~--------------------------~
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pen februari echter dach ten de kwekers: het
gaat goed, dus veel pootvisjes inzetten'
Wat drijft de kwekers?
'Wat drijft de kwekers om steeds maar
meer pootvisjes in te zetten, terwijl men
weet dat men met verlies zal produceren?'
'Oat komt omdat kwekers worden gedreven
door de fixatie door te gaan, zich voor 100
% voor het bedrijf in te zitten. Economisch
overleven drijft hen waarbij men er van uit
gaat dat men aileen bij een inzet van 100 %
de economische slag met andere kwekers
zal overleven. Voor veel ondernem ers
is het kweken van meerval iets dat er bij
wordt gedaan. Eventuele verliezen hoopt
men te kunnen compenseren met winst uit
een andere bezigheid. Van stoppen terwijl
het nag kan of van minder produceren am
gezamenlijk een hogere prijs per kg te realis~ren, wil men gewoon niets weten, vooral
nlet omdat stoppen met kweken voor de
meesten duurder is dan doorgaan . Te zeer
gaat men er hierbij van uit dat het kweken
van vis is te vergelijken met bijvoorbeeld
de kalver- of de varkenssector. Men vergeet
dat de kweker van vis veel meer rekening
moet houden met zijn collega!concurrent uit
goedkope landen, omdat er een mondiale
activiteit is. Op den duur kan een Nederlandse meervalkweker de concurrentie met
'!eze goedkope landen niet aan, tenzij hij
Investeert in kwaliteit'
Een kweker:
'Het kan niet anders of bij deze aanhoudend te lage opbrengstprijzen wacht ons
een koude sanering. Velen zijn er op dit
moment al mee gestopt, zoals bijvoorbeeld
de gebroeders Heidemans uit Espel, Gijs de
R~ad uit Culemborg, Staart en Scheringhals
U/t Tzummaraum, Hermes uit Etten Leur
De Beijer uit Bladel en Rene de Vries ui~
Drachten. Er worden nu oak veel minder
pootvisjes verkocht. De producenten van

pootvis zetten nu ook minder larfjes in,
een verstandige politiek in plaats van de
andere pootvisleveranciers met verlaging
van de prijs te concurreren wat de kwekers
weI doen'

Reactie van een kweker:
'Het kan niet anders of aan het vermogen
van de grote kwekers om onder de kostprijs
te leveren komt een einde. Als men wit dat
de meervalsector van koude sanering, die
nu al is begonnen, herstelt, is het wenselijk dat er slechts een verwerke: overblijft.
Het liefst een verwerker waann kwekers
ve rtrouwen kunnen hebben . Er kan dan
weer naar worden gestreefd kwaliteit-vis
te leveren. Ik bedoel vis met het idea Ie
gewicht van 800-1200 gram.
Een vorm van cooperatie is noodzakelijk.
De winst is dan de synergie van kwekers
waa rbij gegevensuitwisseling omtrent
vraag van de markt, hoeveelheid in te zetten
pootvisjes, uiteindelijke kwalite.it ~n wensen
ter verbetering van de kwalltelt worden
kortgesloten. Er moet dan ook worden
afgesproken dat er een basisprijs is voor
af te leveren meervaf'
Een kweker: Het is de vraag, gezien de
ervaring, of een cooperatie van meervalkwekers in Nederland mogelijk is en of men
nog weI in Nederland verder wil met grootschalige bulkproductie. Ook het buitenland
begint nu op grote schaal Afrikaanse meerval te produceren. Op dit moment wordt het
eindproduct nog niet aangeboden, maar
binnen een paar jaar kan men in Nederland
niet meer tegen het aanbod uit goedkopere
landen concurreren
Een kweker: 'Ik heb uit eerste hand vernomen dat een producent van Afrikaanse
meerval uit een goedkoper land onlangs
bij een verwerker op bezoek was en dat de
verwerker heeft gevraagd aan de producent
aan hem te leveren.
Overleving van het verwerkingsbedrijf staat
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bij deze verwerker voorop, zeker niet compassie met de andere schakels in de keten .
Gelukkig voor de Nederlandse kwekers was
de buitenlandse kweker nog niet in staat
aan de vraag van de Nederlandse verwerker te voldoen, anders was het nu al einde
verhaal van de Nederlandse bulkproductie.
Maar duidelijk moet zijn: de bijl staat al aan
de wortel van een sector die het mogelijk
maakt bulk te produceren.
Op dit moment ziet er naar uit dat aileen
kleinschalige productie en verkoop aan
huis in Nederland toekomst heeft. Dit was
ook de conclusie van Martin van Dam op
de ALV-avond ' (zie kaderstukje)

Een kweker:
De kwekers moeten NU het initiatief nemen
willen zij van wat nu nog overeind staat van
de sector redden. Als een orgaan moet men
kunnen optreden. De kwekers moeten NU
een front maken en de verwerkers dwingen
rekening te houden met ALLE deelnemers
in de keten, waarbij elke deelnemer een
fatsoenlijk inkomen verdiend, berekend
volgens de officiele normen van het LEI
(uiteengezet in het hieraan voorafgaande
artikel). Het alternatief is koude sanering
en kleinschaligheid '
Hoe de impasse te doorbreken ?
Suggesties van enkele kwekers: 'Kwekers moeten op een lijn komen. In eerste
instantie moet samenwerking tussen de
'vrije kwekers' worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door periodieke nieuwsuitwisseling via internet. Ten tweede moeten de
contractkwekers wakker worden geschud.
Zij moeten inzien dat zij van de contracten
af moeten komen, hoe dan ook. Niet voor
niets is een aantal contractkwekers met
meerval kweken gestopt.
Als kwekers in staat zijn een lijn te trekken,
zijn ze in staat als gelijkwaardig de verwerkers tegemoet te treden'
'Elke schakel binnen een keten behoort
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een ander van dienst te zijn. Aileen door
dienstbaar te zijn aan de sector kan men
respect afdwingen. Dit is heel wat anders
dan verdeeldheid te zaaien en volgens het
principe verdeel en heers een machtspositie
proberen te verwerven. Zo iemand zal op
den duur aan het kortste eind trekken'

Aansluitende opmerkingen en aanbeveIingen:
Nog is de meervalsector verdeeld. Verdeeldheid is er tussen de kwekers . Verdeeldheid
is er tussen de verwerkers. Uiteenlopende
belangen en wantrouwen beletten dat kwekers zich in een vorm van samenwerking
verenigen, terwijl kwekers uit goedkopere
landen op het punt staan de filets aan de
Duitse markt aan te bieden. Meervalbedrijven die direct aan huis produceren voor
een eigen markt hebben, zoals de verhou dingen er nu voorstaan, in Nederland toekomst, en de paa r kwekers die een goede
samenwerking hebben met de verwerkers.
En een goede samenwerking tussen de
verwerkers is noodzakelijk. Grootschalige

productie heeft aileen kans van slagen als
op basis van wederzijds vertrouwen een
samenwerkingsverband wordt opgericht,
waarbinnen allereerst wordt gewerkt aan
marketing, overproductie wordt voorkome n
en elke deelnemers verzekerd is van een
redelijk inkomen. Sommige kwekers gaven
het aan: de 'vrije kwekers ' kunnen zich als
eersten organiseren. Vervolgens dienen de
kwekers onder 'wurgcontract' er van wo rden overtuigd dat een 'samenwerkingsverband' op basis van wederzijds respect een
betere optie is. Aileen als wordt gewerkt in
samenwerkingsverband en aandacht wordt
besteed aan kwaliteitsverbetering is het
mogelijk de hete adem van de concurren t ie
van goedkope landen voor te blijven.
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Op de Albert CUljp in Amsterdam ligt onverwerkte meerval voor € 6,50 per kilo.
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