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Visfederatie licht overheid in over situatie visverwerkende 

industrie en visgroothandel rondom COVID-19 

Om de overheid meer inzicht te geven in de impact van COVID-19 op de visverwerkende 

industrie en visgroothandel  hebben we als Visfederatie een notitie gestuurd met daarin 

een omschrijving van de huidige situatie van onze sector. Deze notitie hebben we 

vergezeld met informatie die wij via de vragenlijst bij onze leden hebben 

binnengekregen.   Los van deze notitie is  er nog een gezamenlijke brief naar het 

Ministerie gestuurd vanuit de aanvoer (CVO) en verwerking (Visfederatie).  

 

Hieronder wordt de inhoud van de notitie ‘Situatie visverwerkende industrie en visgroothandel Corona 

virus’ weergegeven, welke wij als Visfederatie verstuurd hebben naar de overheid op 19 maart 2020. 

Algemeen 
De visverwerkende industrie en de visgroothandel ondervindt aan verschillende zijden druk als gevolg 

van het Corona virus. Het algemene uitgangspunt dient te zijn dat voedselproductie en distributie zo 

ongehinderd mogelijk doorgang vindt. Dit is in de door de Europese Commissie uitgegeven Richtlijn 

Grensbeheer adequaat onderschreven. De seafood sector behoort tot de essentiële sectoren 

(voedingsmiddelen) met producten die bovendien gezien de gezondheidsaspecten van belang zijn voor 

de consumenten. Het is daarom wenselijk om de productie en aanvoer van visserijproducten zo goed 

mogelijk te continueren. Doordat bepaalde marktsegmenten stilgevallen zijn is het zaak de aanvoer 

goed af te stemmen op de resterende marktvraag. 

Personeel 
Allereerst heerst de zorg om het personeel en de continuïteit van de productie. Het gaat om 

levensmiddelenbedrijven waarbinnen hygiëne een eerste vereiste is. Dit maakt de bedrijven kwetsbaar 

omdat screening op ziekteverschijnselen wellicht nog meer dan elders leidt tot extra 

voorzorgsmaatregelen. In de meeste gevallen is sprake van arbeidsintensieve processen die vaak in 

ploegendienst plaatsvinden. Uitval door ziekte lijdt al snel tot problemen op de werkvloer. Er is in de 

verwerking ook een aandeel buitenlandse werkkrachten die in deze crisis ervoor kiezen om terug te 

keren naar de familie elders in de EU. Dit kan de beschikbaarheid van mensen op de werkvloer verder 

beperken. Het kan ook na de crisis langere tijd vergen om al het personeel weer op sterkte te hebben. 

https://visfederatie.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200320-Impact-COVID-19-obv-vragenlijst.pdf
https://visfederatie.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200320-brief-aan-LNV-financiële-steun-visketen.pdf
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In de distributie worden bedrijven en werknemers geconfronteerd met extra risico’s en daardoor met 

benodigde voorzorgsmaatregelen. Bij dit alles is het goed om te zien dat personeel in de voedingsketen 

gerekend wordt tot de categorie cruciale beroepen waarvoor bepaalde faciliteiten gelden. Dit moet 

van toepassing zijn op de gehele waardeketen van aanvoer tot logistiek. 

Distributie 
Distributie binnen Nederland levert zover bij ons bekend nog geen grote problemen op. Buiten 

Nederland ligt dit anders, en het is van groot belang dat er internationaal afstemming is tussen de 

lidstaten en de Europese Commissie over maatregelen aan de grens. Vervoer van levensmiddelen dient 

prioriteit te krijgen bij grenspassages waar mogelijke extra maatregelen gelden. 

Import uit derde landen 
De EU is voor ruim 60% van de consumptie van seafood afhankelijk van invoer uit derde landen. 

Nederland speelt een belangrijke rol in deze invoerstromen. Om goederen van buiten de EU binnen te 

krijgen is flexibiliteit van de autoriteiten nodig, daar waar dat geen potentieel gevaar voor de 

volksgezondheid kan betekenen. Te denken valt aan prioriteit en zo nodig verschuiving van personeel 

naar veterinaire importkeuringen en documentenafhandeling bij de grens inspectieposten. Door 

verregaande vermindering van luchtverkeer zijn originele documenten niet altijd tijdig binnen voor de 

zending zelf arriveert. Aangemelde importen komen door ontregelde transporten niet altijd zoals 

gepland binnen. In gezamenlijk overleg tussen bedrijfsleven en overheid moeten we er alles aan doen 

om dit soort zaken creatief te overkomen zonder bureaucratische verstoring. Op EU niveau kunnen 

wijzigingen van wetgeving gekoppeld aan ingangsdata nu slecht haalbaar zijn gegeven de disruptie in 

veel bedrijfsprocessen.  

Een voorbeeld is Reg 2018/775 over origine labelling van primaire ingrediënten. Het tijdig gereed 

hebben van etiketten kan niet geborgd worden doordat grondstofstromen nu kunnen veranderen, 

afhankelijk van beschikbaarheid. In het algemeen is het nu niet de tijd om met belangrijke wijzigingen 

in de regelgeving over voedselveiligheid en consumenten labelling te komen. Gegeven de verstoringen 

in grondstofstromen en bedrijfsprocessen vragen wij om alle bestaande regelgeving ongewijzigd te 

continueren. 

Noodmaatregelen Kabinet 
Het pakket aan nieuwe economische maatregelen zoals door de overheid afgekondigd op 17 maart 

kan, voor zover nu duidelijk is, onverminderd gelden voor bedrijven in de visverwerking en de 

visgroothandel. Ook de andere schakels, inclusief de aanvoer, zal onder deze algemene maatregelen 

moeten vallen. Hierbij is van belang dat in deze deelsector sprake is van midden en kleinbedrijf met 

beperkte stafdiensten waardoor eenvoud en snelheid van toepasbaarheid van de maatregelen van 

groot belang is.  

De prioriteit moet liggen bij maatregelen die rechtstreeks ten goede komen aan de liquiditeitspositie 

van bedrijven zoals belastinguitstel, garantstelling, arbeidsvergoedingen etc. Indirecte maatregelen uit 

de Gemeenschappelijke Marktordening zoals bijvoorbeeld steun voor tijdelijke opslag of minimum 

aanvoerprijzen zullen naar ons idee te weinig impact hebben op korte termijn. 
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Bijlage 1: Notitie Visfederatie - Situatie visverwerkende industrie en visgroothandel COVID-19 

Bijlage 2: Impact COVID-19 obv vragenlijst 

Bijlage 3: Brief aan Ministerie van LNV financiële steun visketen 

https://visfederatie.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200319-Notitie-situatie-visverwerkende-industrie-en-visgroothandel-COVID-19.pdf
https://visfederatie.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200320-Impact-COVID-19-obv-vragenlijst.pdf
https://visfederatie.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200320-brief-aan-LNV-financiële-steun-visketen.pdf

