Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

Vissector komt samen voor overleg COVID-19
Afgelopen vrijdag zijn verschillende partijen van de vissector, waaronder VVU en
Visfederatie, bij elkaar gekomen om de impact van en acties op COVID-19 voor de
vissector te bespreken.

De meest recente afslagcijfers gaven een duidelijk beeld van de impact van COVID-19 op diverse
visprijzen. Door het sluiten van met name de (Europese) horeca is de vraag naar verse (grote) tong en
tarbot fors afgenomen. Tong leverde vrijdag 20 maart op Urk gemiddeld minder dan 10 euro op en
tarbot minder dan 6 euro. Voor schol bleef de prijs goed. Schol wordt veel verkocht als diepvries
product.
Door de afname van de verschillende visprijzen ondervindt de visserij nu ook negatieve impact van
COVID-19. Visserijondernemers zullen zo lang mogelijk willen blijven vissen. De vraag is echter hoelang
dit financieel nog haalbaar is. Visserijondernemers zullen door de PO’s worden geadviseerd om over
te schakelen naar andere doelsoorten, maar de verwachting is dat er een stilligregeling zal komen voor
visserijactiviteiten die zich met name richten op de soorten die nu minder verkoopbaar zijn. Gekeken
zal worden naar een beperkte stilligregeling (vissen met beperkt aantal uren).
Als Visfederatie hebben wij aangegeven dat voor de visverwerkende industrie en visgroothandel met
name in de vers markt een omzetafname van gemiddeld rond de 40% wordt verwacht in het eerste
kwartaal van dit jaar, waarbij bedrijven die leveren aan de groothandel voor horeca en horeca zelf de
grootste verliezen zullen laten zien (tot meer dan 80% van de omzet).
Ook hebben we aangegeven dat in de diepvriesmarkt de omzet gemiddeld gelijk zal blijven of zelfs licht
kan stijgen. Met name bij bedrijven die diepvries leveren aan retail zal mogelijk een (lichte) plus
verwacht worden (tot 20% van de omzet).
Uit het overleg werd duidelijk dat het belangrijks is dat er voldoende liquide middelen beschikbaar
moeten zijn om Noordzeevis te kunnen blijven kopen. Wanneer dit niet meer het geval is, zal de handel
stoppen met kopen op de afslag. Uitgestelde betalingen werken niet bij aan een gezonde mate van
liquiditeit.
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Naast liquiditeit is het ook van belang dat de Europese grenzen open blijven voor de handel in
visproducten. Mochten deze grenzen toch dichtgaan, dan zal dit een extra negatieve impact hebben
op al de schakels in de visketen.
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