Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

Periodiek overleg met LNV en Europese Commissie
De NZV heeft via de Visfederatie gedurende deze crisis drie maal per week overleg met
het ministerie van LNV, en twee maal per week met de Europese Commissie. Voorzitter
Guus Pastoor geeft in deze meetings steeds een update van de situatie bij de
visverwerkers en handelaren. LNV en de Commissie geven tijdens dit overleg dan weer
de laatste informatie over de activiteiten die bij hun plaatsvinden.

Er geldt nu een bijzonder regime waarin de aanvoerders per week hun productie- en afzetplannen
kunnen aanpassen aan de omstandigheden. LNV moet dit officieel goedkeuren en vraagt daarbij advies
aan de handel/verwerking.
Andere zaken die aan de orde komen zijn logistieke problemen, documenten- en NVWA controles, het
marktbeeld etc. Omdat veel exportmarkten voor verse vis richting horeca en groothandel stilvallen is
het zaak om de afzet via retail en visdetaillisten te stimuleren.
Het Nederlands Visbureau is een actie gestart voor visdetaillisten onder de noemer “zorg een beetje
voor elkaar, neem een visje voor een ander mee”. Wij hebben samen met andere agrosectoren LNV
gevraagd om het voortouw te nemen om Nederlandse retailers aan te zetten meer regionale,
Noordzee en kweekvis in het assortiment op te nemen om de sector te steunen, ook als deze
producten nu geen MSC/ASC label hebben.
De visverwerking en groothandel kan gebruik maken van alle algemene maatregelen die de overheid
heeft afgekondigd voor bedrijven. Niet al die maatregelen werken al. Zo is het nog wachten op de
NOW, de nieuwe regeling voor arbeidstijdverkorting. Wij raden alle leden aan goed naar deze
maatregelen te kijken en met accountants en banken in overleg te zijn over mogelijkheden.
Wij ontvangen graag uw ideeën/ knelpunten of indrukken van de marktontwikkeling om die met de
overheid te bespreken. Ook voor vragen kunt u bij het secretariaat terecht.
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