Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

Corona overleg visketen
Wekelijks vindt op Urk het periodieke coronaoverleg plaatsgevonden tussen de aanvoer,
afslagen en verwerking/handel. In deze overleggen, waar de Visfederatie bij betrokken
is, worden de ontwikkelingen in de visketen in de huidige crisis besproken.

Ook wordt wekelijks weer gekeken wat de huidige situatie is rondom de vraag en het aanbod van de
Noordzee visproducten tijdens de COVID19-pandemie. Op basis hiervan kunnen de producenten
organisaties (PO’s) ervoor kiezen om noodplannen te maken voor de aanvoer.
Voor deze week (week 20) hebben de PO’s besloten de urenregeling te verruimen naar 120 uur voor
de tongvisserij (>1.000 kg tong per reis) in stand te houden.
Voor de garnalenvisserij mag er maximaal 60 uur gevist worden per week (maandag vanaf 00:00 uur
tot woensdagmiddag 12:00 uur). Garnalenvissers kunnen eventueel weken stapelen, waarbij ze een
visweek kunnen benutten tot vrijdagmiddag 12 uur (weekend verbod geldt nog steeds). De volgende
week mag dan niet gevist worden.
Voor de Noorse kreeftenvisserij wordt geadviseerd meer bewust te vissen om marktverstoring te
voorkomen. Schepen dienen vooraf een afnemer voor de vangst aan Noorse kreeft te hebben en
klokverkoop wordt ten sterkste ontraden. De aanvoer van maximaal 1.500 kg Noorse kreeft per week
blijft in tact.
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Daarnaast kan er dankzij Europese steunmaatregelen nog steeds gebruik gemaakt worden van een
stilligregeling. Voor de platvisvisserij (dus niet alleen tongenvisserij) maakten in week 19 74 kotters
gebruik van deze regeling:
•
•
•

16 vaartuigen < 260 PK
37 vaartuigen 260 – 300 PK
21 kotters > 300 PK

In de figuur hieronder wordt de prijsontwikkeling per week voor griet, rode poon, mul, schol, tong en
tarbot op de Nederlandse afslagen weergegeven. De prijsontwikkeling is in het algemeen negatief. In
week 18 lag de gemiddelde prijs voor griet, tarbot en tong op respectievelijk €5,30, €5,59 en €9,12. De
gemiddelde prijs voor schol lag in dezelfde week op €1,70.

Prijs ontwikkeling
€16,00
€14,00
€12,00
€10,00
€8,00
€6,00
€4,00
€2,00
€10

11

12

13

14

15

16

17

18

2020
Griet

Rode poon

Mul

Schol

Tong

Tarbot

De PO’s zijn verantwoordelijk voor de regulering van de aanvoer voor zover zij daar voor kiezen. In de
huidige crisis is de situatie elke week anders. Vanuit de handel en verwerking proberen wij een
marktbeeld te schetsen. De hoop is dat de afzet van Noordzeevis nog enigszins kan blijven doorlopen
is deze moeilijke situatie.
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