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Geachte mevrouw Beekman, 
 
Het coronavirus heeft gevolgen voor onze open samenleving. De Nederlandse overheid neemt in 

navolging van andere landen stevige maatregelen om de verspreiding van het virus te kunnen 

beheersen. Het doel daarvan is om vitale activiteiten zoals gezondheidszorg, hulpdiensten en 

voedselvoorziening veilig te stellen. De Nederlandse vissector speelt daarin een belangrijke rol maar 

wordt inmiddels geconfronteerd met de gevolgen van de beperkende coronamaatregelen. In deze 

brief willen wij uw steun vragen bij het uitvoeren van onze belangrijke taak: het voorzien van de 

bevolking met gezonde en duurzame visproducten.  

Oorzaak  

Het coronavirus heeft zich in korte tijd over de wereld verspreid. Inmiddels is Europa het episch 

centrum van de pandemie geworden met Italië als eerste slachtoffer. De meeste Europese landen 

hebben stringente maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Restaurants, hotels en cateringbedrijven hebben hun deuren moeten sluiten. Maar ook 

supermarkten en speciaalzaken treffen noodgedwongen maatregelen om menselijke contact te 

minimaliseren. Het transport van voedingsmiddelen ondervindt problemen door strengere controles 

aan grenzen of het wegvallen van toegang.  

Gevolgen 

De Nederlandse vissector is vooral gericht op de export van vis, schaal- en schelpdieren binnen 

Europa. De Nederlandse visketen bestaat uit vissers, afslagen, handelaren, verwerkers en 

transporteurs. Een uitermate efficiënte waardeketen die wereldwijd bekend staat. De producten 

worden zowel vers als diepgevroren geëxporteerd naar landen als Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, 

het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.  Deze versproducten zoals tong, tarbot en Noorse kreeft, 

vinden normaal gesproken hun weg naar hotels, restaurants, cateraars (horeca) en retailers in 

binnen- en buitenland. Door het sluiten van de horeca en beperkingen in de Retail is de markt voor 

versproducten significant afgenomen en deels zelfs weggevallen. Het verlies in omzet voor betrokken 

verwerkingsbedrijven wordt voor het eerste kwartaal 2020 geschat op gemiddeld rond de 40% ten 

opzichte van 2019, waar het oploopt tot meer dan 80% voor bedrijven die leveren aan groothandel 

gericht op horeca of de horeca zelf. 

  



          

                       
 

 
 

 

Voor een deel kunnen de van oorsprong versproducten tegen hoge kosten worden ingevroren en 

tijdelijk worden opgeslagen. Het gevolg is dat de prijzen voor deze soorten sterk zullen dalen. Het zijn 

juist ook deze soorten die een belangrijke bijdrage leveren aan het inkomen van de Nederlandse 

vissers. Het gevolg is dat bij het voortduren van deze situatie het niet langer loont voor vissers om 

naar zee te gaan. Uiteindelijk stagneert daardoor de aanvoer van gezonde en eiwitrijke 

visserijproducten. Het niet ondenkbeeldige risico is dat op de coronacrisis een voedselcrisis volgt. Dat 

is een angstbeeld bij velen zoals de laatste weken ook al blijkt uit het ‘hamstergedrag’ van de 

bevolking. In dit kader is het van groot belang dat de Europese Commissie en de lidstaten goed 

afstemmen zodat het transport van voedsel ongehinderd kan doorgaan. Bij mogelijke 

grensmaatregelen dient voedsel prioriteit te krijgen bij de afhandeling. 

Oplossingen 

Het is belangrijk dat er vertrouwen blijft in de voedselvoorziening in Nederland en in andere landen 

van Europa. De Nederlandse visketen wil daar graag haar bijdrage aan leveren. In Europees verband 

heeft de Europese visserijkoepel de Commissie gevraagd om maatregelen te treffen die nodig zijn om 

de aanvoer van vis, schaal- en schelpdieren te waarborgen. Wij verwijzen u graag naar de brief van 

Europêche en EAPO van 17 maart 2020. Zie bijlage. De Europese koepel voor de visverwerkende 

industrie en visgroothandel, AIPCE/CEP, zal op korte termijn ook aandacht vragen hiervoor. Het zou 

goed zijn als de Nederlandse overheid deze maatregelen steunt.  

Verruiming borgsstellingskredietregeling 

Op nationaal niveau kunt u als overheid ook steun geven aan de ondernemingen in de Nederlandse 

visserij. Wij denken daarbij aan het verruimen van de borgstellingskredietregeling zoals die thans 

geldt voor het midden- en kleinbedrijf en voor de landbouw. De vissers zijn hiervan uitgesloten. Op 

het moment dat vissers wel in aanmerking komen voor deze borgstelling, kunnen ze bij hun bank in 

aanmerking komt voor financiering om deze crisistijd te overbruggen. Ze kunnen doorgaan met hun 

visserijactiviteiten zodat er verse vis, schaal- en schelpdieren aangevoerd kunnen worden. Maar ook 

vishandel en –verwerkingsbedrijven zouden met deze borgstelling extra krediet kunnen verkrijgen 

van hun bank om tijdelijke opslag van visserijproducten mogelijk te maken in afwachting van betere 

tijden.  

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) maximaal toestaan 

Veel bedrijven in de visverwerkende industrie en visgroothandel hebben te maken met een verwacht 

omzetverlies van ten minste 20%. De tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom voor drie 

maanden, wordt gezien als goede regeling om hun personeel te behouden. Mochten de problemen 

rondom het coronavirus langer aanhouden, dan vragen wij de overheid de NOW te verlengen. 

Tijdelijke Inkomenssteun 

Visserijondernemers kunnen voor hun bemanning, veelal zelfstandige deelloonvissers, geen gebruik 

maken van de NOW. De visserijondernemers kunnen hun bemanning niet meer uitbetalen op het 

moment dat de kosten hoger zijn dan de baten. Om toch zorg te kunnen dragen voor het aanlanden 

van vis-, schaal- en schelpdieren, is belangrijk dat de bemanningsleden toch uitbetaald krijgen. Wij  

 

 

 



          

                       
 

 
 

vragen de overheid voor deze groep deelloners dan ook dat er een tijdelijke 

inkomenssteunmaatregel van kracht wordt.  

Haast geboden 

Wij verwachten dat er binnen een paar weken mogelijk al sprake kan zijn van een situatie waarin het 

voor de visserij niet langer loont om naar zee te gaan. Om dat te voorkomen is er op korte termijn 

perspectief nodig. Er is dus haast geboden.  

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend lichten wij het 

bovenstaande graag nader aan u toe en denken wij graag mee in oplossingen. Mike Turenhout 

(Visfederatie) T: 06-11205342 E: mike@visfederatie.nl of Derk Jan Berends (Coöperatieve Visserij 

Organisatie) T: 06-46223090 E:  secretariaat@cvo-visserij.nl 

Met vriendelijke groet, 

 
Coöperatieve Visserij Organisatie Visfederatie 

 

 
C. van Beveren 
(voorzitter) 

Drs. G. Pastoor 
(voorzitter) 

 
 
 
Bijlage: brief Europêche en EAPO d.d. 17 maart 2020. 
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