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Beste Schipper, eigenaar en/of bemanningslid,
De kottervisserij beleeft een zware tijd. Vorig jaar incasseerde de kottervisserij een verlies tussen € 1620 miljoen. Tegenvallende vangsten en visprijzen zijn hiervan de oorzaak. Dit jaar is de afzet in elkaar
gezakt als gevolg van de wereldwijde COVID-19 uitbraak. Met noodmaatregelen is voorkomen dat de
prijzen van platvis en garnalen verder dalen maar ook dit jaar zal er sprake zijn van verlies. Om over
een mogelijke no-deal-Brexit nog eind van dit jaar maar niet te spreken. Allemaal oorzaken waar we
als sector zelf geen invloed op hebben maar die ons wel raken. Dat is anders voor oorzaken waar we
wel invloed op hebben en daarover gaat deze brief.
Toename sliptong
Visserijbestuurders krijgen de laatste weken het verzoek om iets te doen aan de dalende prijs van tong.
Het is vooral de prijs van de sliptong die een duikvlucht heeft gemaakt. Tegelijk blijkt uit de
aanvoergegevens dat het percentage kleine tong in de vangst de laatste tijd is gestegen. Er is een sterke
jaarklasse die in de vangst komt die kan leiden tot meer kleine tong in de vangst. Uit de
vangstsamenstelling blijkt echter ook het gebruik van verboden netvoorzieningen (onder andere
touwtjes, binnenzakken en oneigenlijk gebruik van sleeplappen) en het vissen met een maaswijdte van
krap 80 mm, weliswaar legaal, wat zorgt voor een groter percentage kleine tong in de vangst. Het
percentage kleine tong leidt niet alleen tot meer slips in de afslag, maar zorgt ook voor een zwart
circuit aan ondermaatse tong. De afzetmarkt is geduldig, er gaat geen tong verloren, maar de prijs gaat
hard onderuit zolang deze situatie voortduurt. Het leidt op de korte en op de lange termijn tot minder
inkomsten voor de kottervloot omdat het tongbestand letterlijk in de kiem wordt gesmoord en niet tot
volle wasdom kan komen. En de markt wordt verpest. Dat is ronduit slecht rentmeesterschap!
Maatregelen
Als de aanvoer van grote hoeveelheden kleine tong, ondermaats of net aan de maat, op de huidige
wijze doorgaat, heeft het treffen van noodmaatregelen in de vorm van een uren- of kilogrambeperking,
geen enkele zin. Een mogelijkheid om meer grote tong in de vangst te krijgen is het verhogen van de
minimummaat voor tong. Het Belgische voorstel om de maat naar 25 cm te verhogen heeft het eerder
deze maand, met een te zwakke onderbouwing, niet gehaald in Brussel. Die maatregel werkt het
zwarte circuit waarschijnlijk ook nog in de hand. Wat er ook wordt bedacht aan maatregelen, het draait
om draagvlak om deze ook na te leven.

Integriteit staat op het spel
De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), waar 99% van de kottervissers via hun PO bij zijn
aangesloten, is opgericht met het doel om de Nederlandse kottervloot te certificeren voor
duurzaamheid. Er wordt veel geld en tijd geïnvesteerd in certificeringprocedures (MSC), die
uiteindelijk bijdragen aan verduurzaming en een breed maatschappelijk draagvlak als doelstelling
hebben voor de Nederlandse kottervisserij. In al die gevallen is het belangrijk dat er op transparante en
legale wijze wordt gewerkt in de trant van “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Gebeurt dat niet,
dan verliest de visserij uiteindelijk de duur bevochten erkenningen, de certificaten. En dat zal
uiteindelijk een aanzienlijke economische schade voor alle vissers tot gevolg hebben.

Wees een goed rentmeester!
Wij roepen u allen op om een goede rentmeester te zijn. Vis verantwoord en houd u aan de regels.
Voor wie dat nog niet doet, stop direct met illegale praktijken. Laten we er samen werk van maken dat
de afzet en prijs van tong voor langere tijd een belangrijke bron van inkomsten zijn voor u allen.
Wij hebben het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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