
E-mail William Swinkels aan het ministerie van LNV, woensdag 25 maart 
 
Beste Martha, 
  
Zoals ik aangaf in het overleg is ook bij de viskwekers in Nederland de verkoop naar 10-20% gedaald 
van normaal. De kwekers zullen indien mogelijk gebruik maken van de huidige regelingen, maar die 
zijn heel beperkt.   
  
Dit komt omdat de productie in onze systemen doorloopt en dat alle kosten doorlopen. Daarbij 
ontstaan 2 problemen. 

1.       Als de omzet zo laag blijft zullen de kwekers, zoals nu de datum van 1 juni in zicht komt, 
minimaal 2 maanden de voorraad, die aangroeit, moeten betalen terwijl er geen inkomsten 
zijn. Ik heb een inschatting gemaakt per vissoort en kom dan op een gezamenlijk bedrag van 
ca. 2.100.000 Euro per maand wat de kwekers kwijt zijn aan kosten als ze 25% van hun vis 
nog kunnen verkopen. 

2.       Het volgende probleem is dat door gebrek aan verkoop de bakken overvol worden en dat 
dan  het dierenwelzijn in gevaar komt.  

  
De kwekers hebben dus een acuut inkomsten probleem en daarnaast een stock probleem. 
  
Er zijn een aantal oplossingsrichtingen voor het stock probleem: 
  

1.       De overheid kan een bedrag x per kg beschikbaar stellen om de vis in te vriezen. Dit heeft 2 
nadelen. 1. De stock blijft boven de markt hangen, als alles weer normaal wordt en verlaagd 
voor lange tijd de prijzen. 2. Er is maar beperkte afzet voor de meeste gekweekte vis in 
Nederland, omdat wij ons juist onderscheiden op verse producten van dichtbij, met name 
met levering aan de horeca. 

2.       De vis kan worden opgekocht voor een prijs x/kg  door de overheid en naar de destructie 
gebracht. 

3.       De vis kan worden opgekocht voor een prijs x/kg  door de overheid en worden verwerkt als 
vismeel. Dit kost minder dan destructie en de vis wordt nog gebruikt. 

4.       De supermarkten worden dwingend gevraagd de Nederlandse producten te verkopen, 
omdat zij zijn aangewezen als primair verkooppunt voor voedsel en dat hierbij niet wordt 
gekeken naar de viswijzer, maar naar de wettelijke bepalingen of kweekvis (ook paling) mag 
worden verkocht. 

5.       Een mogelijkheid voor paling zou kunnen zijn dat  de overheid de paling voor een prijs x/kg 
van de kwekerijen koopt en dat deze worden uitgezet in de natuur, waar ze vrij kunnen 
wegtrekken als schieraal. Binnen het aalbeheerplan is hier geen regeling voor, omdat uitzet 
tot 20 cm is geregeld. Hier zouden aparte afspraken kunnen worden gemaakt. 
  

Alles wat extra via punt 4 wordt verkocht hoeft niet in de oplossing van 1 t/m 3 en 5 te worden 
betaald. 
  
Daarnaast is het prettig als overige regelingen, zoals de borgstellingsregeling ook voor aquacultuur 
geldt, maar dat wordt geregeld heb ik begrepen. 
  
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en mocht mijn opzet nog vragen 
oproepen dan ben ik natuurlijk altijd bereid extra toelichting te geven. 
  
Met vriendelijke groet 
Nevevi  
William Swinkels 


