
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Bestuursvergadering 

 
1. Opening 
1.1. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 10:00 uur. 
1.2. Mededelingen: geen 
 

2. VEX-overleg 
Voor dit agenda-onderdeel sluit Hanneke van den Dop zich aan bij de vergadering. Hanneke 
vertegenwoordigt de NeVeVi in het VEX-overleg. Hanneke heeft aangegeven per juni te stoppen 
met haar werkzaamheden binnen de VEX: Til Aqua, waar zij werkt, stopt.  
 
De VEX is onmisbaar voor export buitende EU 
Dierlijke producten en levende dieren kunnen alleen naar landen buiten de EU worden geëxporteerd 
als de Nederlandse overheid garanties afgeeft over de veiligheid ervan, zowel uit het oogpunt van 
diergezondheid als voedselveiligheid. Onder welke voorwaarden derde landen onze dieren en 
producten accepteren, is een proces van analyse, onderhandelen en afspraken maken. Dit vindt 
plaats in samenspel tussen het georganiseerde bedrijfsleven, het ministerie van EZ en de NVWA in 
het tweewekelijkse VEX-overleg. Momenteel online, maar normaliter op het ministerie in Den Haag. 
Hendrik-Jan Roest is de CVO (Chief Veterinary Officer) en heeft de leiding. Erik Boscher is 
hoofdbegeleider voor de Brexit en Guido de Mol vertegenwoordigt de NVWA.  
 
Tot nu toe waren er twee NeVeVi-leden (Til Aqua en Fleuren & Nooijen) die vis exporteerden naar 
landen buiten de EU. Door de Brexit is daar minstens één kweker (Geurts) bijgekomen, maar 
wellicht nog meerdere partijen. Daarom is het van belang dat de NeVeVi haar vertegenwoordiging 
behoudt binnen het VEX-overleg. Zonder vertegenwoordiging, is het voor viskwekers zeer moeilijk 
c.q. niet meer mogelijk, om certificaten aan te vragen en vis naar buiten de EU te exporteren. 
 
Wie gaat Hanneke van den Dop opvolgen in de VEX? 
Binnen de NeVeVi zullen we als bestuur nagaan wie er vis exporteert naar landen buiten de EU. 
Vanuit deze groep bedrijven moet vervolgens bekeken worden wie Hanneke van den Dop gaat 
opvolgen. De opvolger zal door Hanneke worden ingewerkt, hetgeen dus voor juni, als Hanneke 
stopt, moet gebeuren.  
 
Vraag aan alle NeVeVi-leden: wie exporteert vis naar landen buiten de EU?  
Stuur a.u.b. voor 1 maart een mail aan secretaris Norbert Jeronimus, n.jeronimus@nevevi.nl 
(Norbert zet deze vraag uit aan de leden) 
 

datum 
verslag 

: 19 februari 2021 

locatie : Video-vergadering 
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 sluiting : 11.30 uur 
 aanwezig : William Swinkels (WSWI), Adri Bout (ABOU), Gijs Bardoel (GBAR), 

Norbert Jeronimus (NJER) (verslag), Hans Boon (HBOO), Cees-Jan 
Bastiaansen (CBAS),  

 afwezig :  
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3. Bestuurszaken 
3.1. Voordracht Cees-Jan Bastiaansen van Kingfish Zeeland: het bestuur verwelkomt Cees-Jan 
graag als nieuw bestuurslid van NeVeVi. Hij zal daarom in de komende ALV officieel worden 
voorgedragen.  
3.2. Gijs Bardoel heeft zich aangemeld voor de vacante positie van Penningmeester. Het bestuur 
toont zich verheugd en stelt Gijs graag aan. Norbert zal hem binnenkort bijpraten over de financiële 
aangelegenheden en hem betrekken in het opstellen van de jaarrekening en de begroting. 
 

4. Ingekomen stukken 
Geen 
 
5. Verslaglegging 
5.1. Het verslag van de bestuursvergadering van 04-06-20 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
5.2. De actielijst wordt doorgenomen. Alle acties op de lijst zijn afgerond. 
 

6. Corona 
Het bestuur bespreekt de gevolgen door Corona vanuit de eigen ervaringen. De palingkwekerij van 
Koolen ondervindt slechts in geringe mate gevolgen van Corona. Ook Kingfish Zeeland draait goed 
door. Seafarm spreekt van een ‘flauwe handel’, maar ziet inmiddels wel weer toename. Er is met 
name meer vraag naar kleine vis. De openstelling van groothandels voor consumenten heeft ook 
enige verbetering gegeven.  
 
7. FEAP 
Hans Boon geeft toelichting op de gang van zaken binnen de FEAP. Daar wordt een groot scala aan 
onderwerpen over visteelt besproken; te veel om alles bij te kunnen houden. Hans wil graag focus 
aanbrengen op die onderwerpen die relevant zijn voor leden van NeVeVi, zoals de farm-to-fork 
strategie, waarop we als leden onze invloed uit kunnen oefenen. Hans zal ik elk geval de 
nieuwsbrief van FEAP via de secretaris door blijven sturen aan de leden. 
 
8. Financiën 
De begroting voor 2021 en het jaarverslag over 2020 worden voorbereid voor de volgende 
bestuursvergadering en de ALV. De contributie over 2020 is inmiddels volledig voldaan. Voor 2021 
is om-en-nabij eenzelfde totaal gefactureerd. De individuele contributies zijn met 2,5% geïndexeerd. 
Norbert betrekt Gijs bij de begroting en de jaarrekening. Actie NJER 
 
9. ALV 
De ALV wordt eind juni gepland. Indien nodig zal dit nog een keer online zijn. 
 
10. Ledenzaken 
10.1. Til Aqua stopt de bedrijfsactiviteiten 
10.2. PK Martens is gestopt. De kwekerij-activiteiten van Passie voor Vis zijn overgedragen aan 
Ideaal van Meulendijks. 
 

11. Communicatie 2021 
11.1. Het onlangs in Trouw verschenen artikel wordt besproken. Het was geschreven vanuit een 
kritisch rapport van een NGO over viskweek in Nederland, over dierenwelzijn. NeVeVi en de WUR 
hebben met hun inbreng de teneur van het artikel zo positief mogelijk gehouden. Het blijft van 
belang dat we hier als vereniging goed over blijven communiceren. Een uitgebreid artikel over 
dierenwelzijn is daarom ook online op de site van NeVeVi geplaatst. 
11.2. De nieuwsbrief: in de eerstvolgende uitgave kunnen artikelen komen over: 

11.2.1. Seafarm: werken aan een stunner voor platvis, een oesterkwekerij, een nieuwe, 
volledig geautomatiseerde, energie neutrale en emissievrije kwekerij voor platvis. 

11.2.2. Gevolgen Brexit en waar kun je terecht? Paling uit Ierland, export naar en vanuit de 
UK, de VEX. 

11.2.3. Introductie Cees-Jan als bestuurslid en Kingfish Zeeland. 



 3 

Norbert stemt e.e.a. af met Adri en Cees-Jan. Actie NJER 
 
12. WZTTK 
12.1. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
12.2. Volgende vergadering Woensdag 28 april, 10.00 uur 

 
13. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11.30 uur. 

 
 
 

 
 

EINDE VERSLAG 
 


