
Persbericht

CBS Persbericht PB99-093 pagina 1 van 2

PB99-093
19 april 1999

9.30 uur

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71

E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Iets meer vis aangevoerd
In 1998 is 550 mln kg vis in Nederlandse havens aan land gebracht
door vissers uit de Europese Unie. De aanvoer van vis is vorig jaar licht
gestegen (+2%) ten opzichte van 1997. Driekwart van de aangevoerde
hoeveelheid bestaat uit diepvriesvis. De aanvoer van schol is gedaald
met 12%.

Minder schol

Platvissen zijn, in waarde, belangrijke vissoorten voor ons land. In 1998
is 44 mln kg verse schol aan wal gebracht. Dit is 12% minder dan in
1997. De aanvoer van tong was 48% groter dan in 1997 en bedroeg in
totaal 17 mln kg. De aanvoer van tarbot bedroeg 2 mln kg.
De hoeveelheid kabeljauw die in Nederlandse havens is afgeleverd,
bedroeg 21 mln kg. Ruim eenderde hiervan is aangevoerd door
buitenlandse vissers.

Vangen en invriezen

Haring en makreel zijn geschikt om in diepgevroren toestand aan te
voeren. De grootste hoeveelheid vis die in deze vorm aan land wordt
gebracht bestaat uit horsmakreel. In 1998 is ruim 190 mln kg
horsmakreel aangevoerd. Na enkele jaren van sterke stijging van de
aanvoer van horsmakreel is er nu een daling opgetreden. In 1998 is
16% minder aangevoerd dan in het jaar daarvoor. De aanvoer van
diepvriesharing is in 1998, na een forse daling in 1997, weer gestegen
tot 125 mln kg. Ook diepgevroren makreel en blauwe wijting is in 1998
in grote hoeveelheden aangevoerd.
Vergeleken met 1994 heeft zich een grote verschuiving voorgedaan van
verse vis naar diepvriesvis. In 1998 is een kwart minder verse vis
aangevoerd en 12% meer diepgevroren vis.

Hollandse garnalen duurder

Garnalenvissers hadden in 1997 te kampen met lage prijzen, maar in
1998 lag de prijs weer op het niveau van de periode 1994 - 1996.
Hollandse garnalen brachten vorig jaar gemiddeld ƒ5,95 per kg op. De
prijs van tong is in 1998, na de sterke stijging in 1997, met ruim 25%
gedaald. Vissers kregen op de visafslag voor een kg tong gemiddeld
ƒ16,85. Schol bracht ƒ4,27 op en kabeljauw steeg flink tot ƒ4,21 per kg.
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Technische toelichting
De gegevens van de aanvoer van vis in Nederlandse havens hebben
betrekking op Nederlandse en andere EU-schepen. De aangevoerde
vis is voornamelijk gevangen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan.
Het aanvoergewicht is in kg dood gewicht. De aanvoer van de vangsten
van Nederlandse schepen die in het buitenland de vis aanlanden zijn
buiten beschouwing gelaten.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met Ir. N.J.J. Kuipers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Voorburg, tel. (070) 337 41 81. Overige informatie kunt u verkrijgen bij
de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Hoeveelheid en prijs van in Nederlandse havens aangevoerde vis 1)

1997
-----------------------------

1998*
---------------------------------

Aanvoer-
gewicht

Prijs per
ton

Aanvoer-
gewicht

Prijs per
ton

1 000 kg gld 1 000 kg gld

Totaal vers 127 871 130 267

diepvries 407 320 416 210

waaronder

Kabeljauw vers 14 900 3 490 21 199 4 210

Schol vers 50 097 4 010 44 110 4 270

Tong vers 11 327 23 050 16 757 16 850

Haring vers 8 735 580 9 316 560

diepvries 98 207 . 125 006 .

Makreel vers 413 1 820 440 1 790

diepvries 53 789 . 70 096 .

Horsmakreel diepvries 226 839 . 191 283 .

Garnalen vers 9 246 4 220 8 123 5 950

Tarbot vers 2 180 20 540 2 031 23 470

Blauwe wijting diepvries 27 625 . 27 211 .
Bron: CBS, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Produktschap Vis.
1) Uitsluitend door Nederlandse en andere EU-schepen.
*)  Voorlopige uitkomsten.


