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PRODUCTIE

1. A a n v o e r s e c t o r

De Belgische vissersvloot heeft vorig jaar in binnen- en buitenlandse havens 26.522 ton 
vis aangeland, hetgeen in vergelijking met vorig jaar een lichte toename betekent van 55 
ton of 0,2 %.  Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan de toegenomen aanvoer in 
vreemde havens (+8,2 %), terwijl het aanvoervolume in eigen havens lichtjes daalde, nl. 
met 3,4 %.

De totale visaanvoer had een waarde van 3,6 miljard frank of 88,7 miljoen euro. 
Vergeleken met het jaar voordien komt dit overeen met een toename van de 
besommingen met 3,1 %.

1999 2000

Ton

Miljoen frank 
1000 Euro

26.468
-2,6

3.469,2
85.999,22

-0,4

26.522
0,2

3.577,1
88.673,99

3,1

1.1 Aanvoer in Belgische havens

1.1.1 Volume

De door Belgische vaartuigen in eigen havens aangevoerde vis verminderde met 625 ton 
of 3,4 % tot 17.580 ton. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat alleen de haven van 
Zeebrugge een grotere aanvoer noteert, in Oostende en Nieuwpoort liep de aanvoer 
daarentegen terug.

1999 2000

ton
% wijziging

18.205
0,3

17.580
-3,4



Volgende grafiek schetst de maandelijkse visaanvoer in Belgische havens.

Deze ontwikkeling van de aanvoer werd in de eerste plaats teweeggebracht door de 
forse vermindering van de aanlandingen van kabeljauw: deze liep terug met 581 ton of 
25,5%. Ook de aanlandingen van garnaal kenden een belangrijke vermindering, nl. met 
265 ton of 44,9 %, gevolgd door rog (-116  ton) wijting (-97 ton) en schar (-58 ton).

Een belangrijke aangroei wordt anderzijds genoteerd voor inktvis (+ 186 ton) en tong 
(+137 ton). De andere vissoorten noteerden eveneens hogere aanvoervolumes, maar de 
toename was minder groot.

Aanvoer van de belangrijkste vissoorten in Belgische havens

1999
(ton)

2000
(ton)

W ijz.00/99
volume

W ijz.00/99
%

Schol 4.901 4.938 37 0,8
Tong 3.351 3.488 137 4,1
Kabeljauw 2.278 1.697 -581 -25,5
Rog 1.251 1.135 -116 -9,3
Tongschar 729 640 -89 -12,2
Inktvissen 275 461 186 67,6
W ijting 531 434 -97 -18,3
Schar 461 403 -58 -12,6
Hondshaai 345 382 37 10,7
Rode poon 255 359 104 40,8
Steenbolk 306 349 43 14,1
Garnaal 590 325 -265 -44,9
Griet 294 324 30 10,2



Uit bovenstaande tabel kan nog afgeleid worden dat schol en tong kwantitatief de 
voornaamste aangevoerde vissoorten blijven: samen zorgen zij voor 47,9 % van het 
totale aanvoergewicht (45,3 % in 1999).

De eerste vijf maanden van dit jaar worden gekenmerkt door een beduidende daling van 
de aanvoer in de Belgische havens. In vergelijking met de overeenkomstige periode van 
vorig jaar werd 500 ton of 6,5 % minder vis aangeland. Deze ontwikkeling is 
voornamelijk het gevolg van de stilligregeling die in het kader van het 
kabeljauwherstelplan werd opgelegd.

De aanvoer bedroeg eind mei 7.126 ton, waarvan 1.591 ton tong (-90 t of 5,3 %), 1.549 
ton schol (-598 t of 27,8 %) en 618 ton kabeljauw (- 63 t of 9,2 %).

Ontwikkeling van de Belgische aanvoer tijdens de eerste vijf maanden

1999 2000 2001

ton
% wijziging

7.618
-2,5

7.626
0,1

7.126
-6,6

1.1.2 Waarde

In vergelijking met 1999 vertonen de totale besommingen vorig jaar een lichte stijging, 
(+ 1,4 %). De opbrengst van de aanvoer in Belgische havens bedroeg het voorbije jaar 
62,5 miljoen euro of 2,5 miljard frank.

1999 2000

milj frank 
1000 euro 
% wijziging

2.487,4
61.661.04

-0,5

2.522,7
62.536,10

1,4

Dit resultaat is grotendeels het gevolg van de voor tong behaalde besomming, nl. 1,17 
miljard frank, hetgeen 98,4 miljoen frank of 9,2 % meer is dan in 1999. Ook zeeduivel 
(+ 17,3 miljoen F of 20,9 %), tarbot (+ 10,4 miljoen F of 10,4 %) en griet (+ 4,5 
miljoen F of 5,2 %) leverden hogere besommingen.



Daarentegen werden lagere opbrengsten opgetekend voor schol (-54,4 miljoen F), 
kabeljauw (-32,1 miljoen F) en garnaal (-25,3 miljoen F).

Belangrijkste besommingen in Belgische havens 
(miljoen F)

1999 2000 W ij z.00/99

Tong 1.072,4 1.170,8 9,2
Schol 386,3 331,9 -14,1
Kabeljauw 210,0 177,9 -15,3
Tarbot 99,9 110,3 10,4
Tongschar 105,8 106,8 0,9
Zeeduivel 82,9 100,2 20,9
Griet 85,8 90,3 5,2

Deze evolutie houdt in dat tong haar positie als belangrijkste aanvoercomponent in 
waarde verstevigt: van de totale besommingen neemt zij 46,4 % voor haar rekening.

Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar haalde de aangevoerde vis een mijnwaarde 
van 1.173,2 miljoen frank, d.i. een stijging met 102,5 miljoen frank of 9,6 % in 
vergelijking van de overeenstemmende periode van vorig jaar.

De waarde steeg vooral voor tong (+116,8 miljoen F of 21,7 %). Anderzijds 
verminderden de opbrengsten voor kabeljauw (-5,4 miljoen F of 7,8 %) en schol (-31,5 
miljoen F of 24,3 %).

Ontwikkeling van de besommingen in eigen havens 
tijdens de eerste vijf maanden

1999 2000 2001

miljoen frank 
% wijziging

1.032,2
-11,9

1.070,7
3,7

1.173,2
9,6



1.2. Aanvoer in vreemde havens

1.2.1 Volume

Vorig jaar kende de aanvoer in vreemde havens, na de verzwakking in 1999, opnieuw 
een stijgend verloop : hij groeide met 680 ton of 8,2 % aan tot 8.942 ton.

Ontwikkeling van de aanvoer in vreemde havens

1999 2000

ton
% wijziging

8.262
-8,5

8.942
8,2

Ook in vreemde havens blijft schol, met 3.741 ton, de voornaamste aangelande vissoort. 
De aangevoerde volumes stegen met 940 ton of 33,6 %. Dalingen worden anderzijds 
genoteerd voor de meeste andere soorten.

Belangrijkste aangelande vissoorten in vreemde havens

1999
(ton)

2000
(ton)

Wijz.00/99 
volume

Wijz.00/99
%

Schol 2.801 3.741 940 33,6
Kabeljauw 1.590 1.410 -180 -11,3
Tong 910 765 -145 -15,9
Schar 469 423 -46 -9,8
Tongschar 236 363 127 53,8
Wijting 377 274 -103 -27,3
Schelvis 165 172 7 4,2
Garnaal 252 168 -84 -33,3



1.2.2 W aarde

De op de buitenlandse markten gerealiseerde besomming kende eveneens een toename, 
nl. met 7,4 %,  en bedroeg 26,14 miljoen euro of 1 miljard frank.

Ontwikkeling van de besomming in vreemde havens

1999 2000

milj frank 
1000 euro 
% wijziging

981,8
24.338,19

-0,1

1.054,4
26.137,89

7,4

Tot deze toename op de buitenlandse aanlandingsplaatsen hebben de meeste vissoorten 
bijgedragen: de belangrijkste groei komt op rekening van schol (+ 36,2 miljoen F). 
Voor tongschar (+26,2 miljoen F) en tarbot (+ 14,8 miljoen F) werden eveneens hogere 
waarden opgetekend. Tong, kabeljauw, wijting en garnaal bleven anderzijds onder de 
waarde van het jaar voordien.

Belangrijkste besommingen in vreemde havens

1999 2000 Wij z. 00/99

Schol 239,5 275,7 15,1
Tong 276,9 271,8 -1,8
Kabeljauw 168,1 164,6 -2,1
Tarbot 47,4 62,2 31,2
Tongschar 29,7 55,9 88,2
Zeeduivel 26,3 35,6 35,4
Griet 18,4 20,9 13,6

2. V e r w e r k e n d e  n ij v e r h e id

2.1. In volume

De leveringen in volume van de visverwerkende bedrijven bedroegen vorig jaar, volgens 
de Prodcom-statistiek, 54.511 ton, hetgeen een stijging is met 5.072 ton of 10,3 %. 
Zoals blijkt uit volgende tabel werd van de meeste producten meer geproduceerd.
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De belangrijkste verhoging van de geproduceerde hoeveelheid komt op rekening van 
de verse of gekoelde vis en de visfilets (+ 2.244 ton of 44,6 %), gevolgd door de 
bereidingen en conserven van vis (+ 1.415 ton of 8,1 %) en de gedroogde, gezouten en 
gerookte vis (+ 1.082 ton of 25,4 %).

De productie van schaal- en weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten, en van bevroren 
vis en visfilets verminderde daarentegen met resp. 531,8 ton of 6,5 % en 26,6 ton of 
0,4%.

Verdeling van de leveringen in volume

ton 2000 % wijz. 00/99

Bereidingen en conserven van vis, waarvan 54.511 10,3
visfilets en ander visvlees, vers of gekoeld 7.278 44,6

Vis, visfilets, ander visvlees, bevroren 6.440 -0,4

waarvan bevroren visfilets 4.242 -2,8

Vis, gedroogd, gezouden of gepekeld; gerookte vis 5.339 25,4
waarvan :
gerookte zalm 2.316 29,0
gerookte vis (excl. zai en haring) 2.208 39.6

Andere bereidingen en conserven van vis; kaviaar 18.962 8,1

Schaal- en weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten 7.592 -6,5

Schaaldieren, weekdieren, bereid of geconserveerd 8.779 9,6

2.2. In waarde

De productie van de visverwerkende sector had in 2000 een waarde van 13,6 miljard 
frank; in vergelijking met het jaar voordien betekent dit een toename met 14,2 %. 
Hoewel, zoals blijkt uit volgende tabel, alle productcategorieën hiertoe hebben 
bijgedragen zijn het vooral de verse of gekoelde visfilets die tot deze ontwikkeling 
hebben geleid.



Verdeling van de leveringen in waarde

1000 F 2000 % wijz. 00/99

B ereidingen en conserven van vis, waarvan 13.585.469 14,2
visfilets en ander visvlees, vers of gekoeld 2.349.841 36,6

Vis, visfilets, ander visvlees, bevroren 1.817.162 4,3
waarvan bevroren visfilets 1.201.071 5,0

Vis, gedroogd, gezouden of gepekeld; gerookte vis 
waarvan :

1.874.226 29,8

gerookte zalm 1.263.561 29,5
gerookte vis (excl. zal en haring) 522.095 35,5

Andere bereidingen en conserven van vis; kaviaar 3.066.776 3,1

Schaal- en weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten 2.353.601 16,0

Schaaldieren, weekdieren, bereid of geconserveerd 2.123.737 6,8

BUITENLANDSE HANDEL

1. In v o e r

De invoer van vis en visproducten, vismeel niet inbegrepen, bedroeg vorig jaar 219.106 
ton, hetgeen 7,6 % meer is dan het jaar voordien.

Deze invoer vertegenwoordigde 1.085,8 miljoen euro of 43,8 miljard frank, wat een 
stijging is van 16 % tegenover 1999. De gemiddelde prijs bij invoer rees met 7,8 % tot 
4,96 €/kg o f 199,9 F/kg.

Ontwikkeling van de invoer

Invoer H oeveelheid W aarde Gern prijs
ton 1000 Euro milj F 1000 Euro F/kg

1999 203.592 935.778 37.749 4,6 185,4
2000 219.106 1.085.766 43.780 5,0 199,9

V ersch il 7,6 16,0 7,8

B ron  : IN R -N B B



Deze ontwikkeling is, zoals blijkt uit volgende tabel, hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
de verhoogde leveringen van visfilets (+ 18.624 ton of 52,4 %). Het betreft in de eerste 
plaats filets van zoetwatervis voornamelijk uit Tanzania (+ 13.626 ton of 1.782 %) en 
van Alaska-koolvis hoofdzakelijk uit Duitsland (+ 989 ton of 63 %).

Ontwikkeling van de invoer naar categorieën

Ton % wijz. 
99/00

1000 Euro mi lj F % wijz. 
99/00

Levende vis 5.833 -2,9 24.353 982 -2,5
Verse o f gekoelde vis 26.559 0,8 123.521 4.983 7,9
Bevroren vis 10.453 6,2 28.536 1.151 14,0
Visfilets 54.169 52,4 248.916 10.041 56,3
Bewerkte vis 5.717 -1,0 50.050 2.019 4,1
Schaaldieren 29.907 -4,2 278.483 11.234 12,3
W eekdieren 36.767 4,6 98.550 3.975 22,6
Bereidingen en conserven van vis 36.814 -7,8 123.228 4.971 -0,7
Bereidingen en conserven van 
schaal- en weekdieren

12.887 -6,5 110.130 4.443 -1,3

T otaal 219.106 7,6 1.085.766 43.800 16,0

Bron : INR-NBB

Ook de ingevoerde volumes van bevroren vis (+ 614 t) en van weekdieren kenden een 
aangroei (+ 1.624 t); bij deze laatste gaat het hoofdzakelijk om mosselen van het 
geslacht “M ytilus”, levend, vers of gekoeld: de invoer ervan rees met 1.427 ton of 5,7%.

Anderzijds liep de invoer, naar volume, terug voor schaaldieren (- 1.302 t) en voor de 
bereidingen van vis (- 3.126 t) en van schaal- en weekdieren (- 889 t).

Bij de schaaldieren worden ruime verschuivingen genoteerd, voornamelijk in de invoer 
van garnalen van het geslacht “Penaeus” : vooral de invoer uit Ecuador liep sterk terug, 
terwijl uit Pakistan en Bangladesh beduidend meer werd ingevoerd.

Wat de bereidingen van vis betreft gaat het voornamelijk om bereidingen en conserven 
van tonijn en boniet (- 3.308 t), van makreel (- 1.036 t) terwijl deze van surimi (+694 t) 
en van zalm (+501 t) toenamen.

Dit brengt mee dat vorig jaar, naar volume, de visfilets met 24,7 % de voornaamste 
importcomponent waren, vóór weekdieren en bereidingen en conserven van vis, beide 
goed voor 16,8 % van het invoervolume.



Nederland is ook in het voorbije jaar de belangrijkste leverancier van vis en 
visproducten gebleven: 27 % van onze invoer wordt uit dit land betrokken.

Belangrijkste leveranciers in volume -  2000

Ton W ijz. %

N ederland 59.228 27,0
Frankrijk 21.977 10,0
D enem arken 19.399 8,9
D uitsland 17.069 7,8
T anzania 15.589 7,1
V erenigd  K oninkrijk 8.602 3,9
U sland 5.757 2,6
V ietnam 4.811 2,2
C hina 4.742 2,2
Indië 4.258 1,9

2. U it v o e r

Tijdens het verslagjaar is de export van vis en visproducten, zowel naar volume als naar 
waarde, toegenomen in vergelijking met het jaar voordien. De uitgevoerde hoeveelheid 
vis steeg met 13.961 ton of 17,5 % en bedroeg 93.714 ton ter waarde van 496,75 
miljoen euro of 20,039 miljard frank.

De eem iddelde prijs bij export handhaafde zich op hetzelfde peil als in 1999 en bedroeg 
5,3 €/kg o f 213,8 F/kg.

Ontwikkeling van de uitvoer

U itvoer H oeveelheid W aarde G em prijs
ton 1000 Euro milj F 1000 Euro F/kg

1999 79.754 422.689 17.051 5,3 213,8
2000 93.714 496.748 20.039 5,3 213,8

V ersch il 17,5 1'\5 0,0

_ L
B ron : IN R-N BB



Deze evolutie wordt, zoals blijkt uit volgende tabel, in hoofdzaak teweeggebracht door 
de forse toename van de export van visfilets: de export rees immers met 10.343 ton of 
65,3% tot 26.178 ton. Voor de andere productcategorieën werden eveneens, 
uitgezonderd de schaaldieren en bereidingen en conserven van schaal- en weekdieren, 
hogere leveringen vastgesteld; de uitvoer van verse of gekoelde vis verhoogde met 
3.662 ton, deze van bevroren vis met 1.404 ton en deze van weekdieren met 925 ton.

Ontwikkeling van de uitvoer naar categorieën

Ton % wijz. 
99/00

I000 Euro milj F % wijz. 
99/00

Levende vis 2.394 54,1 10.855 438 25,8
Verse o f gekoelde vis 16.390 28,8 58.817 2.373 19,8
Bevroren vis 5.922 31,1 18.564 749 34,2
Visfilets 26.178 65,3 118.259 4.771 51,5
Bewerkte vis 1.408 6,5 14.345 579 22,3
Schaaldieren 17.801 -8,7 161.741 6.525 8,9
W eekdieren 6.015 18,2 18.347 740 4,7
Bereidingen en conserven van vis 9.002 3,5 42.181 1.702 22,2
Bereidingen en conserven van 
schaal- en weekdieren

8.604 -18,1 53.639 2.164 -11,8

T o taal 93.714 17,5 496.748 20.039 17,5

Bron : INR-NBB

Voor schaaldieren en bereidingen en conserven van schaal- en weekdieren bleven 
anderzijds de exportleveringen beneden het peil van het jaar voordien, resp. met 1.699 
ton en 1.905 ton.

Omzet

De gegevens van de btw-statistiek geven aan dat de visverwerkende bedrijven (42 
aangevers) vorig jaar een omzet van 8,2 miljard frank hebben gerealiseerd, hetgeen 
3,5% meer is dan in 1999.

Ontwikkeling van de omzet der visverwerkende bedrijven 
(nace code 415)

1998 1999 2000

Miljoen frank 
% wijziging

10.188
0;8

7.919
-22,3

8.194
3,5

Bron : NIS



Zoals blijkt uit volgende tabel vertonen de exportleveringen en gelijkgestelde 
verrichtingen een status-quo terwijl de binnenlandse leveringen lichtjes toenamen, 
namelijk met 1,9 %

Miljoen frank Binnenlandse Wijzigingen Buitenlandse Wijzigingen
leveringen in % leveringen in %

1999 5.931 -11,7 2.363 -38,8
2000 6.045 1,9 2.375 0,5

INVESTERINGEN

1. A a n v o e r s e c t o r

Tijdens het voorbije jaar verhoogde het aantal vissersvaartuigen met 1 eenheid, waarbij 
het geïnvesteerd vermogen en de bruto tonnenmaat eveneens een lichte stijging, resp. 
met 1 en 2,2 %, kenden.

Sedert het begin van dit jaar is het aantal vaartuigen met 4 eenheden toegenomen tot in 
totaal 129. Deze stijging komt na de voortdurende terugval van de vloot tijdens de 
voorgaande j aren.

Zowel tonnenmaat als motorvermogen kenden een beperkte vermeerdering: zij 
bedroegen op 1 juni 2001 resp. 24.232 BT en 66.494 kW.

Vlootevolutie (sedert 1990)

Datum B.T. pk Aantal schepen

1.01.90 25.445 106.589 205
1.01.91 25.498 104.843 201
1.01.92 27.089 108.446 205
1.01.93 25.375 100.491 182
1.01.94 24.156 95.030 170
1.01.95 24.174 93.476 166
1.01.96 22.668 88.696 150

kW
1.01.97 22.277 63.119 144
1.01.98 22.638 64.033 144
1.01.99 22.669 64.012 139
1.01.00 22.485 62.371 125
1.01.01 22.975 63.003 126
1.06.01 24.232 66.494 129



De investeringsdossiers die bij het M inisterie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement EWBL, Administratie Land- en Tuinbouw, Afdeling Structuur en 
Investeringen, in de eerste helft van 2001 werden ingediend, bedroegen voor de 
vissersvloot 231,7 miljoen F. De gegevens betreffen nieuwe investeringen. De eerder 
geplande investeringen in de vissersvloot werden in ruime mate in de loop van 2000 
gerealiseerd.

2. H a n d e l , b e - e n  v e r w e r k e n d e  n ij v e r h e i d , v e il in g e n

Op basis van de informatie verstrekt door de gemeentebesturen en/of visveilingen 
bedroegen de investeringen vorig jaar:

• In Oostende werd te laste van de stedelijke begroting een bedrag van 28 miljoen 
frank ingeschreven, waarvan 15,1 miljoen frank voor onderhoud en exploitatie van 
de vissershaven en de vismijn, een half miljoen frank voor de aankoop van 
machines, materiaal en uitrusting en 12,1 miljoen frank voor de renovatie van de 
Eurohal.

• In Nieuwpoort waren er in de eerste helft van 2001 geen grote investeringen in de 
visveiling, wel werd er een website opgemaakt ten behoeve van de visveiling die 
door iedereen kan geconsulteerd worden. De kostprijs bedroeg 20.000 F.

• De investeringsuitgaven van de Zeebrugse visveiling voor de uitbreiding van het 
machinepark en de noodzakelijke aanpassing aan de HACCP-normen worden 
begroot op ongeveer 25 miljoen frank.

Tijdens het voorbije jaar zijn de investeringsuitgaven van de visverwerkende nijverheid, 
volgens de btw-statistiek, lichtjes toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor, 
namelijk met 1,7 %; zij bedroegen 214 miljoen frank.

Ontwikkeling der investeringsuitgaven der visverwerkende bedrijven

1998 1999 2000

Miljoen frank 158 211 214
% wijziging -44,1 33,9 1.7

Bron : NIS



WERKGELEGENHEID

1. V l o o t

Het aantal door het Paritair Comité voor de Zeevisserij erkende zeevissers bedroeg bij 
de laatste telling (12 juni 2001) 642 man. Eind vorig jaar (telling van 22 december 
2000) waren er 633 erkende zeevissers.

2 . V e r w e r k in g

Volgens de maandstatistiek van de industriële productie (Prodcom) lag de gemiddelde 
werkgelegenheid het voorbije jaar 0,8 % hoger dan in 1999.

Eind december telde de sector 1.419 werknemers, nl. 1.019 arbeiders en 400 bedienden. 
Een jaar eerder telde de sector 1.408 arbeidsplaatsen (1.027 arbeiders en 381 
bedienden).

Voor de eerste vier maanden van dit jaar lag de gemiddelde werkgelegenheid 5,2 % 
hoger dan voor dezelfde periode van 2000. Eind april waren er 1.036 arbeiders en 414 
bedienden tewerkgesteld, tegen 1.007 arbeiders en 396 bedienden een jaar eerder.

Zoals steeds moet worden vermeld dat een belangrijk aantal arbeidsplaatsen in deze 
statistiek ontbreken vanwege van het feit dat enkele visverwerkende bedrijven bij de 
voedingsnijverheid worden ondergebracht.

De maandelijkse ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt in volgende grafiek 
geschetst:
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3. A n d e r e  s e c t o r e n

De afgeleide werkgelegenheid in de nevenactiviteiten mag volgens de commissie op 
zesduizend arbeidsplaatsen worden geraamd.

PRIJZEN

1. A a n v o e r p r ij z e n

In het voorbije jaar lag het algemene prijsgemiddelde bij aanvoer met 3,343 €/kg o f 
134,9 F/kg 2,9 % boven het peil van 1999. Tegenover een lichte daling van de prijzen 
in vreemde havens (- 0,8 %) stond een toename in eigen havens (+ 5,1 %).

Ontwikkeling van de gemiddelde aanvoerprijs

1999 2000

In B elg ische en vreem de havens F/kg 131,1 134,9
Euro/kg 3,249 3,343

% 2,3 2,9

In B elg ische havens F/kg 136,6 143,5
Euro/kg 3,387 3,557

% -0,8 5,0

In vreem de havens F/kg 118,8 117,9
E uro/kg 2,946 2,923

% 9,2 -0,8

Voor schol, tarbot en schartong worden zowel in de Belgische als vreemde havens 
prijsdalingen genoteerd, voor rog, wijting, zeeduivel en inktvis alleen in vreemde 
havens, voor schelvis en griet alleen in Belgische.

De andere vissoorten noteerden hoger in prijs op zowel de Belgische als buitenlandse 
markt.



Een en ander houdt in dat, wanneer men beide markten samen beschouwt, de 
gemiddelde prijsnoteringen voor tong, kabeljauw, rog, wijting, tongschar, garnaal, schar, 
inktvis en schelvis hoger lagen dan in 1999.

Volgende grafieken geven voor de drie belangrijkste vissoorten de maandelijkse 
ontwikkeling van de aanvoer en aanvoerprijzen in Belgische havens.
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Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar is de gemiddelde aanvoerprijs in eigen 
havens gestegen tot 4,08 €/kg o f 164,6 F/kg. Voor dezelfde periode van vorig jaar 
bedroeg hij 3,48 €/kg o f 140,4 F/kg. De stijging bedraagt dus 17,2 %.

2. C o n s u m p t ie p r ij z e n

Het algemeen indexcijfer der consumptieprijzen (op basis=100) bedroeg in mei 2001 
109,43 punten tegenover 106,10 punten in mei 2000, hetzij een stijging met 3,1 %.

In mei 2001 bedroeg het indexcijfer voor vis 124,40 punten tegenover 1 14,30 punten in 
mei 2000, hetzij een stijging met 8,8 %.

De gemiddelde consumptieprijzen voor kabeljauw lagen vorig jaar 8,1 % hoger dan in 
1999; schol werd 1 % goedkoper, terwijl voor tong evenveel diende te worden betaald. 
Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zijn de prijzen voor de drie soorten in min of 
meer belangrijke mate gestegen.

F/kg 2000 % wijziging 
00/99

3 m 2001 % wijziging

kabeljauw 600,17 8,1 620,50 6,9
tong 883,20 0,0 1.017,33 22,6
schol 338,27 -1,0 339,58 3,4

Volgende grafieken geven de ontwikkeling van de maandelijkse gemiddelde 
consumptieprijzen voor de drie belangrijkste aangevoerde vissoorten. Zoals blijkt uit 
de grafiek kende kabeljauw tijdens de aanvang van het voorbije jaar een serieuze 
prijsinzinking, waarna de consumptieprijzen opnieuw zijn toegenomen.

Na de praktisch constante prijsaftakeling voor schol gedurende het jaar 1999, 
handhaafden de prijzen aan de verbruiker zich bij het begin van vorig jaar nagenoeg op 
hetzelfde peil, waarna ze opnieuw stegen. Nadien vertonen ze verschillende belangrijke 
schommelingen.

Het verloop van de prijzen voor tong wordt tijdens het voorbije jaar gekenmerkt door 
opeenvolgende op- en neergaande bewegingen.






