
WIE IS BEVOEGD
VOOR WAT?
Nederlandse Ministeries

“Duurzaam voedsel, waardevolle natuur en
een vitaal platteland.”

Dit ministerie houdt zich bezig met de
Nederlandse implementatie van het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid. LNV heeft in
het huidige kabinet Rutte IV twee ministers: Henk
Staghouwer is minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en Christianne van der Wal is
minister voor Natuur en Stikstof.

LANDBOUW, NATUUR &
VOEDSELKWALITEIT (LNV)

"Duurzaam en ondernemend Nederland."
 

Dit ministerie houdt zich bezig met alle zaken
rondom de Nederlandse economie, zoals

bijvoorbeeld ondernemen, innovatie, industrie,
handel, maar ook het klimaatbeleid. Op dit

moment speelt dit ministerie een belangrijke rol
bij de uitrol van offshore windparken op zee.

ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
(EZK)

“Veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.”

Dit ministerie houdt zich voornamelijk bezig met
de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland,
en dus de verbindingen over de weg, spoor, het
water en door de lucht. Ze hebben, onder andere,
een coördinerende rol over de Nederlandse
Noordzee. Kijk je dan naar wat het ministerie van
IenW voor de visserij doet, dan houden zij zich
eigenlijk vooral bezig met vaartechnische
wetgeving, zoals de regels over schepen en
bemanning. Deze regels komen weer voort uit IMO
verdragen.

INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
(IENW)

LEES MEER OP DE VOLGENDE PAGINA



"Eerlijk, gezond en veilig werken in
Nederland."

Dit ministerie heeft als taak het stimuleren van de
werkgelegenheid in Nederland en zorg dragen
voor sociale zekerheid. Het houdt zich bezig met
verschillende beleidsterreinen, zoals
werkgelegenheid en arbeidsmarkt, sociale
zekerheid, arbeidsomstandigheden en inkomens.
Voor de visserij is dit ministerie bijvoorbeeld
belangrijk voor de arbeidsomstandigheden en
werktijden aan boord.

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

"Veiliger en rechtvaardiger samenleving."
 

Dit ministerie houdt zich bezig met de rechtsorde,
zoals wetgeving, handhaving en strafoplegging

maar ook preventie en slachtofferhulp. Ze houden
zich bijvoorbeeld ook bezig met de criminaliteit in

de visserij. In het kennisdossier 'Weerbaarheid
tegen Criminaliteit' lees je hier meer over.

 

JUSTITIE EN VEILIGHEID

"Vrede en veiligheid, in Nederland en
daarbuiten."

Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk
voor de bescherming van Nederland en de
overzeese gebiedsdelen. De Nederlandse
krijgsmacht, waaronder de Koninklijke Marine
(KM) weer valt, is onderdeel van dit ministerie. Zij
zorgen bijvoorbeeld voor het ruimen van niet-
ontplofte explosieven op zee en in havengebieden
en helpen mee tijdens zoektochten naar vermiste
personen.

DEFENSIE

"Werken aan een slim, vaardig en creatief
Nederland.”

 
Dit ministerie houdt zich bezig met drie
beleidsonderwerpen: het onderwijs, de

culturele sector en de wetenschap. Het OCW
is dus belangrijk voor mensen die een

opleiding tot visser willen volgen.
 

ONDERWIJS, CULTUUR &
WETENSCHAP (OCW)

https://vistikhetmaar.nl/dossiers/weerbaarheid-tegen-criminaliteit/
https://vistikhetmaar.nl/dossiers/weerbaarheid-tegen-criminaliteit/
https://vistikhetmaar.nl/bemanningszaken/vaarbevoegdheid/opleiding/

