
Rijkswaterstaat is de uitvoerende instelling
van het ministerie van IenW. RWS heeft als

hoofdtaak om te werken aan de vlotte en
veilige doorstroming van het verkeer, het

onderhoud en de verbetering van
vaarwegen en de bescherming tegen

overstromingen. RWS zorgt bijvoorbeeld ook
voor de actuele scheepsberichten en zorgen

voor de plaatsing en onderhoud van
vaarwegmarkeringen.

 

RIJKSWATERSTAAT (RWS)

WIE IS BEVOEGD
VOOR WAT?
Overige instanties

De NVWA heeft als hoofdtaak om toezicht te
houden op bedrijven en instellingen. De NVWA
kijkt of ze zich aan de regels houden, en
waarborgen de veiligheid van voedsel- en
consumentenproducten, dierenwelzijn en
natuur. Zo houden ze bijvoorbeeld toezicht op de
naleving van de Wet dieren, Wet
natuurbescherming en de Tabakswet. Ook zetten
ze zich, onder andere samen met de politie (valt
onder het ministerie van Justitie en Veiligheid) en
de douane (valt onder het ministerie van
Financiën) in voor weerbaarheid tegen
criminaliteit in de visserij (zie dit artikel). De
NVWA valt onder de verantwoordelijkheid van
het ministerie van LNV.

NEDERLANDSE VOEDSEL- EN
WARENAUTORITEIT (NVWA)

IL&T inspecteert of zeevissersvaartuigen
voldoen aan de nationale en internationale
regelgeving. Deze regelgeving richt zich op
alles wat aan boord gebeurt: de veiligheid van
het schip en de bemanning. De IL&T valt onder
de verantwoordelijkheid van het ministerie
van IenW.

INSPECTIE LEEFOMGEVING EN
TRANSPORT (IL&T)

LEES MEER OP DE VOLGENDE PAGINA

http://www.vistikhetmaar.nl/weerbaarheid-tegen-criminaliteit/


De RVO zet zich in voor een uitstekend
ondernemersklimaat. De ministeries stippelen
het beleid hiervoor uit. Het uitvoeren van dit
beleid ligt bij de RVO. Zo heeft de RVO vissers
bijvoorbeeld geholpen met het krijgen van
subsidies als zij niet konden uitvaren en kan het
hulp bieden bij het aanvragen van een IMO-
nummer. Ook heeft de RVO in 2021 de
vangstregistratie overgenomen van het NVWA.
De RVO is onderdeel van het ministerie van
EZK.

RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND
NEDERLAND (RVO)

Producentenorganisaties vervullen een
sleutelpositie tussen de producenten en de

markt maar zijn ook verantwoordelijk voor het
co-management van de visserij samen met het

ministerie van LNV. Zo zorgen de PO's voor het
beheer van de uitputting van quota. Daarnaast

dragen PO's bij aan het zichtbaar maken van
visserijproducten door de gehele ketten. Ook

verzorgen ze toegang tot duidelijke en
uitgebreide consumenteninformatie en dragen

ze bij aan de uitbanning van illegale, ongemelde
en onbeheerde visserij.

 

PRODUCENTENORGANISATIES (PO'S)

De NLA (voorheen Inspectie SZW) houdt
toezicht op veilige werkomstandigheden,

eerlijke betaling en of werkgevers zich
aan de wet houden. De NLA kijkt naar alles
wat zich aan de wal afspeelt. Alles wat aan

boord gebeurt valt onder de IL&T, zoals
hierboven te lezen. De NLA valt onder de

verantwoordelijkheid van het ministerie
van SZW.

 

NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE
(NLA)

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij-en-aquacultuur/regelingen/vangstregistratie

