
Q&A’s Maatregelen in verband met coronacrisis voor de visserij 

1. Welke maatregelen worden er door de overheid genomen voor de visserij?  

De Rijksoverheid heeft algemene maatregelen afgekondigd voor het bedrijfsleven in Nederland, zie 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-

nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie voor meer informatie.  

 

Er komt een tijdelijke borgstellingsregeling voor MKB-visserij- en aquacultuurondernemers. 

Op bovengenoemde website staat vermeld dat de visserij- en aquacultuurondernemers zijn  

uitgezonderd van de tijdelijke borgstellingsregeling voor het MKB. Het ministerie van LNV werkt aan 

een aanpassing van de regelgeving, zodat ook het MKB in de visserij- en aquacultuursector gebruik 

kan maken van de tijdelijke borgstellingsregeling voor het aanvragen van een overbruggingskrediet. 

Uitgangspunt is dat hiervoor dezelfde voorwaarden gelden als in de agrarische sector.  

Inkomensondersteuning ZZP’ers  

De Rijksoverheid biedt ZZP’ers de mogelijkheid inkomensondersteuning aan te vragen tot een sociaal 

minimum. In overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoekt het Ministerie 

van LNV uit in hoeverre deelloonvissers gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid.  

2. Waarom zijn visserij en aquacultuur uitgezonderd van de borgstellingsregeling voor het 

MKB? 

De reden dat visserij en aquacultuur uitgezonderd waren van de borgstellingsregeling voor de 

landbouw is dat voor de voor de visserijsector andere Europese regelgeving van toepassing is. Zoals 

aangegeven in de beantwoording van vraag 1 werkt het Ministerie van LNV aan een 

borgstellingsregeling voor visserij en aquacultuur. 

3. Welke Europese maatregelen gelden voor de visserij? 

De Europese Commissie heeft de staatssteunregels voor overheidssteun aan het bedrijfsleven 

versoepeld vanwege de maatregelen die genomen worden om het coronavirus te bestrijden. 

Hierdoor was het voor het kabinet mogelijk de algemene maatregelen voor het bedrijfsleven te 

nemen.  

Het Ministerie van LNV bespreekt met de Europese Commissie de mogelijkheden extra maatregelen 

te nemen voor de visserijsector zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van een stilleg- of opslagregeling 

onder het Europees Fonds voor Visserij en Maritieme Zaken (EFMZV). Hier moet een wijziging van de 

betreffende Verordening voor in gang gezet worden door de Europese Commissie.  

4. Kunnen vissers gewoon blijven vissen?  

Voorlopig wel, in een aantal gevallen is een tijdelijke beperking van het aantal uren dat vissers de zee 

op mogen opgelegd door de Producentenorganisaties, zoals voor week 13 het geval is voor de 

tongvisserij.  

5. Is transport van visserijproducten mogelijk? 

Inzet van Nederland is om transport van voedsel in geval van grenssluitingen mogelijk te blijven 

maken binnen de Europese Unie.   
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6. Blijven de visafslagen open?  

De voedselketen is als prioritair aangemerkt door de regering. Visafslagen maken zelf de afweging of 

zij open blijven.  

7. Is het mogelijk visseizoenen uit te stellen?  

Dit is niet mogelijk als door deze verplaatsing een overlap ontstaat met een wettelijk vastgestelde 

gesloten periode voor de betreffende soort of vistuig.  Het instellen van gesloten periodes is een 

maatregel om het visbestand op ecologische gronden te beschermen. Wanneer in de gesloten tijd 

wordt gevist, heeft dit nadelige gevolgen voor de voortplanting van deze soorten. Dat heeft 

consequenties voor de lange termijn van het bestand met nadelige gevolgen voor zowel het 

ecosysteem als toekomstige vangstmogelijkheden.  

8. Wat gebeurt er met het quotum als dat niet wordt opgevist? 

In principe wordt 10% van het quotum dat niet wordt opgevist – afhankelijk van het visbestand – 

opgeteld bij het quotum van het volgende jaar. Er wordt op dit moment gekeken of dit percentage 

verhoogd kan worden voor bepaalde visbestanden. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van Europese 

besluitvorming. 

9. Hoe verloopt het overleg met de sector? 

Het Ministerie van LNV heeft intensief contact met de vertegenwoordigers van de visserij- en 

aquacultuursector en de verwerkende industrie. De Directeur Visserij overlegt momenteel drie keer 

per week telefonisch met deze vertegenwoordigers. Zij bespreken dan de stand van zaken in de 

sector en de maatregelen die nationaal en op Europees niveau voor de visserij- en aquacultuursector 

genomen worden. Vragen kunt u melden bij het speciaal ingestelde e-mailadres bij het ministerie: 
covid19@minlnv.nl  
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