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Betreft Vangstregistratie van NVWA naar RVO 

Geachte heer/mevrouw, 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt per 1 juli de 
vangstregistratie over van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 
In deze brief leest u wat dit voor u betekent. 

Wat verandert er voor mij? 
Heeft u een vraag of een melding over de vangstregistratie? Dan neemt u nu 
contact op met uw inspecteur van de NVWA. Dit zal de komende twee maanden 
veranderen. Van 1 juli tot 1 september zitten we namelijk in een overgangsfase. 

U ontvangt een bericht van uw NVWA-inspecteur wanneer deze overgang voor u 
plaatsvindt. U neemt vanaf dan contact op met het team Vangstregistratie van 
RVO. U kunt bellen, e-mailen of whatsappen naar dit team. Uiterlijk half augustus 
informeren we u over het nieuwe telefoonnummer. 

Kan ik ook buiten kantoortijd contact opnemen? 
Ja, dat kan, maar wel alleen als er spoed is bij uw situatie. Krijgt u bijvoorbeeld 
een bericht niet op tijd verzonden door een storing? Dan kunt u contact met ons 
opnemen. 

Waarom neemt RVO de vangstregistratie over? 
De NVWA controleert nu de visreizen en beantwoordt vragen en meldingen over 
vangstregistratie. Maar dit hoort eigenlijk niet bij de taken van de NVWA. Zij zijn 
verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Daarom nemen wij de 
vangstregistratie over van de NVWA. De inspecteurs kunnen zich dan weer 
bezighouden met hun kerntaken. 

De NVWA-inspecteurs dragen hun kennis over aan ons en helpen bij het 
beantwoorden van vragen. 
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Hoe ontvang ik straks berichten tijdens de visreis? 
We starten vanaf 1 juli met het monitoren van de visreizen. Wanneer ons daarbij 
iets opvalt, dan laten we u dat weten. Bijvoorbeeld wanneer we zien dat er een 
bericht in de visreis ontbreekt. De NVWA-inspecteurs geven ons de beschikbare 
telefoonnummers van de schippers. Zo kunnen we u en uw collega's berichten 
sturen via WhatsApp. 

Wilt u deze berichten niet via WhatsApp krijgen? Laat dat ons dan weten via een 
e-mail naar vangstregistratie@rvo.nl. Geef daarin aan op welke andere manier u 
deze berichten wilt ontvangen. 

Wilt u wel berichten via WhatsApp krijgen? We raden u aan om de 
gebruikersvoorwaarden van WhatsApp na te lezen op www.whatsapp.com/legal.  

Ik heb een vraag of opmerking 
Heeft u vragen over deze overname? Stuur dan een e-mail naar 
vangstregistratie@rvo.nl  en wij geven u zo snel mogelijk een antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 

Jantien Meijer 
Teammanager Visserijregelingen (VIR) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening. 

Directie Kernprocessen EU 
Vergunningen en Handhavingen 
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