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Geachte mevrouw Schouten,  

 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief1 van 13 december 2019 waarin 

u informatie geeft over de vaststelling en verdeling van quota in de visserij in Nederland. De leden 

van de fractie van Forum voor Democratie hebben naar aanleiding hiervan een aantal verdie-

pende vragen.  

 

Werking visquota/contingenten 

In de inleiding van uw brief verwijst u naar de Total Allowable Catch (TAC). De Europese Unie werkt 

sinds 1983 met deze TAC. Deze TAC’s vormen – zo lezen de leden van de fractie van Forum voor 

Democratie - de basis voor de vangstmogelijkheden van elke Europese lidstaat. De hoeveelheid 

vangstmogelijkheden wordt ook wel het vangstquotum genoemd. In Nederland is inmiddels sprake 

van een systeem van individueel overdraagbare vangstrechten (contingenten). Kunt u gedetailleerde 

historische informatie verstrekken over hoe die vangstquota c.q. contingenten destijds, omstreeks 

1983, tot stand zijn gekomen in Nederland? Hoe ging dat? Over hoeveel en over welke partijen zijn 

toen de oorspronkelijke vangstquota c.q. contingenten verdeeld, zo vragen de leden van de Forum 

voor Democratie-fractie.   

 

U schrijft dat de quota c.q. contingenten worden toegekend op vaartuigniveau, maar dat er moge-

lijkheden zijn om deze samen te voegen c.q. samen onder te brengen in groepscontingenten, be-

heerd door Productenorganisaties. Beschikt u over gedetailleerde informatie over welke (markt)par-

tijen momenteel de ultimate beneficial owners (UBO’s) zijn van de Nederlandse visquota per vis-

soort? Is dit openbare informatie? Zo ja, waar is deze informatie geactualiseerd te vinden? Zo nee, 

waarom niet? En op welke wijze is deze informatie te controleren? Deze leden verzoeken u om infor-

matie per vissoort, per UBO. 
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Kunt u informatie verstrekken over hoe de vangstquota over Nederlandse vissers c.q. ondernemers 

zijn verdeeld sinds het vangstquota systeem is ingesteld in Nederland omstreeks 1983 en hoe die 

quota c.q. contingenten zich sinds 1983 tot en met heden hebben ontwikkeld?  

 

Hoe beoordeelt u het risico van monopoly- c.q. oligopolievorming in de visserijmarkt, waarbij één of 

enkele zeer grote partijen de gehele markt domineren? Kunt u dat in Europees en in Nederlands ver-

band aangeven? 

 

In hoeverre bevordert u binnen de visserij een vrije markt, waar bestaande partijen en nieuwe toe-

treders op een eerlijke wijze met elkaar kunnen concurreren? Kunt u informatie verschaffen over 

hoe dat in zijn werk gaat?  

 

Waardering/beprijzing quota 

Kunt u uitleggen hoe visquota worden gewaardeerd? Heeft uw ministerie, of een ander ministerie, 

een rol in deze waardering van visquota? En zo ja, in hoeverre houdt uw ministerie hier toezicht op? 

 

Op diverse beleidsterreinen, zoals frequenties van radiozenders en 4G, vinden periodiek veilingen 

plaats door de Nederlandse overheid. Het is voor de leden van de fractie van Forum voor Democratie 

denkbaar dat dit ook voor visquota zou kunnen plaatsvinden, maar zij constateren dat dit niet zo is. 

In hoeverre genereert de uitgifte van c.q. handel in visquota op directe en/of indirecte wijze inkom-

sten voor de Nederlandse staat? En hoe ziet u de vergelijking tussen radiozenders en 4G en vis-

quota, qua hoe de overheid met de uitgifte hiervan omgaat? 

 

Toezicht op quota 

U beschrijft in uw brief het verhandelen, verhuren, reserveren en overschrijven van visquota. Ook 

over landsgrenzen heen. Hoe is het toezicht hierop door de Nederlandse overheid georganiseerd? 

Kunt u informatie verstrekken over het toezicht op de naleving van de visquota? Zijn hier periodieke 

rapportages van beschikbaar? Zo ja, waar zijn die te vinden, zo vragen de leden van de fractie van 

Forum voor Democratie.  

 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 21 febru-

ari 2020. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

mr. N.J.J. van Kesteren 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit  


