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Managementsamenvatting
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft om EIM gevraagd
een onderzoek (nulmeting) uit te voeren naar de administratieve lasten voor bedrijven.
Het gaat hierbij om de wet- en regelgeving onder verantwoordelijkheid van de Minister
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op het gebied van visserijwetgeving.
De doelstelling van het onderzoek is drieledig. Het onderzoek moet allereerst
inzicht bieden in aard en omvang van de administratieve lasten voor bedrijven in
verband met wet- en regelgeving op het terrein van visserijwetgeving. Ten tweede dient het onderzoek inzicht te bieden in mogelijkheden/aangrijpingspunten
om de wetgeving zodanig in te richten dat de administratieve lasten geminimaliseerd worden, zonder dat het beleid (wezenlijk) wordt aangetast. De derde doelstelling van het onderzoek is het opleveren van een eindrapportage in de vorm
van zowel een prettig leesbaar rapport als in digitale vorm (Excel sheets).
Met behulp van de door EIM ontwikkelde Mistral@-methodiek zijn de administratieve lasten in kaart gebracht op het gebied van visserijwetgeving. Aan de hand
van de nulmeting zijn in overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij reductievoorstellen geformuleerd van een aantal wetgevingsdomeinen.
Definitie administratieve lasten
In het onderzoek worden administratieve lasten van bedrijven gedefinieerd overeenkomstig de afspraken, zoals vastgesteld in het interdepartementale overleg. De administratieve lasten zijn als volgt gedefinieerd:
Definitie administratieve lasten bedrijven:
Administratieve lasten voor bedrijven zijn de kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid en het toezicht door de overheid op de
naleving daarvan. Het gaat om het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen
van informatie.
N.B. Alleen de kosten van de directe tijdsbesteding om te voldoen aan informatieverplichtingen worden
meegenomen ter berekening van de administratieve lasten.

Hierbij worden tot het bedrijfsleven – conform de Nationale Rekeningen van het CBS –
gerekend: alle sectoren van de economie, behalve het openbaar bestuur en de overheidsdiensten, de verplichte sociale verzekeringen en het (publiek bekostigde) onderwijs.
Onderzoeksresultaten nulmeting
Op basis van de nulmeting zijn de administratieve lasten op het gebied van visserijwetgeving geraamd op ruim 1,8 miljoen euro. Zee- en kustvissers ondervinden de grootste
administratieve lasten. 90 procent van de administratieve lasten bevinden zich bij deze
bedrijven. Voor 2001 had een zee-, kustvisser gemiddeld € 5.000 administratieve lasten
(afhankelijk van het aantal vissersvaartuigen). De overige visserssoorten kennen een geringere administratieve lasten. De visafslagen hebben te maken met een hogere gemiddelde administratieve lasten, in 2001 gemiddeld ruim € 8.500.
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De administratieve lasten als gevolg van informatieverplichtingen omtrent de contingenteringen, het logboek, het visplan en de controles van de AID en RVV zijn de omvangrijkste lasten voor de vissers (90 procent van de totale administratieve lasten). Dit hangt
sterk samen met het feit dat het invullen een dagelijkse activiteit is en door het overgrote deel van de vissers moet worden uitgevoerd. Ook het visplan van zeevissers bijhouden kost veel tijd en wordt wekelijks uitgevoerd.
Het bijhouden en invullen van het logboek betreffen informatieverplichtingen opgelegd
in een Europese Verordening. De reductie van de administratieve lasten die hieruit
voortkomen en het nazien of deze verplichting wordt nageleefd is niet eenvoudig aangezien het aanpassen van Europese Regelgeving een moeilijk en langdurig traject is. Op
basis van het onderzoek kan dan ook geconcludeerd worden dat het dan ook niet mogelijk om de administratieve lasten als gevolg van de visserijwetgeving op korte termijn
substantieel te reduceren. Wel is het ministerie inmiddels bezig met een pilot omtrent
het elektronisch logboek, hetgeen de administratieve lasten kan reduceren (geraamd op
9 procent van de totale administratieve lasten visserijwetgeving).
In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de omvang van de administratieve lasten
voor het bedrijfsleven op het terrein van de visserijwetgeving.
tabel 1

Overzicht administratieve lasten naar 'type' visserij in euro’s (2001)
Totale administratieve lasten

‘Type’ visserij

(afgerond op honderdtallen)

Zee- en kustvisserij

1.295.600

In procenten
70

Schelpdiervisserij

34.300*

2

IJsselmeer- en binnenvisserij

29.400

2

Viskweeksector

10.400

1

477.000

26

Overige informatieverplichtingen
Totale administratieve lasten visserijwetgeving

1.846.800*

100

* Dit is exclusief de kosten van het (vrijwillige) visplan van schelpdiervissers. De lasten inclusief
v isplan bedragen de totale administratieve lasten € 1.862.000 in 2001.

Reductievoorstellen
In het kader van het onderzoek zijn viertal reductievoorstellen gedaan om de administratieve lasten te minimaliseren. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de reductievoorstellen in het kader van dit onderzoek.
tabel 2

Overzicht reductievoorstellen in euro’s (afgerond op honderdtallen)

Nr.

Reductievoorstel

1

Elektronisch logboek

2

Integratie GRAS en VIRIS

3

Samenvoegen bewijs van inschrij-

Huidige lasten

Reductiepotentieel
165.000

In procenten
9

niet kwantificeerbaar
1.500

0

12.000

1

178.000

10

ving en nationaliteitsbewijs
4

Vergunningen electrovisserij
Totaal

6

1.846.800

1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Onlangs schreef de Minister van Economische Zaken, de heer Hoogervorst, aan de
Tweede Kamer: ‘de talrijke administratieve verplichtingen waar bedrijven door de overheid mee worden geconfronteerd leiden bij ondernemers tot aanzienlijke kosten en er1
gernissen, en hebben daarmee een negatieve invloed op het ondernemingsklimaat’ .
Volgens de Minister is de aanpak van administratieve lasten van groot belang. Er moet,
volgens hem, daarbij een balans gevonden worden tussen enerzijds de beleidsmatige
noodzaak van regelgeving die administratieve lasten veroorzaakt, en anderzijds de
noodzaak om de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te
houden.
Het meten van administratieve lasten in de vorm van een nulmeting is hierbij een eerste
noodzakelijke stap. Voordat de administratieve lasten gereduceerd kunnen worden,
moeten de knelpunten en de mogelijkheden in kaart gebracht worden. Vervolgens
kunnen reductievoorstellen geformuleerd worden, die na invoering leiden tot de afname van de lastendruk voor het bedrijfsleven.
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft om deze reden EIM
gevraagd een onderzoek (nulmeting) uit te voeren naar de administratieve lasten voor
bedrijven. Het gaat hierbij om de wet- en regelgeving onder verantwoordelijkheid van
de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op het gebied van visserijwetgeving. Op het gebied van visserijwetgeving zijn de volgende wetgevingsdomeinen onder2
zocht :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Visserijwet
Uitvoeringswet visserijverdrag 1967
Beschikking visserij visserijzone, zeegebied en kustwateren
Besluit nationaliteitsbewijs vissersvaartuigen
Besluit registratie vissersvaartuigen 1998
Regeling contingentering zeevis
Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis
Regeling logboek en opgave zeevis 1987
Regeling stelselmatige controle bij aanlanding
Regeling technische maatregelen 2000
Regeling visserij-inspanning IJsselmeer
Regeling visserijlicentie
Regeling aquicultuur
Reglement minimummaten en gesloten tijden
Reglement voor de binnenvisserij 1985
Reglement zee- en kustvisserij 1977
Zeedagenregeling

1

Brief van 7 november 2002. ME/MW 0241313.

2

Het betreft hier alleen het overzicht met de regelingen die administratieve lasten betreffen. In bijlage II is een compleet overzicht van de onderzochte wet- en regelgeving opgenomen.
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De doelstelling van het onderzoek is drieledig. Het onderzoek moet allereerst inzicht
bieden in aard en omvang van de administratieve lasten voor bedrijven in verband met
wet- en regelgeving op het terrein van visserijwetgeving. Ten tweede dient het onderzoek inzicht te bieden in mogelijkheden/aangrijpingspunten om de wetgeving zodanig
in te richten dat de administratieve lasten geminimaliseerd worden, zonder dat het beleid (wezenlijk) wordt aangetast. De derde doelstelling van het onderzoek is het opleveren van een eindrapportage in de vorm van zowel een prettig leesbaar rapport als in
digitale vorm (Excel sheets).
Met behulp van de door EIM ontwikkelde Mistral@-methodiek zijn de administratieve
lasten in kaart gebracht op het gebied van visserijwetgeving. Aan de hand van de nulmeting zijn in overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij reductievoorstellen geformuleerd van een aantal wetgevingsdomeinen.

1.2

Opbouw van de rapportage
De rapportage is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op
de doelstelling, de afbakening en de uitvoering van het onderzoek. Vervolgens wordt
ingegaan op de administratieve lasten waar vissers mee te maken hebben. In elk afzonderlijk hoofdstuk wordt per ‘type’ visser ingegaan op de administratieve lasten als gevolg van de visserijwetgeving onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van LNV.
Dit wordt gedaan door de administratieve lasten te beschrijven aan de hand van werkprocessen zoals die door bedrijven worden uitgevoerd om te voldoen aan de informatieverplichtingen.
In het onderzoek zijn vier ‘typen’ vissers onderscheiden waarvoor de administratieve lasten worden gemeten:
− zee- en kustvissers (kottervisserij en grote zeevisserij)
− schelpdiervissers
− IJsselmeer- en binnenvissers
− viskweeksector (aquicultuur)
Dit onderscheidt is gemaakt omdat deze typen vissers te maken hebben met verschillende soorten administratieve verplichtingen. Het onderscheidt is echter niet altijd even
goed te maken doordat soms frequenties niet goed te scheiden zijn naar type vissers.
Bovendien kan het voorkomen dat een bedrijf zich met meerdere type visserij bezig
houdt.
Hoofdstuk 7 bevatten de voorstellen om de administratieve lasten te reduceren. De
voorstellen zijn onder meer gebaseerd op de bijeenkomst met deskundigen en vissers.
In hoofdstuk 8 wordt aan de hand van tabellen een overzicht gegeven van de onderzochte wetgevingsdomeinen. Bijlage I bevat de administratieve lasten per wetgevingsdomein in detail. In deze bijlage zijn de administratieve lasten per bericht en handeling
weergegeven. Ook worden de herkomst van de tijden, de frequenties en de tarieven
nader verwoord. Bovendien wordt nader ingegaan op de wijze waarop binnen het onderzoek is omgegaan met het praktisch interpreteren van de kabinetsdefinitie van administratieve lasten (wat is binnen het onderzoek wel en wat is niet aangemerkt als
administratieve lasten). Daarbij wordt tevens ingegaan op de samenloop van het wetgevingsdomein met andere wetgevingsdomeinen en de consequenties daarvan voor het
niveau van de administratieve lasten.
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2

Doelstelling, afbakening en uitvoering van het
onderzoek

2.1

Doelstellingen van het onderzoek en te beantwoorden onderzoeksvragen
De doelstellingen van het onderzoek
De doelstellingen van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:
− Inzicht bieden in aard en omvang van de administratieve lasten voor bedrijven in
verband met wet- en regelgeving op het terrein van de visserijwetgeving, gedifferentieerd naar regelingen en zo mogelijk (en indien relevant) naar sectoren en
grootteklasse van bedrijven.
− Inzicht bieden in mogelijkheden/aangrijpingspunten om wet- en regelgeving zodanig in te richten dat de administratieve lasten geminimaliseerd worden zonder dat
het beleid (wezenlijk) wordt aangetast.
− Een eindrapportage, zowel schriftelijk in de vorm van een prettig leesbaar rapport
als digitaal in de vorm van Excel sheets, die het Ministerie in staat stelt om zelfstandig effecten van voorgenomen (wijzigingen in) wet- en regelgeving door te rekenen.
De administratieve lasten moeten zichtbaar worden gemaakt:
− per regeling en daarbinnen op het niveau van de afzonderlijke berichten;
− op het niveau van een gemiddeld bedrijf;

2.2

Gehanteerde definities en afbakening van het onderzoeksterrein

2.2.1 Afbakening van het beleidsterrein van de visserijwetgeving
Het beleidsterrein van de visserijwetgeving, waarvan in dit onderzoek de administratieve
1
lasten in kaart zijn gebracht, bestaat uit de volgende wetgevingsdomeinen :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1

Visserijwet
Uitvoeringswet visserijverdrag 1967
Beschikking visserij visserijzone, zeegebied en kustwateren
Besluit nationaliteitsbewijs vissersvaartuigen
Besluit registratie vissersvaartuigen 1998
Regeling contingentering zeevis
Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis
Regeling logboek en opgave zeevis 1987
Regeling stelselmatige controle bij aanlanding
Regeling technische maatregelen 2000
Regeling visserij-inspanning IJsselmeer
Regeling visserijlicentie
Regeling aquicultuur
Reglement minimummaten en gesloten tijden
Reglement voor de binnenvisserij 1985

Het betreft hier alleen het overzicht met de regelingen die administratieve lasten betreffen. In bijlage II is een compleet overzicht van de onderzochte wet- en regelgeving opgenomen.
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−
−

Reglement zee- en kustvisserij 1977
Zeedagenregeling

Vissers hebben niet alleen te maken met de sectorspecifieke wetgeving zoals de hierboven genoemde wetgevingsdomeinen, maar ook met wetgeving onder medebewind uitgevoerd door het Productschap Vis, wetgeving onder verantwoordelijkheid van het Mi1
nisterie van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Financiën . Wetgeving die
wordt uitgevoerd onder medebewind van het Productschap Vis en de wetgeving onder
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken
2
en Financiën worden niet betrokken in het onderzoek . Om dubbeltellingen met andere
nulmetingen te voorkomen wordt in nulmetingen altijd nagezien op samenloop met
andere wetgeving. In bepaalde gevallen kan de samenloop met andere wetgevingsdomeinen een verklaring zijn voor lagere administratieve lasten dan men op eerste indruk
verwacht. Het betreft hier bijvoorbeeld samenloop met wetgeving die valt onder het
Productschap Vis of met Verkeer en Waterstaat. Handelaren van vis kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met zowel vervoersdocumenten die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, als met douanedocumenten die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën. De betreffende documenten worden echter ook genoemd in de wetgeving onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Er is hier
sprake van samenloop, maar de administratieve lasten zijn reeds meegenomen in de
nulmetingen van de betreffende ministeries. Om dubbeltellingen te voorkomen worden
de deze administratieve lasten in dit onderzoek niet behandeld.
Ook administratieve lasten die voortkomen uit internationale verdragen tussen bijvoor3
beeld de Europese Unie en andere staten worden niet betrokken in het onderzoek .

2.2.2 Onderzoeksjaar
In het onderzoek is uitgegaan van de wetteksten die van kracht waren in 2001. Veranderingen in wet- en regelgeving na 31 december 2001 zijn buiten beschouwing gelaten.

2.2.3 Gehanteerde definities
In deze paragraaf worden de verschillende soorten verplichtingen en de daarmee samenhangende kosten toegelicht en gedefinieerd. Dit gebeurt op basis van de algemene
uitgangspunten, zoals die met betrekking tot de administratieve lasten en het onderzoek daarnaar worden gehanteerd. Wanneer zich specifieke definitieproblemen hebben
voorgedaan, is dit bij het betreffende wetgevingsdomein aangegeven. In bijlage I wordt
per wetgevingsdomein op deze specifieke definitieproblemen en afbakeningen ingegaan.
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1

Hiermee wordt bedoeld sectorspecifieke wetgeving, naast deze wetgevingsdomeinen hebben vissers
net als andere bedrijven te maken met algemene wetgeving zoals de belastingwetgeving, arbeidsomstandighedenwet en de Wet op de Jaarrekening.

2

De wetgeving onder verantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat, Economische
Zaken en Financiën is reeds onderzocht in een nulmeting.

3

Het is bijvoorbeeld bekend dat er een vergunning nodig is om te vissen in Noorse wateren. Het
aanvragen van een dergelijke vergunning neemt administratieve lasten met zich mee. Het is echter
niet mogelijk om binnen dit onderzoek deze beperkte administratieve lasten te onderzoeken.

Kosten van informatieverplichtingen, inhoudelijke verplichtingen en
uitvoeringskosten
De overheid legt zowel aan het bedrijfsleven als aan burgers verplichtingen op. Zowel
met de naleving van deze verplichtingen als met het toezicht daarop zijn kosten gemoeid. In figuur 1 is een overzicht gegeven van de verschillende soorten kosten in verband met de naleving en de uitvoering van wet- en regelgeving.
figuur 1

Overzicht van de verschillende soorten kosten in verband met de naleving
en de uitvoering van wet - en regelgeving

(1) Operationele
kosten

(2) Kosten i.v.m.

(3) Kosten i.v.m.

uitvoering van

naleving van

wet- en regelge-

wet- en regelge-

ving

ving

(4) Kosten i.v.m.

(5) Kosten i.v.m.

inhoudelijke ver-

informatiever-

plichtingen

plichtingen

(6) Kosten i.v.m.

(7) Kosten i.v.m.

informatiever-

informatiever-

plichtingen aan

plichtingen aan

de overheid

derden

Toelichting op de blokken in figuur 1:
blok 1
De totale kosten die verbonden zijn aan wet- en regelgeving, ook wel operationele kosten genoemd, vallen uiteen in twee delen.
blok 2
Uitvoerings- of beheerskosten aan de kant van de overheid. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van de administratie van de naleving, de inspectie
en het afdwingen van de naleving (kosten van de AID). Deze kosten zijn niet
onderzocht in het onderzoek.
blok 3
Nalevingskosten aan de kant van het bedrijfsleven en de burgers.
De nalevingskosten aan de kant van het bedrijfsleven en de burgers kunnen
ook in twee categorieën worden ingedeeld. Uitgangspunt hierbij is de constatering dat de verplichtingen die de overheid oplegt te maken kunnen hebben met het doen of nalaten van bepaalde handelingen of gedragingen, of
met het verschaffen van informatie over die handelingen en gedragingen.
blok 4
Inhoudelijke verplichtingen leggen in feite vast op welke wijze binnen de wet
mag worden gewerkt, bijvoorbeeld met welke soorten vistuig gevist mag
worden of het voorschrijven van een werk- en rusttijdenregeling. De kosten
die hieruit voortvloeien zijn inhoudelijke nalevingskosten.
blok 5
Het naleven van wet en regelgeving gaat ook gepaard met informatiever-
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blok 6
blok 7

plichtingen, ook wel informatienalevingskosten of administratieve lasten genoemd.
Informatieverplichtingen kunnen verplichtingen aan de overheid zijn, zoals
het melden van aanlandingen aan de AID.
Daarnaast zijn er ook informatieverplichtingen aan derden, bijvoorbeeld het
op de juiste wijze etiketteren van vis die in de handel wordt gebracht.

De administratieve lasten van bedrijven
In het voorliggende onderzoek beperken we ons tot de administratieve lasten van bedrijven op de terreinen die zijn aangegeven in paragraaf 2.2.1. Deze administratieve lasten zijn als volgt gedefinieerd:
Definitie administratieve lasten bedrijven:
Administratieve lasten voor bedrijven zijn de kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid en het toezicht door de overheid op de
naleving daarvan. Het gaat om het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen
van informatie.
N.B. Alleen de kosten van de directe tijdsbesteding om te voldoen aan informatieverplichtingen worden
meegenomen ter berekening van de administratieve lasten.

Hierbij worden tot het bedrijfsleven – conform de Nationale Rekeningen van het CBS –
gerekend: alle sectoren van de economie, behalve het openbaar bestuur en de overheidsdiensten, de verplichte sociale verzekeringen en het (publiek bekostigde) onderwijs.
Het onderscheid tussen (de kosten van) informatieverplichtingen aan
de overheid en derden
Conform de definitie van administratieve lasten zoals vastgesteld in het interdepartementale overleg, behoren niet alleen informatieverplichtingen aan de overheid tot het
onderzoeksterrein, maar ook die aan derden (bijvoorbeeld andere bedrijven of burgers).
Bij derden gaat het om partijen anders dan uitvoeringsinstellingen en andere organen
met publiekrechtelijke bevoegdheden die namens de overheid de naleving van inhoudelijke verplichtingen controleren en handhaven (bijvoorbeeld de Belastingdienst en de
AID). Voorbeelden van informatieverstrekking aan derden zijn de volgende:
− het doorgeven van gegevens vanuit het logboek aan de PO’s, of
− het zorgen voor de juiste etikettering van verpakte vis bestemd voor verkoop aan
consumenten in supermarkten.
Uit deze voorbeelden wordt duidelijk dat informatieverplichtingen aan derden veelal
van een andere aard zijn dan informatieverplichtingen aan de overheid. Informatieverplichtingen aan de overheid zijn primair gericht op het informeren van de overheid met
het oog op controle en handhaving van naleving van de regelgeving. Deze informatieverplichtingen zijn daarmee een instrument van bestuurlijke controle en handhaving.
Informatieverplichtingen aan derden daarentegen hebben veelal als doel de betreffende
derden (meestal burgers) te informeren over gedragingen van partijen of kenmerken
van producten.
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Het onderscheid tussen (de kosten van) informatieverplichtingen en
i n h o u d e l i j k e v e rp l i c h t i n g e n
De afbakening tussen inhoudelijke verplichtingen en informatieverplichtingen is in de
praktijk niet altijd eenvoudig aan te geven. Twee voorbeelden waarin het onderscheid
wel helder kan worden aangebracht zijn de volgende:
1 In het kader van de Regeling eisen satellietvolgapparatuur is het verplicht dat bepaalde schepen beschikken over satellietvolgapparatuur die volledig automatisch
gegevens verzendt aan het visserijcontrolecentrum van de AID in Kerkrade. Het beschikken over satellietvolgapparatuur is een inhoudelijke verplichting. Wanneer deze apparatuur echter defect is, moet de schipper tenminste eenmaal per 24 uur gegevens omtrent de positie op een andere wijze doorgeven aan het visserijcontrolecentrum. Vaak zal dit door middel van het versturen van een fax gebeuren. Dit laatste is een informatieverplichting.
2 In het kader van de Regeling technische maatregelen verplicht de overheid visserijbedrijven te investeren in bepaalde toegestane vangstmethoden. Dit is een inhoudelijke verplichting. Tijdens een controle door de AID zijn bedrijven verplicht om informatie te verstrekken over hun vangstmethoden en deze te laten controleren (bijvoorbeeld maaswijdtecontrole). Het ontvangen van de controleurs van de AID en
het verlenen van medewerking aan de controles zijn informatieverplichtingen.

2.3

Opzet en uitvoering van het onderzoek
EIM hanteert bij het in kaart brengen van administratieve lasten de Mistral@-methodiek.
De begrippen, de afbakeningen en de definities zoals die hierin worden gehanteerd
sluiten exact aan bij die van de Commissie Administratieve Lasten (Commissie-Slechte)
uit 1999 die zijn overgenomen door het kabinet. Hiermee biedt het model de garantie
van onderlinge vergelijkbaarheid voor de wijze waarop de administratieve lasten van
alle departementen in kaart gebracht zijn of worden. In het vervolg van deze paragraaf
wordt met ‘de methode’ Mistral@ bedoeld.

2.3.1 H e t m e t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e l a s t e n
Binnen de methode worden de administratieve lasten berekend als de kosten van het
berichtenverkeer tussen bedrijven en overheidsinstellingen en tussen bedrijven en derden. Het berichtenverkeer refereert aan de informatieoverdracht die het gevolg is van
informatieverplichtingen in wet- en regelgeving.
De kosten van dit berichtenverkeer kunnen, sterk vereenvoudigd, worden weergegeven
in een p x q-model met de volgende formule:
kosten berichtenverkeer = som van de kosten per bericht.

De kosten per bericht worden geraamd door op het niveau van de onder de berichten
liggende handelingen bij bedrijven informatie te verzamelen over de tijd die nodig is
voor de uitvoering van die handelingen. Ook wordt informatie verzameld over de
(uur)tarieven van degenen die de verschillende handelingen uitvoeren. De kosten per
bericht kunnen dan worden berekend via:
kosten per bericht = som van de kosten per handeling
kosten per handeling = P (tijd x tarief) x Q (frequentie = aantal partijen x periodiciteit).

13

De Q is opgebouwd uit frequentie en periodiciteit. De periodiciteit verwijst naar het
aantal maal dat moet worden voldaan aan de verplichting. Een kwartaalrapportage
moet vier keer per jaar worden uitgevoerd. De periodiciteit is hiermee niet hetzelfde als
de frequentie. De frequentie betreft het aantal keer dat in een jaar dat is voldaan aan
de informatieverplichting. Wanneer de Q bekend is kunnen de administratieve lasten
worden bepaald.

2.3.2 K e n m e r k e n v a n d e o n d e r z o e k s m e t h o d i e k
Informatieverzameling en meting
Een eerste kenmerk van de methode is dat de verzameling van gegevens over tijden en
tarieven niet plaatsvindt op het niveau van berichten, maar op dat van de onderliggende handelingen. Een voorbeeld van een bericht is een formulier met bepaalde gegevens
dat geleverd moet worden aan een overheidsinstelling. Handelingen die in verband met
dit formulier moeten worden uitgevoerd zijn dan bijvoorbeeld: ontvangen formulier,
lezen formulier plus toelichting, gevraagde gegevens verzamelen, gegevens berekenen,
formulier invullen, kopie maken, formulier opsturen en kopie archiveren. De frequentie
per handeling kan verschillen onder een bericht.
Dataverzameling op handelingenniveau is zuiverder dan verzameling op berichtenniveau
en maakt het mogelijk de gevolgen van (voorgenomen) veranderingen in wet- en regelgeving te berekenen en monitoren. Dergelijke veranderingen leiden vaak tot het wegvallen van bepaalde handelingen binnen berichten of tot het verminderen van het aantal bedrijven dat bepaalde handelingen moet verrichten. Alleen als de gegevensverzameling op handelingenniveau heeft plaatsgevonden, kunnen de effecten van dergelijke
veranderingen op de omvang van de administratieve lasten goed in kaart worden gebracht.
Administratieve lasten van genormeerde werkprocessen
Administratieve lasten worden bepaald door middel van genormeerde werkprocessen.
Deze methode is niet gericht op het realiseren van statistische representativiteit van de
uitkomsten, maar op het berekenen van de omvang van de administratieve lasten op
basis van genormeerde tijd- en tariefgegevens per handeling. Om genormeerde tijd- en
tariefgegevens per handeling te verkrijgen worden de volgende stappen gezet:
− In de eerste plaats worden zogenoemde ‘typical firms’ geselecteerd. Dit zijn (veelal
middelgrote) bedrijven, waarvan op voorhand bekend is dat deze te maken hebben
met zo veel mogelijk te onderzoeken informatieverplichtingen. Deze ‘typical firms’
worden representatief geacht voor alle bedrijven waarvoor de betreffende informatieverplichtingen gelden.
− Bij deze bedrijven worden de werkprocessen die plaatsvinden teneinde te voldoen
aan informatieverplichtingen uitgeschreven in de vorm van blauwdrukken. Voor deze blauwdrukken wordt nagegaan, hoeveel tijd bedrijven gemiddeld kwijt zijn met
de afhandeling van de verschillende verplichtingen. Waarbij wordt uitgegaan van
een ‘redelijk efficiënte’ manier van naleving.
− De genormeerde gegevens worden vervolgens ter toetsing voorgelegd aan deskundigen uit het bedrijfsleven en van de uitvoeringsinstellingen (‘countervailing powers’).
Een voordeel van deze aanpak is dat met een relatief beperkt aantal gesprekken bij bedrijven kan worden volstaan. Hoe deze werkwijze uitpakt in het voorliggende onderzoek wordt (op hoofdlijnen) nader uitgewerkt in paragraaf 2.3.3.
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2.3.3 De toepassing van de methodiek in dit onderzoek
Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruikgemaakt van de Mistral@-methodiek, die
EIM in een groot aantal eerder uitgevoerde nulmetingsonderzoeken al heeft toegepast.
Kort gezegd bestaat deze methodiek uit de volgende fasen, die na elkaar worden uitgevoerd.
Fase 1: Inventarisatie
In fase 1 zijn de administratieve verplichtingen en de bijhorende handelingen, die bedrijven op het terrein van de visserijwetgeving hebben, per wet in kaart gebracht. Als
aanvulling op deze fase zijn interviews gehouden met deskundigen zowel van het Ministerie van LNV als deskundigen uit de praktijk.
Aan het eind van fase 1 zijn de administratieve verplichtingen en de onderliggende
handelingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, op juistheid en volledigheid
getoetst door onder andere de dossierdeskundigen van het Ministerie van LNV.
Fase 2: Dataverzameling via veldonderzoek
In fase 2 is via gesprekken bij bedrijven achterhaald hoeveel tijd men (gemiddeld) kwijt
is met het afhandelen van de verschillende administratieve verplichtingen, door wie deze afhandeling geschiedt en welke uurtarieven deze personen hebben. In totaal zijn gesprekken gevoerd met 20 personen.
Bij de selectie van bedrijven is zo veel mogelijk gezocht naar ‘typical firms’ voor het betreffende wetgevingsdomein. Dit is gedaan om de representativiteit van het onderzoek
zo veel mogelijk te waarborgen. Bij de volgende partijen zijn interviews uitgevoerd voor
de dataverzameling en veldonderzoek:
Voor de zee- en kustvisserij is gesproken met vertegenwoordigers van een rederij uit
Urk en een rederij uit Scheveningen. Daarnaast is gesproken met Noordzeevissers. Verder is een grote leverancier van satellietvolgsystemen geïnterviewd. Er is ook gesprokken met de heer Banning van de Redersvereniging voor Zeevisserij (RVZ).
Voor de schelpdiervisserij is gesproken met vertegenwoordigers van de PO kokkels, PO
mossels en PO oesters. Verder is gesprokken met IJsselmeer- en binnenvissers en de
heer Van Doorn van de Combinatie voor Beroepsvissers (CVB). Er is gesprokken met 2
viskweekbedrijven om de administratieve lasten voor aquicultuur in kaart te brengen.
Daarnaast zijn twee grotere afslagen geïnterviewd over de administraties van de afslagen.
Behalve met personen uit de visserijsector is gesproken met vertegenwoordigers van
LNV en de AID.
Fase 3: Analyse en toetsing
In de derde fase van het onderzoek zijn de gevonden tijd- en tariefgegevens genormeerd. Tijdens het normeringsproces worden voor alle administratieve handelingen tijden en tarieven vastgesteld. Dit zijn de gemiddelde tijden die een goede ondernemer
(of werknemer) nodig heeft om te voldoen aan de administratieve handeling. Deze
normtijden en -tarieven vormen de basis voor de berekening van de totale administratieve lasten.
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Verder zijn in deze fase de (eerste) reductievoorstellen geformuleerd. Hierbij is in de
eerste plaats gebruikgemaakt van de opmerkingen en suggesties die tijdens de uitvoering van het onderzoek door de verschillende gesprekspartners naar voren zijn gebracht. In de tweede plaats zijn verbetervoorstellen geformuleerd op basis van de gesignaleerde knelpunten die voortkomen uit de administratieve processen zelf.
Daarnaast is een bijeenkomst georganiseerd ter behandeling van de reductievoorstellen.
Hierbij waren aanwezig vertegenwoordigers van het Productschap Vis, het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Algemene Inspectiedienst, het Landbouw
Economisch Instituut (LEI) en EIM.
Fase 4: Rapportage en oplevering
In de vierde en laatste fase hebben de rapportage en de oplevering van de eindresultaten plaatsgevonden. Hierbij gaat het niet alleen om de voorliggende rapportage op papier, maar ook om de vertaling daarvan naar een meetmodel in de vorm van een Excel
spreadsheet.
Begeleiding door de opdrachtgever
Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers
van LNV, het Productschap Vis, en de AID.

2.3.4 Specifieke definitieafbakeningen
Hoewel er een heldere definitie bestaat van administratieve lasten, zijn er in elk onderzoek specifieke definitieafbakeningen (‘grijze gebieden’). Hieronder worden een aantal
van deze specifieke definitieafbakeningen nader toegelicht om zo ook aan te geven
welke administratieve lasten wel en welke niet betrokken zijn in het onderzoek.
Producenten Organisaties (PO)
In bepaalde omstandigheden besteden vissers (ondernemers) informatieverplichtingen
uit aan de Producenten Organisaties (PO’s), bijvoorbeeld het bijhouden van de visquota’s. Het bijhouden van de visquota’s zijn administratieve lasten. De kosten die gemaakt
worden als gevolg van deze verplichtingen zijn dus betrokken in het voorliggende onderzoek. PO’s hebben echter ook individuele afspraken gemaakt met aangesloten vissers over het doorgeven van informatie aan de PO, bijvoorbeeld wanneer vissers binnen
de PO contingenten onderling verhuren. Hier is geen sprake van informatieverplichtingen binnen de wetgeving en deze worden hierdoor niet betrokken in het onderzoek.
Bezwaarschriften n.a.v. een vergunning
De schelpdierenvissers moeten jaarlijks (soms meerdere keren per jaar) visvergunningen
aanvragen om te mogen vissen. Eenieder die als belanghebbende aangemerkt zou kunnen worden, mag op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht en/of op basis van de
Natuurbeschermingswet bezwaar aantekenen tegen deze vergunning. Hiermee kunnen
procesvoeringskosten gemoeid zijn voor de visser, maar ook kunnen vangsten verloren
gaan. De procesvoeringskosten zijn niet toe te kennen aan de Visserijwet en worden
hierdoor niet meegenomen in het onderzoek.
Verhandeling van vergunningen en licenties
Vissers kunnen vergunningen en visserijlicenties onderling verhandelen. Een overgang
van een vergunning of licentie moet worden doorgegeven aan LNV met behulp van een
formulier. Het betreft hier een informatieverplichting. De verhandeling zelf, waarbij ma-
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kelaars en notarissen worden ingezet, zijn geen administratieve lasten op basis van de
visserijwetgeving. Wanneer het een overdracht van een BV is, betreft het hier informatieverplichtingen op basis van het BV-recht (Justitie) en de Handelsregisterwet (EZ). Deze
administratieve lasten zijn reeds meegenomen in de nulmetingen van de Ministeries van
Justitie en Economische Zaken.
Technische maatregelen
In de Regeling technische maatregelen zijn verschillende (technische) voorschriften opgenomen over de eisen aan de netten en boten. Het betreft hier inhoudelijke verplichtingen en geen informatieverplichtingen. Alleen de controles op de technische maatregelen door de AID zijn administratieve lasten en zijn meegenomen in het onderzoek.
Laad- en losplaatsen
Vele havens kennen aangewezen laad- en losplaatsen en laad- en lostijden. Hierdoor
kan het soms voorkomen dat een bepaalde visvangst niet direct gelost kan worden,
hetgeen kan leiden tot verminderde inkomsten van de vissers. Het betreft hier echter
geen administratieve lasten. Het toestemming vragen bij de AID tot aanlanding zijn wel
administratieve lasten.
Huurovereenkomsten
IJsselmeer- en binnenvissers kunnen met een eigenaar van wateren een huurovereenkomst afsluiten om in dat gebied te mogen vissen. In het onderzoek worden alleen de
huurovereenkomsten betrokken die betrekking hebben op het vissen in Staatswateren.
Huurovereenkomsten die door binnenvissers worden afgesloten met eigenaren van wateren anders dan de Nederlandse overheid worden niet betrokken in het onderzoek,
aangezien het hier geen administratieve lasten betreft.
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3

Administratieve lasten zee- en kustvissers

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de informatieverplichtingen en de daaruit voortvloeiende administratieve lasten van zee- en kustvissers in kaart gebracht. Hiertoe wordt in paragraaf 3.2 een korte algemene inleiding gegeven op de zee- en kustvisserij en de wetgeving die informatieverplichtingen bevat voor zee- en kustvissers. In paragraaf 3.3 worden de verschillende informatieverplichtingen op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf
3.4 wordt vervolgens aangegeven welke administratieve lasten met de naleving van de
verschillende informatieverplichtingen zijn gemoeid.

3.2

Algemene inleiding zee- en kustvisserij
De zee- en kustvisserij is veruit de grootste bedrijfstak binnen de visserijsector. De vloot
in 2001 bestond uit 400 kotters (waarvan 178 kotters die zeevisserij uitvoeren) en 16
1
trawlers. De opbrengst van deze vloot bedroeg 427 miljoen euro .
De kottervisserij bestaat uit 328 bedrijven. Dit zijn voornamelijk eenmanszaken die één
kotter exploiteren, er zijn 52 rederijen die meerdere kotters bezitten. In 2001 waren er
op de kottervloot 1.829 opvarenden. De Nederlandse kottervloot heeft zich gespecialiseerd in de vangst van platvis, zoals tong en schol. Daarnaast heeft een klein deel van
de vloot zich toegelegd op het vangen van rondvis, zoals kabeljauw en wijting.
De trawlersector, ook wel grote zeevisserij genoemd, bestaat uit vier rederijen die de 16
diepvriestrawlers bezitten. Er waren 573 opvarenden in 2001. Trawlers vissen met name
op pelagische vissoorten, zoals haring, makreel en blauwe wijting. De visvangsten van
trawlers beperken zich sinds 1996 niet meer tot de Europese wateren, maar zin uitgebreid naar West-Afrika (Mauritanië en Marokko).
Het beleid voor de zeevisserij is ingekaderd in het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB). Nederland heeft een eigen verantwoordelijkheid om de doelen van het
GVB te realiseren, ook waar het gaat om het in stand houden van de visbestanden via
de totaal toegestane vangsten (TAC’s) en quota.
Het beleid voor visserij in kustwateren en visserijzone (de 12-mijlszone) wordt grotendeels bepaald door het GVB, maar uitvoering en handhaving zijn voornamelijk nationaal
beleid. Onder twee voorwaarden mogen schepen groter dan 8 meter volgens het GVB
binnen de 12-mijlszone vissen:
1 het motorvermogen mag maximaal 300pk (221kW) bedragen
2 de schepen dienen op de zogenaamde Europese Lijst 1 staan te staan. (Lijst 1 is
samengesteld op basis van historische visserijactiviteiten en heeft een beperkt aantal plaatsen.)

1

Bron: LEI (2002), Visserij in cijfers 2001, Den Haag: LEI.
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3.3

Administratieve verplichtingen zee- en kustvissers
Binnen de Nederlandse wetgeving worden verschillende informatieverplichtingen opgelegd (die al dan niet gebaseerd zijn op Europese regelgeving). De informatieverplichtingen hebben betrekking op de volgende (administratieve) processen:
− Verplichtingen omtrent visvergunningen
− Registraties van visvaartuigen
− Nationaliteitsbewijzen vissersvaartuigen
− Visserijlicenties
− Zeedagenregeling
− Contingenteringen zeevis / logboekgegevens
− Satellietvolgapparatuur
− Meldingen aan AID
De verplichtingen worden hieronder nader toegelicht.
Visvergunningen (berichten 1 t/m 3)
Zee- en kustvissers hebben in principe te maken met een beperkt aantal vergunningen.
Voor het recht om te vissen hebben zee- en kustvissers een visvergunning nodig (Beschikking visserijzone, zeegebied en kustwateren artikel 11). Deze vergunning kan de
visser aanvragen bij LNV (bericht 1), dit komt echter bijna niet meer voor. De leges die
vissers moeten betalen worden niet gezien als administratieve lasten.
Een vergunning voor de garnalenvisserij kan worden overgedragen aan een andere visser (Beschikking visserijzone, zeegebied en kustwateren artikel 11). Als administratieve
lasten geldt in deze situatie alleen het doorgeven van de wijziging aan het ministerie.
Alle kosten en procedures omtrent de overdracht (bijvoorbeeld de inschakeling van een
notaris en/of makelaar) gelden niet als administratieve lasten (bericht 3).
Het kan voorkomen dat LNV ter verzekering van de instandhouding dan wel uitbreiding
van de visvoorraden bepaalde regelen opstelt en bijvoorbeeld een visvangstbeperking
oplegt (Reglement zee- en kustvisserij art. 4). Vissers kunnen dan een vergunning aanvragen om in deze periode toch te mogen vissen (bericht 2). Het komt echter bijna niet
voor dat deze vergunning wordt aangevraagd (in 2001 waren dergelijke vergunningen
niet aangevraagd).
Nationaliteitsbewijzen en registratie vissersvaartuigen (bericht 4 t/m 5)
Wanneer er een nieuw vissersvaartuig in de vaart genomen wordt moet aan een aantal
informatieverplichtingen worden voldaan. Allereerst dient het vaartuig te worden geregistreerd bij LNV (Besluit registratie vissersvaartuigen art. 6 t/m 9). Daarnaast moet de
visser een nationaliteitsbewijs vissersvaartuigen aanvragen (Besluit nationaliteitsbewijs
vissersvaartuigen art. 3). In praktijk wordt bij de registratie van het vaartuig direct het
nationaliteitsbewijs afgegeven (bericht 4). De scheepsmakelaar verzorgt soms voor de
visser in deze gevallen het nationaliteitsbewijs en de registratie van het vaartuig (bericht
5).
Eenmalig bij inschrijving krijgen vissers een bewijs van de registratie van het visvaartuig
toegestuurd door LNV. Vroeger moesten ondernemers aantonen dat zij bedrijfsmatig
gevist hebben in het voorgaande jaar, anders werd het vaartuig uitgeschreven. Om dit
aan te tonen moest de ondernemer documenten en een accountantsverklaring overleggen aan LNV. Tegenwoordig kunnen de Producenten Organisaties voor alle vaartuigen
van bij hen aangesloten ondernemers doorgeven dat zij bedrijfsmatig hebben gevist.
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Wanneer de vangsten in VIRIS geregistreerd zijn hoeft hiervoor niet langer een accountantsverklaring te worden overhandigd. Alleen de nummers van de vaartuigen worden
doorgegeven aan LNV.
Visserijlicenties (bericht 6)
In 1985 is in Nederland een licentiesysteem ingevoerd voor de visserij op gequoteerde
vissoorten (Regeling visserijlicentie). De licentieregeling is een regeling voor de beheersing van de capaciteit van de Nederlandse vissersvloot. Vanaf oktober 1986 worden in
principe geen nieuwe licenties meer afgegeven door het ministerie. Dit betekent dat het
aanvragen van de licenties in 2001 niet meer is voorgekomen en dat dit dan ook geen
administratieve lasten met zich meebrengt.
Het is mogelijk om een visserijlicentie over te dragen aan een andere ondernemer. De
overdracht van een licentie verloopt via LNV. De overdragende en de ontvangende ondernemer dienen hiervoor gezamenlijk een formulier in bij LNV dat door hen beiden
wordt getekend (bericht 6).
Zeedagenregeling (berichten 7 t/m 9)
De meeste zeevissers hebben te maken met de zeedagenregeling. Elk jaar worden door
LNV perioden aangegeven wanneer gevist mag worden en voor hoeveel dagen. Vissers
kunnen voor deze zeedagenregeling ontheffingen aanvragen (Zeedagenregeling artikel
8) (bericht 7). Daarnaast kan het voorkomen dat vissers aan de AID informatie moeten
overleggen zodat er geen telling is voor de zeedagenregeling (Zeedagenregeling artikel
5). Dit is het geval wanneer het vissersvaartuig in een buitenlandse haven ligt. In dit geval dient de visser een verklaring aan de AID te overleggen (bericht 8). De AID dient ook
te worden geïnformeerd wanneer het vaartuig binnen 1 dag afmeert en aanlandt (Zeedagenregeling artikel 5); in deze gevallen telt de dag ook niet mee voor de zeedagenregeling (bericht 9).
Contingenteringen zeevis (bericht 10 t/m 13)
Het Ministerie van LNV verdeelt de nationale quota in contingenten voor elke zeevisser.
De meeste vissers (ca. 98%) zijn lid van een quotabeheergroep (Biesheuvelgroep of Producenten Organisatie). Elk jaar maakt deze groep een visplan waarin wordt aangegeven
hoe in dat jaar invulling gegeven gaat worden aan de visserijactiviteiten. Leden van zo’n
groep kunnen quota van elkaar huren. Dit leidt tot grotere flexibiliteit. De vissers zijn
zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.
Hoewel het Biesheuvelsysteem mogelijk wordt gemaakt via de Nederlandse wetgeving,
gelden de onderlinge afspraken en de onderlinge informatieverplichtingen (bijvoorbeeld
het doorgeven van de visvangst aan de Biesheuvelgroep) niet als administratieve lasten.
Het betreft hier namelijk geen informatieverplichtingen die rechtstreeks voortvloeien uit
wet- en regelgeving van het ministerie.
Wanneer vissers informatieverplichtingen aan een groep uitbesteden, bijvoorbeeld de
registratie van de visserijvaartuigen en het bijhouden of de quota niet overschreden
worden, dan is er wel sprake van administratieve lasten als gevolg van Nederlandse
wetgeving en zijn de administratieve lasten meegenomen in het onderzoek. Het onderling uitruilen en verhuren van contingenteringen tussen vissers binnen de Producenten
Organisatie zijn geen administratieve lasten binnen dit onderzoek. De transacties van
contingenten die via een formulier aan LNV gemeld moeten worden zijn wel een informatieverplichting (Regeling contingentering zeevis artikel 13) en worden dus betrokken
in het onderzoek (bericht 10).
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Als administratieve lasten met betrekking tot de contingenteringen zeevis worden wel
meegenomen het ontvangen van de contingentering van zeevis van LNV (Regeling contingentering zeevis artikel 10) (bericht 11), en de administraties (logboeken) omtrent de
quota (bericht 12).
Met de Regeling logboek en opgave zeevis 1987 worden de Europese regels ten aanzien van het bijhouden van de logboeken (Verordening EEG nr. 2807/83) geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Het bijhouden van de logboeken zorgt voor ongeveer
de helft van de administratieve lasten voor zee- en kustvissers.
De logboeken dienen dagelijks te worden bijgehouden, voor 24.00 uur te worden ingevuld, of uiterlijk bij aankomst in de haven. Daarnaast dient het logboek ook bij controles op zee te worden ingevuld. Het logboek dient tevens als vangstopgaveformulier.
Gegevens die moeten worden vastgelegd zijn grofweg de volgende:
− naam en identificatienummer van het vaartuig, naam en adres van de kapitein, datum, tijd en haven van vertrek, datum, tijd en haven van aankomst
− gegevens over het vistuig
− per dag dient een regel te worden ingevuld met het aantal trekken, de vistijd, de
positie van het vaartuig en per soort vis de hoeveelheden van de aan boord gehouden vangst.
Daarnaast worden enkele facultatieve vragen gesteld, bijvoorbeeld over bijvangst. De
kapitein dient elke regel in het logboek te paraferen. Uiterlijk een half uur na aanlanding, maar voor de lossing van de vangst, dient de eerste kopie van het logboek te
worden overhandigd aan de AID, of in de daarvoor bestemde opgavebus te zijn gedeponeerd. Na de verkoop van de vangst, uiterlijk binnen 48 uur na de lossing, dient het
volledig ingevulde originele exemplaar van het logboek te zijn ingediend bij de AID.
De heffingen die vervolgens betaald moeten worden naar aanleiding van de hoogte van
de besomming vallen buiten dit onderzoek. Het betreft hier wel administratieve lasten,
maar deze vallen niet onder wetgeving van het ministerie, maar komen voort uit Verordeningen van het Productschap Vis. Aan wal moet worden bijgehouden hoeveel vis er
gevangen is om de quota niet te overtreden. De tijd die vissers (dan wel administratiekantoren) hiermee bezig zijn wordt gezien als administratieve lasten (bericht 13).
Keuring satellietvolgapparatuur (bericht 14)
Door de EU is voorgeschreven dat vissersschepen, met een lengte van 20 meter of meer
tussen de loodlijnen, zijn uitgerust met een Vessel Monitoring System (VMS) oftewel
satellietvolgapparatuur. Het VMS stuurt automatisch via satelliet de positie van de schepen op zee door aan het visserijcontrolecentrum van de AID in Kerkrade. De AID gebruikt deze gegevens ter controle van de vangstgegevens die zij via de logboeken en de
visafslagen in VIRIS verzamelt. Het VMS maakt gebruik van het Inmarsat C.fleetnetsysteem, dat in de praktijk zeer betrouwbaar is. Bedrijven die satellietvolgapparatuur
voor vissersschepen op de Nederlandse markt willen brengen, dienen deze apparatuur
te laten keuren door een door het Ministerie van LNV geaccrediteerde instelling. Dit zijn
bijvoorbeeld Telefication in Zevenaar en NMI in Niekerk. De keuringskosten lopen uiteen
van € 10.000,- tot € 20.000,-. Deze keuring kan worden aangemerkt als administratieve
last voor de Nederlandse importeur. De keuringen komen echter sporadisch voor omdat
er slechts enkele typen apparaten op de markt zijn en omdat de markt beperkt is. De
administratieve lasten voor de importeurs stellen wij daarom op nihil (bericht 14). Na
installatie aan boord van het schip dient de werking van de apparatuur getest te worden door het Agentschap Telecom van EZ. Deze keuring brengt wel enige administratieve lasten met zich mee, maar deze zijn toe te rekenen aan de Telecommunicatiewet
van EZ.
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Meldingen aan AID (bericht 15 t/m 17)
Vissers moeten voor aanlanding aan de AID toestemming vragen om vis te mogen aanlanden (Regeling stelselmatige controle bij aanlanding artikel 3) (bericht 15). Dit gebeurt
met behulp van een telefax. Daarnaast moet de AID bij visreizen van langer dan 15 dagen geïnformeerd worden (Regeling logboek en opgave zeevis artikel 4) (bericht 16).
Wanneer de VMS-apparatuur aan boord van de vissersvaartuigen onverhoopt storingen
vertoont, is de schipper verplicht dit te melden en ten minste eenmaal per 24 uur de
positie van het schip op een andere wijze, meestal per fax, aan de AID door te geven
(bericht 17).

3.4

Omvang administratieve lasten zee- en kustvisserij
In tabel 3 is een overzicht op hoofdlijnen weergegeven van de administratieve lasten
van zee- en kustvisserij die gemoeid zijn met de naleving van de wet- en regelgeving op
het gebied van de visserijwetgeving.
tabel 3

Overzicht administratieve lasten zee- en kustvisserij in euro’s (2001)
Totale administ ratieve lasten

Nr.

Bericht

1

Vergunning ontvangen

2

Vergunning aanvragen ten tijde van door LNV

(afgerond op honderdtallen)

In procenten

2.100

0

in 2001 niet voorgekomen

0

opgelegde regelen
3

Vergunning overdragen

1.100

0

4

Nationaliteitsbewijs aanvragen

1.500

0

5

Registratie vissersvaartuigen

6.500

1

6

Overdragen visserijlicentie

4.900

0

7

Ontheffing zeedagenregeling

500

0

8

Overdragen verklaring ligging in buitenlandse

nihil

0

nihil

0

haven
9

Melding AID voor geen telling zeedagen

10

Melding transactie contingent

6.300

0

11

Contingent ontvangen

6.300

0

12

Logboek invullen

663.600

51

13

Verwerken logboek / visplan

527.100

41

14

Keuring satellietvolgapparatuur

nihil

0

15

Toestemming aanlanding bij AID

75.000

6

16

Melding visreis langer dan 15 dagen

400

0

17

Melding positie aan AID bij defect VMS

300

0

1.295.600

100

Totale administratieve lasten zee- en kustvisserij

Uit tabel 3 komt naar voren dat de administratieve lasten voor zee- en kustvissers bijna
1,3 miljoen euro bedragen. Het overgrote deel van deze lasten komt voort uit het logboek invullen en verwerken (92 procent).
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4

Administratieve lasten schelpdiervissers

4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de informatieverplichtingen en de daaruit voortvloeiende administratieve lasten van schelpdiervissers in kaart gebracht. Hiertoe wordt in paragraaf
4.2 een korte algemene inleiding gegeven op de schelpdiervisserij en de wetgeving die
informatieverplichtingen bevat voor schelpdiervissers. In paragraaf 4.3 worden de verschillende informatieverplichtingen op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf 4.4 wordt
vervolgens aangegeven welke administratieve lasten met de naleving van de verschillende informatieverplichtingen zijn gemoeid.

4.2

Algemene inleiding schelpdiervisserij
De schelpdiervisserij bestaat voornamelijk uit visserij op oesters, mossels en kokkels. In
de afgelopen 10 jaar is daar visserij op spisula bijgekomen. De sector schelpdiervisserij
stelt jaarlijks op basis van het beheerplan, dat is neergelegd in het Beheersplan Schelpdiervisserij, een visplan op. In dit visplan worden specifieke afspraken gemaakt over vistijden, vistuigen, quoteringen en dergelijke. De sector zelf ziet toe op naleving van deze
afspraken.
In de oestersector zijn zo’n 27 bedrijven betrokken bij de oesterteelt en -visserij. Deze
bedrijven vissen met ongeveer 20 actieve visvaartuigen. Er zijn zo’n 90 personen werkzaam in de oestersector. De gemiddelde omzet in de oestersector bedraagt zo’n 5 miljoen euro per jaar (bron: PO-oesters). De teelt van de oester vindt plaats in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.
In de mosselsector waren in 2001 55 mosselkweekbedrijven actief. Er wordt gevist met
71 schepen. De opbrengsten in de sector bedroegen 71 miljoen euro (bron: LEI).
Er zijn 37 vergunninghouders voor de mechanische kokkelvisserij. In 2001 waren er 64
werknemers in de sector en 16 actieve schepen van de 33 operationeel inzetbare schepen (bron: LEI). Het vissen op kokkels vindt plaats in de Waddenzee en de Oosterschelde.
In 2001 zijn er 31 vergunningen voor de spisulavisserij in de visserijzone uitgegeven.
Sinds eind 2000 geldt dat de spisulavisserij boven de Waddeneilanden gebonden is aan
een voedselreserveringsbeleid voor vogels in zogenaamde voedselarme jaren. Het merendeel van de spisulavissers is aangesloten bij de Producentenorganisatie Schelpdiervissers Noordzee en vist volgens een visplan.

4.3

Administratieve verplichtingen schelpdiervissers
De informatieverplichtingen voor schelpdiervissers hebben betrekking op de volgende
(administratieve) processen:
− Visvergunningen en huurovereenkomsten
− Registraties van visvaartuigen
− Vangstopgave en visplan.
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De informatieverplichtingen worden hieronder nader beschreven.
Visvergunningen en huurovereenkomsten (berichten 1 t/m 3)
Ondernemers in de schelpdierensector dienen over een visvergunning en een huurovereenkomst te beschikken (Visserijwet). In 2001 zijn er bij het Ministerie van LNV 1.540
1
vergunningen en 230 huurovereenkomsten aangevraagd . In bepaalde gevallen gaat
het hier om 3 jaarlijkse vergunningen en huurovereenkomsten (berichten 1 en 3).
Het kan voorkomen dat LNV ter verzekering van de instandhouding dan wel uitbreiding
van de visvoorraden bepaalde regelen opstelt en bijvoorbeeld een visvangstbeperking
oplegt (Reglement zee- en kustvisserij art. 4). Vissers kunnen dan een vergunning aanvragen om in deze periode toch te mogen vissen (bericht 2). Het komt echter bijna niet
voor dat deze vergunning wordt aangevraagd (in 2001 waren dergelijke vergunningen
niet aangevraagd).
Registraties van visvaartuigen (bericht 4)
Wanneer er een nieuw vissersvaartuig in de vaart genomen wordt dient het vaartuig te
worden geregistreerd bij LNV (Besluit registratie vissersvaartuigen art. 6 t/m 9). Eenmalig bij inschrijving krijgen vissers een bewijs van de registratie van het visvaartuig toegestuurd door LNV. Vroeger moesten ondernemers aantonen dat zij bedrijfsmatig gevist
hebben in het voorgaande jaar, anders werd het vaartuig uitgeschreven. Om dit aan te
tonen moest de ondernemer documenten en een accountantsverklaring overleggen aan
LNV. Tegenwoordig kunnen de Producenten Organisaties voor alle vaartuigen van bij
hen aangesloten ondernemers doorgeven dat zij bedrijfsmatig hebben gevist (bericht 4).
Dit veroorzaakt hierdoor bijna geen administratieve lasten. Voor niet-aangesloten vissers
2
zijn de administratieve lasten wel hoger .
Vangstopgave en visplan (bericht 5)
Schelpdiervissers in de schelpensector hebben niet te maken met de contingenteringen.
Wel wordt gewerkt met een (vrijwillig) visplan (bericht 5). De bij de PO aangesloten vissers geven aan de PO de vangst door. Deze vangsten worden in de meeste gevallen ook
doorgegeven aan het RIVO voor de inventarisatieonderzoeken. Doordat het visplan
geen verplichting is binnen de wetgeving voor schelpdiervissers, is hier geen sprake van
administratieve lasten. Voor het onderzoek zijn de kosten van deze administraties wel
meegenomen, maar binnen de Kabinetsdefinitie zijn dit geen administratieve lasten.

4.4

Omvang administratieve lasten schelpdiervisserij
In tabel 4 staat een overzicht op hoofdlijnen van de administratieve lasten van schelpdiervisserij die gemoeid zijn met de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied
van de schelpdiervisserij.
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1

Het aantal is inclusief 925 vergunningaanvragen voor sleepnetvisserij en vaste visvaartuigen en 50
huurovereenkomsten voor de vaste visvaartuigen. Er zijn ook 2.000 vergunningen door sportvissers
aangevraagd, maar die vallen buiten dit onderzoek.

2

De administratieve lasten van niet bij de PO’s aangesloten vissers zijn niet apart onderzocht, omdat
het hier om een gering aantal vissers gaat.

tabel 4

Overzicht administratieve lasten schelpdiervisserij in euro’s (2001)
Totale administratieve lasten

Nr.

Bericht

1

Vergunning aanvragen

2

Vergunning aanvragen ten tijde van door LNV

(afgerond op honderdtallen)
30.800*

In procenten
62

in 2001 niet voorgekomen

0

3.500

7

nihil

0

15.200

31

opgelegde regelen
3

Huurovereenkomst

4

Registratie visvaartuigen

5

Verwerken visplan
Totale administratieve lasten schelpdiervis-

34.300**

100

serij
* Dit is inclusief vergunningen en huurovereenkomsten voor sleepnetvisserij en vaste vistuigenvisserij.
** Dit i s exclusief de kosten van het (vrijwillige) visplan. De lasten inclusief visplan bedragen € 49.500
in 2001.

De omvang van de administratieve lasten voor de schelpvisserij zijn gering, mede omdat
het om een beperkt aantal schelpdiervissers gaat. Uit tabel 4 komt naar voren dat de
administratieve lasten voor schelpdiervissers in 2001 bijna 50.000 euro bedragen. Dit is
inclusief het verwerken van het (vrijwillige) visplan, dat jaarlijks ruim 15.000 euro bedraagt.
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5

Administratieve lasten IJsselmeer- en
binnenvissers

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de informatieverplichtingen en de daaruit voortvloeiende administratieve lasten van IJsselmeer- en binnenvissers in kaart gebracht. Voor IJsselmeeren binnenvissers betreft het alleen verplichtingen voor zover deze betrekking hebben op
het vissen in Staatswateren. Huurovereenkomsten die door binnenvissers worden afgesloten met eigenaren van wateren anders dan van de Nederlandse overheid worden niet
betrokken in het onderzoek, aangezien het hier geen administratieve lasten betreft.
In paragraaf 5.2 wordt een korte algemene inleiding gegeven op de IJsselmeer- en binnenvisserij en de wetgeving die informatieverplichtingen bevat voor IJsselmeer- en binnenvissers. In paragraaf 5.3 worden de verschillende informatieverplichtingen op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf 5.4 wordt vervolgens aangegeven welke administratieve
lasten met de naleving van de verschillende informatieverplichtingen zijn gemoeid.

5.2

Algemene inleiding IJsselmeer- en binnenvisserij
Voor het IJsselmeer is in 1996 een afzonderlijk beleid ingezet om tot een beter beheer
van het visbestand te komen. De visserij-intensiteit is met de helft teruggebracht. Om
dit doel te realiseren is destijds de Producentenorganisatie IJsselmeer opgericht. De IJsselmeervloot bestond in 2001 naar schatting uit 86 schepen. De opbrengst bedroeg bijna 6 miljoen euro (bron: LEI). In het IJsselmeer wordt voornamelijk gevist op aal, baars,
snoekbaars en spiering.
Voor de binnenvisserij is het Beleidsbesluit Binnenvisserij het belangrijkste beleidskader.
Dit beleidsbesluit heeft als doel de binnenvisserij meer te betrekken bij het beheer van
de visbestanden. Er zijn zo’n 250 beroepsvissers die zich bezighouden met binnenvisserij. De belangrijkste visgebieden zijn de Friese meren, het Lauwersmeer, het Grevelingenmeer en de grote rivieren. De beroepsvissers hebben over het algemeen alleen het
recht om op aal te vissen. In een enkel geval mag ook op schubvis gevist worden.

5.3

Administratieve verplichtingen IJsselmeer- en binnenvissers
IJsselmeer- en binnenvissers hebben te maken met informatieverplichtingen die betrekking hebben op de volgende (administratieve) processen:
− Visvergunningen en visaktes
− Huurovereenkomsten
− Registraties van visvaartuigen
− Ontheffing of vrijstellingsaanvragen voor vangen ondermaatse vis.
De informatieverplichtingen worden hieronder nader beschreven.
Visvergunningen en visaktes (bericht 1 t/m 5)
Voor het vissen in binnenwateren moet een visser beschikken over een grote visakte
(Visserijwet artikel 10) (bericht 1). De aanvragen van visakten verlopen tegenwoordig via
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de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB). De aanvraag kan telefonisch
of schriftelijk. De vergunningen worden automatisch verlengd na betaling van leges.
Om te mogen vissen moeten beroepsvissers beschikken over een vergunning of een
huurovereenkomst (of eigenaar zijn van het water). In de meeste gevallen wordt gewerkt met huurovereenkomsten en is het afgeven van een vergunning niet noodzakelijk. In 2001 zijn 16 vergunningen afgegeven voor vissen in wateren waarvoor niet eerder visrechten waren afgegeven (Visserijwet artikel 17). Daarnaast zijn 10 vergunningen
afgegeven voor het vangen van vissen anders dan genoemd in de Visserijwet artikel 21
(bericht 2).
Wanneer gevist wordt op het IJsselmeer, dienen een vergunning en een visakte te worden aangevraagd (Regeling binnenvisserij artikel 8). Vissers die reeds over een vergunning beschikken krijgen jaarlijks een nieuwe vergunning toegestuurd met daarbij een
factuur (bericht 3). IJsselmeervergunningen kunnen ook worden overgedragen (Visserijinspanning IJsselmeer artikel 7) (bericht 4).
Vergunning electrovisserij (bericht 5)
Voor het vissen met een electrovisapparaat dient een vergunning te worden afgegeven door de dire ctie Visserij van LNV (bericht 5). De vergunning wordt aangevraagd
met een formulier (in 2002 verbeterd). Bij het formulier dienen te worden meegeleverd:
− een waterkaart waarop het gebied is aangegeven waar gevist gaat worden
− de gegevens van andere huurders van visrechten op het water waarvoor de aanvrager het electrovisapparaat wil gebruiken
− een opleidingsbewijs voor het vissen met een electrovisapparaat
− een bewijs van deugdelijkheid van het electrovisapparaat
− een bewijs van toestemming van de eigenaar van het water waar gevist gaat worden.
Vergunningen voor het gebruik van een electrovisapparaat worden nooit voor een
langere periode afgegeven, maar voor korte perioden, soms zelfs maar voor één
dag. Voor elke vergunningaanvraag dienen echter wel alle bovengenoemde bescheiden te worden verstrekt. Met het aanvragen van deze vergunning is e en ondernemer
dan ook geruime tijd bezig.
Behalve dat hij de vergunning moet aanvragen, dient de visser een cursus te hebben
gevolgd voor het vissen met het electrovisapparaat. Dit apparaat dient jaarlijks door
een installateur geco ntroleerd te worden. De installateur dient na goedkeuring een
deugdelijkheidsverklaring af te geven. Het gaat hierbij om inhoudelijke verplichtingen die niet als administratieve lasten worden meegenomen.
Eind 2001 is het verstrekken van vergunningen veranderd door LNV. In 2001 hebben
tussen de 50 en 55 bedrijven vergunningen aangevraagd voor vissen met behulp van
een electrovisapparaat. Zij moesten voor elk water waarin zij vissen een aparte vergunning aanvragen bij het ministerie (300 in totaal). Vanaf eind 2001 is het mogelijk om op
1 vergunning het recht tot vissen voor meerdere wateren aan te vragen. Het aantal vergunningen is hiermee gedaald tot ongeveer 60 in 2002, hetgeen heeft geleid tot een
administratievelastenreductie van € 4.800.
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Huurovereenkomsten (bericht 6)
De meeste binnenvissers hoeven alleen een huurovereenkomst af te sluiten om te mogen vissen (Visserijwet). Binnenvissers kunnen met eigenaren van een water een
huurovereenkomst afsluiten voor het gehele water of voor een bepaald deel daarvan. Een huurovereenkomst geeft, in tegenstelling tot een vergunning, wel recht op
verlenging. Huurovereenkomsten kunnen voor een periode van 6 jaar worden afgesloten, maar in bepaalde gevallen worden ook korte perioden afgesproken (3jaarsperioden).
Huurovereenkomsten kunnen worden afgesloten met de Staat (bericht 6), maar ook
met particuliere eigenaren, Hoogheemraadschappen, provincies en organisaties als
Natuurmonumenten (dit zijn geen administratieve lasten). Met de verhuurder wordt
een huurprijs afgesproken gebaseerd op de o ppervlakte van het water, het aantal
km oeverlengte en de soorten te vangen vis (aal is duurder dan schubvis).
De basis van de huurovereenkomst is een standaardcontract. Hieraan wordt een topografische kaart toegevoegd waarin (deel van) het water waarvoor de huurovereenkomst
is afgesloten wordt aangegeven. Wanneer de huurovereenkomst is afgesloten wordt
deze eveneens aan de Kamer voor de Binnenvisserij gezonden. Voordat partijen tot een
huurovereenkomst komen kan een flinke doorlooptijd verstrijken. Doorlooptijden van
meer dan een jaar komen voor. De tijd in het kader van het onderzoek naar administratieve lasten is echter beperkt tot circa 1,5 uur per huurovereenkomst. Het gaat hierbij
om het aangeven aan de verhuurder welk water in huurovereenkomst betrokken dient
te worden, het doornemen en ondertekenen van de huurovereenkomst en het versturen van een afschrift van deze overeenkomst aan de Kamer voor de Binnenvisserij. In
2001 waren er geen nieuwe huurovereenkomsten afgesloten: de administratieve lasten
in 2001 zijn dan ook nul.
Registratie vissersvaartuigen (bericht 7)
Wanneer er een nieuw vissersvaartuig voor de IJsselmeervisserij in de vaart wordt genomen moet het vissersvaartuig geregistreerd worden bij LNV (Besluit registratie vissersvaartuigen art. 6 t/m 9). Vroeger moesten ondernemers aantonen dat zij bedrijfsmatig
gevist hebben in het voorgaande jaar, anders werd het vaartuig uitgeschreven. Om dit
aan te tonen moest de ondernemer documenten en een accountantsverklaring overleggen aan LNV. Tegenwoordig kunnen de Producenten Organisaties voor alle vaartuigen
van bij hen aangesloten ondernemers doorgeven dat zij bedrijfsmatig hebben gevist. Er
hoeft hiervoor niet langer een accountantsverklaring te worden overhandigd. Alleen de
nummers van de vaartuigen worden doorgegeven aan LNV (bericht 7). De administratieve lasten die hieruit voortkomen zijn nihil.
Ontheffing of vrijstellingsaanvragen voor vangen ondermaatse vis (b ericht 8)
Binnenvissers kunnen, wanneer zij willen vissen op ondermaatse vis, hiervoor een ontheffing of vrijstelling aanvragen bij LNV (Reglement minimummaten en gesloten tijden
artikel 11) (bericht 9). De maten voor de verschillende vissoorten zijn opgenomen in het
Reglement minimummaten en gesloten tijden. In de praktijk worden ontheffingen voor
het vangen van ondermaatse spiering aangevraagd, maar het komt ook voor dat in bepaalde omstandigheden ondermaatse vis gevangen moet worden. Wanneer bijvoorbeeld door bouwwerkzaamheden wateren of vijvers aangepast worden, dan kan het
noodzakelijk zijn de daar aanwezige ondermaatse vis te vangen.
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5.4

Omvang administratieve lasten IJsselmeer- en binnenvissers
In tabel 5 is een overzicht op hoofdlijnen weergegeven van de administratieve lasten
van IJsselmeer- en binnenvisserij die gemoeid zijn met de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de IJsselmeer- en binnenvisserij.
tabel 5

Overzicht administratieve lasten IJsselmeer - en binnenvisserij in euro’s
(2001)
Totale administratieve lasten

Nr.

Bericht

1

Akte ontvangen

2

Vergunning aanvragen

3

(afgerond op honderdtallen)

In procenten

11.100

38

500

2

IJsselmeervergunning ontvangen

1.000

3

4

IJsselmeervergunning overdragen

1.000

3

5

Vergunning electrovisserij

15.000

51

6

Huurovereenkomst

7

Registratie visvaartuig

nihil

0

8

Ontheffing ondermaatse vis

800

3

29.400

100

Totale administratieve lasten IJsselmeer -

in 2001 niet voorgekomen

0

en binnenvisserij

Doordat er (bijna) geen nieuwe IJsselmeer- en binnenvissers bijkomen, zijn de administratieve lasten van deze vissers gering. In 2001 zijn geen nieuwe huurovereenkomsten
afgesloten. De administratieve lasten van IJsselmeer- en binnenvissers bedragen dan
ook nog geen 10.000 euro in 2001. De hoogste administratieve lasten komen voort uit
het aanvragen van een vergunning voor electrovisserij (51%). Deze administratieve lasten zijn in 2002, zoals aangegeve sterk gedaald (in hoofdstuk 8 wordt hier dieper op
ingegaan).
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6

Administratieve lasten viskweeksector

6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de informatieverplichtingen en de daaruit voortvloeiende administratieve lasten van de Nederlandse viskweeksector in kaart gebracht. In paragraaf
6.2 wordt een korte algemene inleiding gegeven op de sector. In paragraaf 6.3 worden
de verschillende informatieverplichtingen op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf 6.4
wordt vervolgens aangegeven welke administratieve lasten met de naleving van de verschillende informatieverplichtingen zijn gemoeid.

6.2

Algemene inleiding viskweeksector
De viskweeksector in Nederland bestaat uit circa 60 palingkwekerijen, 25 meervalkwekerijen, een klein aantal forellenkwekerijen en slechts één zeeviskwekerij. Ruim de helft
van de viskweekbedrijven is aangesloten bij de belangenvereniging: de Nederlandse
Vereniging van Viskwekers (NEVEVI). Naar schatting zijn er op dit moment in Nederland
een kleine 100 bedrijven in de viskweeksector actief.
In Nederland is de kweek van paling qua volume en aantal bedrijven de belangrijkste.
Een verschil met andere vissoorten die worden gekweekt is dat de palingkwekerijen afhankelijk zijn van de aanvoer van glasaal. Het mysterie van de voortplanting van paling
is nog steeds niet ontrafeld, vandaar dat de kwekerijen zijn aangewezen op de in het
wild gevangen glasaal om deze verder op te kweken tot consumptiepaling.
Een factor die medebepalend is voor de kostprijs is de prijs van glasaal die vanuit ZuidEuropa wordt geïmporteerd. De prijs van glasaal fluctueert nogal en is mede afhankelijk
van de enorme hoeveelheden glasaal die naar China worden geëxporteerd.
Er zijn in Nederland 60 palingkwekerijen, die in 2001 ongeveer 4.000 ton paling produceerden.
In Nederland wordt vanaf begin jaren 80 de Afrikaanse meerval gekweekt. Deze vis is
uitermate geschikt als kweekvis omdat de meerval relatief weinig water nodig heeft,
waardoor een hoge visdichtheid mogelijk is. Ook behoeft geen zuurstof aan het water
te worden toegevoegd, zoals dat wel bij palingkweek het geval is. Meervalteelt kan op
zeer kleine schaal gebeuren, vandaar dat enkele varkens- en pluimveehouders hebben
gekozen voor het opzetten van een meervalkwekerij als nevenactiviteit. Een aantal
voorzieningen was vaak al aanwezig zoals een overdekte ruimte, goede grondwatervoorziening en mestputten. Er zijn in Nederland 25 meervalkwekerijen. In 2001 produceerden zij 2.600 ton meerval.
De forel is van de overige soorten kweekvis de belangrijkste. Er zijn in Nederland slechts
4 kwekerijen die in 2001 ongeveer 100 ton forel produceerden.
Een vissoort waar veel interesse voor bestaat als kweekvis is de tilapia. Verwacht wordt
dat de kweek van tilapia in de toekomst zal groeien. In 2001 is door de 4 kwekerijen
ongeveer 300 ton tilapia geproduceerd.
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6.3

Administratieve verplichtingen viskweeksector
In het kader van dit onderzoek, naar administratieve lasten die voortvloeien uit de visserijwetgeving, is voor de viskweeksector met name de Regeling aquicultuur van belang.
Deze regeling, die Richtlijn 91/67/EEG in Nederland implementeert, heeft voor een
groot deel betrekking op de invoer, doorvoer en uitvoer van aquicultuurdieren. De administratieve lasten die hiermee gemoeid zijn, worden meegenomen in het onderzoek
naar de administratieve lasten van douaneregelgeving in opdracht van het Ministerie
van Financiën. Om dubbeltellingen van lasten te voorkomen wordt in het kader van de
visserijwetgeving een beperkt aantal informatieverplichtingen meegenomen, die betrekking hebben op de volgende (administratieve) processen:
− het afgeven van een schriftelijke bereidverklaring voor het onder toezicht van de
RVV stellen van het bedrijf tegen de daaraan verbonden kosten, voor zover het bedrijf is gelegen in een erkend gebied dat krachtens artikel 5 van richtlijn 91/67/EEG
als zodanig is aangemerkt, of
− het aanvragen van een erkenning door de Europese Commissie, voor zover het bedrijf niet is gelegen in een erkend gebied
− het verlenen van medewerking aan controles door de RVV
− het bijhouden van een register waarin alle gegevens worden vermeld die van belang zijn om de gezondheidstoestand van de vis permanent te kunnen volgen
− het doorgeven aan de inspecteur van de veterinaire dienst van eventuele abnormale
sterfte of ziekte van aquicultuurdieren.
De informatieverplichtingen worden hieronder nader beschreven.
Bereidverklaring onder to ezicht RVV stellen (bericht 1)
Bedrijven gelegen in erkende gebieden conform richtlijn 91/67/EEG dienen aan een
groot aantal inhoudelijke verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen zijn opgenomen in bijlage B van de genoemde richtlijn. De informatieverplichtingen vanuit de Regeling aquicultuur vloeien voort uit artikel 5.2, dat bepaalt dat ondernemers zich eenmalig
schriftelijk bereid verklaren om zich onder toezicht van de RVV te stellen.
Aanvragen van erkenning door EC (bericht 2)
Bedrijven die buiten een erkend gebied liggen kunnen, conform de artikelen 10.1 en
10.2 van de Regeling aquicultuur, eenmalig een erkenning aanvragen bij de RVV. Deze
erkenning wordt verleend wanneer bedrijven voldoen aan de inhoudelijke verplichtingen die gelden voor erkende gebieden c.q. bedrijven in erkende gebieden en wanneer
deze bedrijven zich onder toezicht van de RVV willen stellen.
Meewerken aan controles door de RVV (bericht 3)
Artikel 6a van de Regeling legt ondernemers op dat zij tweemaal per jaar medewerking
dienen te verlenen aan gezondheidscontroles van hun aquicultuurdieren. Deze controles
worden door de RVV uitgevoerd.
Bijhouden van register inzake gezondheidstoestand van vis (bericht 4)
In artikel 6b wordt bepaald dat ondernemers een register dienen bij te houden waarin
alle gegevens worden vermeld die van belang zijn om de gezondheidstoestand van vis
permanent te kunnen volgen.
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Doorgeven abnormale sterfte of ziekte (bericht 5)
Met artikel 8.1 van de Regeling aquicultuur wordt geregeld dat bij de Veterinaire Dienst
onverwijld aangifte wordt gedaan van iedere abnormale sterfte, of van ieder ander
symptoom dat erop zou kunnen wijzen dat aquicultuurdieren of -producten een ziekte
hebben als opgenomen in bijlage A van Richtlijn 91/67/EEG.

6.4

Omvang administratieve lasten viskweeksector
In tabel 4 is een overzicht op hoofdlijnen weergegeven van de administratieve lasten
van de viskweeksector die gemoeid zijn met de naleving van de voor dit onderzoek relevante artikelen uit de Regeling Aquicultuur.
tabel 6

Overzicht administratieve lasten viskweeksector in euro’s (2001)
Totale administratieve lasten

Nr.

Bericht

1

Bereidverklaring toezicht RVV

nihil

0

2

Erkenning aanvragen

400

3

3

Meewerken aan controles

6.000

58

4

Bijhouden register gezondheidstoestand

4.000

38

5

Doorgeven abnormale sterfte

nihil

0

10.400

100

Totale administratieve lasten viskweeksec-

(afgerond op honderdtallen)

In procenten

tor

De administratieve lasten met betrekking tot de viskweeksector bedragen ruim 10.000
euro in 2001. De administratieve lasten komen met name voort uit het meewerken aan
controles van de RVV en het bijhouden van de registers, wat de 100 viskweekbedrijven
meerdere keren per jaar moeten bijhouden.
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7

Overige informatieverplichtingen

7.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de overige informatieverplichtingen behandeld. In paragraaf
7.2 worden de verschillende informatieverplichtingen op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf 7.3 wordt vervolgens aangegeven welke administratieve lasten met de naleving
van de verschillende informatieverplichtingen zijn gemoeid.

7.2

Administratieve verplichtingen
Naast de administratieve verplichtingen die genoemd zijn in de voorgaande hoofdstukken bevat de visserijwetgeving nog een drietal informatieverplichtingen:
1
Controles van de AID
2
Administratie veilingen
3
Vervoersdocumenten.
De informatieverplichtingen worden hieronder nader toegelicht.
Controles van de AID (berichten 1 t/m 3)
De Algemene Inspectiedienst (AID) ziet onder meer toe op het quotabeheer en de naleving van technische maatregelen. De AID controleert boten zowel tijdens de vangst als
bij de aanlanding. Ook veilingen worden gecontroleerd. Wanneer er sprake is van een
overtreding van de visserijwetgeving leidt dit tot een proces-verbaal. De kosten als gevolg van dit verbaal, bijvoorbeeld een advocaat inhuren, worden niet gezien als administratieve lasten die voortkomen uit de visserijwetgeving. De tijd die de vissers of afslagen kwijt zijn met de controles van de AID geldt wel als administratieve lasten.
In dit onderzoek worden drie typen controles onderscheiden van de AID (Visserijwet artikel 55):
1 Quotabeheer (met name aanlandingencontroles) en technische maatregelen bij vissersvaartuigen (bericht 1);
2 Controles bij de afslag (quotabeheer en technische maatregelen) (bericht 2);
3 Kwaliteit en gezondheid binnenvisserij (bericht 3).
De controles van vissersvaartuigen verschillen per controle en per type vaartuig dat gecontroleerd wordt. De AID zelf geeft aan dat de controle van een diepvriestrawler gemiddeld 60 uur in beslag neemt, de controle van kotters 4 uur, garnalenkotters gemiddeld 1 uur en binnenvissersvaartuigen en IJsselmeervisvaartuigen ongeveer een half uur.
Volgens de AID zijn er 4.362 van dergelijke controles uitgevoerd in 2001. Daarnaast zijn
er 892 overige controles uitgevoerd die bijvoorbeeld betrekking hadden op de vangstregistratie en het kabeljauwherstelplan.
De controles bij afslagen zijn verschillend. De AID heeft kantoren bij de afslagen en krijgt automatisch de opgaven van de visvangsten door van de afslag. Eenmaal per jaar
worden de afslagen ‘geaudit’ door de AID. Deze komt dan één dag controleren bij de
afslag.
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Administratie veilingen (bericht 4)
Veilingen zijn, gegeven de Regeling eisen aan administratie van transacties inzake zeevis
(artikel 1) verplicht administratie bij te houden over de transacties inzake zeevis (bericht
4). Alle vis die verhandeld wordt op de veiling moet geadministreerd worden door de
veiling. De binnengekomen hoeveelheid vis moet overeenkomen met het logboek zoals
ingevuld door de zeevisser. De AID ziet toe op deze controle. Wanneer de hoeveelheden niet kloppen, voert de AID controle uit bij de visser. De veilingen sturen de gegevens over de visvangsten geautomatiseerd door aan de AID.
Vervoersdocumenten (bericht 5)
Wanneer vis in een ander land van de EU is aangeland en in Nederland op de markt
wordt gebracht, dient het vervoersdocument te worden overhandigd aan de AID (Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis, artikel 4c). Het opstellen van
de vervoersdocumenten wordt gedaan door de vervoerder. Het betreft hier douanepapieren en de administratieve lasten zijn reeds meegenomen in de nulmeting Douanere1
gelgeving . In dit onderzoek wordt alleen het doorgeven van het document aan de AID
als administratieve lasten meegenomen (bericht 5).

7.3

Omvang administratieve lasten
In tabel 7 is een overzicht op hoofdlijnen van de administratieve lasten van de overige
informatieverplichtingen op het gebied van de visserijwetgeving weergegeven.
tabel 7

Overzicht administratieve lasten overige informatieverplichtingen (2001)
Totale administratieve lasten
in euro’s

Nr.

Bericht

1

Controles AID - visvaartuigen

2

Controles AID - controles visafslag

3

Controles AID - binnen- en IJsselmeervisserij
Totaal controles AID

(afgerond op honderdtallen)

In procenten

365.460

77

85.900

18

9.900

2

447.900

4

Administratie visafslagen

9.300

2

5

Doorgegeven vervoersdocumenten

6.500

1

477.000

100

Totale administratieve lasten overige i nformatieverplichtingen

De controles van de AID vormen grote administratieve lasten voor vissers en visafslagen
(97% van de overige informatieverplichtingen).
Voor het berekenen van de kosten van de administratie visafslagen is alleen het wekelijks doorgeven van alle administratie met betrekking tot de visvangst meegenomen (30
minuten per week). Er is voor visafslagen bijna geen onderscheid te maken tussen de
reguliere administratie van visafslagen en de verplichte administraties, aangezien de
verplichtingen bijna niet zijn omschreven in de wetgeving en omdat deze tevens beho-

1

38

De nulmeting Douaneregelgeving is nog in uitvoering. Nog niet duidelijk is of het hier een verplichting betreft die valt onder het Ministerie van Financiën of het Ministerie van LNV.

ren tot de reguliere bedrijfsadministratie. Een complicerende factor hierbij is het feit dat
de afslag tevens de heffingen van de visquota voor de vissers inhoudt. Deze heffingen
zijn opgenomen in verordeningen van het Productschap Vis en vallen hierdoor buiten
het onderzoek. De administratie dient namelijk ook voor het innen van de heffingen en
is derhalve niet geheel toe te schrijven aan de Regeling eisen aan administratie van
transacties inzake zeevis. Bovendien houden afslagen ook administratie bij over andere
afgeslagen vis dan zeevis, waarover de verplichting geldt.
Wanneer men de gehele administratie van visafslagen zou toerekenen als administratieve lasten, zouden deze lasten ten minste 1 miljoen euro bedragen. Deze schatting is
gebaseerd op inventarisatie bij enkele grotere visafslagen.
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8

Reductievoorstellen

8.1

Inleiding
Tijdens het onderzoek zijn voorstellen ter reductie van de administratievelastendruk
voor bedrijven geïnventariseerd. Het betreft hier zowel nieuwe reductievoorstellen, als
voorstellen waar het Ministerie van LNV reeds aan werkt. De hier genoemde reductievoorstellen zijn alleen gericht op het verminderen van de administratievelastendruk.
Voorstellen die alleen de kwaliteit van de wetgeving verbeteren, de naleving verbeteren
of mogelijke ‘irritatie’ bij de sector wegnemen zijn buiten beschouwing gelaten. De hier
genoemde voorstellen zouden wel deze effecten kunnen hebben, maar zijn primair beschreven om de lastendruk te reduceren. De beschrijvingen van de reductievoorstellen
zijn met name toegespitst op effecten voor bedrijven en sluiten aan op de werkprocessen van bedrijven. Slechts in mindere mate is er aandacht voor de werkprocessen van de
overheid, aangezien deze processen geen onderdeel zijn van het onderzoek.
1

De reductievoorstellen zijn in overleg met het ministerie tot stand gekomen . In totaal
zijn er 4 voorstellen, die hieronder besproken zullen worden. De reductievoorstellen zijn
waar mogelijk doorgerekend op hun effecten op administratieve lasten. Er zijn berekeningen gemaakt van de implementatiekosten en/of kostenbesparingen dan wel kostenverhogingen bij de overheid.

8.2

Reductievoorstellen

8.2.1 Elektronisch logboek
Beschrijving reductievoorstel
Wanneer zeevissers vissen op gequoteerde vissoorten, zijn zij verplicht het logboek in te
vullen. Het logboek dient met de hand te worden ingevuld door de schipper. Per gequoteerde vissoort worden de vangsthoeveelheden en de plek van de vangst ingevuld.
Kottervissers zijn met het tellen van de visvangst en het invullen van de logboeken ongeveer 20 minuten per dag bezig. Voor trawlers geldt een tijdbesteding van ongeveer
30 minuten per dag. Na verkoop dient tevens de daadwerkelijke gevangen hoeveelheid
vis te worden genoteerd in het logboek, waarna een afschrift van het logboek wordt
gedeponeerd in de opgavenbus van de AID. De aangesloten vissers leveren tevens een
kopie van het logboek in bij de PO, waar tevens de vangstgegevens worden genoteerd.
Om de administratieve lasten omtrent het logboek te reduceren wordt voorgesteld om
2
het papier logboek te vervangen door een elektronisch logboek . Hierbij wordt gedacht
aan een zakcomputer waarin het papierlogboek is gedigitaliseerd. De schipper hoeft
alleen het aantal gevangen kisten vis in te voeren en het systeem rekent deze om naar
kilogrammen en kan de hoeveelheden totaliseren. De zakcomputer zal tevens aan te
sluiten moeten zijn op de systemen van de afslag. Hierdoor kunnen de werkelijke ge-

1

De reductievoorstellen zijn besproken in een bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van LNV,
Productschap Vis, LEI en EIM aanwezig waren.

2

Het voorstel van elektronische logboeken bestaat al langer. Het Ministerie van LNV gaat binnenkort
starten met een aantal pilotprojecten waarin het elektronische logboek wordt getest.
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vangen hoeveelheden vis direct worden toegevoegd aan het logboek en wordt direct
duidelijk of er verschillen bestaan tussen de vangstopgave van de visser en de werkelijke
gevangen hoeveelheden. De opgavenbus van de AID zal kunnen worden vervangen
door een aansluitpunt voor de zakcomputer. Hiermee kunnen de gegevens worden
doorgezonden aan de AID.
Effecten reductievoorstel
Het digitaliseren van het logboek zal leiden tot veranderingen van een aantal werkprocessen bij zowel de vissers, de groepen als de AID. De effecten van het reductievoorstel
sluiten dan ook aan op die werkprocessen.
Wanneer het logboek gedigitaliseerd wordt zal het invullen hiervan sneller moeten verlopen. Hoewel er weinig verschil bestaat tussen het invullen met behulp van een pen of
met de computer zal tijdwinst behaald kunnen worden doordat er niet langer gerekend
hoeft te worden om de visvangsten te totaliseren onder aan het formulier. Een belangrijk voordeel voor vissers is wel dat door de digitalisering van de logboeken er minder
kans is op verkeerde tellingen op het logboek en dat het aantal fouten afneemt.
De belangrijkste tijdwinst zit niet bij het invullen van de logboeken, maar bij de verwerking van de visvangsten door de groepen en de AID. Zowel de groepen als de AID verwerken de vangstcijfers zoals opgenomen in de logboeken. Dit gebeurt nu door het
overtypen van de gegevens van de logboeken. Daarnaast worden ook de verkoopcijfers
van de afslagen toegevoegd aan de systemen van de groepen en de AID. Dit laatste gebeurt al met behulp van digitale gegevensuitwisseling. Door de digitalisering van de
logboeken zal het niet langer noodzakelijk zijn om de gegevens over te typen van de
logboeken. Dit leidt tot een administratievelastenreductie bij de groepen en een uitvoeringskostenreductie bij de AID.
Om te komen tot een inschatting van de administratievelastenreductie als gevolg van
1
digitalisering van het logboek zijn de volgende aannames gehanteerd :
− Op dit moment zijn kottervissers gemiddeld 20 minuten per dag bezig met het tellen van de visvangsten en het invullen van de logboeken. Bij trawlervissers kost dit
2
30 minuten . De meeste tijd zit in het tellen van de visvangsten. Het invullen en

−

controleren van het logboek neemt minder tijd in. De tijdwinst zal zitten in het invullen en controleren van het logboek. Met de invoering van een elektronisch logboek vervalt niet de verplichting van het tellen van de hoeveelheid gevangen vis.
Voor de berekening is uitgegaan van een tijdwinst van 2 minuten per dag door digitalisering van het logboek.
De visvangsten worden door de groepen verwerkt in het visplan. Dit kost ongeveer
3
30 minuten per vissersvaartuig per week . Wanneer de visvangsten niet langer hoeven te worden overgetypt door de groepen zal dit leiden tot een aanzienlijke tijdbesparing. Een exacte tijdinschatting van de besparing is niet mogelijk: hier is uitgegaan van een voorzichtige inschatting van 10 minuten besparing per vissersvaartuig
per week.
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1

Er zijn geen berekeningen gemaakt over de kostenreductie bij de AID.

2

Hierbij is uitgegaan van 150 zeedagen voor kottervissers en 265 zeedagen voor trawlervissers.

3

Hierbij is uitgegaan van 46 zeeweken voor kottervissers en 12 zeereizen voor trawlervissers.

De aannames leiden tot de volgende kostenreducties. De tijdafname bij het invullen van
de logboeken leidt tot een kostenreductie van 64.200 euro, oftewel 10 procent van de
huidige kosten van het invullen van het logboek (bericht 12 zee- en kustvisserij). Het
verwerken van de visvangsten in het visplan bedraagt op dit moment 302.100 euro (onderdeel bericht 13). Wanneer door het digitaliseren van het logboek de tijd afneemt
met 10 minuten per week per vissersvaartuig, nemen de lasten af met 33 procent, een
reductie van € 100.700. De totale administratievelastenreductie van het elektronische
logboek komt hiermee op 165.000 euro. Dit is een reductie van 13 procent ten opzichte van de totale administratieve lasten van de zee- en kustvisserij.

8.2.2 I n t eg r a tie GRAS en VIRIS
Beschrijving reductievoorstel
Een belangrijk deel van de gegevensstromen binnen de zeevisserijsector betreft de registratie van de vangst- en verkoopgegevens. De vangst- en verkoopgegevens worden
zowel geregistreerd door de groepen in GRAS (Groepsadministratiesysteem), als door
de AID in VIRIS (Visserij Registratie Systeem). De vangstgegevens zijn afkomstig uit de
logboeken en de verkoopgegevens worden door de afslagen geleverd aan de AID en de
groepen. Dit laatste gebeurt reeds digitaal. figuur 2 geeft schematisch weer hoe de gegevensstromen met betrekking tot de vangst- en verkoopgegevens op dit moment verlopen.
figuur 2

Gegevensstromen vangst- en verkoopgegevens

logboek
via bus
AID

GRAS

afslag

VIRIS

vangs tgegevens
verkoopgegevens

Uit figuur 2 komt naar voren dat GRAS en VIRIS dezelfde gegevens bevatten. De
vangstgegevens worden echter nu apart van elkaar ingevoerd, hetgeen onnodige administratieve lasten en uitvoeringskosten met zich meebrengt. Door een integratie van
GRAS en VIRIS zouden deze dubbele kosten voorkomen kunnen worden. Het Ministerie
van LNV en de groepen zijn reeds in overleg om na te gaan of een dergelijke integratie
1
van de twee systemen mogelijk is . Er zou voor gezorgd moeten worden dat vertrouwelijke gegevens bij de integratie niet bij de beide partijen toegankelijk worden. Zo mogen
vertrouwelijke gegevens van de AID niet bij de groepen terechtkomen en omgekeerd.
Effecten reductievoorstel
De effecten van het reductievoorstel zijn op dit moment moeilijk te kwantificeren, omdat de uitwerking hiervan nog niet geheel duidelijk is. Bij invoering van het reductie-

1

Het project ligt op dit moment stil door het ontbreken van financiële middelen.
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voorstel zullen afspraken gemaakt moeten worden wie verantwoordelijk wordt voor de
invoering van de gegevens (de AID of de groepen). Afhankelijk van wie dit gaat doen
dalen de uitvoeringskosten of de administratieve lasten. Het is denkbaar dat wanneer
de AID verantwoordelijk wordt voor de invoer van de gegevens, de groepen als afnemer
van de gegevens moeten bijdragen aan de kosten van de invoer. Doordat de kosten van
de AID in dit onderzoek niet in kaart zijn gebracht kan op dit moment geen inschatting
gemaakt worden van de lastenreductie als gevolg van een integratie van GRAS en VIRIS.
Een extra lastendaling kan allicht wel bewerkstelligd worden wanneer dit reductievoorstel wordt gecombineerd met het digitaliseren van het logboek. Door het elektronische
logboek wordt de invoer van gegevens door de groepen of de AID overbodig.

8.2.3 Samenvoegen bewijs van inschrijving en nationaliteitsbewijs
Beschrijving reductievoorstel
Wanneer een nieuw vissersvaartuig in de vaart wordt genomen moeten een bewijs van
inschrijving en een nationaliteitsbewijs worden aangevraagd bij LNV. Beide aanvragen
geschieden per formulier. De vragen op het aanvraagformulier voor aangifte nationaliteitsbewijs zijn overeenkomstig die van het formulier aanvraag voor de inschrijving van
een vissersvaartuig. Alleen de bijlagen verschillen per formulier. Wanneer de bijlage van
het aanvraagformulier voor aangifte nationaliteitsbewijs wordt ingevoegd in het formulier aanvraag voor de inschrijving van een visservaartuig kan het aanvraagformulier voor
aangifte nationaliteitsbewijs komen te vervallen. Het ministerie werkt op dit moment
reeds aan het samenvoegen van deze formulieren. Tevens wordt door het ministerie
nagegaan of samenvoeging van andere formulieren mogelijk is, dan wel vereenvoudiging van formulieren haalbaar is. Bij het ministerie wordt tevens bestudeerd of het mogelijk is om informatieverplichtingen waar nu elke individuele visser aan moet voldoen
per PO te bundelen. Het verdient tevens aanbeveling om in de toekomst na te gaan of
een integratie van registraties en formulieren van LNV en Verkeer en Waterstaat mogelijk is. Beide ministeries houden registers bij met betrekking tot schepen.
E f f e c t e n r e d u c t i e vo o r s t e l
Door het samenvoegen van het aanvraagformulier voor aangifte nationaliteitsbewijs en
het formulier aanvraag voor de inschrijving van een vissersvaartuig komen de administratieve lasten van het invullen van het aanvraagformulier voor aangifte nationaliteitsbewijs te vervallen (bericht 4). Dit leidt tot een administratievelastenreductie van 1.500
euro.

8.2.4 Vergunningen electrovisserij (reeds ingevoerd voorstel)
Beschrijving reductievoorstel
In 2001 hebben tussen de 50 en 55 bedrijven vergunningen aangevraagd voor vissen
met behulp van een electrovisapparaat. Zij moeten voor elk water waarin zij vissen een
aparte vergunning aanvragen bij het ministerie. In 2001 hebben zij ongeveer 300 ver1
gunningen aangevraagd . Vanaf eind 2001 is het mogelijk om op één vergunning het
recht tot vissen voor meerdere wateren aan te vragen. Het aantal vergunningaanvragen
neemt hierdoor sterk af, hetgeen leidt tot een lastenreductie voor beroepsvissers. Dit
laatste geldt echter alleen voor de aanvragen van verlenging van een bestaande vergunning. Voor het aanvragen van een nieuwe vergunning is de procedure ongewijzigd.

1
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In totaal zijn zo’n 320 vergunningen verleend aan beroeps- en sportvi ssers.

Effecten reductievoorstel
Het effect van het reductievoorstel is reeds zichtbaar in 2002. Het aantal vergunningaanvragen is van 300 afgenomen tot 60. Doordat vergunningen voor langere tijd geldig
zijn zal dit aantal in de komende jaren nog verder teruglopen. De lastenreductie in 2002
ten opzichte van 2001 bedraagt € 12.000, wat overeenkomt met een lastenreductie
van 31 procent van de totale administratieve lasten van IJsselmeer- en binnenvisserij.

8.3

Totaaloverzicht reductievoorstellen
In de voorgaande paragraaf zijn vier reductievoorstellen behandeld. De vier reductievoorstellen hebben, voor zover kwantificeerbaar, een gezamenlijk besparingspotentieel
van 171.200 euro. Dit komt overeen met 9 procent van de totale administratieve lasten
van de visserijwetgeving. In tabel 8 is een samenvattend overzicht gegeven van de reductievoorstellen.
tabel 8

Samenvattend overzicht reductievoorstellen in euro’s (afgerond op honderdtallen)

Nr.

Reductievoorstel

1

Elektronisch logboek

2

Integratie GRAS en VIRIS

3

Samenvoegen bewijs van inschrij-

Huidige lasten

Reductiepotentieel
165.000

In procenten
9

niet kwantificeerbaar
1.500

0

12.000

1

178.000

10

ving en nationaliteitsbewijs
4

Vergunningen electrovisserij
Totaal

1.846.800*

* Dit is exclusief de kosten van het (vrijwillige) visplan schelpdiervisserij.
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9

Onderzoeksresultaten nulmeting

9.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden enkele overzichten gegeven om op deze wijze meer inzicht te
krijgen in de administratieve lasten van de visserijwetgeving en de mogelijkheden om
deze lasten te reduceren.

9.2

Overzichten administratieve lasten visserijwetgeving
De totale administratieve lasten van de visserijwetgeving bedroegen in 2001 ruim 1,8
miljoen euro.
De administratieve lasten van de visserijwetgeving kunnen op verschillende wijze gepresenteerd worden. In dit hoofdstuk worden de administratieve lasten op vier manieren
gepresenteerd:
1 administratieve lasten naar ‘type’ visserij
2 gemiddelde administratieve lasten per bedrijf
3 administratieve lasten naar ‘type’ informatieverplichting
4 administratieve lasten naar wet- en regelgeving.

9.2.1 A d m i n i s t r a t i e v e l a s t e n n a a r ‘ t y p e ’ v i s s e r i j
Het onderzoek heeft onderscheid gemaakt naar drie ‘typen’ visserij:
1 zee- en kustvissers (kottervisserij en grote zeevisserij)
2 schelpdiervissers
3 IJsselmeer- en binnenvissers
4 viskweeksector (aquicultuur)
Hierbij dient te worden opgemerkt dat er soms samenloop is tussen schelpdiervisserij en
kustvisserij. Omdat er in bepaalde gevallen geen onderscheid gemaakt kan worden in
de frequenties tussen kustvisserij en schelpdiervisserij zijn soms de administratieve lasten
toebedeeld aan de eerste categorie en soms aan de tweede. In tabel 9 is een overzicht
gegeven van de administratieve lasten naar ‘type’ visserij en de overige informatieverplichtingen.
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tabel 9

Overzicht administratieve lasten naar 'type' visserij in euro’s (2001)
Totale administratieve lasten

‘Type’ visserij

(afgerond op honderdtallen)

Zee- en kustvisserij

In procenten

1.295.600

70

Schelpdiervisserij

34.300*

2

IJsselmeer- en binnenvisserij

29.400

2

Viskweeksector

10.400

1

477.000

26

Overige informatieverplichtingen
T o t a l e a d m i n istratieve lasten visserijwetgeving

1.846.800*

100

* Dit is exclusief de kosten van het (vrijwillige) visplan van schelpdiervissers. De lasten inclusief
v isplan bedragen de totale administratieve lasten € 1.862.000 in 2001.

9.2.2 Gemiddelde administratieve lasten per bedrijf
In het onderzoek is ervoor gekozen om aan te sluiten bij de verschillende ‘typen’ visserij.
Dit kan echter problemen geven wanneer bedrijven zich met meerdere soorten visserij
bezighouden. De gemiddelde de administratieve lasten per bedrijf hangt tevens samen
met het soort visserij dat bedreven wordt en hoeveel vissersvaartuigen het bedrijf bezit.
In bepaalde gevallen is het ook niet mogelijk om de administratieve lasten naar bedrijf
te scheiden omdat de frequenties die niet toelaten. Om toch een soort gemiddelde per
bedrijf aan te geven zijn de administratieve lasten verdeeld naar bedrijven om zo meer
inzicht te verkrijgen in de lasten per bedrijf. Het overzicht is weergegeven in
tabel 10

Gemiddelde administratieve lasten per bedrijf in euro's (2001)*
Totale administratieve
lasten (afgerond op

Type bedrijf
Zee- en kustvisserij

honderdtallen)

bedrijf

332

5.003

140

245

7.400

86

86

Binnenvisserij

16.900

250

67

Electrovisserij

15.000

55

273

Viskweeksector

10.400

93

112

Afslagen

95.200

11

8.654

Schelpdiervisserij
IJsselmeervisserij

1.661.100

Gemiddelde lasten per
Aantallen bedrijven

34.300**

* De administratieve lasten van vervoerders en handelaren (in totaal € 6.500) is niet meegenomen is
deze tabel.
** Dit is exclusief de kosten van het (vrijwillige) visplan van schelpdiervissers.

9.2.3 A d m i n i s t r a t i e v e l a s t e n n a a r ‘ t y p e ’ i n f o r m a t i e v e r p l i c h t i n g
Omdat de lasten naar ‘type’ verplichting een licht vertekenend beeld kunnen geven is
tevens een indeling gemaakt naar ‘type’ informatieverplichting. Op basis van ‘type’ informatieverplichtingen zijn de administratieve lasten geclusterd. In tabel 11 is een overzicht gegeven van de indeling van de administratieve lasten naar ‘type’ informatieverplichting
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tabel 11

Overzicht administratieve lasten naar 'type' informatieverplichting (2001)
Totale administratieve lasten
in euro’s

Wetgevingsitem
Contingentering / logboeken / visplan

(afgerond op honderdtallen)

In procenten

1.203.300

65

467.300

25

Aanlandingen

75.000

4

Vergunningen / aktes / erkenningen / goedkeurin-

67.900

4

13.300

1

Registraties visvaartuigen

8.000

0

Overig (oa. ontheffingen en vervoersdocumenten)

8.000

0

Huurovereenkomsten

3.500

0

600

0

Controles AID en RVV

gen / licenties (incl. overdrachten)
Administraties voeren (afslag en viskweeksector)

Zeedagenregeling
Totale administratieve lasten visserijwetgeving

1.846.800*

100

* Dit is exclusief de kosten van het (vrijwillige) visplan van schelpdiervissers. De lasten inclusief
v isplan bedragen de totale administratieve lasten € 1.862.000 in 2001.

De administratieve lasten als gevolg van informatieverplichtingen omtrent de contingenteringen, het logboek, het visplan en de controles van de AID en RVV zijn de omvangrijkste lasten voor de vissers (90 procent van de totale administratieve lasten). Dit hangt
sterk samen met het feit dat het invullen een dagelijkse activiteit is en door het overgrote deel van de vissers moet worden uitgevoerd. Ook het visplan van zeevissers bijhouden kost veel tijd en wordt wekelijks uitgevoerd. Kijken we echter naar de kosten per
informatieverplichting (bericht) dan valt op dat de lasten per verplichting gering zijn. De
meeste verplichtingen kosten niet meer dan 33 euro per bericht. Alleen de controles
van de AID zijn per bericht duurder. Met name controles van de diepvriestrawlers zijn
erg omvangrijk en nemen dan ook gemiddeld 60 uur in beslag (€ 1.800 per bericht).
Doordat het aantal controles (1 per jaar) en het aantal trawlers (16) gering zijn, zijn de
administratieve lasten als gevolg van deze controles laag (€ 28.800).
Het bijhouden en invullen van het logboek betreffen informatieverplichtingen opgelegd
in een Europese Verordening. De reductie van de administratieve lasten die hieruit
voortkomen en het nazien of deze verplichting wordt nageleefd is niet eenvoudig aangezien het aanpassen van Europese Regelgeving een moeilijk en langdurig traject is. Het
is voor het ministerie van LNV dan ook niet mogelijk om de administratieve lasten als
gevolg van de visserijwetgeving op korte termijn substantieel te reduceren. Wel is het
ministerie inmiddels bezig met een pilot omtrent het elektronisch logboek, hetgeen de
administratieve lasten kan reduceren (geraamd op 9 procent van de totale administratieve lasten visserijwetgeving).
A d m i n i s t r a t i e v e l a s t e n n a a r w e t- e n r e g e l g e v i n g
Om een volledig overzicht te geven van de administratieve lasten naar wet- en regelgeving is tevens een overzicht gegeven van de lasten naar wet- en regelgeving. Hierbij
moet wel aangegeven worden dat sommige informatieverplichtingen in meerdere wet-
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1

gevingsitems worden genoemd. Als indeling is hier aangesloten naar de verwijzing zoals genoemd bij de beschrijving van de informatieverplichtingen in de voorgaande
hoofdstukken. In bijlage II is een overzicht gegeven van de onderzochte wet- en regelgeving. Hierbij is in figuur 3 aangegeven de samenhang van de visserijwet en de uitvoeringsregels.
tabel 12

Overzicht administratieve lasten naar wet - en regelgeving in euro’s (2001)
Totale administratieve lasten

Wetgevingsitem

(afgerond op honderdtallen)

In procenten

Beschikking visserijzone, zeegebied en kustwateren

3.200

0

Besluit nationaliteitsbewijs vissersvaartuigen

1.500

0

Besluit registratie vissersvaartuigen 1998

6.500

0

Regeling aquicultuur

10.400

1

Regeling contingentering zeevis

12.600

1

Regeling eisen aan administratie van transacties

15.800

1

1.191.100

64

75.000

4

300

0

Regeling visserijlicentie

4.900

0

Reglement voor de binnenvisserij

1.000

0

800

0

Reglement zee- en kustvis serij

0

0

Visserij-inspanning IJsselmeer

1.000

0

522.100

28

600

0

inzake zeevis
Regeling logboek en opgave zeevis
Regeling stelselmatige controle bij aanlanding
Regeling technische maagregelen 2000

Reglement minimummaten en gesloten tijden

Visserijwet
Zeedagenregeling
Totale administratieve lasten visserijwetgeving

1.846.800*

100

* Dit is exclusief de kosten van het (vrijwillige) visplan van schelpdiervissers. De lasten inclusief
v is plan bedragen de totale administratieve lasten € 1.862.000 in 2001.

9.3

Overzicht reductievoorstellen visserijwetgeving
In dit onderzoek zijn verschillende reductievoorstellen gedaan om de administratieve
lasten te reduceren. Een deel daarvan is reeds in gang gezet door het ministerie. In de
onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de reductievoorstellen.

1
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Voorbeelden van wetgevingsitems zijn: wet, AmvB, Ministeriële Regeling, reglement, beschikking.

tabel 13

Overzicht reductievoorstellen in euro’s (afgerond op honderdtallen)

Nr.

Reductievoorstel

1

Elektronisch logboek

2

Integratie GRAS en VIRIS

3

Samenvoegen bewijs van inschrij-

Huidige lasten

Reductiepotentieel
165.000

In procenten
9

niet kwantificeerbaar
1.500

0

12.000

1

178.000

10

ving en nationaliteitsbewijs
4

Vergunningen electrovisserij
Totaal

1.846.800

De reductievoorstellen bedragen bij elkaar € 178.000. Hierbij is een belangrijk reductievoorstel dat tot een lastenverlichting voor de visserijsector en de AID kan leiden niet gekwantificeerd. De integratie van GRAS en VIRIS zou kunnen leiden tot een extra reductiepotentieel.
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Bijlage I Administratieve lasten in detail
In deze bijlage wordt in detail aangegeven, met welke verplichtingen men op grond van
de wet- en regelgeving op het terrein van de onderzochte wetgevingsdomeinen te maken heeft en welke administratieve lasten hieruit voortvloeien. Steeds worden per wetgevingsdomein een nadere detailtabel en een toelichting gegeven op de wijze waarop
de verschillende gegevens (tijden, frequenties en periodiciteit) zijn verkregen en wordt
aangegeven welke bronnen daarvoor zijn gebruikt.

Nadere toelichting op de overzichtstabellen
In het vervolg van deze bijlage wordt per onderzocht wetgevingsdomein een overzichtstabel weergegeven waarin de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in detail zijn
weergeven. In de tabellen worden per administratieve verplichting per handeling de
administratieve lasten weergegeven. De overzichten bevatten de volgende elementen:
− nummer (nr.): het nummer refereert aan het berichtnummer (de informatieverplichting). Deze nummers corresponderen met de in de eerdere hoofdstukken beschreven informatieverplichtingen. In deze hoofdstukken zijn per wetgevingsdomein de
informatieverplichtingen nader toegelicht en voorzien van een berichtnummer.
Voor de leesbaarheid van het overzicht zijn in deze kolommen de handelingen met
een h aangegeven.
− berichten en handelingen: per domein zijn de informatieverplichtingen (berichten)
weergegeven. Daarbij zijn de (kern)handelingen weergegeven die uitgevoerd worden zodat aan deze verplichting voldaan kan worden.
− Administratieve lasten per handeling / bericht:
tijd in minuten: in het onderzoek is per handeling nagegaan hoeveel tijd het
kost om de handeling één keer uit te voeren. Het betreft hier genormeerde tijden.
periodiciteit: de periodiciteit refereert aan het aantal maal dat het bedrijf jaarlijks moet voldoen aan de verplichting. Een kwartaalrapportage moet vier keer
per jaar worden uitgevoerd. De periodiciteit is hiermee niet hetzelfde als de
frequentie. De frequentie betreft het aantal keer dat in een jaar door bedrijven
is voldaan aan de informatieverplichting. Het onderscheid tussen periodiciteit
en frequentie kan duidelijk gemaakt worden met behulp van het volgende
voorbeeld. Regelmatig terugkerende informatieverplichtingen, bijvoorbeeld het
dagelijks invullen van het logboek, gelden voor alle dan wel een bepaalde
groep bedrijven (in het geval van de werknemersverzekeringen alle bedrijven
met personeel). Bij periodiciteit wordt in deze gevallen bedoeld het aantal keer
per jaar dat moet worden voldaan aan de verplichting, in dit voorbeeld 150
keer per jaar (in het geval van kottervisserij op de Noordzee). Bij frequentie
wordt dan het aantal schepen opgenomen (400 kotters). Wanneer het een
éénmalige of niet regelmatige informatieverplichting betreft, bijvoorbeeld een
vergunningaanvraag, dan wordt bij periodiciteit één opgenomen, terwijl bij de
frequentie dan het aantal vergunningaanvragen in een bepaald jaar wordt opgenomen.
tarief: het tarief verwijst naar loonkosten en overhead per uur van de persoon
die de handeling uitvoert. Verderop in deze bijlage wordt nader ingegaan op
de in dit onderzoek gehanteerde tarieven en de wijze waarop deze worden
bepaald.
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administratieve lasten per bericht: de administratieve lasten per bericht geeft,
in tegenstelling tot de totale lasten, de kosten per 1 bericht weer. Dit is de optelsom van de kosten van de handelingen (tijd x tarief) die noodzakelijk zijn
om te voldoen aan de informatieverplichting.
frequentie: zie periodiciteit.
Totale administratieve lasten:
lasten overheid: de lasten overheid refereert aan de totale administratieve lasten van de handeling (of het bericht) als gevolg van informatieverplichtingen
aan de overheid. De ‘lasten’ zijn het resultaat van de berekeningswijze om
administratieve lasten in kaart te brengen (tijd x periodiciteit x frequentie x tarief). De lasten zijn afgerond op honderdtallen. Zie hoofdstuk 2 voor een nadere toelichting op de berekeningsmethodiek. Voor inzichtelijkheid is in de overzichttabellen onderscheid gemaakt tussen informatieverplichtingen aan de
overheid en informatieverplichtingen aan derden (niet overheid).
lasten derden: zie lasten overheid.
lasten totaal: de lasten totaal is de optelsom van de lasten overheid en lasten
derden.

-

−
−

Gehanteerde tarieven in het onderzoek
Om de hoogte van het tarief te bepalen, wordt in de Mistral®-methode aangesloten bij
het loonkostenonderzoek van het CBS.
Het interne tarief (waarbij de ondernemer zelf de administratieve handelingen verricht)
is opgebouwd uit twee componenten (voor de vergelijkbaarheid met ondernemers uit
andere sectoren worden bij het berekenen van het interne tarief tevens werkgeverslasten meegenomen):
− loonkosten, zoals gedefinieerd door het CBS (loonkostenonderzoek), bestaan uit de
volgende onderdelen:
direct loon, ofwel kaal loon plus bijzondere beloningen (vakantiegeld, gratificaties, tantièmes);
wettelijke sociale lasten, werkgeverspremies, werknemersverzekeringen, OHT,
werkgeverspremie pensioen, e.d.;
contractuele sociale lasten (CAO);
overige sociale lasten (kosten woon-werk, etc.).
− opslagpercentage interne overhead, bestaat onder meer uit:
kosten werkplek
personeelsvoorzieningen
aflossingen
investeringen.
In het onderliggende onderzoek naar de administratieve lasten is bij het normeren van
de tarieven zo veel mogelijk aangesloten bij andere nulmetingen administratieve lasten.
Het gewaardeerde loon (CAO-loon, inclusief werkgeverslasten) van een ondernemer in
1
de agrarische sector, bedraagt 20,25 euro . Het opslagpercentage van de interne overhead is, conform andere administratieve lastenonderzoeken, genormeerd op 50 pro-

1
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LEI (2000), Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2000, Wageningen: LEI, p.
24.

cent. Het genormeerde interne tarief voor de primaire sector komt hiermee op 30 euro
per uur. Voor de visserijsector wordt hetzelfde tarief gehanteerd.
Voor administratief medewerkers wordt een tarief gehanteerd van 32,5 euro per uur.
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Nota betalen

Vergunning ontvangen, controleren en archiveren

h

h

Formulier invullen

Versturen aanvraag

Reactie ontvangen

Archiveren

h

h

h

Gegevens verzamelen

Formulier invullen

Versturen aanvraag

Reactie ontvangen

Archiveren

h

h

h

h

h

Gegevens verzamelen

Formulier invullen

Versturen aanvraag

Reactie ontvangen

Archiveren

h

h

h

h

h

Totaal bericht 4

Nationaliteitsbewijs aanvragen

4

Totaal bericht 3

Vergunning overdragen

3

Totaal bericht 2

Gegevens verzamelen

h

opgelegde regelen (visstand)

Vergunning aanvragen ten tijde van door LNV

h

2

Vergunning ontvangen

1

Totaal bericht 1

Berichten en handelingen

1

2

2

5

5

1

1

2

10

50

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

5

5

minuten

Tijd in

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Periodiciteit

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

€ p/u

Tarief in

Admin. lasten per handeling / bericht

Administratieve lasten zee- en kustvisserij, 2001

Nr.

tabel 14

Administratieve lasten zee- en kustvisserij

8

33

0

5

per bericht

Admin. lasten

200

200

200

200

200

35

35

35

35

35

0

0

0

0

0

416

416

Frequentie

1.500

100

200

200

500

500

1.100

18

35

35

200

900

0

0

0

0

0

0

2.100

1.000

1.000

Overheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derden

1.500

100

200

200

500

500

1.100

18

35

35

200

900

0

0

0

0

0

0

2.100

1.000

1.000

Lasten totaal

Totale administratieve lasten:

Registratie vissersvaartuig

Gegevens verzamelen

Formulier invullen

Versturen aanvraag

Reactie ontvangen

Archiveren

5

h

h

h

h

h

Gegevens verzamelen

Formulier invullen

Versturen aanvraag

Reactie ontvangen

Archiveren

h

h

h

h

h

Brief opstellen

Versturen aanvraag ontheffing

Reactie ontvangen

Archiveren

h

h

h

h

Verklaring indienen bij AID

Archiveren

h

Fax sturen aan AID

h

Totaal bericht 9

Melding AID voor geen telling zeedagen

9

T o t a a l b e r i c ht 8

Verzoeken om verklaring

h

haven

Overdragen verklaring van ligging in buitenlandse

h

8

Gegevens verzamelen

h

T o t a a l b e r i c ht 7

Ontheffing zeedagenregeling

7

Totaal bericht 6

Overdragen visserijlicentie

6

Totaal bericht 5

Berichten en handelingen

Nr.

5

1

5

30

1

2

2

5

5

1

2

2

10

50

1

2

2

10

50

minuten

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Periodiciteit

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

€ p/u

Tarief in

Admin. lasten per handeling / bericht
Tijd in

3

8

33

33

per bericht

Admin. lasten

10

n.b.

n.b.

n.b.

70

70

70

70

70

150

150

150

150

150

200

200

200

200

200

Frequentie

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

500

nihil

100

100

200

200

4.900

100

200

200

800

3.800

6.500

100

200

200

500

5.000

Overheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derden

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

nihil

500

nihil

100

100

200

200

4.900

100

200

200

800

3.800

6.500

100

200

200

500

5.000

Lasten totaal

Totale administratieve lasten:
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Melding transactie contingent

Gegevens verzamelen

Formulier invullen

Versturen aanvraag

Reactie ontvangen

Archiveren

10

h

h

h

h

h

Gegevens met betrekking contingent ontvangen

h

Archiveren

h

Tellen visvangst

Logboek invullen

Controleren

h

h

h

Tellen visvangst

Logboek invullen

Controleren

h

h

h

Formulier deponeren in bus AID

Visvangsten in visplan verwerken voor contin-

h

h

Totaal bericht 13

genten (trawlers)

Visvangsten in visplan verwerken voor contin-

genten (kotters)

Gegevens invullen logboek bij afslag

h

h

Verwerken logboek / vispla n

13

Totaal bericht 12b

Logboek invullen (trawlers)

12b

Totaal bericht 12a

Logboek invullen (kotters)

12a

Totaal bericht 11

Verwerken gegevens in systeem

h

en controleren

Contingent ontvangen

11

Totaal bericht 10

Berichten en handelingen

Nr.

30

30

5

10

5

5

20

5

5

10

1

5

5

1

2

2

10

20

minuten

12

46

1

1

265

265

265

150

150

150

1

1

1

1

1

1

1

1

Periodiciteit

32,50

32,50

30

30

30

30

30

30

30

30

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

32,50

€ p/u

Tarief in

Admin. lasten per handeling / bericht
Tijd in

24

15

10

6

19

per bericht

Admin. lasten

16

400

30.000

30.000

16

16

16

400

400

400

1.065

1.065

1.065

330

330

330

330

330

Frequentie

527.100

3.100

299.000

75.000

150.000

63.300

10.600

10.600

42.400

600.000

150.000

150.000

300.000

6.300

600

2.900

2.900

6.300

200

400

400

1.800

3.600

Overheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derden

527.100

3.100

299.000

75.000

150.000

63.300

10.600

10.600

42.400

600.000

150.000

150.000

300.000

6.300

600

2.900

2.900

6.300

200

400

400

1.800

3.600

Lasten totaal

Totale administratieve lasten:

Keuring satellietvolgapparatuur

Keuring VMS-apparatuur door keuringsinst.

14

h

Fax sturen aan AID

h

Fax sturen aan AID

h

Melding positie aan AID bij defect VMS

h

kustvisserij

Totale administratieve lasten zee- en

Totaal bericht 17

Melding positie aan AID bij defect VMS

17

Totaal bericht 16

Melding visreis langer dan 15 dagen

16

Totaal bericht 15

Toestemming aanlanding bij AID

15

Totaal bericht 14

Berichten en handelingen

Nr.

5

5

5

minuten

1

1

1

Periodiciteit

30

30

30

€ p/u

Tarief in

Admin. lasten per handeling / bericht
Tijd in

3

3

3

per bericht

Admin. lasten

103

168

30.000

0

Frequentie

1.295.600

300

300

400

400

75.000

75.000

0

0

Overheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derden

1.295.600

300

300

400

400

75.000

75.000

0

0

Lasten totaal

Totale administratieve lasten:

59

Toelichting op de tijden en de frequenties zee- en kustvisserij
Hieronder volgt per bericht een korte toelichting op de tijden en frequenties.
Bericht 1: vergunning ontvangen
In 2001 waren er 400 kotters en 16 trawlers (bron: LEI). Deze schepen hebben in 2001 een vergunning ontvangen na betaling van de nota.
Bericht 2: vergunning aanvragen ten tijde van door LNV opgelegde regelen
In 2001 is geen vergunning aangevraagd door vissers (bron: LNV).
Bericht 3: vergunning overdragen
Sedert 1992 worden geen nieuwe garnalenvergunningen uitgegeven. Vissers die aan een garnalenvergunning willen komen, kunnen deze alleen overnemen van een andere visser. In 2001 zijn er 35 vergunningen
overgedragen (bron: LNV). De administratieve lasten die hiermee gemoeid zijn betreffen alleen het doorgeven aan het ministerie van de overdracht. De overgang van de vergunning omdat bijvoorbeeld de BV is
overgenomen door een andere ondernemer valt niet onder de Visserijwet. De eventuele administratieve lasten die hieruit voortkomen (de inschakeling van een notaris) zijn hier dan ook niet betrokken in het onder1
zoek. Uit onderzoek naar het BV-recht blijkt dat de administratieve lasten die voortkomen uit de overgang
2
van een BV ongeveer € 2.750 bedragen .
Bericht 4: nationaliteitsbewijs aanvragen
In 2001 zijn 200 nationaliteitsbewijzen afgegeven en 200 nieuwe vissersvaartuigen geregistreerd door LNV
(bron: LNV). In veel gevallen wordt de aanvraag van het nationaliteitsbewijs en de registratie van het vissersvaartuig gelijktijdig door de visser of scheepsmakelaar ingediend.
Bericht 5: registratie visservaartuig
Zie bericht 4.
Bericht 6: overdragen visserijlicentie
In 2001 zijn er 150 visserijlicenties overgedragen door zee- en kustvissers (bron: LNV). Het verzamelen van
gegevens en het invullen van het formulier kosten bij elkaar 1 uur.
Bericht 7: ontheffing zeedagenregeling
Er zijn op basis van artikel 8 van de Zeedagenregeling 70 ontheffingsaanvragen ingediend bij LNV (bron:
LNV). Het aanvragen van de ontheffing keert bijna jaarlijks terug en vissers kunnen dan ook gebruik maken
van eerder gemaakte briefjes. Het indienen van de ontheffingsaanvraag kost dan ook maar tien minuten.
Bericht 8: overdragen verklaring van ligging in buitenlandse haven
Wanneer vissers voor langere tijd in een buitenlandse haven liggen, hoeven zij deze dagen, wanneer zij een
verklaring kunnen overdragen aan de AID, niet te laten meetellen voor de Zeedagenregeling. Bij de AID is
niet bekend hoeveel keer dit voorkomt per jaar. Op basis van de gesprekken met zeevissers blijkt dat dit
zelden voorkomt. Wanneer het voorkomt is het met name lastig om aan de buitenlandse havenmeester
duidelijk te maken waarvoor de verklaring dient. De administratieve lasten die hieruit voortkomen zijn door
de lage frequentie nihil.

1

Zie de nulmeting van Justitie uitgevoerd door KPMG -BEA en EIM.

2

Het betreft hier de overgang van eenvoudige overdracht (levering van aandelen). Dit is inclusief de kosten van de accountant als begeleider, notaris en de accountantsverklaring, maar exclusief de overdrachtsbelasting en commissie voor de notaris als gevolg van de overdracht (cijfers 2000).

Bericht 9: melding AID voor geen telling zeedagen
De AID heeft ongeveer 10 meldingen in 2001 ontvangen voor het niet tellen van zeedagen doordat is uitgevaren om andere redenen dan het uitoefenen van de visserij (bron: AID). De tijdinschatting is gemaakt
door EIM, geen van de geïnterviewde zeevissers had een dergelijke melding gemaakt.
Bericht 10: melding transactie contingent
PO’s kunnen onderling contingenten uitruilen en verhandelen. In 2001 waren er 330 transacties van contingenten (bron: LNV). De formulieren worden door een administratief medewerker van de PO ingevuld.
Bericht 11: contingent ontvangen
Door LNV zijn 1.065 contingenten verstuurd (bron: LNV). Deze contingenten worden in het computersysteem gezet door een medewerker van de PO die bijhoudt of de quota’s niet worden overschreden.
Bericht 12: invullen logboek
Gedurende de zeedagen worden de logboeken ingevuld door de vissers. Het tellen van de visvangst duurt
voor een trawler langer dan voor een kotter, waardoor hier twee aparte berichten zijn opgenomen. Een
schipper (of een andere opvarende) is elke zeedag gemiddeld 20 minuten bezig met het tellen van de visvangst en het invullen van het logboek. Gemiddeld varen de 400 kotters zo’n 150 dagen op zee. Hier is alleen de tijd opgenomen van de schipper; het feit dat iemand anders de boot bestuurt wanneer de schipper
bezig is met het logboek is hier buiten beschouwing gelaten.
Trawlers (16 in totaal) hebben ongeveer 265 zeedagen per jaar en zijn dagelijks gemiddeld 30 uur bezig
met het tellen van de visvangst en het invullen van het logboek. Dit is inclusief het invullen van de niet Europese logboeken. Wanneer een trawler buiten Europa vist wordt het logboek van het derde land (bijvoorbeeld Mauritanië) ingevuld.
Bericht 13: verwerken logboek / visplan
Na aanlanding wordt op de visafslag de daadwerkelijk gevangen hoeveelheid vis opgenomen in het logboek. In 2001 waren er ongeveer 30.000 aanlandingen (bron: AID). De visvangsten worden door de schippers doorgegeven aan de PO waar door de medewerkers de visvangst wordt verwerkt in het computersysteem om de visquota’s te controleren. De visvangst wordt ook automatisch (online) door de veilingen verstrekt aan de PO’s.
Het verwerken van de quota’s kost per boot gemiddeld een half uur, dit is inclusief het doorgeven van het
visplan aan LNV. Hier is samenloop met de verhandeling van contingenteringen tussen vissers binnen de
PO’s. Deze tijd is niet meegenomen. Voor de betrekening van de lasten is er vanuit gegaan dat er voor alle
400 kotters (frequentie) 46 weken (periodiciteit) geadministreerd moet keer 30 minuten administreren per
week (€ 299.000 aan administratieve lasten). Voor de 16 trawlers (frequentie) wordt uitgegaan van 12 weken (periodiciteit) keer 30 minuten per week (€ 3.100 aan administratieve lasten).
Bericht 14: keuring satellietvolgapparatuur
Nieuwe typen satellietvolgapparatuur dienen in opdracht van de Nederlandse leverancier c.q. installateur
gekeurd te worden bij een geaccrediteerde instelling voordat deze apparatuur geïnstalleerd mag worden.
Dit komt nauwelijks voor omdat er slechts enkele typen apparatuur zijn en de markt hiervoor inmiddels bijna verzadigd is.
Bericht 15: toestemming aanlanding bij AID
4 à 6 uur voor de aanlanding wordt met behulp van een fax toestemming tot aanlanding door de schipper
gevraagd bij de AID. In 2001 waren er ongeveer 30.000 aanlandingen (bron: AID).
Bericht 16: melding visreis langer dan 15 dagen
De melding van een visreis langer dan 15 dagen gaat eveneens met behulp van een fax aan de AID. Dit is in
2001 168 keer voorgekomen (bron: AID).

Bericht 17: melding positie aan AID bij defect VMS
Het doorgeven van de positie van het schip aan het visserijcontrolecentrum van de AID gebeurt doorgaans
via een fax. Dit is in 2001 103 keer voorgekomen (bron: AID).

Vergunning aanvragen, formulier invullen

Nota betalen

Vergunning ontvangen, controleren en archiveren

h

h

h

Formulier invullen

Versturen aanvraag

Reactie ontvangen

Archiveren

h

h

h

Huurovereenkomst afsluiten

h

Doorgeven nummers vissersvaartuigen

h

Black box controles

h

1

1

1

1

1

1

1

Periodiciteit

32,50

32,50

30

30

30

30

30

€ p/u

Tarief in

260**

3

15

20

per bericht

Admin. lasten

13

52

230*

0

0

0

0

0

1.540*

1.540*

1.540*

Frequentie

34.300***

15.200

1.700

13.500

nihil

nihil

3.500

3.500

0

0

0

0

0

0

30.800

3.900

3.900

23.100

Overheid

De administratieve lasten per bericht voor kokkelvissers liggen hoger door de black box controles, de lasten zijn voor kokkelvissers € 390.

50 huurovereenkomsten).

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derden

34.300***

15.200

1.700

13.500

nihil

nihil

3.500

3.500

0

0

0

0

0

0

30.800

3.900

3.900

23.100

Lasten totaal

Totale administratieve lasten:

Dit is inclusief vergunningen en huurovereenkomsten voor sleepnetvisserij (200 vergunningen) en vaste vistuigenvisserij (6750 vergunningen en

rij

Totale administratieve lasten schelpdiervisse-

240

480

5

30

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

5

5

30

minuten

Tijd in

*** Dit is exclusief de kosten van het (vrijwillige) visplan. De lasten inclusief visplan bedragen € 49.500 in 2001.

**

*

Visplan bijhouden en aanpassen

h

Totaal bericht 5

Verwerken visplan

5

Totaal bericht 4

Registratie vissersvaartuig

4

Totaal bericht 3

Huurovereenkomst

3

Totaal bericht 2

Gegevens verzamelen

h

opgelegde regelen (visstand)

Vergunning aanvragen ten tijde van door LNV

h

2

Vergunning aanvragen

1

Totaal bericht 1

Berichten en handelingen

Admin. lasten per handeling / bericht

Administratieve lasten schelpdiervisserij, 2001

Nr.

tabel 15

Administratieve lasten schelpdiervisserij

63

Toelichting op de tijden en de frequenties schelpdiervisserij
Hieronder volgt per bericht een korte toelichting op de tijden en frequenties.
Bericht 1: vergunning aanvragen
In 2001 zijn in totaal 1.540 vergunningen afgegeven door LNV (bron: Jaarplan 2001 LNV). Deze zijn als volgt
onderverdeeld:
− 300 vergunningen mosselvisserij
− 65 vergunningen oestervisserij
− 250 vergunningen kokkelvisserij
− 50 vergunningen spisulavisserij
− 200 vergunningen sleepnetvisserij
− 675 vergunningen vaste vistuigenvisserij
Daarnaast zijn 2.000 vergunningen voor vaste vistuigenvisserij aangevraagd door sportvissers. Het betreft hier
geen bedrijfsleven en deze aanvragen zijn derhalve buiten beschouwing gelaten.
Bericht 2: vergunning aanvragen ten tijde van door LNV opgelegde regelen
In 2001 is geen vergunning aangevraagd door vissers (bron: LNV).
Bericht 3: huurovereenkomst
In 2001 zijn door de schelpdier- en kustvisserij 230 huurovereenkomsten met de Nederlandse Staat afgesloten
(bron: Jaarplan 2001 LNV). Deze zijn als volgt onderverdeeld:
− 100 huurovereenkomsten mosselvisserij
− 80 huurovereenkomsten oestervisserij
− 50 huurovereenkomsten vaste vistuigenvisserij
Daarnaast zijn door vissers tevens overeenkomsten afgesloten met particuliere eigenaren van viswater (bijvoorbeeld wateren in eigendom van Natuurmonumenten). Het afsluiten van deze huurovereenkomsten betreft geen
administratieve lasten.
Bericht 4: registratie visservaartuig
Het ontvangen van de registratie van visvaartuigen levert zeer beperkte administratieve lasten op, omdat de
PO’s tegenwoordig alleen de nummers van de actieve visvaartuigen hoeven door te geven. De nieuw geregistreerde kustvissersvaartuigen zijn meegenomen in de lasten van zee- en kustvisserij (bericht 5).
Bericht 5: verwerken visplan
De medewerkers van de PO verwerken de visvangsten in hun visplan. De visvangsten krijgen zij geautomatiseerd door van de afslag. Het verwerken hiervan tijdens visperioden kost voor alle boten ongeveer één dag per
week. Voor kokkelvissers worden daarnaast tevens de gegevens van de black box geregistreerd.

Akte ontvangen

Nota betalen

Akte ontvangen, controleren en archiveren

1

h

h

Vergunning aanvragen, formulier invullen

Nota betalen

Vergunning ontvangen, controleren en archiveren

h

h

h

Nota betalen

Akte ontvangen, controleren en archiveren

h

h

Gegevens verzamelen

Brief opstellen

Versturen aanvraag ontheffing

Reactie ontvangen

Archiveren

h

h

h

h

h

Vergunning aanvragen, formulier invullen

Nota betalen

Vergunning ontvangen, controleren en archiveren

h

h

h

Totaal bericht 5

Vergunning electrovisserij aanvragen

5

Totaal bericht 4

Overdragen IJsselmeervergunning

4

Totaal bericht 3

IJsselmeervergunning ontvangen

3

Totaal bericht 2

Vergunning aanvragen

2

Totaal bericht 1

Berichten en handelingen

5

5

90

1

2

2

10

50

5

5

5

5

30

5

5

minuten

Tijd in

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Periodiciteit

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

€ p/u

Tarief in

Admin. lasten per handeling / bericht

Administratieve lasten IJsselmeer - en binnenvisserij, 2001

Nr.

tabel 16

Administratieve lasten IJsselmeer- en binnenvisserij

50

33

5

20

5

per bericht

Admin. lasten

300

300

300

30

30

30

30

30

200

200

26

26

26

2.227

2.227

Frequentie

15.000

800

800

13.500

1.000

nihil

nihil

nihil

200

800

1.000

500

500

500

100

100

400

11.100

5.600

5.600

Overheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derden

15.000

800

800

13.500

1.000

nihil

nihil

nihil

200

800

1.000

500

500

500

100

100

400

11.100

5.600

5.600

Lasten totaal

Totale administratieve lasten:

67

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst afsluiten

6

h

Doorgeven nummers vissersvaartuigen

h

Brief opstellen

Versturen aanvraag ontheffing

Reactie ontvangen

Archiveren

h

h

h

h

h

binnenvisserij

Totale administratieve lasten IJsselmeer - en

Totaal bericht 8

Ontheffing vissen ondermaatse vis

Gegevens verzamelen

8

Totaal bericht 7

Registratie vissersvaartuig

7

Totaal bericht 6

Berichten en handelingen

Nr.

1

2

2

15

15

5

90

minuten

1

1

1

1

1

1

1

Periodiciteit

30

30

30

30

30

30

30

€ p/u

Tarief in

Admin. lasten per handeling / bericht
Tijd in

18

3

45

per bericht

Admin. lasten

45

45

45

45

45

0

Frequentie

29.400

800

nihil

nihil

nihil

300

300

nihil

nihil

0

0

Overheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derden

29.400

800

nihil

nihil

nihil

300

300

nihil

nihil

0

0

Lasten totaal

Totale administratieve lasten:

Toelichting op de tijden en de frequenties IJsselmeer- en binnenvisserij
Hieronder volgt per bericht een korte toelichting op de tijden en frequenties.
Bericht 1: akte ontvangen
In 2001 zijn er door de OVB 2.227 grote visaktes afgegeven (OVB Jaarverslag 2001). Dit is inclusief het aantal
derde-hengel vergunningen speciaal voor de kapervisserij. Het betreft hier echter sportvissers. Het onderscheidt
tussen bedrijven en sportvissers is echter niet aan te geven. Het gaat vermoedelijk om tientallen aktes voor
sportvissers.
Bericht 2: vergunning aanvragen
In 2001 zijn er 10 vergunningen aangevraagd voor het vissen op vissen anders dan genoemd in de Visserijwet.
Daarnaast zijn er 16 vergunningen aangevraagd voor vissen/visrechten in wateren anders dan genoemd dan in
de Visserijwet (zogenaamd vrij visrecht) (bron: LNV).
Ook zijn er vergunningaanvragen bij LNV binnengekomen voor vissen in wateren anders dan genoemd in de
Visserijwet. Het betreft hier wateren die niet in bezit zijn van de Nederlandse Staat. Het ministerie verwijst deze
bedrijven veelal door naar de eigenaar van het visgebied, waarmee eventueel een huurovereenkomst aangegaan kunnen worden.
Bericht 3: IJsselmeervergunning ontvangen
Er zijn 200 IJsselmeervergunningen afgegeven door het Ministerie (bron: Jaarplan 2001 LNV).
Bericht 4: overdragen IJsselmeervergunning
In 2001 zijn 30 IJsselmeervergunningen overgedragen. Dit is inclusief 23 gedeeltelijke vergunningen. Bij gedeeltelijke overdrachten is er sprake van een tijdelijke overdracht van maximaal 1 jaar, dan wel overdrachten voor
onbepaalde tijd van tenminste 1 jaar (bron: Nederlandse Vissersbond IJsselmeer).
Bericht 5: vergunning electrovisserij
In 2001 zijn 300 vergunningen aangevraagd voor electrovisserij (bron: Jaarplan 2001 LNV).
Bericht 6: huurovereenkomst
Er zijn geen nieuwe huurovereenkomsten afgesloten in 2001 (bron: LNV). In totaal zijn er op dit moment 45
huurovereenkomsten voor 3 jaar afgesloten en 330 voor 6 jaar. Wanneer deze weer verlengd moeten worden
leidt dat tot beperkte administratieve lasten.
Daarnaast zijn door vissers tevens overeenkomsten afgesloten met particuliere eigenaren van viswater (bijvoorbeeld wateren in eigendom van Natuurmonumenten). Het afsluiten van deze huurovereenkomsten zijn geen
administratieve lasten.
Bericht 7: registratie visservaartuig
Het ontvangen van de registratie van visvaartuigen levert zeer beperkte administratieve lasten op, omdat de
PO’s tegenwoordig alleen de nummers van de actieve visvaartuigen hoeven door te geven. De nieuw geregistreerde kustvissersvaartuigen zijn meegenomen in de lasten van zee- en kustvisserij (bericht 5).
Bericht 8: ontheffing vissen ondermaatse vis
Vissers kunnen een ontheffing of vrijstelling vragen voor het vangen van ondermaatse vis. Bij het ministerie zijn
45 aanvragen binnengekomen (bron: LNV). Er zijn geen vissers gesproken die een dergelijke ontheffing hebben
aangevraagd. De tijd is een inschatting van EIM.

Schriftelijke bereidverklaring toezicht afgeven

Schriftelijke bereidverklaring toezicht afgeven

1

h

Erkenning aanvragen bij RVV

Bedrijf laten controleren door RVV

Erkenning ontvangen, controleren en archiveren

h

h

h

Controleurs RVV begeleiden

h

Bijhouden register gezondheidstoestand vis

h

Doorgeven abnormale sterfte of ziekte vis

h

Totale administratieve lasten viskweeksector

Totaal bericht 5

Doorgeven abnormale sterfte

5

Totaal bericht 4

Bijhouden register gezondheidstoestand

4

Totaal bericht 3

Medewerking verlenen aan controles RVV

3

Totaal bericht 2

Erkenning aanvragen

2

Totaal bericht 1

Berichten en handelingen

15

10

120

5

120

15

15

minuten

Tijd in

1

52

2

1

1

1

1

Periodiciteit

30

30

30

30

30

30

30

€ p/u

Tarief in

Admin. lasten per handeling / bericht

Administratieve lasten viskweeksector, 2001

Nr.

tabel 12

Administratieve lasten viskweeksector

8

260

120

70

8

per bericht

Admin. lasten

5

100

100

5

5

5

5

Frequentie

38.426

38

38

26.000

26.000

12.000

12.000

350

13

300

38

38

38

Overheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derden

38.426

38

38

26.000

26.000

12.000

12.000

350

13

300

38

38

38

Lasten totaal

Totale administratieve lasten:

71

Toelichting op d e t i j d en en d e f r eq u en t i e s v i sk w e e k se c t o r
Hieronder volgt per bericht een korte toelichting op de tijden en frequenties. De frequenties zijn in sommige
gevallen inschattingen van EIM. De RVV is vanwege het uitbreken van de vogelpest niet in staat om frequenties
te verstrekken met betrekking tot de Regeling aquicultuur.
Bericht 1: bereidverklaring onder toezicht RVV stellen
Het aantal nieuwe bedrijven in de viskweeksector is relatief laag. Ingeschat wordt dat er in 2001 5 bedrijven zijn
bijgekomen (raming EIM). Deze 5 hebben een bereidverklaring moeten ondertekenen en een erkenning moeten
aanvragen bij de RVV.
Bericht 2: erkenning aanvragen
Zie bericht 1.
Bericht 3: medewerking verlenen aan controles RVV
In totaal zijn er een kleine 100 bedrijven actief in de viskweeksector. Ingeschat wordt dat deze bedrijven eenmaal per jaar worden gecontroleerd door de RVV (raming EIM).
Bericht 4: bijhouden register gezondheidstoestand
Alle 100 viskweekbedrijven moeten een register bijhouden. De geïnterviewde viskweekbedrijven deden dit ongeveer 4 keer per jaar.
Bericht 5: doorgeven abnormale sterfte of ziekte
Het doorgeven van abnormale sterkte of ziekte komt niet veel voor. Niet bekend is hoeveel dit per jaar wordt
doorgegeven. Ingeschat wordt vijf doorgiftes per jaar (raming EIM).

Controles AID - controles visvaartuigen

Controles diepvriestrawlers

Controles kotters

Controles garnalenkotters

Controles overig

1

h

h

h

h

Controles binnen- en IJsselmeervisserij

tieverplichtingen

Totale administratieve lasten overige informa-

Totaal bericht 5

Vervoersdocumenten afgeven bij AID

Doorgeven vervoersdocumenten
10

30

30

480

60

30

60

240

3.600

minuten

Tijd in

1

52

1

1

1

1

1

1

1

Periodiciteit

32,50

32,50

30

32,50

32,50

30

30

30

30

€ p/u

Tarief in

5

16

15

*

*

per bericht

Admin. lasten

1.200

11

659

11

2.555

892

1.324

2.363

16

Frequentie

* Doordat het hier meerdere gescheiden administratieve verplichtingen betreft is hier geen kosten per bericht weergegeven.

5

Administratie doorgeven aan AID

h

Totaal bericht 4

Administratie visafslagen

4

Totaal bericht 3

Controles AID - binnen- en IJsselmeervisserij

h

Totaal bericht 2

Jaarlijkse audit

3

h

Controles technische maatregelen en basisha -

h

venzorg

Controles AID - controles visafslag

2

Totaal bericht 1

Berichten en handelingen

Admin. lasten per handeling / bericht

Administratieve lasten overige informatieverplichtingen, 2001

Nr.

tabel 13

Administratieve lasten overige informatieverplichtingen

0

365.500

2.900

477.000

6.500

6.500

9.300

9.300

9.900

9.900

85.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83.000

0

13.400

0

0

Derden

39.700

283.600

28.800

Overheid

477.000

6.500

6.500

9.300

9.300

9.900

9.900

85.900

2.900

83.000

365.500

13.400

39.700

283.600

28.800

Lasten totaal

Totale administratieve lasten:

Toelichting op de tijden en de frequenties overige informatieverplichtingen
Hieronder volgt per bericht een korte toelichting op de tijden en frequenties.
Bericht 1: controles AID - controles visvaartuigen
De controles van vissersvaartuigen verschillen per controle en per type vaartuig dat gecontroleerd wordt. De
AID zelf geeft aan dat de controle van een diepvriestrawler gemiddeld 60 uur in beslag neemt, de controle van
kotters 4 uur, garnalenkotters gemiddeld 1 uur en binnenvissersvaartuigen en IJsselmeervisvaartuigen ongeveer
een half uur (bron: expertinterviews met de AID). Volgens de AID zijn er 4.362 van dergelijke controles uitgevoerd in 2001 (bron: Jaarverslag AID 2001). Deze zijn als volgt verdeeld:
− 2.566 aanlandingscontroles, waarvan (inschatting EIM):
1x per jaar een diepvriestrawler wordt gecontroleerd, in totaal 16 trawlers
1.275 controles kotters
1.275 controles garnalenkotters
− 1.137 controles op technische maatregelen, waarvan:
822 zeecontroles (kotters)
266 controles kustwateren (kotters)
49 controles garnalen
− 659 controles kwaliteit en gezondheid binnenvisserij
− 892 ‘overige’ controles (het betreft hier controles in het kader van: monitoring en analyse (63), controles
bij handels- en verwerkende bedrijven (128), vangstregistratie/VMS (211), 18 miljoenpakket (384) en kabeljauwherstelplan (106). De luchtsurveillances zijn buiten beschouwing gelaten, aangezien de vissers hier
geen tijdbesteding aan hebben.).
Bericht 2: controles AID - controles visafslag
De 11 visafslagen hebben te maken met twee typen controles: technische maatregelen/basishavenzorg en de
jaarlijkse audits. Er zijn 2.555 controles geweest op de technische maatregelen en de basishavenzorg. Een dergelijke controle duurt gemiddeld 1 uur. Daarnaast houdt de AID jaarlijks bij alle 11 visafslagen een audit, die
gemiddeld 1 dag in beslag neemt.
Bericht 3: controles AID - binnen- en IJsselmeervisserij
Zie bericht 1.
Bericht 4: administratie visafslag
De visafslagen moeten registreren hoeveel vis er gevangen is. Hier is alleen het doorgeven aan de AID van deze
gegevens meegenomen. De tijd die visafslagen hiermee bezig zijn varieert per geïnterviewde medewerker van
de visafslagen. Dit ligt vermoedelijk aan het feit dat deze medewerkers soms ook de tijd voor het invullen van
de logboeken voor vissers meenemen (in bepaalde gevallen besteden vissers dit uit aan de afslag). De tijd is hier
genormeerd op 30 minuten per week om de gegevens aan de AID door te geven en eventuele toelichting te
geven.
Bericht 5: doorgeven vervoersdocumenten
Hier is alleen de tijd opgenomen van het document aan de AID. Het invullen van het document is reeds meegenomen in de nulmeting Douaneregelingen van het Ministerie van Financiën.

Bijlage II

Overzicht onderzochte wet- en regelgeving

Hieronder is een compleet overzicht opgenomen van de onderzochte wet- en regelgeving. Onder de Visserijwet vallen meer regelingen dan hier genoemd. Deze regelingen zijn in overleg met
LNV niet nader onderzocht, omdat hiervan bekent is dat deze geen administratieve lasten bevatten.
− Visserijwet 1963
− Uitvoeringswet visserijverdrag 1967
− Beschikking visserij visserijzone, zeegebied en kustwateren
− Besluit aanwijzing zeegebied en Kustwateren
− Besluit beperking vrije visserij kustwateren
− Besluit houdende uitvoering van artikel 14 Visserijwet 1963
− Besluit houdende uitvoering van artikel 47 Visserijwet 1963
− Besluit houdende uitvoering van artikel 74 Visserijwet 1963
− Besluit nationaliteitsbewijs vissersvaartuigen
− Besluit registratie vissersvaartuigen 1998
− Besluit verbod gebruik levend aas
− Legesbesluit visserijdocumenten
− Regeling aquicultuur
− Regeling contingentering zeevis
− Regeling documenten visruimen en tanks voor gekoeld zeewater
− Regeling eisen aan administraties van transacties inzake zeevis
− Regeling eisen satellietvolgapparatuur
− Regeling erkenning aanvoergegevensbestanden visserij
− Regeling IJsselmeervisserij
− Regeling logboek en opgave zeevis 1987
− Regeling loodsladders
− Regeling plaatsing opgavebussen
− Regeling registratie visvaartuigen
− Regeling stelselmatige controle bij aanlanding
− Regeling technische maatregelen 2000
− Regeling vangstbeperking
− Regeling vaststelling registratieregeling vissersvaartuigen
− Regeling visserij-inspanning IJsselmeer
− Regeling visserijlicentie
− Regeling vrijstelling visserij vaste vistuigen kustwateren
− Registratieregeling vissersvaartuigen
− Reglement minimummaten en gesloten tijden
− Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij
− Reglement voor de Organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij
− Reglement voor de binnenvisserij 1985
− Reglement zee- en kustvisserij 1977
− Zeedagenregeling

vaste vistuigen kustwateren

Zeedagenregeling

Regeling visserijlicentie

Regeling vangstbeperking

Regeling technische maatregelen

landing

Regeling stelselmatige controle bij aan-

Regeling plaatsing opgavebussen

Regeling loodsladders

Regeling logboek en opgave zeevis

standen visserij

Regeling erkenning aanvoergegevensbe-

Regeling eisen satellietvolgapparatuur

zeevis

Regeling eisen admin. van transacties

voor gekoeld zeewateren

Regeling documenten visruimen en tanks

Regeling contingentering zeevis

5 en 6

art. 3, 4,

Regeling vrijstelling visserij

art. 12 en 13

ne, zeegebied en kustwateren

art. 12 en 13

art. 3 en 5

vissersvaartuigen

Registratieregeling

art. 3 en 4

vissersvaartuigen

kustvisserij

Beschikking visserij visserijzo-

en 4

art. 3

art. 3

Besluit registratie

art. 2, 3a, en 9

meer

inspanning IJssel-

Regeling visserij-

meervisserij

Regeling IJssel-

11, en 12

art. 6, 8,

binnenvisserij

art. 6

en 13

8, 12

art. 6,

Visserijwet 1963

Reglement voor de

art. 16

Visserijwet 1963 en onderzochte uitvoeringsregels

Reglement zee- en

figuur 3

Uitvoeringsbesluit ex artikel 14, 47 en 74

tering van de Binnenvis serij

Reglement voor de Organisatie ter verbe-

visserij

Reglement voor de Kamer voor de Binnen-

Reglement min. maten en gesloten tijden

Regeling acquicultuur

Legesbesluit

Besluit verbod gebruik van levend aas

Besluit beperking vrije visserij kustwateren

Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren

47, 52, 74

14, 16, 41,

2c, 4, 7, 9,

art. 1, 2a,

