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Extra-nieuwsbrief i.v.m. Covid-19 (Corona) 

Update en instructie RVO aanvragen stilligregeling 

Op 13 mei is de stilligregeling van kracht geworden en aanvragen kunnen inge-
diend worden. Aanvragen dienen in één keer ingediend te worden, voor een pe-
riode met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 voor maximaal vijf stil-
ligweken. Aanvragen moeten uiterlijk in de laatste stilligweek van de vijf wor-
den ingediend. Zie voor stappenplan en werkwijze onderstaand bericht. 

Aanvragen voor vergoeding van de stilligweken kunnen bij RVO ingediend wor-
den. U doet eerst een aanvraag voor deze vergoeding (subsidie), waarbij u op-
geeft hoeveel weken u stil denkt te gaan liggen (maximaal 5).  

Vraag op tijd aan, maar doe dit uiterlijk in de laatste stilligweek. Na uw laatste 
stilligweek doet u een verzoek om vaststelling. Aan de hand van het daadwerke-
lijke aantal stilligweken wordt de subsidie vastgesteld en uitgekeerd. 

Voor het gebruik maken van de stilligvergoeding gelden wel voorwaarden die 
eerder ook zijn gecommuniceerd. Een stilligweek begint op elke willekeurige 
dag om 00.00 uur. Het schip mag sowieso niet gevaren hebben en VMS moet in-
geschakeld zijn geweest.  

De publicatie had een vervelende verrassing in petto. Onverwacht bleek dat er 
een bepaling is opgenomen die niet eerder gecommuniceerd was, namelijk dat 
de aanvraag moet worden ingediend voordat de stilligperiode (maximaal vijf we-
ken) voorbij is. Als u al vijf weken heeft stilgelegen maar nog niks heeft aange-
vraagd, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw PO, u loopt namelijk het 
risico om een week vergoeding te verliezen.  

mailto:visned@visned.nl
https://www.visned.nl/voor-vissers/nadere-voorwaarden-stilligregeling-bekend
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Wij adviseren al onze leden om zo snel mogelijk subsidie aan te vragen voor 5 
weken. 

Er kunnen zich op dit moment verschillende situaties voordoen, een drietal voor-
beelden: 

1. U heeft al wel vijf weken stilgelegen maar nog niks aangevraagd, neem zo 
snel mogelijk contact op met uw PO. 

2. U heeft al wel stilgelegen, maar geen vijf weken. Wij adviseren om de 
stilligvergoeding zo snel mgoelijk aan te vragen voor maximaal vijf we-
ken. Bij de vaststelling achteraf geeft u het daadwerkelijke aantal stillig-
weken aan. Zorg wel dat u VMS aanhoudt tijdens de stilligweken, hier 
wordt op gecontroleerd. Aanvragen kan via deze link naar de website van 
RVO door op 'aanvragen' te klikken. Bij vragen kan uw PO u verder helpen, 
u kunt uw PO ook machtigen om de aanvraag te doen. 

3. U ligt momenteel voor de vijfde week stil. Vraag zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk deze week, stilligvergoeding aan. Dat kan dat kan via deze link 
naar de website van RVO door op 'aanvragen' te klikken. Bij vragen kan 
uw PO u verder helpen, u kunt uw PO ook machtigen om de aanvraag te 
doen 

 Op ons verzoek heeft RVO een stappenplan uitgewerkt voor de aanvraag. 

De officiele bekendmaking (publicatie) van de stilligregeling staat online. 

Van de aanvraag ontvangt u bevestiging. Na uw laatste stilligweek vraagt u om 
vaststelling van het bedrag. Toekenning en uitbetaling zal naar verwachting 8 
tot 10 weken duren. U schiet dus eerst zelf de vergoeding stilligweken voor, zo-
als ook eerder gecommuniceerd. Dat lijkt lang, maar vanwege de grote hoeveel-
heid aan regelingen die RVO uitvoert is het werkapparaat daar inmiddels overbe-
last. RVO vraagt derhalve om begrip. 

 

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19 

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus 
in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking 
en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatrege-
len nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht. 

De in CVO-verband opererende Producenten Organisaties (PO's) hebben regel-
matig overleg om de aanvoer zo goed mogelijk af te stemmen op de, door COVID-
19, gewijzigde vraag uit de markt. De PO’s hebben daarom voor de visserij op 
platvis, garnalen en Noorse kreeft maatregelen afgekondigd.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/vissersvaartuig-stilleggen-door-coronamaatregelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/vissersvaartuig-stilleggen-door-coronamaatregelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/vissersvaartuig-stilleggen-door-coronamaatregelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/vissersvaartuig-stilleggen-door-coronamaatregelen
https://www.visned.nl/images/PDFs/Stappenplan_Subsidie_stilliggen_COVID-19.pdf
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25324.html
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Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en hiervoor wordt steeds in-
formatie uit de markt ingewonnen. 

Sinds 16 maart wordt voor Nederlandse vissersvaartuigen de mogelijkheid gebo-
den gebruik te maken van een stilligregeling. Er is sprake van een stilligweek 
wanneer een vissersvaartuig een volle week (7 dagen) in de haven is gebleven. 
Het beginnen van de stilligweek kan op elk willekeurig moment in de week vanaf 
00.00 uur, het is van belang dat het vaartuig dan wel tenminste 7 etmaal onafge-
broken in de haven blijft liggen. Schepen dienen te allen tijde VMS ingeschakeld 
te hebben. De regeling kent 3 categorieën met verschillende vergoedingen: 

• < 260 PK:  € 2.200,00 per stilligweek 
• 260 – 300 PK € 4.400,00 per stilligweek 
• > 300 PK  € 8.800,00 per stilligweek 

Deze week, week 21 hebben in totaal 137 vaartuigen gebruik gemaakt van de 
stilligregeling: 

• 16 vaartuigen < 260 PK 
• 92 vaartuigen 260 – 300 PK  
• 29 kotters > 300 PK 

Visserij op platvis 

Bij de diverse platvissoorten, tong, schol, tarbot, griet en tongschar moeten we 
vaststellen dat afzet en verwerking onder druk blijft wegens wegvallende vraag 
met een neerwaartse prijsdaling voor nagenoeg alle vissoorten tot gevolg.  

Bij tong heeft zich, mede gezien de lage aanvoer, een fors prijsherstel laten zien. 
Gezien de marginale aanvoer (veel tongvissers kwamen niet aan 1.000 kg) en de 
prijsvorming is er voor volgende week geen beperking in uren afgesproken. 

In CVO-verband is besloten om voor volgende week (week 22) de urenregeling 
niet toe te passen. De stilligregeling blijft wel van kracht. 

Aanvoerregeling platvisvissers voor week 22 (maandag 25 mei 2020 00:00 uur 
tot en met zondag 31 mei 2020 24:00 uur) 

De urenregeling komt te vervallen.  

De stilligregeling blijft wel van toepassing, deelname hieraan geldt voor alle 
schepen en is vooralsnog vrijwillig. Deelname aan de stilligregeling is door 
LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig. 

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de 
stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek 
voor maandagmorgen 12:00 uur.  
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Visserij op garnalen 

De uitbraak van COVID-19 heeft ook een grote impact op de vraag en logistiek en 
verwerking van garnalen. Een combinatie van factoren, horecasluitingen en zeer 
beperkte pelcapaciteit leidt tot een aanzienlijke verstoring van de markt. Voor 
volgende week, week 19, is besloten tot een beperkte visserij in combinatie van 
een stilligregeling. 

Visplan week 20 t/m 23 (2 blokken van 2 weken) 

De PAP commissie van de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) heeft voor de 
weken 20, 21, 22 en 23 de volgende regeling voor garnalenvisserij vastgesteld: 
per week van maandag vanaf 00:00 uur tot woensdagmiddag 12:00 uur (max. 60 
uren op zee) op basis van haven uit en haven in.  

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om binnen een periode van twee we-
ken te stapelen, zowel in Nederlandse als ook in buitenlandse wateren (Sylt).  

Week 20 en 21 worden gezien als één blok en week 22 en 23 worden gezien als 
één blok, voor Nederlandse wateren blijft ondanks het maximale aantal uren het 
wettelijke weekendverbod van kracht waardoor u voor vrijdagmiddag 12:00 uur 
in de haven dient te zijn. Voor deze regeling geldt nadrukkelijk: of u gebruik kunt 
maken van deze regeling hangt in grote mate af of uw afnemer daarvoor moge-
lijkheden biedt. 

De PO’s houden nadrukkelijk toezicht op het werkelijk aantal uren op zee, ver-
trek- en aankomsttijd. Het PAP comité hanteert een boete van € 250 per elk 
overschreden uur.  

Daarnaast blijft de stilligregeling van toepassing, deelname hieraan geldt voor 
alle schepen en is vooralsnog vrijwillig. Deelname aan de stilligregeling is door 
LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig. 

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de 
stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek 
voor maandagmorgen 12:00 uur.  

Visserij op Noorse kreeft 

De PO’s, aangesloten bij de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), hebben de 
aanvoerregeling voor Noorse kreeft geëvalueerd. De vraag naar Noorse is ge-
daald tot vrijwel nihil. 
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De vraag naar Noorse kreeft blijft onverminderd heel laag en de handel heeft aan 
haar contractvissers laten weten niet of maar heel beperkt Noorse kreeft te zul-
len afnemen. Mede op basis van deze informatie uit de markt is naast een aan-
voerbeperking wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de stilligre-
geling. De regeling voor de komende 2 weken ziet er als volgt uit: 

Aanvoerregeling Noorse kreeftvissers voor week 21 en 22 (maandag 18 mei 
2020 00:00 uur tot zondag 31 mei 2020 24:00 uur) 

De PO’s hebben verder besloten om voor degene die op Noorse kreeft willen vis-
sen, de maatregel van de afgelopen weken ook voor week 21 en 22 te continue-
ren wat betekent dat deze schepen zich er vooraf van dienen te vergewissen dat 
zij een afnemer voor de vangst aan Noorse kreeft hebben. Klokverkoop wordt ten 
sterkste ontraden in verband met aanzienlijke marktverstoring. De leden van de 
PO’s dienen zich te houden aan een maximale aanvoer van 1.500 kg per week. 

Daarnaast blijft de stilligregeling van toepassing, deelname hieraan geldt voor 
alle schepen en is vooralsnog vrijwillig. Deelname aan de stilligregeling is door 
LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig. 

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de 
stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek 
voor maandagmorgen 12:00 uur.  

 

 

 

Het VisNed-team 


