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Betreft: Negatieve gevolgen voor Nederlandse scheepswerven als gevolg van Brexit-afspraken

Sinds de Brexit kampen Nederlandse scheepswerven met teruglopende opdrachten doordat Britse 
vissersschepen volgens Europese regelgeving niet welkom zijn in de betrokken havens. Op een 
Europese lijst1 met havens toegankelijk voor Britse vissersschepen ontbreken verscheidene 
Nederlandse havens, zoals Stellendam, Den Helder en Urk. Britse vissersschepen hebben hierdoor 
geen toegang tot deze havens en derhalve ook niet tot de betreffende scheepswerven, met 
grootschalig uitstel en/of afstel van opdrachten als gevolg2. Hoewel het Nederlandse Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inmiddels een regeling heeft getroffen om toegang tot 
scheepswerven mogelijk te maken3, betalen Britse schepen wel hoge kosten voor extra controles4. Dit 
verslechtert de concurrentiepositie van Nederlandse scheepswerven. Ook blijft grote onzekerheid bij 
scheepswerven bestaan, daar de Europese regelgeving nog niet is aangepast.

1. Welke aanpassingen is de Europese Commissie voornemens in de betreffende Europese 
regelgeving aan te brengen om de Nederlandse scheepswerven weer toegankelijk te maken, de 
negatieve impact, zoals aanvullende kosten, op deze sector als gevolg van de Brexit-afspraken 
tegen te gaan en een eerlijk speelveld te waarborgen?

2. Op welke termijn wil zij deze aanpassingen hebben aangebracht?

3. Wat is de Europese Commissie voornemens te ondernemen om de negatieve gevolgen voor de 
betrokken Nederlandse scheepswerven te beperken en overweegt zij in dit kader de 
scheepswerven compensatie te geven als onderdeel van de Brexit Adjustment Reserve?

1 List of ports in EU Member States where landings and transhipment operations of fishery products are 
allowed and port services are accessible for third country fishing vessels, in accordance with Article 5(2) of 
Council Regulation (EC) No 1005/2008 2020/C 51/05 - Publications Office of the EU (europa.eu)

2 Zoals vermeld in recente berichtgeving: "Stellendam 'vergeten' op Brexitlijstje, scheepswerven lopen grote 
opdrachten mis" - Rijnmond, 7 april 2021

3 Door deze havens als onderhoudshaven aan te merken, zoals vermeld in recente berichtgeving: "Britse 
schepen kunnen weer terecht bij 'vergeten' scheepswerven", NOS, 7 april 2021

4 Inspectie uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)


