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Datum l]uni2017

Inleiding

Medio mei 2017 heeft de Faerderse minister van Visserlj een voorstei voor een nieuwe

visserijwet naar het Faerderse Pariement gestuurd Dit voorstei betreft een grondige herziening

van de bestaande visserijwet en zai de komende weken behandeld worden in het Faerderse

Pariement met een gepiande stemming vodr het einde van deze maand

Een beiangrijk onderdeei van dit voorstei steit nieuwe regeis voor het in bezit hebben van

Faerderse visserijondernemingen vaartuig visvergunning vangstquota door buitenianders

Faerders wetsvoorstei

Voorgesteid wordt dat buitenianders geen eigenaar kunnen zijn van of de besiissingsbevoegd

heid hebben in Faerderse visserijbedrijven d w z ondernemingen met visserijiicenties Indien

overgenomen door het Pariement zai dit wetsvoorstei een dramatische wijziging betekenen van

de huidige regeigeving aangaande buiteniands eigendom van Faerderse visserijbedrijven

Voigens de nu geidende regeigeving kunnen buitenianders maximaai eenderde van de aandeien

bezitten in een Faerders visserijbedrijf Dit wordt in het voorstei teruggebracht tot 0 waarbij

iedereen ais buiteniander wordt gezien die niet in de Faerder woont Ofwei een eigenaar van

een Faerders visserijbedrijf moet minimaai 5 jaar in totaai geregistreerd zijn in de Faerder en

moet de iaatste 2 jaar voiiedig beiasting betaaid hebben in de Faerder

In het voorstei wordt in een overgangsperiode voorzien waarbij visserijondernemingen met

buiteniandse eigenaren zich uiteriijk Ijanuari 2022 hebben moeten aangepast aan de nieuwe

regeis Met andere woorden buiteniandse eigenaren worden verpiicht om hun aandeien in een

Faerders visserijbedrijf de komende vier jaar van de hand te doen

Mogeiijk gevoig

In de afgeiopen jaren hebben minstens twee Nederiandse visserijondernemingen beiangen

verworven in Faerderse visserijbedrijven Parieviiet Van der Pias BV Katwijk en Vroiijk Group

BV IJmuiden
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De context van het voorstel

Alhoewel de Faeroer Eilanden formeel deel uitmaken van het Koninkrijk Denemarken is het

land op een aantal gebieden zoals de visserl] autonoom De relatle met de EU Is gebaseerd op

een bilateraal handelsakkoord dat dateert uit 1997 op grond waarvan de Faeroer zonder

douanerechten hun vis kan exporteren naar de EU Deze bilaterale handelsovereenkomst

omvat geen investeringsbeschermingsclausule

De visserijsector in de EU is er zich zeer van bewust dat de bilaterale betrekkingen tussen de EU

en de Nordic visserijianden Noorwegen IJsland de Faeroer Greenland waar het gaat om het

in elgendom mogen hebben van visserijbedrijven ultermate ongelijkwaardlg zijn burgers van

deze 4 landen kunnen binnen de EU 100 elgenaar zijn visserijondernemingen terwiji

andersom EU burgers slechts minderheidsaandeelhouder kunnen zijn In deze landen

Het Faerderse wetsvoorstel gaat nog een stap verder door zelfs een minderheidsbelang van

buitenlanders in Faerderse visserijbedrijven te verbleden vanaf 1 januari 2022

Verzoek

Op het eerste gezicht lljkt het wetsvoorstel in essentie discriminerend te zijn en hierdoor In

strijd met de Deense grondwet die ook van toepassing Is op de Faeroer en met het Europees

Verdrag voor de Rechten van de Mens EVRM Toch heeft de regering van de Faerder er alle

vertrouwen dat ze het Faerderse Parlement ervan kan overtulgen het voorstel goed te keuren

In het licht van de zeer korte besluitvormingsprocedure die Is voorzien voor het einde van deze

maand zijn wlj er van overtuigd dat een spoedig helder politiek signaal van afkeuring door de

Nederlandse regering aan het adres van de Faerderse regering en in het bijzonder aan de

Faerderse minister president op zijn plaats is

0004 56025
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Subject new legislative proposal Faroe Islands prohibiting foreign ownership In the fishing

Industry

lJune 2017Date

Introduction

In the middle of May 2017 the Faroese minister of Fisheries sent a new fisheries law on

commercial fishing In the Faroe Islands to the Faroese Parliament This proposal alms at

overhauling the existing fisheries law and will be discussed in the Faroese Parliament during the

next weeks and voted upon before the end of this month

An important part of this legislative proposal will set new rules about ownership of Faroese

fishing companies vessel fishing license catch quota and in particular about foreign

ownership

Proposal in short

With this legislative proposal foreigners cannot own or have power of decision in companies

that control Faroese fishing licenses This proposal when approved by the Parliament will

change dramatically the current set of rules regarding foreign ownership in Faroese fishing

companies which state that up to one third of the equity and the votes and power of decisions

in a fishing company may be owned by foreigners Foreigners are all persons who do not have

their domicile In the Faroe Islands In other words an owner of a fishing company In the Faroe

Islands must be registered In in the Faroe Islands for at least 5 years of which 2 in the previous 2

years and must have been fully taxable in the Faroe Islands over the previous 2 years

In the proposal a transition period is foreseen by which fishing companies with foreign

ownership have to adjust to the new rules before 1 January 2022 Therefore foreign owners

are obliged to sell their shares in a Faroese fishing company over the next 4 years

Possible impact

Over the past years at least 2 Dutch fishing companies have acquired interests in Faroese

fishing companies Parlevliet Van der Plas BV Katwijk and Vrolljk Group BV IJmuiden

10K1C
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Context of the proposal

Although the Faroe Islands are formal part of the Kingdom of Denmark the country is

autonomous In a number of fields Including fisheries The relationship with the ED Is based on

a bilateral trade agreement dating from 1997 on the basis of which Faroe Islands can export fish

custom free to the EU This bilateral trade agreement does not include investment protection

The fishing industry in the EU is very much aware that the bilateral relations between on the

one hand the EU en on the other hand the Nordic fishing nations Norway Iceland Faroe

Islands Greenland regarding ownership of fishing companies are lopsided nationals of these

Nordic countries can fully own EU fishing companies whereas EU nationals can only acquire

minority shares in fishing companies in these Nordic countries The Faroese proposal however

goes one step further by prohibiting any ownership by foreign nationals of Faroese fishing

companies as from 1 January 2022

Request

At first sight the proposal at hand seems in essence discriminatory and by this seems to go

against the Danish constitution also applicable in the Faroe Islands and against the European

Convention on Human Rights ECHR Yet the government of the Faroe Islands is confident in

convincingthe Faroese legislators to approve the proposal

In light of the very short decision making process which is foreseen to end within a few weeks

before the end of this month we feel it is needed that a clear and straightforward political

signal of disapproval will be sent from the Dutch government to the Faroese government l e

Faroese Prime Minister

0005 56026



10 2eSwarttouw Henk|
From ^To^ r^Toj^
|i0 2e| Tue 6 6 2017 3 12 35 PM

Subject RE 2 Questions

To @minbuza nl]

Doe ik

From Swarttouw Henk

Sent dinsdaq 6 iuni 2017 15 59

To |C10 2e L |[10 2e

Subject FW 2 Questions

Klin jij proberen afspraak voor ons the maken

From 10 2e

Sent dlnsaag d juni zui

To Swarttouw Henk
10 2e

Cc | i0 2e

Subject SV 2 Questions

10 2e | |l0 26j | 10 2e | | 10 2e

Dear Henk

As regards the Faroese Islands and their fisheries policy I would advise you to talk to

Office

I0 2e at the PM s

^0 2^1D 2e

Ander onderwerp

Best regards

I0 2e

Fra Swarttouw Henk [
Sendt 6 juni 2017 12 00

©minbuza nll10 {2e

Til 10 2e

Cc 10 2e
_i

10 2e L |10 2^ | 10 2e | | 10 {2e10 2e

Emne 2 Questions

Pea I0 2e

I hope all is well Could I please bother you with two questions

Firstly my government is rather concerned about the proposed new fisheries legislation in the F roer which will have serious

consequences for foreign companies who have Invested in Faeroese fisheries

I know that this is an exclusive Faeroese competence but nevertheless as the F^roer are part of the Danish realm and as our

copuntries are close U partners we think you should be aware of this Could you please advise who would be dealing with this in

the Prime Minister s Office so I can get in touch with the right person

Ander onderwerp

Looking forward to hearing from you

All the best

0008 56431



Henk

Henk Swarttouw

Ambassador of the Netherlands to Denmark

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen | Denmark

10 2e

iwiicer LinKeain racepooK wepsice

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook^ die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

0008 56431



10K2e | | 10 2e |^ 10 2eTo @minbuza nl]
1Q ^e |j Wl0 2eb

Ti6 56 PM

From

Ssnt Wed 6

Subject FW Translation

umsetind io 2g

I0 2ameI0 2g

umseting 10 2a

Van 10 2« I0 2e 10 2e

Verzonden vrijdag 2 juni 2017 10 50

Aan I I0 2a | fiov2ei i|l0 2e|i | I0 2e | Cl0 2e | 10 2e \

Onderwerp rw iransikion i0 2g 10 2a

Van | i0 2e [ io 2e | i0 2e |
Verzonden vrnaag z luni zui 10 24

^

Aan | 10 2e ] I0 2e |l0 2et^ | 10K2i ] 10 2e

Onderwerp Fwd Translation | i0 2g |and

10 2e |lJ~{T0 26 | 10 2j 1Q 2e | f^ 10 2e 10 2e

10 2a

Ter info

Begin doorgestuurd bericht

Van Kesteren mr N JJ Niek Jan van

Datum 2 juni 2017 08 49 22 CEST
_

Aan

Onderwerp Uoorst |^ AJ Iralnslation ■

10 2e

ll0 2a { I0 2e
■

I0 2a 5 minez nl10 2a

and 10 2a10 2g

I0 2a bijgaand ter informatie Groetl QQ 2

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht

10 2a i0 20 io 2eVan

Datum 1 juni 2017 16 17 43 CEST

Aan 10 2a | 1Q 2e Kesteren mr N J J {Niek Jan van10 2e

10 2610 2e

1im1D 2sM10 2a 1 D 2S 10 2e 10 26Kopie 10 2e 10 2e

10 2g 10 2a
Onderwerp FW Translation and

Hi 10 2e

Bijgaand de vertaling van de brieven

10 2g1

2 10 2a

Beide zeggen dat het een slecht voorstel is

mvg

Parlevllet S^Ven der Plas

Voorschoterweg 31

2235 SE Valkenburg
Netherlands

10 2e

0009 5643010 26



10 29 | aifk fo1

Verzonden donderdag 1 juni 2017 12 49

Aan

10 2«Vai

10 2e

CC Hanus Hansen

Onderwerp Translation and I0 2a
io 2g

Hi all

10 2g 10 2aPlease find attached translation of letters

Vinaligast Best Regards

10 2e

10 2e

JFK Kosin

Kosarbnjgvin 3 P O Box 56

FO 71Q Klaksvik Faroe Islands

10 2e

www ifk fo www kosin fb

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico^s verbonden aan het elektronisch

veizenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit b€ric ht kan inforni8ti€ bevatten die niet voor u is t estemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit berioht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

0009 56430
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Koninkrijk der Nederlanden

Toldbodgade 33

1253 Kopenhagen K

Denenarken

www nlembassv dk

Con ta ct pe rsoan

preM260TQK2^
De Faeroer nieuwe visserijregelgeving
Notitie over de situatie gezien vanuit Kopenhagen

10 2e

1 10 2el a mi nbuza nl

Datum

8 juni 2017

De Faeroer maken deel uit van het Deense Koninkrijk maar niet van de EU De

Faeroer hebben op een groot aantal onderwerpen zelfbestuur waaronder visserij

I0 2a

Het voorstel voor een nieuw visserij beleid waarin buitenlands kapitaal geweerd
wordt komt niet uit de lucht vallen Al in de regeringsvoomemens van eind 2015

was er sprake van en ook eerdere regeringen hebben de doelstelling in een

andere versie naqestreefd
10 2a

10 2a

Het regeringsvoomemen is door een werkgroep met input van belanghebbenden
in een 250 biz dik rapport verwerkt dat in oktober 2016 tamelijk vertraagd werd

gepresenteerd Het voorstel voigde begin maart dit jaar

Tegenstanders van het voorstel waaronder de Nederlandse consul hebben zich

direct na presentatie in de media duidelijk uitgelaten

Het parlement 33 zetels is verdeeld Het voorstel zal met een heel smalle marge

aangenomen of verworpen worden Over een compromis wordt gesproken

HC Hanus Hansen en de Nederlandse firma Parlevliet S van der Plas zijn belangrijk

op de Faeroer in termen van economie en werkgelegenheid vooral in en rond de

plaats Klaksvig die in veel opzichten zich in oppositie voelt met de hoofdstad

Torshavn

De economie op da Faeroer beleeft goede tijden De visteelt de visserij en de

export van diepvries visproducten naaro a west Afrika en naar Rusland en China

is zeer rendabel
H 1

| 10 2e |[ l0 2^ | Kopenhagen 8 juni 2017

Pagina 1 van 1
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10 2e J| l0 2e [10 2e lQ 2e iO 2e[D [1 I0 2e |@minez nl1 Swarttouw Henk[
^I0 2e[n| lQ 2e |@minez nll^ I0 2e |@minez nl1

10 2eTo

10 2£i
iO 2e H lO 2e |

10 2«| Thur 6 8 2017 10 35 10 AM

r I villa

Subject Faeroer procedure

schrijft in antwoord op mijn verzoek om Informatie over de verder10 2e

procedure

Halfo

Het TA etsvoorstei iigt nu in de Voste kamer commissie waar de betrokken partijen warden uitgenodigd

De commissie moet met een uiteindelijk voorstel komen wanneer dat zai zijn is niet vastgesteid daarna moet er nog twee keer

gestemd warden in het parlement

Het wetsvoorstel moet de 29^^^jufi goedgekeurd zijn anders vervait het voorstel

Er zijn af meerdere befanghebbenden opgeroepen om vandaag te versc iynen

io 2g

Wil je meer inlichtingen dan ben je altijd welkom om contact op te nemen

Groeten

10 26

10J 2e

Wm
JFK Kosin

Kosarbrugvin 3 P O Box 56

FO 710 Klaksvik Faroe Islands

10 2e

www ifk fo www kosin fb

Fromj I0 2e 10 2e @jfk fo]
Sent donderdaq 8 iuni 2017 10 51

To |C10 2e | |[10 2e

Subject SV SporgsmSI om logtinget

Hej

Lovforslaget ligger i udvaig nu hvor de enkelte indhvolverede parter bllver mdkaldt

Udvalget skal sa indstille et endeligt forslag hvornar dette bliver er ikke fastsat derefter skal der stemmes to gange i Lagtinget

om forslaget

Skal vaere godkendt inden 29 Juli ellers bortfalder forslaget

Det er flere parter der er indkaldt I dag

I0 2g

0nskes yderliger opiysninger er De altid velkommen at kontakte os

0011 56433



Vinaligast Best Regards

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Kosarbrugvin 3 P O Box 56

FO 710 Klaksvik Faroe Islands

10 2e

fra | 10 2e | | 10 2e | [

Sendt 3 juni 2017 09 30

10 2e [1 |] ^^] 26

Emne Sp0rgsmal om l0gtinget

10 {2e g minbuza nl1

Til

10 2e

Vedr0rende sagen hvornar er naeste afstemning om fiskeri lovgivningen i L0gtinget

Er detsa den afg0rende afstemning eller er processen laengere
Et hurtig svar vil vaere dejiigt

Pa forhand tak

Mvh 10 2e

10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e

Embassy of the Kingdom of The Netherlands

Toldbodgade33 | DK 1253 | K0PENHA6EN K

10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

0011 56433



1Q^ I 1Q 2e I
Thur6 S 2017 1 22 12 PM

Subject RE Sporgsmal om l0gtinget

To

From

10 |2«}

later is no problem no stress

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark

10 2e

10 2eFrom

Sent donderdag 8 juni 2017 13 43 26

Subject Re Sporgsm^l om logtinget

I will try to find the correct address

I will answer later

Sendt fra min iPhone

DenS jun 2017kl 12 40 skrevi d0 2^ U i0 2e | @minbnza nl10 2e

I0 2e 10 2e

10 {2e

10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark

10 26T

From | l0 2e

Sent donderdag 8 juni 2017 13 35 50

To | 10 2si |[10 29

Subject RE SporgsmSI om logtinget

To be clear there is no document to send yet I just want to be prepared

i0012 10 2e 56434



10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark

T 10 26

From | 10 2

Sent donderdag 8 iuni 2017 11 46 21
10 2e i

Subject RE SpergsmSI om logtinget

To l

l l^ 2 [ what would be the correct address of the udvalg to send messages of concern to

I0 2e

sorry I am in a hurry

10 26
[ 10 2e @ifk fo1From

Sent donderdag 8 juni 2017 10 51

To | 10 2e L | 1Q 2e

Subject SV SporgsmSI om logtinget

Reeds beoordeeld in dit verzoek

Vinaligast Best Regards

I0 2e

10 2e

mm

JFK Kosin

KosarbrOgvin 3 P O Box 56

FO 710 Klaksvik Faroe Islands

10 2e

WWW ITK ro WWW K0Sin T0

0012 Fra | l0 2e | [

Sendt 8 juni 2017 09 30

10 2e 5 minbuza nl] 56434



I0 2e

4^
Emne Sp0rgsmal om l

Til

10 2e

R^eds beoorde^ld In dit verzoek

Mvh 10 2e

10 2® 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of The Netherlands

Toldbodgade 33 | DK 1253 | KOPENHAGEN K

10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheidvoor schade van welke aard ook die verband houdt

met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheidvoor schade van welke aard ook die verband houdt

met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

0012 56434



10 2eSwarttouw Henk|
From giogg
|i0 2e| Wed 6 14 2017 8 56 41 AM

Subject RE qeqevens |l0 2^

To @minbuza nl]

Laatste telefoongesprek vandaag 09 20

K2e

De investering die gevaar loopt is aanzienlijkj
Het eerste kamer contact Van Kesteren heeft afgelopen zaterdag onze PM gesproken en de toezegging van een tlfgesprek
gekregen
Volgende week dinsdagochtend reist Van Kesteren I0 2e laar de FRO voor een gesprek met de FRO MP op dinsdag

middag of woensdagochtend

r’0 2e | wil graag weten of en wanneer het telefoongesprek met io 2© FRO in Kopenhagen tot stand komt

10 2®

10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark

10 2e

From Swarttouw Henk

Sent woensdag 14 juni 2017 8 37 24

To | 10 2el[ TQ 2e |

Subject RE qeqevens [lQ 2e|

Ik zal wel even kijken Misschienf^^^vragen Houd je op de hoogte

From ^To ^ | 10 26 |
Sent woensdag 14 juni 2017 7 22 28

To | i0 2ei | 1Q 26 |
Cc Swarttouw Henk

Subject RE gegevens fO ^

■ misschien zou je l ’0 29[ kunnen vragen om datte laten regelen
10 26 |

10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

T0016feade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark 56437



10 2e

From | lQ 2e

Sent woensdag 14 juni 2017 5 47 33

To Swarttouw Henk

Subject RE gegevens [l0 2e|

Ik ben pas vandaag om 18 terug Ik heb wel tijd om de belafspraak te maken maar kan niet injouw agenda kijken via Good

Ikbendonderdag envrijdag gewoonopkantoor
10 2© |

10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark

10 2e

From Swarttouw Henk

Sent dinsdag 13 juni 2017 23 01 56

To | 10 2el[il0 29 |

Subject RE gegevens [i0 2^

Wanneerbenjij terug inKOP

From ^To ^ | io 2e |
Sent dinsdag 13 juni 2017 16 48 27

To Swarttouw Henk

Subject qegevens |^Q 2ej

The FaToeseP iO 2e [Representation i0 2e

10 2e

Representation ofthe Faroes in Copenhagen

Strandgade 91 4th floor

DK 1401 Copenhagen K

10 2«

io 2e | ^ajuvrm ■tQ | io 2e | ajuvmriQ
www faroeislands fo http www faroeislands fo

www govemment fo htlp www govemment fo

0016 56437



10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark

10 2e

0016 56437



10 2e I0 2e l@uvmr fo1To

10 2e | | 10 2e

Wed 6 14 2017 1 44 44 PM

From

|10 2^
^

Subject RE Phone meeting Friday 16th of June at 11 30 Mr Henk Swarttou |i0 2^ I0 2e | ]10 2^

Thank you very much

Kind regards n0 2e

10 26 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark

10 2e

From

Sent woensdag 14 juni 2TT17 14 31 50

To | 10 2el[ TQ 2e |

Subject Phone meeting Friday 16th of June at 11 30 Mr Henk Swarttouw Mr I 1^ 2e ^|lQ 2e|

10 {2e

Dear I0 2e 10 2e

10 2eI have just spoken to I0 2ei I0 2e who prefer to make a phone meeting with in Copenhagen
10 2« 10 2e 10 2«1

I0 2e 10 2e would be able to take the phone meeting on Friday 16th of June at 11 30 Phone nr 10 2e

Beside writing to you I have informedi10 2ei 10 2®| by phone

Please reconfirm

Vinarliga Med venlig hUsen Kind regards

I0 2e

10 2e

Representation of the Faroes in Copenhagen

Strandgade 91 4th floor

DK 1401 Copenhagen K

10 {2e

I0 2e \@uvmr fo

WWW fa ro eisla nds fo

www government fo

0017 56432



Fra | 10K2e | | 10 2e |[
Sendt 8 juni2Q17 11 25

10 {2e @minbuza nl]

I | 10 2e | 5 uvmr fo

Emne RE Proposals for meeting with Ambassador Swarttouw

10 2eTil

Dear I0 2e

Thank you We will be there at 10 o clock on the of June

The subject Ambassador Swarttouw would like to talk about is the new fishery legislation proposal

He would like to know more about the Issues addressed

and of course about the background for the proposal

Are there any subjectfe Q ^ 10 2e |10 2e would like to discuss

One last question would It be acceptable If I attended the meeting

Kind regards
10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of The Netherlands

Toldbodgade33 | DK 1253 | KOPENHAGEN K

10 {2e

10 2e [ I0 2e @uvmr fo1From

Sent woensdaq 7 luni ZQT7 15 22

To | 10 2e L |110] 2

Subject SV Proposals for meeting with Ambassador Swarttouw

Dear 10 2e

I0} 2« I0 {2e I0 2e would like to meet with The Ambassador Mr Henk Swarttouw onI0 2e

Thursday 29th of June at 10 o clock

Does Mr Henk Swarttouw have any special subjects for the meeting conversation

Please let me know at soon as possible

Vinarliga Med venlig hUsen Kind regards

10 2e

10 2e

Representation of the Faroes in Copenhagen

Strandgade 91 4th floor
DK 1401 Copenhagen K

0017 56432



10 2ePhone

10 2e

I0 2e \@uvmr fo

WWW fa ro eisla nds fo

www Government fo

Fra | 10 {2e | | 10 29 |[
Sendt 7 juni2Q17 14 54

10 2e gminbuza nll

j 10 2e l@uvmr fo

Emne RE Proposals for meeting with Ambassador Swarttouw

I0 2eTil

Yes Wonderful Anytime that day is alright

Kind regards

10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of The Netherlands

Toldbodgade33 | DK 1253 | KOPENHAGEN K

10 26

10 2e i 10 2e @uvmr fQlFrom

Sent woensdag 7 luni 2017 14 36

To | lOK2s

Subject 5V Proposals for meeting with Ambassador Swarttouw

Dear 1Ci 2e

10 2e will be back in Copenhagen Thursday 29th of June at 10 o clock

How is Mr Henk Swarttouw scheduled this day

Vinarliga Med venlig hUsen Kind regards

10 2e

10 2e

Representation of the Faroes in Copenhagen

Strandgade 91 4th floor

DK 1401 Copenhagen K

H
0017 56432
Phone 10 2e



^10 2e

10 2e au\ mrj6~

WWW fa ro eisla nds fo

www Government fo

Fra | 10K2e | | 10 2e |[
Sendt 6 juni2017 16 47

10 {2e gminbuza nll

I 1 10 2e | 5 uvmr fo

Emne RE Proposals for meeting with Ambassador Swarttouw

Til I0 2e

Dear I0 2e

This Wednesday is quite impossible I am affraid

But Wednesday the 14th would be possible

10 2e

10 2® 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark

10 2e

10 2eFrom

Sent dinsdag 6 juni 2017 16 35 46

To | 10 2e L | 1Q 2e

Subject SV Proposals for meeting with Ambassador Swarttouw

Dear I0 2e

The afternoon is not possible because his flight leaves around 12pm

How is Mr Henk Swarttouw schedule on Wednesday

Vinarliga Med venlig hUsen Kind regards

10 2®

10 2e I
Representation of the Faroes in Copenhagen

Strandgade 91 4th floor

DK 1401 Copenhagen K

0017 56432



10 2«Phone

I0 2e \@uvmr fo

WWW fa ro eisla nds fo

www Government fo

Fra | 10 2e | | l0 2e |[
Sendt 6 juni2017 13 16

10 2e g minbuza nl1

I0 2e 10 2e 5 uvmr foTil

Emne RE Proposals for meeting with Ambassador Swarttouw

10 2eDear

The day would be perfect but Henk Swarttouw is unable to be at the Representation of the Faroes before 12 15 at the earliest

Would a meeting in the afternoon be possible

Kind regards I0 2e

10 2e
@uvmr fo1From

Sent dinsdag 6 juni 2017 12 23

To |[10 2e | | 10 2e

Subject SV Proposals for meeting with Ambassador Swarttouw

I0 2e

Dear 10 2» I0 2e

Thanks for your mail

I0 {2e 10 2e |l0 2e[ will be in Copenhagen on Thursday the 8th of June

He would like to invite the Ambassador Mr Henk Swarttouw for a meeti jg o j Thursday the 8th ofJune at 9am

Please let me know as soon as possible if the day time is preferable

Vinarliga Med venlig hUsen Kind regards

10 2e

10 2e

Representation of the Faroes in Copenhagen

Strandgade 91 4th floor

DK 1401 Copenhagen K

H
0017 56432

10 2e



10 2e

I0 2e \@uvmr fo

WWW fa ro eisla nds fo

www Government fo

Fra [ 10^ [f10^[_
Sendt S juni 2017 10 40

10 2e gminbuzg nll

10 2e @uvmr foTil 10 2e

Cc KOP^Q 2^minbuza nl

Emne Proposals for meeting with Ambassador Swarttouw

Dear 10 2e

As discussed I herewith propose some dates and times for a meeting between 1D 2e [10 2e and Henk Swarttouw

If not this week Thursday the 8^^^ it would be possible on Wednesday the 14
^
of June or the week after Monday 19 Tuesday 20

or Wednesday 21 preferably in the morning

Looking forward to hear from you

I remain

Yours sincerely

10 2e 10 2e

I0 2e

Embassy of the Kingdom of The Netherlands

Toldbodgade33 | DK 1253 | KOPENHAGEN K

10 {2e

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

jQ01 yardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan h50432
elektronisch verzenden van berichten



This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden enhet bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ofmessages

0017 56432



[10 2
il0 2et@ifk fo1io 2©

From I l0] 2e

|i0 |2d Thur 6 15 2017 9 17 15 AM

To

Subject RE Who is voting for the new law

OK that is clear thank you

10 26

From l|lOK2e|lO^
Sent donderdag 15 juni 2017 10 02

To | 10 2b [ |110] 2

Subject Re Who is voting for the new law

10 2e @jfk fo]

We can not rely on members in doubt there are made a lot of reconciliation to get ail the 17 members to vote

Vinaliga best legaids

10 2e

mI 0t 2e

JFK Kosin

Kbsarbrugvin 3 P O Box 56

FO 710 Klaksvik Faroe Islands

10 2e

www lfk fo www kosin fb

Frat | l0 2© | | 10 2e |
Dato torsdag den 15 junl 2017 kl 08 54

TilJ|lO 2e|lO [29

Emne RE Who is voting for the new law

10 2b 5 minbuza nl

10 2e @jfk fo

Thanks are there any members in doubt as far as you know

I0 2e

From ^iC 29]iO 26

Sent donderdag 15 juni 2017 09 17

To | 1Q 2e L | l0 2e

10 2e @1fk fo1

cn Hanus Hansen

SiPPJ t Re Who is voting for the new law

10 2e

56439



Hi I0 2e

I0 2g

Krgds

Sendt fra min iPhone

Den 15 jun 2017 kl 07 13 skrev | lPK2e |J lOK2e | 10 2e @minbuza nl

image001 jpg

Kind regards

I0 2e 10 2e

I0 2e

Embassy of the Kingdom of The Netherlands

Toldbodgade 33 | DK 1253 | KOPENHAGEN K

10 2e

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheidvoor schade van welke aard ook die verband houdt

met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

Help save pa perl Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

0018 56439



10 2e I 00
2« I0 2e I0 2e |@minez nr | I0 2e f

^

I0 2e||^ I0 2e |@tninez nl1 ll iOH26

m I0 2e | I0] 2e |@minez nrrOO^ l 10 2e | 1Q] 26

10 12^ l@minbuza nl] Swarttouw Henk[[
”

10^ | 10 29 |
Fri 6 16 2017 9 40 03 AM

10 2e|To

1Q 2e I@minez nl1 10 2e | J I0 2e 10 2e

10 2e @minbuza nl]
From

10 2e

Subject FW 1e lezing wetsvoorstel FRO Engelstalig persbericht over het wetsvoorstel

Uit de agenda van het Faeroese parlement maak ik op dat er tenminste tot dinsdag 20 juni personen bedrijven en organisaties

gehoord worden door de Kamercommissie voor Visserij en Industrie {Vinnunevndin
die over het voorstel gaat

JFK het bedrijf van HC Hanus Hansen wordt gehoord op 20 6 om 11 45

Leden van de Commissie fastir limir en secretaris skrivari Anna Rein Voorzitter Bjarni Hammar en vice voorzitter J0rgen Niclasen

LOOTING ID

VinnunevndinForsi^s

DagsskrAin

lingmal

Gerdaboldn

Tinenevndfr
Ne\Taditi Vann bara Taka til vi6ger6ar ley mal sum sbrT avger6 [0gnngsformaiuiii eft

43 eru beind nevndim til ’^ibgerSar
Adrar nevndir

Logir

Ungmenn

UmsitinB

SlDdir

Tmiskt

Fastir timir Varalimir

Bjarni Hammer Formadur

Jogvan Skorheim

Bjert Samuelsen

Ingolf Sdlheim Olsen

J rgen NicLasen Nsstfoimadur

J^kup Mikkelsen

Bjorn Kalso

Sknvari Anna Rein

Helena Dam a Neystabo

Kari Pall Haijgaard
OluvB EHn Klettskard

Ruth Vang

Jacob Vestergaard

FIsebeth Mercedis tiunnleygsddttur

Kaj Leo Holm Johannesen

OrBdskifti beinleidis

leitinB

Lagtinestiflindi

Gerdabcldn

SkrSr til nevndina

Reods opanbaar

0020 56193



Resdsopenbaar

http www faroeislands fo the big picture news new fisheries reform introduced to parligment

Original Message —

From | 10 2e i| 10 2e

Sent vrijdag 16 juni 2017 09 42

To | 10M2e

[1Q 29 ^0 2e^warttouw Henk

Subject RE le lezing wetsvoorstel FRO

10 2e □ 10 2e p10 2e 10 2e i10 2ei 10 2e 10 2e 10 2e

Di0020 ^^^ kan ik misschien destilleren uit de parlementaire stukken Ikga kijken 56193

Kl0 2e |



Original Message

From | 10 2e | 10 2e jlQ 29|
Sent vrijdag 16 juni 2017 09 39

TQ ll 10 {2g l
Swarttouw Henk

Subject le lezing wetsvoorstel FRO

10 2e @minez nl]

10 2910K2ei 10 2e 10 2® 10 29 10 29 10 29 10 29 10 29

10 2e
Mijn contact in FRO BuZa Trade

lezing geen vastgestelde deadline heeft anders dan dat parlement alles voor het eind van de maand wil afhandelen} Ze heeft een

bevestigde mij zojuist telefonisch dat de parlementaire commissie voor hun le

serie van personen organisaties uitgenodigd voor hoorzittingen en die lopen nu Ik heb geen informatie ontvangen wie uitgenodigd

zijn en voor wanneer

Groet ’I0K29I

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

0020 56193



PlOj^O] 2 ^10] 2etta jfl fo1

10^ [ 10j 2¥ l^
|i0 2e| Fri 6 16 2017 9 48 41 AM

Subject RE Faroese is difficult

To

From

Thanks

FromI [i0 2e]i0 12^

Sent vrildaa 161uni 2017 10 40

To | iQ 2e L
Subject Re Faroese is difficult

i0 2e l@jfk fo]

Dear 10 2e

Yes thats is correct

Krgd^] i0 geP
Sendtfra min iPhone

Den 16 jun 2017 kl 09 13 skrev| l0 26 l| i0 2 | I0 2e @rr inbuza nl

Deajtl0 29t

I am looking at the agenda for the parliament http www logting fo committeemeeting list gebs menuChanged 14

Is it correct that there will be people appearing for the commission dealing with the new law at least until Tuesday 20

June

Is it correctthat JFK will be heard on Tuesday 20 June at 11 45

10 2

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheidvoor schade van welke aard ook die verband houdt

met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages

0021 56442



Swarttouw Henkll iQ 2e |@minbuza nl1 h0 2e| | iQ 2e

00 2e {lQ [2e] ^@iriinbuza nl1

I0 2e

I0 29j a tninbuza nl1

From

Sant Fri 6 23 2017 3 16 17 PM

Subject RE Fseroer visserijwet

10 2eTo @minbuza I0 2e

@minbuza nl] KQP ARCHti0 24I0 2e @minbuza nl] | i0 2e | | i0 2e |B I0 2eCc

10 2e

Dank Henk voor toelichting Ik ga er vanuit dat dit in goede handen is Goed dat we er nu van weten

10 2e

nOH2ei

10 2e Noord en Midden Europa
landen van het Oostelijk Partnerschap^ Rusland Centraal Azie

Directie Europa DEU

Ministerie van Buitenlandse Zaken

10 2e

10 2e tS’miribuza nl

hittp wwvtf rijksQverhieid ril

From Swarttouw Henk

Sent woensdag 21 juni 2017 16 25

To |l0 i2g| | 1Q 29 1O 20 1O 20®minbuza nl @minbuza nlI0 2e I0 2e

I0 2e 5 minbuza nl

@minbuza nl KOP ARCH ^0 2^10 2e @minbuza nl 10 2® 10 2e 10 2e10 2e

i|l0 2e[tgirninbuza nl

Subject Faeroer visserijwet

Beste DEU vrienden

Jullie moeten even weten dat we al een tijd een akkefietje hebben met voorgenomen visserijwetgeving op de Fsroer waarbij grote

Nederlandse economische belangen in het spel zijn Informatie loopt rond in een klein kringetje tussen EZ [ 10 2e ] 10 2» aZ

{ i0 2eI en wij hier Later vanmiddag belt MP met de FO premier over deze kwestie Van jullie kant geen actie verwacht of nodig

maar jullie moeten er wel van weten

In bijiage emailverslagen van een aantal gesprekken die wij hierover voerden

All the best

Henk

Henk Swarttouw

Ambassador of the Netherlands to Denmark

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen | Denmark

10 2e

Twitter Linkedin Facebook Website

0029 56036



Ministerie van Buitenlandse Zaken

TER BESLISSING

Aan

Van

R
Datum

30 juni 2017
IMH

Via
Onze Referentie

Minbuza 2017 829191Kopie aan

Afgestemd met

SG

Qpqesterd door

Bijiages

GespreksPche

memo wetsvoorstel herziening uitgifte visquota Faeroer

Aanleiding

De Faeroerse Minister van Visserij heeft een wetsvoorstel ingediend met een

onderdeel om buitenlanders te weren van het mede bezit van Faeroerse

visserijondernemingen Het Nederlandse bedrijf Parlevliet Van der Plas zou

daardoor het aandeel in visserijvaartuigen moeten afstoten

Gevraagd besluit

Uw akkoord om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Faeroerse

minister van Buitenlandse Zaken en Handel Poul Michelsen om deze kwestie te

bespreken en een politiek signaal van afkeuring te geven

Kern samenvatting

• De Faeroerse Minister van Visserij heeft een wetsvoorstel ingediend voor

de herziening van visquota uitgifte Hierin is voorzien dat de quota in de

toekomst enkel worden toegewezen aan Faeroerse inwoners vissers

• Buitenlandse investeerders zouden binnen 4 jaar hun investeringen in

vissersschepen moeten afstaan Na deze periode zou buitenlands bezit van

Faeroerse visserijvaartuigen niet meer mogelijk zijn

10 1c

Op korte termijn zal over het wetsvoorstel gestemd worden in het

Faeroerse parlement
MP vindt deze kwestie belangrijk en heeft op 29 I uni 2017 oebeld met de

Faeroerse MP Aksel Vilhelmsson |
10 2a

10 2a

Toelichting

10 2a

• In het parlement is er net voldoende steun om het voorstel aan te nemen

Naar verwachting zal op korte termijn over het wetsvoorstel gestemd
worden

10 1c

• PS P en de redersvereniging hebben zelf ook actie ondemomen door deze

week met VNO NCW naar de Faeroer te reizen

Pagina 1 van 2
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• Het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Faerder ziet met name op

handel in goederen waaronder visserijproducten en nietop

investeringen zoals hier aan de orde Daarnaast bevat het verdrag geen

investeringsbeschermingsclausule
• Gevolgen van het wetsvoorstel voor de herziening van het handelsakkoord

tussen de EU en de Faerder Eilanden zijn onduidelijk Heronderhandeling
van het akkoord staat op korte termijn niet op de agenda van de Europese
Commissie

Datum

30 juni 2017

Onze Referentie

Minbuza 2017 B29191

10 2a

Pagina 2 van 2
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I0 2e I@minbuza nl1 iQ 2e |@minez nr | I0 2e |@minez nl || I0 f2e |@minez nl1
lQ 2e I 10 2» I0 2e | | I0 2e ^@minez nl I @minez nl l lQ 2e |@minez nl1

From 1 i0 2e n 1Q ^
^

|l0 2e| Fri 6 30 2017 2 35 33 PM

Subject FW Infokopie 2017 4653 memo aan R wetsvoorstel herziening uitgifte visquota Faeroer

Scan van MinBuZa Multifijnctional pdf

To

Cc

From | 10 26 | | i0 2e

Sent vriidaq 30 luni 2017 15 34

10 2S

Subject Kt intokopie 2017 4653 memo aan R wetsvoorstel herziening uitgifte visquota Faeroer

Importance High

To

Beste 10 2e

Het laatste nieuws is dat er begin volgende week nog een debat verwacht wordt dinsdag en uiterlijk 6 juli gestemd zal worden

Het secretariaat van Paul Michelsen Minister of Foreign Affairs and Trade is vandaag nog tOt 16l00 onze tijd

bereikbaar 10 2e 10 2e

De minister is tot 14 juli in het buitenland

http www government fo the government ministries ministrv of foreign affairs and trade stafF

Met vriendelijke greet

10 29 10 2e

I0 2e

Embassy of the Kingdom of The Netherlands

Toldbodgade 33 I DK 1253 I KOPENHAGEN K

10 2e

I0 2e

■Original Message

10 2eFrom

Sent vrijdag 30 juni 2017 15 13

To | 10 2e | [00 2e

Subject FW Infokopie 2017 4653 memo aan R wetsvoorstel herziening uitgifte visquota Faeroer

Original Message

I0 2eFrom

Sent vri|dag 30 juni 2017 14 18

e l0 2e 5 minbuza nl

Subject FW Infokopie 2017 4653 memo aan R wetsvoorstel herziening uitgifte visquota Faeroer

10 2e I0 2e 10 2e @minbuza nlTo

■Original Message
10 2»

0034
Sent vrijdag 30 juni 2017 14 09

56032



10 3 10 2e 10 2d
@minbuza nl i10 2e 10 26 | 5 minbuza nl

@minbuza nl SG ^^ ^e lQX2e

To

10 {2e10 2e 10 2e@minbuza nl

10 2« @minbuza nl

Subject Infokopie 2017 4653 memo aan R wetsvoorstel herziening uitgifte visquota Faeroer

10 2eCc

Goedemiddag

Deze ligt nu bij R

Gr 10 2e

Original Message

From Iniinbuza nl j I0 2e @minbuza nl]

Sent vrijdag 30 juni 2017 14 02

10 2« |10 2^ @mlnbuza nlTo

Subject Scan van MinBuZa Multifunctional

Scan van MinBuZa Multifunctional

Aantal beelden 4

Bestandstype bijiage pdf Multi Page

Naam apparaat BZMF0021

0034 56032



I0 2e I I0 2e I@minez nl1

From | iOK2Cr iO^
|i0 2e| Fri 6 30 2017 3 57 35 PM

Subject FW FRO advies en overwegingen van FIG Hanus Hansen

Cc

10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark

10 2e

From jmM | iQ 2e

Sent vrijdag 30 juni 2017 16 56 12

iSwarttouw HenN l^ 2e

Subject FRO advies en overwegingen van HC Hanus Hansen

Toi 10X26

Collega s^

HC Hansen belde mij net 16 15 van de FRO om een update te geven

NB Hansen is Nederlands Consul maar heeft ook een visserij bedrijf jflc fo enis tevens zakenpartner van P P

10 2a

Maandag komt het nieuwste compromis voorstel en dan weet men pas wat er in staat

Wei speculeerde HC nu al dat de overgangsperiode voor buitenlandse bedrijven en kapitaal mogelijk van4 naar 8 jaar gaat

{10 2g

10 2g

10 2g

HC Hansen zei toe mij maandag weer te zullen bellen met een update

De tweede en derde behandeling van de wet zijn resp dinsdag en donderdag volgende week

Anderonderwerp

Tot zover

groeten en prettig weekend
10 2e || 10 2e |

PS Vanavond is er een debat op televisie met de minister van Visserij Hoydal Ik zal proberen om die uitzending te bekijken

0035 56194



10 26 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom ofthe Netherlands

Tolbodgade 33 | 1253 Copenhagen K | Denmark

10 2e

0035 56194



Swarttouw Henkll i0 2e |@triinbuza nil
lO 2e [^ lO 2elT lO 2e |@minaz nl1 P7l^e ^Q 24j I0 2e |@minbuza nl1 RSt^^minbuza nll \mM

iO 2e |E I0 2e

~

l@minbuza nl] KQP ARCW fetninbuza nl] DELJEl0J 24@minbuza nl] Bi0 2H}J 10 ^
iQ 2e

To

Cc

I0 2e

f^mitihu7a nil

y 10 2e I 10 2a ^10 24
Sat 7 1 2017 10 39 59 AM

From

Sent

Subject Re Faeroer visserijwetgeving Nederlandse bemoeienis in Faeroer media

Dank je wel Henk voor deze update en het heldere advies

Groeten [^iOK2e^

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 1 jul 2017 om 11 07 heeft Swarttouw Henk [
geschreven

]@minbuza nl [ ]@minbuza nl» het volgende10 2e 10 2e

From Henk Swarttouw

Sent zaterdag 1 juli 2017 10 47 33

To Swarttouw Henk

Subject Faeroer visserijwetgeving

Allen

Op de Faeroer is gisteren bekend geworden dat de Nederlandse regering probeert invioed uitte oefenen op FO regering en de

voorgenomen nieuwe visserijwetgeving door ons hier in Kopenhagen en door directe telefooncontact van MP Daarzitten positieve en

negatieve kanten aan Niettemin is dzz advies om voorlopig geen telefoongesprek tussen R en haar FO counterpart te entameren

I0 2e || 10 29 | mede op basis van gesprekken met honorair consul Hanus HansenHieronder verslag 10 2e

1 ■ De website van de FO oublieke omroeo meldde op 30 iuni Nederlandse ambassadeur wendtzich tot de Deense regering

I0 2a 10 {2a

10 2a

2 Het nieuwsprogramma De dag en de week van 30 juni op het enige FO TV kanaal was gedeeltelijk gewijd aan de behandeling van

de nieuwe visserijwet Daar kwam ook het telefoongesprek van MP met zijn FO collega aan de orde Er waren zelfe bewegende
beelden van een telefonerende MP Rutte http kvf fo dv sid 69830

10 2a3 Na het nieuws over de interventie van MPvoIgde een debat tussen minister Hggni Hoydal van Visserij
en het sociaal democratische parlementslid Bardur a Steig Nielsen

^
10 2a

10 2a

4 HC Hansen die ook even in beeld was heeft inhoud na afloop aan ons toegelicht
10 2g

I0 2g

10 2a

10 2g

Henk

Help save paper Do you really need to print this email

Di0036 ht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aa56041



toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het berichtte

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

0036 56041



Ministerie van Buitenlandse Zaken

TER BESLISSING

RAan
Datum

3Jull 2017

Onze Referentle

Mlnbuza 2017 833579

10 2e
IMHVan

Via

Kopie aan

Afgestemd met

SG DGBEB

Qpoesteld door

10 2e

memo Aanvullende Informatie wetsvoorstel Faerder Eilanden

Aanleiding

Vrtjdag 30 juil 2017 is op de Faeroer Eiianden bekend geworden dat de

Nederiandse regering contact heeft opgenomen met de Faeroer Eiianden en

Denemarken over het wetsvoorstel om de visquota te herzien

Gevraagd besluit

Uw akkoord om op basis van deze aanvullende informatie af te zien van het

contacteren van Foul Mlchelsen de Faerderse minister van Buitenlandse Zaken en

Handel

Kern samenvattlng

• Faerderse media berichtten vrijdag 30 juni 2017 over contact tussen de

Nederiandse regering en de Faeroer Eiianden alsmede tussen Nederland en

Denemarken over het wetsvoorstel om de visquota te herzien Het contact

tussen MP en zijn Faerderse counterpart kwam hierbij specifiek aan de orde

• Ook vond een debat plaats tussen minister Hogni Hoydal van Visserij

| en het soclaaldemocratische parlementslid10 2a

Bardur a Steig Nlels^
10 2a

10 2a

10 2g

10 2a

10 2a

Toelichting

• De website van de FO publieke omroep meldde 30 juni 2017 het volgende
Nederiandse ambassadeur wendt zlch tot de Deense regerinq r

10 2a
10 2a

• Het nieuwsprogramma De dag en de week van 30 juni het enige Faerderse

TV kanaal was gedeeltelijk gewijd aan de behandeiing van de nieuwe

visserijwet Daar kwam ook het telefoongesprek van MP met zijn Faerderse

collega aan de orde

Pagina 1 van 2

ENV 2017 4692
0037 56042



Na het nieuws over de Interventle van MP volqde een debat tussen minister

Hegni Hoydal van Visserij
democratlsche parlementslid B^rdur a Steig Nielsenl io 2a

Datum

3Jull 2017

Onze Referentle

Mlnbuza 2017 a33579

10 2a en het sociaal

10 2g

10 2g

Pagina 2 van 2

0037 56042



Reeds beoordeeld in dit verzoek

0037 56042



I0 2e |@minez nr | iQ 2e |@minez nl [1 iQ 2e |@minez nl1 iQ 2e |@minaz nlH iQ 2e |@minaz nl1

Swarttouw Henkll
I 10 2» ^@minez nl || i0 2e |@minez nl]

10K2e | r 10 29 |
Tue 7 4 2017 10 13 54 AM

Subject Nederland en IJsland protesteren tegen nieuw Faeroes visserijbeleid
Nederland en IJsland protesterem tegen nieuw Faeroes visseriibeleid docx

To

@minbuza nl] I 10 ^e I 10 2e ^ I0 2e | j 10 2e |@minez nn

l@rriinbuza nl]

I0 2eCc

10 2e

From

10 2e

Beste Collega s

Hierbij ter informatie een Deens talig artikel met onofficiele vertaling
Hier wordt voor het eerst melding gemaakt van het telefoongesprek van M in een andere taal dan het Faeroers

Met vriendelijke greet

10 2e 10 2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of The Netherlands

Toldbodgade33 | DK 1253 | KOPENHAGEN K

10 2e

0038 56199



Swarttouw Henk] I0 2e |@minbuza nil | I0 2e

iQ 2e l@minaz nlll io 2e @minaz nl1 1 IOK^TI |10 2

j I0 2e t] i0 [2e |@rninbuza nl] I I0 2a I tiOH2e |C’Q 26 |~
iijl0 2ejr| | I0 2g @mineznl [| 10 2» | gjminez nij |
^ 2e l@minbuza nl] r~ i0 2e |@minaz nlp I0 2e |@minaz nl] [j I0 2e [ j iO 2e L

i0 2e |@minez niri^0 2e I@minez nl1 | i0 2e [ 1Q 2 ] I0 f^ IJ I0 2e |@niinez rri l^0 2^
[ I0 2e n I0 2e |@minbuza nl1 r

I0 2^y I@minbuza nl1 l I0 2e

lOKae tfTo ^ I i0 2e |@minez LJ iO 26 |
r| iO 2 |n ^ ‘^^ l@minez nl]

DEljQK2^minbuza nl1 KOP ARCH^ io 2e |@minbuza nl1 kio 2e | | iOM2e | lo^ze

I0 2e I0 2e I@minbuza nl1

prom To 2e|I] □
|i0 2e| Fri 7 7 2017 8 46 15 AM

Subject RE Fseroer visserijwetgeving ingetrokken dank aan alle betrokkenen

^enk dat is geweldig nieuws Veel dank voor het managen van deze kwestie

Jullie ook allemaal een goede zomer gewenst

®minez nifl i0 2e |@rnInez nil

e|[| lQ 2e @minez nl1 I0 2e | lQ 2e |@minbuza nl1

|i0 2e l@minez nl [| i0 2e |@minez nl]J ’ ^ t2^ N I
n 10 2e l@minbuza nl1[ 10 29 Q

I0 2e l@minbuza nl]

To

10 2e

lO 2 1Q 2e 10 2e @minbuzaml1 i 10K2e ^

I0 2e

n 10 |2e |@minhi]7a nil |n01 2^l| | 101 29 | 1Qlf2a

10 2e

10 2e

J@minbuzar
]@minez [^

]@minbuza nl] I io 2e

Hm2e U 10 2e [10 2e

Cc

Groet

LJ 10 2e U

From Swarttouw Henk

Sent 06 July 2017 16 56^
To 00 2^] Stminez nl 10 2e 5 minaz nl [ [10] 2e 10 2e^ [10 2s iSminez nl

10 2e @minbuza nl | 10 2e 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 [2e I0 2e
_

10 2e Sminez nl

I0 2e Sminez nl | 0 26 lQ 2e il0 2er][ I0 2e Sminez nl QQ 26 Sminez nl i 0 26i I0 2e

10 2e

10 2e 10 2e S minbuza nl 10 2e ^IO 26

10 2e Sminbuza nl 10 2e @minez nl

i^d 10 2e ||

Sminbuza nl 10 2e

10 26 Sminaz nl i0 2^ O 10 2e10 2« | Sminbuza nl

^ 10 2e | lO 2e] io [29 P^| i0 [2e |@mTnez nl j l^^ 10 2e P 10K2e @minbuza nl

10 2» | Sminbuza nl || 10 2e | | ^
2e

10 [2e |@minbuza nl | lO [2e P 10 2e [^ 10 2e |@minbuza nl J| lOK2e

j 1^ 29 5 minez nl [
I0 2e g minez nl

Cc DEU fc 0 2^minbuza nl KOP ARCH 10 2e @minbuza nl 10 2e 10 2e 1D 2e

S minbuza nl

Subject Faeroer visserijwetgeving ingetrokken dank aan alle betrokkenen

10 2« g minbuza nl | li0 2a

10 2e 10 2e

10 2e ^ 10 29 ®minez nl 10 2e 0 26 10 2^10 2e

Sminbuza nl 10 2e

10 26

Allen

In de hoop dat we niemand zijn vergeten Sommigen van jullie hebben al gehoord dat het Faeroese parlement gisteren

onverrichterzake met reces Is vertrokken en dat het door ons bestreden voorstel voor nieuwe visserijwetgeving het niet heeft

gehaald

Wij in Kopenhagen willen iedereen graag bedanken voor de goede en effectieve samenwerking

Het dossier kan helaas nog niet gearchiveerd worden De huidige wetgeving vervalt per 1 januari 2018 dus dit najaar moeten we

opnieuw aan de bak Met de opgedane ervaring en weer vertrouwend op de goede samenwerking zal het na de zomer

gemakkelijker zijn om een vinger aan de pols te houden

Maar voor nu wensen wejullie een goede zomer

Met vriendelijke groet
0042 56044



Henk Swarttouw

10 2e 10 {2e

0042 56044



Hanus Hansen t^Q 2e @|fk fo |tiO 2e @|fk fo1

From | To^ r Toj^
|i0 2e| Thur 9 7 2017 9 38 11 AM

Subject Any news about the proposal

To

If there is a text in Faroese or otherwise anything a link maybe is welcome

MvhJ i0 2e

10 2e lOK2e

10 2e

Embassy of the Kingdom of The Netherlands

Toldbodgade33 | DK 1253 | KOPENHAGEN K

10 2e

10 2e

Nederlandse ambassade | Netherlands Embassy | 10 2e

0044 56446



I0 2e | I0 2e fioj^l I0 2e |@tninez nl1

{iQ [2e] ]@minaz nl1 l@iriinaz nl1 1 PK^^ l I nQ ^s ]|[ I0] 2e ^^^^minbuzal ioi 2e ^
M t i0 2e |@minbuza| I0 2e ll 1 10 26 |@minbuza nl] KQP ARCH[| 1Q 2^ [@triinbuza nl]

From

Sent

Subject Faeroer visserijwetgeving volgende stappen

To

Cc

Swarttouw Henk

Tue 10 3 2017 3 42 46 PM

Beste 10 2©

1 Inmiddelsisopde Faeroer een nieuw ontwerp voor de nieuwe visserijwet ingediend We hebben nog geen officiele

vertaling maar we kunnen zien dat er voor de uitfasering van buitenlands eigendom nu een termijn van 7 jaar wordt

gemtroduceerd die op 1 januari 2025 afloopt Zijn P P alweer bij jou op de lijn gekomen

2 In September spraken I0 2e I0 2e en ik lang en uitgebreid met de FO vertegenwoordiger in DK lQ 2e iQ 2e^

10 2a

|10 2e

10 2a

Hartelijke greet

Henken 10 2e

0045 56045



I0 2e I I0 2e | ]lO 2eb^ I0 2e |@minez nl1 I@minaz nl1

@minbuza nl] I iO ^g rnou2ei] |l[l ^P 2e |@minez nl1 I I0 2e

M E I liO 2a | B 10 2» l@minez nl] | HO 2a | I0 2e i0 2e nfen^nez nl] |ii0 12^ |
imu t 1oT 2» |@minbuza nl1 |iOK2^^ iQ 2fe | I0 2e | ^ I0 2e |@minez nl1 TO2gb| 10 29 | 10 29

I0 2e J@minbuza nl] | iO 2eV | |iogj I0 2e |@minbuza nl] KQP ARCH|| I0 2e |@minbuza nl]

Swarttouw Henk

Sun 12 10 2017 10 09 09 PM

To

10 2e 10 2e 10 2^ 10 2eCc

From

Sent

Subject Feeroer visserijwetgeving

I0 2ej i0 2e en anderen

Goed als de Commissie in het geweer kan komen Voor de lokale achtergrond toch nog even het volgende

Volgens het FO persbureau werd vrijdag na tien uur debat op het laatste moment een regeringscrisis en daarmee nieuwe

verkiezingen voorkomen In tweede lezing werd de ontwerp visserijwet met 16 15 aangenomen Aangezien de regering geen eigen
meerderheid heeft kreeg zij hulp van een lid van de oppositie Voor zo ver wij tot nu toe weten ging het debat over allerlei aspecten van

anderonderwerpde wetaevinq maar niet in het biizonder over de bepalinqen m b t buitenlands eigendom

ander onderwerp

anderonderwarp

Het ziet er nu dus naar uit dat de regeringscoalitie er in slaagt de gewraakte visserijhervorming aan te nemen en dat die op 1 januari
a s van krachtzal worden Maar nog steeds is de race niet helemaal gelopen Ook in derde lezing moet de regering immers een

meerderheid op de mat brengen Die derde lezing is voorzien voor 12 december a s

Premier Aksel Johannesen {met wie MP a^elopen zomer sprak gaat er van uit dat het ontwerp ook de derde lezing zal overleven

maar niks is zeker voor alles zeker is zo zei hij tegen de pers

10 2aIn de tweede lezing kon de minderheidsreaerina slechts met steun van een lid van de oppositie haar voorstel erdoor kriiaen

10 2a

10 2a

H 1

Henk

Henk Swarttouw

Ambassador of the Netherlands to Denmark

Tolbodgade 33 11253 Copenhagen | Denmark

10 2e

Twitter Linkedin Facebook Website

Original Message

From | lQ 2e [ I0 2e i|lQ 2e[i ^ I0 2e |@minez nl1

Sent zaterd«ri g Hp^ember 2017 12 49

To ^I0 2el 10 [2^ I0 2e |ca minaz nl

Cc Swarttouw henk 1 I0 2e |@minbuza nl | 10 2» | 10 2e |io 2el
| io 26 | Ook26 l@minez nli I i^2^ 2e

^ I0 [2e |@minez nl | l0 C29 n 10 2a ^ 10 2e

Si0047 Re Faroe Islands

10 2e I0 2a 10 2e

ll | 10 Pe | 10] 2e lW 2e^
l6 2a I 10 2e ^@minez nl

10 26 H io 2e

@minbuza nl |l0 2^
56204



I0 2e | I0 2e | is geinformeerd en | iQ 2e I0 2e

hoogte brengen Maandag en dinsdag is er landbouw visraad Daar kan met de commissarissen ze spreekt ook Timmermans worden

overlegd

i0 2e zij zullen minister Schouten zondagavond in Brussel op de

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 9 dec 2017 om 11 13 heeft|[lQ ^ iO 2e j lQ 2e |@minaz nl 1Q 2e @minaz nl» het volgende geschreven

Sanator met MP gebeld
Had MP van te voren gebriefd
MP weggebleven bij toezeggingen
Senator realistisch

H 1

i|i0 2e|kunnen jullie al dan niet via minister contact opnemen met twee meest relevante Commissarissen

Gr io 26

Sent with Good www good com http www good com

—Original Message—

From | iQ 2e j I0 2e iQ 2e[ i j I0 2e |@minez nl |
Sent Friday becemoer ua zQI7 11 32 PM W Europe Standard Time

To Swarttouw Henk

Cc | 10 2e |0 [2€| 10 2e | | 10 2ey|n0 f29 | 10K26 hfTr0 2^r^ 1
10 126 | |io 2e|r^7TWr

Subject Re Faroe isiangs

@minez nl ]

|j{10
26 | | 10 2e | 10 2e 10^ ^10^ 10K2| 10 2e [

Slecht nieuws inderdaad Vanmiddag sprak ik metf I0 2e H 1

H 1 _aten we maandagochtend bellen om na te gaan wat

we zouden kunnen doen

Groeten

1Q 2ei

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 dec 2017 om 22 51 heeft Swarttouw Henk

@minbuza nl1Q 2e 10 2e 1Q 2e@minbuza nlx @minbuza nl» het volgende geschreven

Slecht nieuws Wetsontwerp zojuist in tweede lezing gepasseerd Volgende week derde lezing

Henk

From iQ 26

Sent donderdag aecemDer~^017 11 50 22

To Swarttouw Henk | 10 {26 | | I0 2e I MOV2aUl0 2» I I d0 2e \ 2e

I0 2e |@rninaz nl | I0 2e

Cc |l0 2^ 10 29 | 10 2e |

Subject RE Faroe Islands

10 2e i0 26

| 10 26 | | io 26 1Q f2el 10 2^t^

^riiiriaz r^lx I0 2e @minazTTT^ l0 2e n i0 26

10 26 I ja graag met kabinet bellen

1Q 2 I belt met iQ 2fe die bij de EU delegatie is

I0 2eVan Swarttouw Henk [
Verzonden donderdag 7 december 2017 11 46

Aan | 10 2e |T^ 10 2e | | 10 2e |J 10 26 I ^0 ^e 26

ji0 2e[i I 10 26 ^minaz nH 1Q ^S |@minaz nlxT teminaz nV[1 lO 2e |7 I0 2e

CC |10 2^]| 10 2e 10 2e |

Onderwerp RE Faroe Islands

0047

@minbuza nl]

I 10 2e | r00^ 10 26

56204



Ik heb gesproken I0 2e

Nederlandse zorcjen over ae Dspaiingen m D i Duiiemanas eigenaom in nei weisvoorstel

Ik heb hem deelgenoot gemaakt van grote

Morgen vrijdag 8 12 is de stemming in tweede lezing Als het wetsvoorstel sneuvelt dan is het {voor drt jaar van de baan Als het

morgen passeert dan komt er nog een derde lezing

Henk

From | io 2e | | I0 {2e | van
Sent donderdag 7 december 2Q17 11 37

To |i0 2e[ | i0 2e | | I0 2e |@minez nH iQ 2e |@minez nl | i0 2e ]@minez nl

j io 2e |@minez nH |@minez nl i io 2e |@rriinez nl | io 2e || [io] 2 j io 2e |
10 2e @minez nH i0 2e n@minez nl j lOK2e @minez nl j I 1Q 2e | 26

i0 2e lOjminez nH [I0 2e |@minez nl | Q0K2e

@minbuza nl

I0 2e @minez nl | 00 2e

@minbuza nl

@minaz nl l ^ 2e |@minaz nl l lQ 2e | | l0 2e

10 2e

|@minez nl Ol0 2e fr00 C2e |0^ 10 2e I
@minbuza nl» | 10 29 | io 2e

@minez nl» Swarttouw Henk

®minbuza nl»

iQ 2e 1Q 2e I0 2e

j|i0 2e[i 1 I0 2e |@minez nl

j I0 2e |@minbuza nl r
lQ 2e |@minaz nl l lQ 2e

10 2e 10 2e

I0 2e l@minbuza nl j

Cc |l0 2e|l I0 2e | 10 {2e | 10 29 |@minez nl

Subject FW Faroe Islands

10 2e I0 2e@minbuza nl

I0 2g

@minbuza nl»

10 2e@minez nl @minez nl»

1Q 2ei

10 2e en| 10 2e |r 10 2eIk ontving onderstaande email

benaderd Is het nodig dat ik apart nog even Kab Vella benader kan |{i0 2e | |i0 2e[ even bellen

Vanavond vindt overigens in Brussel de jaarlijkse AGRIFISH borrel plaats op de Duitse PV Het event waar tout bedrijfeleven P@P
3tc rondloopt en waar ongetwijfeld ook hierover gesproken zal worden

hebben Kabinetten van Timmermans en Vella rechtstreeks

10 2e

Groet fo ^e

From h0 2q l
Sent donderdag 7 december2Q17 11 30

To | i0 2e | I iO 26 I van \
_

~

lQ [2e] @minbuza nl»n^QM2 g^0K^
I0 2e T@minbuza nl»

Cc r|{10 2e ^ 10M2e |
~

10 26 ^@minbuza nl»

Subject FW Faroe Islands

I0 2e I0 2e 10 2e@minbuza nl @minbuza nl

lQ 2e 1Q 2e @minbuza nl j iQ 2e@minbuza nl

10 2e 10 2e @minbuza nlH I0 2e@minbuza nl
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Dear

Please allow me to contact you on an issue of urgency for the Dutch fisheries industry

10 2e who is representing one of our member federations informed me about the acute worries they have with regard to

legisiative developments in the Faroe Islands and which are further detailed in the attached e mail

f^QTo^10 2eI have also yesterday contacted

concerns

to inform her about our

I would very much appreciate if as suggested in

talks today

e mail this issue could be brought up in the bilateral EU Faroe10 2e

Kind regards
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Begin doorgestuurd bericht

Van j lQ ^e |@pelaqicfish eu

Datum 6 december 2017 om 18 39 00 GET

Aan G ijToj^j io 2e |@ec europa eu j
j 1Q 2e |@ec europa eu |
Onderwerp Faroe Islands

Good evening | 1Q 29 |

1Q 2e 1Q 2e@pelagicfish eu @pelagicfish eu»

|@ec europa eu
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]@ec europa eu [10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e@ec europa eu @ec europa eu»

This email is about the Faroe Islands where tomorrow and Friday the EU Faroe bilateral will take place
I suppose you are aware that the Faroe minister for Fisheries has the strong intention to rewrite the Faroe Fisheries Law Among other

things he wants the foreign ownership of Faroe fishing companies to be phased out

i0 ic

Over the summer the political discussions led to the possibility to keep grandfather rights {existing foreign ownership of fishing
companies would be untouched but apparently the political debate in the government and the Parliament in Torshavn is again leading
towards a full phasing out of foreign ownership of fishing companies
This is really a situation and a political claim which is unheard of under European conditions

My request is that tomorrow

{preferably during the plenary in the EU Faroe bilateral negotiations
But knowing i0 2e I he would probably not do so without explicit instruction

Would that be possiole

10 2e would make critical remarks on this development in Faroe politics10 2e

10 2e

Best regards
10 2e
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Pelagic Freezer trawler Association PFA

Dutch Pelagic Ship owners Association RVZ

Dutch Pelagic Producer Organization {PO Reders

Louis Braillelaan 80 2719 EKZoetermeer Netherlands
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