
Inleiding

Het Operationeel Programma (OP) voor de Belgische 

visserijsector werd goedgekeurd door de Europese 

Commissie op 11 november 2008.  

Dit programma werd opgesteld in het kader van het 

Europees Visserijfonds en heeft als doel de Belgi-

sche visserijsector te verduurzamen door projecten 

van zowel overheids- als particuliere instellingen die 

tot deze doelstelling bijdragen, financieel te onder-

steunen.

Projecten kunnen gerealiseerd worden op voor-

waarde dat alle betalingen ten laatste verricht zijn 

op 31/12/2015.

Een project indienen impliceert een procedure die 

heel wat tijd en energie kan vragen en als overheid 

willen we deze procedure zo efficiënt mogelijk laten 

verlopen. Deze folder richt zich tot alle organisaties 

of particuliere personen die een project willen inle-

veren in het kader van het Belgische Operationeel 

Programma.

De folder bundelt alle informatie aangevuld met ver-

wijzingen naar de website voor bijkomende informa-

tie en voor het downloaden van formulieren.

Als u in de folder of op de website geen antwoord 

vindt op uw vragen, kunt u terecht bij de beheersau-

toriteit.

Wettelijk kader

De Verordeningen (EG) 1198/2006, 498/2007 en 

744/2008 vormen het wettelijk kader van het Euro-

pees Visserijfonds 2007-2013.  

Inhoud OP

Het OP is opgebouwd rond 4 assen:

As 1:  Maatregelen voor de aanpassing van de 

communautaire visserijvloot. De eerste 

doelstelling van deze maatregel is het zo 

snel mogelijk saneren en diversifiëren van 

de Belgische visserijondernemingen. 

As 2:  Aquacultuur, binnenvisserij, verwerking en 

afzet van visserij- en aquacultuurproducten. 

Belangrijkste bedoeling van dit zwaarte-

punt is de diversificatie in soorten en de 

promotie van innovatie in de aquacultuur-

sector.

As 3:  Maatregelen van gemeenschappelijk belang.

Algemene doelstelling van deze maatregel is 

de verduurzaming van de visserij- en aqua-

cultuursector via projecten die effect hebben 

op de hele sector zoals veiligheidspreventie, 

kwaliteitsverbetering, sensibilisering, pro-

motie, proef- en innovatie projecten, milieu-

bescherming en -ontwikkeling,…..

As 4:  Duurzame ontwikkeling van visserijgebie-

den. Een Plaatselijke Groep met socio-eco-

nomische actoren uit het visserijgebied 

stelt een strategie op die het sociaaleco-

nomisch weefsel rond de visserij en aqua-

cultuursector moet uitbouwen. Deze stra-

tegie gaat ruimer dan de visserijsector en 

omhelst ook toerisme, opleiding, alterna-

tieve beroepsactiviteiten, interregionale 

samenwerking, promotie, ecotoerisme …

In het kader van deze goedgekeurde ont-

wikkelingsstrategie kunnen projecten inge-

diend worden.

De projectinlevering in het kader van As 

4 verloopt enigszins anders dan voor de 

andere assen.

Projecten worden niet bij de beheersauto-

riteit ingediend, maar bij het secretariaat 

van de Plaatselijke Groep als antwoord op 

een projectoproep. De Plaatselijke Groep 

evalueert het  ingediende project, op basis 

van de ontwikkelingsstrategie en selectie-

criteria en bepaalt of het project al dan 

niet in aanmerking komt voor subsidie.

Meer info over de ontwikkelingsstrategie 

vindt u op www.westvlaanderen.be/visserij



NAAR EEN DUURZAME VISSERIJ: 

HOE EEN PROJECT 
INDIENEN?

Een project indienen 

Als uw aanvraag ingediend is, ontvangt u een 

bevestiging en wordt de goedkeuringsprocedure 

opgestart.  Uw project wordt getoetst aan het 

Operationeel Programma, een aantal selectiecrite-

ria, de duurzaamheidstoets en de wetgeving.

Na afloop van de procedure wordt u meegedeeld 

of uw dossier al dan niet helemaal of gedeeltelijk 

voor een tussenkomst in aanmerking komt.

In het geval van een gunstige beslissing kunt u dan 

een betalingsaanvraag indienen.

De steun bestaat uit een Europees deel en een 

Vlaams deel.  De Europese steun wordt enkel uit-

betaald op basis van facturen en betalingsbewij-

zen.  Als het niet om investeringssteun gaat kan op 

de Vlaamse steun een voorschot gegeven worden.

Beheersautoriteit:

Departement Landbouw en Visserij

ALVB - Dienst Zeevisserij – Cel FIVA/EVF

Guy Van Hecke

Vrijhavenstraat 5

8400 Oostende

Tel.: 059 43 19 47

Fax: 059 43 19 22

www.vlaanderen.be/zeevisserij

Meer info?

As 1: guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be

As 2: guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be

As 3: guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be

As 4: sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be

Betalingsaanvragen:

veronique.moerman@lv.vlaanderen.be 

tel 059 43 19 45

Relevante documenten & links

alle relevante documenten en links vindt u op 

www.vlaanderen.be/visserij/projectaanvraag

v.u. Johan Heyman | Afdelingshoofd
Koning Albert II-laan 35 bus 40 | 1030 Brussel
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