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1 IDENTIFICATIE VAN HET JAARLIJKS 
UITVOERINGSVERSLAG  

 

CCI 2014BE14MFOP001 

Titel Vooruitziend en voortvarend 

Versie 1.2 

Verslagjaar 2014-2015 

Datum van goedkeuring monitoringscomité 29/06/2016 

 

2 OVERZICHT VAN DE UITVOERING 

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is het structuurfonds dat zich specifiek richt op de 
ondersteuning van de visserij- en aquacultuursector binnen het bredere marien/aquatisch milieu. Elke 
lidstaat moet in een operationeel programma, de prioriteiten en uitvoeringsmodaliteiten vastleggen 
voor de periode 2014 tot 2020. Uitgebreide informatie en referentiedocumenten zijn terug te vinden op: 
http://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij 
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/rubrique.php3?id_rubrique=55 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_nl.htm 
 
Het Belgische Operationeel Programma (OP) werd goedgekeurd op 2 december 2015 krachtens het 
Uitvoeringsbesluit van de Commissie C(2015) 8766-2014. De activiteiten binnen het Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) voor de rapporteringperiode 2014-2015 bestonden in hoofdzaak uit 
de administratieve organisatie en noodzakelijke procedures om dit goedkeuringsproces te voltooien. Het 
nationaal-Belgische OP bestaat uit twee grote deelprogramma’s, waarbij Vlaanderen zich richt op de 
visserij/aquacultuur en het marien milieu en Wallonië zich uitsluitend richt op de aquacultuur binnen 
het aquatisch milieu. 
 
Het EFMZV is van kracht vanaf 01/01/2014 en sluit aan op het voorgaande Europees VisserijFonds (EVF). 
Dat houdt in dat de uitvoering vanaf deze datum mogelijk is, maar ook dat de noodzakelijke 
aanpassingen doorgevoerd moeten worden om te voldoen aan dit volledig nieuwe kader, vastgelegd bij 
EFMZV-Verordening (EG 508/2014). Stakeholders kunnen gedurende deze overgangsperiode hun 
projecten reeds administratief of functioneel opstarten, echter zonder definitieve garanties..Deze 
werkwijze wordt wel meer gebruikt in dergelijke omstandigheden. 
 
 

http://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/rubrique.php3?id_rubrique=55
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_nl.htm


 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
06.12.2016 Samenvatting “Vooruitziend en voortvarend” pagina 2 van 2 

Eind 2015 zijn nog geen projecten geïntegreerd in het EFMZV-systeem. Gegevens of overzichten met 
betrekking tot de financiële gegevens, indicatoren of analyses zijn hierdoor nog niet mogelijk. In 
volgende rapporteringen komt deze informatie uitgebreid aan bod. 
 
Vooruitlopend op het jaarrapport 2016, kunnen een aantal belangrijke data vermeld worden: 
Het eerste officieel Monitoringscomité (MC):   26/01/2016 
de officiële start voor de Vlaamse uitvoering:  18/05/2016  
de officiële start voor de Waalse uitvoering:  29/01/2016  


