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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 2.12.2015 

tot goedkeuring van het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" met het 

oog op steunverlening uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in België  

CCI2014BE14MFOP001 

(SLECHTS DE TEKSTEN IN DE NEDERLANDSE EN FRANSE TAAL ZIJN 

AUTHENTIEK) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 

2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de 

Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 

791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de 

Raad
1
, en met name artikel 19, lid 1, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 30 juni 2015 heeft België via het systeem voor de elektronische uitwisseling van 

gegevens (SFC2014) bij de Commissie het operationele programma "Vooruitziend en 

voortvarend" ingediend met het oog op steunverlening uit het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij (EFMZV).  

(2) Het operationele programma is in overeenstemming met artikel 16 van Verordening 

(EU) nr. 508/2014 en het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 juni 2014 tot 

vaststelling van de naar jaar en lidstaat uitgesplitste verdeling van de totale middelen 

van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij die onder gedeeld beheer 

beschikbaar zijn voor de periode 2014-2020
2
. Bovendien is het operationele 

programma in overeenstemming met artikel 13 van Verordening (EU) nr. 508/2014. 

Omdat de bij artikel 13, lid 8, van Verordening (EU) nr. 508/2014 geboden 

mogelijkheid om de steun door elkaar te gebruiken, beperkt is, moet het niveau van de 

steun na de verdeling overeenkomstig artikel 13, leden 1 tot en met 7, van die 

verordening worden bepaald. 

(3) De lidstaat is gerechtigd technische bijstand te financieren ten bedrage van maximaal 

6 % van de totale toewijzing voor het operationele programma. Met het oog op 

transparantie moet het voor technische bijstand bestemde bedrag op transparante wijze 

worden bepaald binnen de in artikel 13 van Verordening (EU) nr. 508/2014 

vastgestelde verdeling. 

(4) Het operationele programma is door België opgesteld met de betrokkenheid van de 

partners overeenkomstig artikel 5, lid 1, en artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) nr. 

                                                 
1 PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1. 
2 PB L 180 van 20.6.2014, blz. 18.  
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1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad
3
 en in samenwerking met de 

Commissie.  

(5) Het operationele programma is opgesteld overeenkomstig het in bijlage I bij 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 771/2014 van de Commissie
4
 vastgestelde model. 

(6) De Commissie heeft het operationele programma overeenkomstig artikel 29 van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 beoordeeld en heeft overeenkomstig lid 3 van dat 

artikel op 9 september 2015 opmerkingen gemaakt. België heeft de Commissie op 23 

oktober 2015 alle nodige informatie verstrekt en heeft het herziene operationele 

programma op 20 november 2015 ingediend. 

(7) Voorts heeft de Commissie geconcludeerd dat het operationele programma bijdraagt 

tot de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en tot de 

verwezenlijking van de geselecteerde thematische doelstellingen en de 

Unieprioriteiten. Het programma is in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 

1303/2013, Verordening (EU) nr. 508/2014 en met de inhoud van de herziene 

partnerschapsovereenkomst met België, die is goedgekeurd bij Besluit C(2014)8190 

van de Commissie van 29 oktober 2014 tot goedkeuring van de herziene 

partnerschapsovereenkomst met België overeenkomstig artikel 17 van Verordening 

(EU) nr. 1303/2013. 

(8) Het operationele programma bevat alle elementen die zijn vermeld in artikel 27, leden 

1 tot en met 6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 18, leden 1 en 2, van 

Verordening (EU) nr. 508/2014. 

(9) Overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 9 en 

bijlage IV van Verordening (EU) nr. 508/2014 heeft de Commissie de samenhang en 

de geschiktheid van de door België verstrekte informatie over de toepasselijkheid van 

ex-antevoorwaarden en over de vervulling van de toepasselijke ex-antevoorwaarden in 

verband met het operationele programma beoordeeld. Aangezien aan één toepasselijke 

ex-antevoorwaarde niet is voldaan op de datum van indiening van het operationele 

programma, heeft de Commissie een beoordeling gemaakt van de samenhang en de 

geschiktheid van de informatie over de te ondernemen acties en van het tijdschema 

voor de uitvoering daarvan, alsmede van de instanties die verantwoordelijk zijn voor 

de vervulling van de toepasselijke ex-antevoorwaarde. 

(10) Overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 94 van 

Verordening (EU) nr. 508/2014 is het passend om de bedragen met betrekking tot de 

                                                 
3 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 

houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 

en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 

Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 

4 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 771/2014 van de Commissie van 14 juli 2014 tot vaststelling van 

voorschriften overeenkomstig Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad 

inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij betreffende het model voor operationele 

programma's, de structuur van de plannen voor de compensatie van de extra kosten van de 

marktdeelnemers voor het vissen, het kweken, de verwerking en de afzet van bepaalde visserij- en 

aquacultuurproducten van de ultraperifere gebieden, het model voor de indiening van financiële 

gegevens, de inhoud van de ex-ante-evaluatieverslagen en de minimumeisen voor het in het kader van 

het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in te dienen evaluatieplan (PB L 209 van 

16.7.2014, blz. 20). 
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prestatiereserve te identificeren en de maximale EFMZV-bijdrage alsook het 

percentage van de medefinanciering uit het EFMZV voor het operationele programma 

en elke Unieprioriteit vast te stellen. 

(11) Krachtens artikel 76, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 vormt dit 

besluit een financieringsbesluit in de zin van artikel 84 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad
5
. De elementen die de 

vastleggingen en de juridische verbintenis van de Unie ten aanzien van dit 

operationele programma mogelijk maken, moeten daarom worden gespecificeerd. 

(12) Met dit besluit wordt niet vooruitgelopen op het standpunt van de Commissie over de 

vraag of een uit hoofde van het operationele programma gesteunde concrete actie die 

buiten de werkingssfeer van artikel 42 VWEU valt, voldoet aan de procedurele en 

materiële voorschriften inzake staatssteun die gelden op het tijdstip waarop de steun 

wordt verleend, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Artikel 1 

Het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" voor steunverlening in België uit 

het EFMZV voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2020, waarvan de definitieve 

versie op 20 november 2015 is ingediend, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De uit hoofde van het operationele programma daadwerkelijk verrichte uitgaven komen voor 

steun in aanmerking van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2023. 

Artikel 3 

(1) De uit hoofde van dit besluit toegestane maximale bijdrage uit het EFMZV voor het 

operationele programma voor de periode van 2014 tot en met 2020 wordt volgens de 

volgende verdeling vastgesteld op 41 746 051 EUR:  

(a) 25 000 000 EUR wordt toegewezen voor de duurzame ontwikkeling van de 

visserij, de aquacultuur en de visserij- en aquacultuurgebieden, aan 

maatregelen in verband met afzet en verwerking zoals vastgesteld in titel V, 

hoofdstukken I, II, III en IV, van Verordening (EU) nr. 508/2014, met 

uitzondering van maatregelen uit hoofde van artikel 67; 

(b) 5 547 965 EUR wordt toegewezen voor de in artikel 76 van Verordening (EU) 

nr. 508/2014 bedoelde controle- en handhavingsmaatregelen; 

(c) 8 696 680 EUR wordt toegewezen voor de in artikel 77 van Verordening (EU) 

nr. 508/2014 bedoelde maatregelen inzake gegevensverzameling; 

(d) 201 406 EUR wordt toegewezen voor de in artikel 67 van Verordening (EU) 

nr. 508/2014 bedoelde opslagsteun; 

                                                 
5 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot 

intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 
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(e) 1 000 000 EUR wordt toegewezen voor maatregelen inzake het geïntegreerd 

maritiem beleid als bedoeld in titel V, hoofdstuk VIII, van Verordening (EU) 

nr. 508/2014; 

(f) 1 300 000 EUR wordt toegewezen voor technische bijstand op initiatief van de 

lidstaat uit hoofde van artikel 78 van Verordening (EU) nr. 508/2014. 

(2) De jaarlijkse verdeling van de maximale EFMZV-bijdrage als bedoeld in lid 1 en de 

cofinancieringspercentages per Unieprioriteit alsook de identificatie van de bedragen 

met betrekking tot de prestatiereserve als bedoeld in artikel 20 van Verordening (EU) 

nr. 1303/2013 worden vastgesteld in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit. 

 

Artikel 4 

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België. 

Gedaan te Brussel, op 2.12.2015 

 Voor de Commissie 

 Karmenu VELLA 

 Lid van de Commissie 

 

 

 


