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EUROPEES FONDS VOOR MARITIEME ZAKEN EN 
VISSERIJ 

Belgisch Programma voor de Visserijsector 2014-2020 
 « VOORUITZIEND EN VOORTVAREND » 

Selectiecriteria voor acties die kunnen genieten van steun 
vanuit het EFMZV, in toepassing van het OP-EFMZV (art 18-

24 van Verordening (EU) No 508/2014 - art 125(3)a van 
Verordening (EU) No 1303/2013) 

 

AANVAARDINGSCRITERIA in VLAANDEREN 

 
Een project of initiatief komt voor betoelaging uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken 

en Visserij (EFMZV) in aanmerking indien het beantwoordt aan de algemene en bijzondere 

aanvaardingscriteria in hoofdstuk A. 

 

De beoordeling of een project of initiatief voldoet aan de aanvaardingscriteria, gebeurt door 

de managementautoriteit in de regio waarbij de aanvraag is ingediend. Voor Vlaanderen is dit 

aan de hand van dit document. Bij verwijzing naar bepalingen uit Vlaamse of EU-regelgeving 

hebben enkel de gepubliceerde corresponderende wetteksten een afdwingbaar karakter. 

 

Een project of initiatief dat voorkomt in de lijst “niet betoelaagbaar” in hoofdstuk C wordt 

uitgesloten. 

 

De selectie gebeurt aan de hand van een score die op basis van selectiecriteria gegeven 

wordt. Deze selectiecriteria zijn in een apart document beschreven. 

 

De financiële modaliteiten voor betoelaging worden ook weergegeven in een apart 

document. 

 

 

A. ALGEMENE EN BIJZONDERE AANVAARDINGSCRITERIA 
 
A1 . Algemene reglementaire aanvaardingsvoorwaarden: 
  

- Het project draagt bij tot de doelstellingen van het Operationeel Programma (OP) en 

past binnen de er in opgenomen maatregelen; 

- Herinnering aan artikel 10 van de EFMZV-verordening en aan Verordening (EU) Nr. 

2015/288 die de voorwaarden voor aanvaardbaarheid van elke aanvraag vastleggen, in 

geval van zware inbreuk of fraude (te bevestigen op het aanvraagformulier); 

betrokkene moet de steun terugbetalen als hij een inbreuk tegen artikel 10 van de 

EFMZV-verordening begaat binnen de vijf jaar nadat de steun werd toegekend; 

- Herinnering aan artikel 11 van de EFMZV-verordening dat verschillende acties die 

niet voor betoelaging in aanmerking komen opsomt (alle maatregelen dooreen);  

- Herinnering aan artikel 25 van de EFMZV-Verordening met algemene voorwaarden 

voor steun aan de duurzame ontwikkeling van de visserij; 



EFMZV Criteria voor beoordeling van projecten 2 

- Herinnering aan artikel  46  EFMZV dat de aanvaardingscriteria voor de EFMZV 

steun aan aquacultuur vastlegt.  

 
A2 Bijzondere aanvaardingscriteria, specifiek voor Vlaamse projecten 
 

1. Het project wordt ingediend aan de hand van het daartoe bestemde formulier, 

elektronisch beschikbaar gesteld door de managementautoriteit 

(http://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij/aanvragen), waarbij alle secties zijn 

ingevuld en de aanvraag is ondertekend. 

2. Het project mag maximaal één jaar voor de indiening van de aanvraag gestart zijn en 

mag op het moment van de indiening nog niet voltooid zijn. Het opstarten van het 

project gebeurt op eigen risico betreffende het al of niet goedkeuren ervan. 

Uitzonderlijk mag in de overgangsperiode 1 januari 2014 – 31 december 2016 een 

project tot twee jaar voor indiening van de aanvraag gestart zijn. 

3. Het minimale bedrag voor een individueel investeringsproject bedraagt € 25.000 excl. 

BTW. Voor projecten die geen investeringsprojecten zijn geldt dit minimaal bedrag 

niet. 

4. De aanvraag bevat voldoende garanties, waaronder een realistisch financieel plan om het 

beoogde resultaat te bereiken en dit binnen de vooropgestelde, redelijke termijn. Bij 

uitzondering en op aanvraag, kan een verlenging van de initieel vastgestelde tijdsduur 

toegestaan worden evenwel steeds binnen de initieel vastgelegde begroting. 

5. De aanvrager kan de nodige licenties en vergunningen voorleggen. De definitieve 

notificatie over de toekenning van de steun kan slechts gebeuren als de aanvrager het 

bewijs heeft geleverd dat hij over de nodige documenten beschikt. 

6. Vissersvaartuigen dienen te varen onder Belgische vlag en dienen te voldoen aan de 

economische band
1
 met de kustregio gedurende de 3 kalenderjaren voorafgaand aan het 

jaar van de indieningsdatum van de steunaanvraag, alsook gedurende het jaar van 

indiening van de steunaanvraag en de vier daaropvolgende kalenderjaren. Er dient een 

minimale activiteit te zijn uitgeoefend van tenminste 60 dagen op zee gedurende 2 

kalenderjaren voorgaande aan datum van indiening van de steunaanvraag. 

7. De begunstigde, toont aan dat hij gedurende het jaar van de indiening van de 

steunaanvraag en de vier kalenderjaren na het jaar van indiening van de steunaanvraag 

50% van de jaarlijkse aanvoer, vermarktbaar voor directe menselijke consumptie, van 

zijn vissersvaartuig in een Belgische veiling aanbiedt. Kustvissers moeten niet aan deze 

regel voldoen. 

8. Indien achteraf blijkt dat in het jaar van indiening van de steunaanvraag of in de vier 

daaropvolgende kalenderjaren niet aan de bepalingen van punten 6 en 7 voldaan werd, 

wordt een vijfde van de steun per jaar dat er niet aan voldaan werd, teruggevorderd. 

9. Acties gericht op innovatie worden uitgevoerd in samenwerking met of door een erkende 

wetenschappelijke en technische instantie die de resultaten valideert en publiceert. De 

managementautoriteit kan eisen dat een project wordt opgevolgd door een projectgroep 

waarvan naast de promotor, minimaal vertegenwoordigers van de sector en van het 

wetenschappelijk onderzoek en het departement Landbouw en Visserij, deel uitmaken. 

10. De projectindiener geeft zijn volledige medewerking aan alle vragen naar bijkomende 

informatie, inclusief met betrekking tot de resultaten van het project.  

                                                 
1
 de rederijen hebben de keuze uit de combinatie van volgende factoren: 1) meer dan 50 % van bemanning 

afkomstig van de kustregio, 2) meer dan 50 % van aanlandingen in BE havens en 2/3 van de aangelande 

hoeveelheden verkocht via veiling, 3) meer dan 50 % van de besomming via BE havens en aankoop van 

goederen en diensten in BE, en 4) ook andere criteria vooraf aangevraagd en goedgekeurd door de bevoegde 

minister. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij/aanvragen
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11. De managementautoriteit kan een evaluatieverslag met beschrijving van de effecten van 

het project, jaarrekeningen en boekhoudgegevens opvragen tot vijf jaar na de datum van 

de bestuurlijke beslissing tot toekenning van de steun. 

12. In het kader van het voorgaande punt en van punt 4 kan de managementautoriteit eisen 

dat een realistisch bedrijfsplan bij de steunaanvraag gevoegd wordt en dat de 

begunstigde de financiering van het project op basis van een realistisch financieel plan 

aantoont. Het bedrijfsplan is een vijfjarenplan voor het starten van een nieuwe activiteit 

of het ontwikkelen van een bestaande activiteit, dat uit de volgende delen bestaat:  

a) gegevens van de onderneming en de ondernemer; 

b) een inhoudelijke omschrijving van het project, inclusief een concurrentenanalyse; 

c) een marketingplan dat minstens de volgende gegevens bevat: een raming van het 

aantal producten of diensten, inclusief motivering, een raming van de 

eenheidsprijs, inclusief motivering, een raming van het aantal klanten, inclusief 

motivering, de opvolging van de betaling van klanten, en promotie; 

d)  een financieel plan dat uit drie delen bestaat: de geprojecteerde 

resultatenrekening, de geprojecteerde balans en de geprojecteerde liquiditeit. 

13. De begunstigde moet aan alle de voorwaarden, bepaald ter uitvoering van het FIVA-

regelgeving en van de EFMZV-verordening gedurende tien jaar voldoen, in geval van 

steun voor een investering in onroerende goederen en gedurende vijf jaar in geval van 

steun voor een investering in roerende goederen. Gedurende deze periode, mag de 

begunstigde de investeringen waarvoor steun is verleend, niet verkopen, behalve als de 

koper alle verplichtingen, opgelegd in de FIVA-regelgeving en in de EFMZV-

regelgeving, respecteert of voor andere doeleinden dan de visserij of de aquacultuur 

benutten.  

 

Deze periode begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van 

de bestuurlijke beslissing tot toekenning van de EFMZV-steun.  

 

De begunstigde verstrekt aan de managementautoriteit de bewijstukken dat hieraan 

voldaan is. Wordt hier niet aan voldaan, dan wordt de steun pro rata temporis 

teruggevorderd en dit vanaf het ogenblik dat niet meer aan de voorwaarden voldaan is. 

 

14. Een bedrijf/organisatie dat overheidssubsidies krijgt is verplicht de wetgeving op de 

overheidsopdrachten toe te passen in volgende twee gevallen:  

a) Als het valt onder de “catch all” bepaling: 

“ de personen, welke ook hun vorm en aard mogen zijn, die op de datum van de 

beslissing om tot een opdracht over te gaan: (voorwaarden moeten cumulatief 

vervuld zijn) 

- opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen 

belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en 

- rechtspersoonlijkheid hebben, en 

- waarvan 

• ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de 

a) de Staat; b) de territoriale lichamen; c) de publiekrechtelijke 

instellingen; 

• ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die overheden of 

instellingen; 

• ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad 

van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of instellingen 

zijn aangewezen;” 
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OFWEL  

 

b) Als de drie volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn (ingeval het gaat om 

gesubsidieerde opdrachten van privépersonen die niet onder de catch all bepaling 

van punt a) hierboven vallen): 

- de drempelbedragen, exclusief btw: voor werken 5.225.000 euro en voor 

diensten 209.000 euro (bedragen 2016-2017) zijn overschreden 

- Rechtstreekse subsidie voor meer dan vijftig procent, verleend door overheden 

of publiekrechtelijke instellingen 

- De gesubsidieerde opdracht is een werk of een dienst (niet een levering) 

 

Is een van de voorwaarden niet vervuld, dan is de wetgeving overheidsopdrachten niet 

van toepassing, tenzij een wet, een decreet, een ordonnantie, een besluit of een beslissing 

de naleving van de bepalingen van de wet en van dit besluit zou opleggen. 

  

15) Om in aanmerking te komen voor steun uit het EFMZV voor acties welke zich in de 

visserijsector situeren moeten de aanvragers de regels van het Gemeenschappelijk 

Visserijbeleid (GVB) naleven. Overtredingen van het GVB worden als ernstige 

inbreuken beschouwd. 

 

Dergelijk ernstige inbreuken kunnen zijn: 

 

• Niet-naleving logboekplicht/rapportage vangstgegevens, waaronder gegevens van een 

vessel monitoring system (VMS); 

• Gebruik van verboden of niet-conform vistuig; 

• Vervalsen of verborgen houden van kentekens, identiteit of registratie; 

• Knoeien met of laten verdwijnen van bewijsmateriaal; 

• Vissen in strijd met instandhoudings- of beheermaatregelen van een regionale 

visserijorganisatie (RFO); 

• Vissen zonder geldige visvergunning of vismachtiging; 

• Vissen in een gesloten gebied, tijdens een gesloten seizoen, zonder of na uitputting 

van het quotum; 

• Gericht vissen op een bestand waarvoor een visverbod geldt; 

• Bemoeilijken werkzaamheden van controleurs en waarnemers; 

• Overladen van vangsten op of ondersteuning van illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde vissersvaartuigen;  

• Gebruik van vissersvaartuig dat geen nationaliteit heeft. 

 

Als er ernstige inbreuken zijn geconstateerd dan worden aanvragers voor tenminste één 

jaar  uitgesloten van steun. Dit geldt ook voor aanvragers die betrokken zijn geweest bij 

de exploitatie, beheer of eigendom van vissersvaartuigen die op de zwarte lijst van de EU 

staan, d.w.z. de EU-lijst van vaartuigen die betrokken zijn bij illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij. 

 

16) Voor aanvragers in de aquacultuursector geldt dat zij bij milieuovertredingen, zoals 

genoemd in de artikelen 3 en 4 van de Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van 

het milieu eveneens voor minimaal één jaar zijn uitgesloten van subsidie uit het EFMZV. 

 

17) Als er fraude is vastgesteld, dan is steun voor de gehele duur van programma niet meer 

mogelijk. 
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18) Ook na afloop van de periode waarin subsidie werd toegekend, zal een subsidie (deels) 

worden teruggevorderd ingeval een begunstigde gedurende een periode van vijf jaar een 

serieuze inbreuk of overtreding begaat.  

 
B. MAATREGEL-SPECIFIEKE AANVAARDINGSCRITERIA 
 
Deze criteria zijn enerzijds een weergave van de bepalingen van de EFMZV verordening en 

haar toepassingsverordeningen welke onverkort gelden, anderzijds een aanvulling erop 

(aanvaardbare operatoren). De nummering verwijst naar het desbetreffend artikel in de 

EFMZV verordening. 

 

 

 

Unieprioriteit 1: Bevorderen van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte 
innovatieve, competitieve en op kennis gebaseerde visserij  

 
- 26 Innovatie in de visserij (VL maatregel) 

 

Toelaatbare begunstigden: 
 reders; 

 onderzoeksinstellingen; 

 producenten- of brancheorganisatie al dan niet in samenwerking met veiling; 

 visveilingen; 

 visverwerkingsbedrijven; 

 regionale, lokale en andere overheden. 

  

Toelaatbare acties: 

 projecten die gericht zijn op de ontwikkeling of de invoering van nieuwe of substantieel 

verbeterde producten, processen, technieken en voorzieningen in de visserij; 

 projecten die gericht zijn op de ontwikkeling of de invoering van nieuwe of verbeterde 

beheer- en organisatiesystemen in de visserij, mede wat verwerking en afzet van vis 

betreft. 

 

Opmerking:  

 de projecten worden uitgevoerd door, of in samenwerking met een erkende 

wetenschappelijke of technische organisatie;  

 de wetenschappelijke of technische organisatie valideert de resultaten van de concrete 

acties;  

 de begunstigde, ondersteund door de wetenschappelijke of technische begeleider en de 

managementautoriteit geeft voldoende ruchtbaarheid aan de resultaten van de acties 

conform art en 119 van de EFMZV-Verordening; 

 de resultaten van innovatieprojecten, worden bekendgemaakt binnen de zes maanden na de 

validatie van deze resultaten, behalve bij innovatieprojecten die voor 50% of meer met 

private middelen gefinancierd zijn. In dit laatste geval wordt het resultaat, bekendgemaakt 

binnen de veertig maanden na de validatie ervan en zijn de kosten verbonden aan de 

bekendmaking geen subsidiabele kosten. 

 

- 31 Starterssteun voor jonge vissers (VL maatregel)) 
 

Toelaatbare begunstigden: 
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 reder, natuurlijke persoon; 

 die voor de eerste keer een vissersvaartuig wil aanschaffen;  

 die bij indiening van de aanvraag nog geen 40 jaar is;  

 die ten minste vijf jaar als visser heeft gewerkt of een daaraan gelijkwaardige 

beroepsopleiding heeft gevolgd.  

 

Toelaatbare acties: 

 eerste aanschaf van een vissersvaartuig:  

a) met een lengte over alles van minder dan 24 m;  

b) dat is uitgerust voor visserij op zee;  

c) dat 5 tot 30 jaar oud is; en  

d) dat behoort tot een vlootsegment waarvoor er een evenwicht tussen de 

vangstmogelijkheden en de vangstcapaciteit is.  

 

Opmerking: 

 de steun bedraagt niet meer dan 25 % van de aanschafkosten voor het vissersvaartuig en in 

geen geval meer dan 75 000 EUR per jonge visser. 
 

- 32 Gezondheid en veiligheid (VL maatregel) 
 

Toelaatbare begunstigden: 

 reders; 

 vissers; 

 verenigingen of organisaties actief in de visserijsector; 

 producentenorganisaties.  

 

Toelaatbare acties: 

 investeringen aan boord of in afzonderlijke voorzieningen om de hygiëne-, gezondheids-, 

veiligheids- en arbeidsomstandigheden van de vissers aan boord te verbeteren, op 

voorwaarde dat deze investeringen verder gaan dan de vereisten op grond van het 

Unierecht of het nationale recht;  

 

Opmerking: 

 wanneer de concrete actie een investering aan boord behelst, wordt niet meer dan één keer 

per programmeringsperiode steun verleend voor dezelfde soort investering voor een 

bepaald vaartuig;  

 wanneer de concrete actie een investering in afzonderlijke voorzieningen behelst, wordt 

niet meer dan één keer per programmeringsperiode voor dezelfde soort voorziening steun 

aan dezelfde begunstigde verleend.  

 

Volgende concrete zaken zijn betoelaagbaar, voor zover ze verder gaan dan de vereisten 

op grond van het Unierecht of het nationale recht: 

 om de veiligheid van vissers aan boord van vissersvaartuigen verbeteren, de aankoop en, 

indien van toepassing, de installatie van:  

a) reddingsvlotten;  

b) hydrostatische openers voor reddingsvlotten;  

c) persoonlijke noodbakens zoals EPIRB-noodradiobakens (Emergency Position 

Indicating Radio Beacon), die kunnen worden geïntegreerd in reddingsvesten en in 

de werkkleding van de vissers;  
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d) individuele drijfmiddelen (Personal Flotation Devices — PFD's), met name 

onderdompelings- of overlevingspakken, reddingsboeien en -vesten;  

e) noodvuurwerk;  

f) lijnwerptoestellen;  

g) reddingssystemen voor „man overboord”-ongevallen (MOB);  

h) brandbestrijdingstoestellen, zoals brandblussers, branddekens, brand- en rookmelders 

en ademhalingsapparatuur; 

 i) branddeuren; 

j) afsluitkleppen voor brandstoftanks;  

k) gasdetectoren en gasalarmsystemen; 

 l) lenspompen en alarmsystemen;  

m) apparatuur voor radio- en satellietcommunicatie;  

n) waterdichte luiken en deuren; 

o) afschermingen op machines zoals bijvoorbeeld lieren of nettentrommels;  

p) gangpaden en toegangsladders;  

q) opsporings-, dek- of noodverlichting; 

r) veiligheidsmechanismen voor het geval met het vistuig een onderwaterobstakel wordt 

geraakt;  

s) veiligheidscamera's en -beeldschermen; 

t) apparatuur en onderdelen die nodig zijn om de veiligheid aan dek te verbeteren.  

  acties of uitrusting die de gezondheidsomstandigheden van vissers aan boord van 

vissersvaartuigen verbeteren: 

a) de aankoop en installatie van EHBO-kits; 

b) de aankoop van geneesmiddelen en toestellen voor dringende behandelingen aan 

boord;  

c) de verstrekking van telegeneeskunde, waaronder e-technologieën, uitrusting en 

medische beeldvorming voor raadpleging op afstand vanop vaartuigen;  

d) de terbeschikkingstelling van gidsen en handboeken om de gezondheid aan boord te 

verbeteren;  

e) voorlichtingscampagnes om de gezondheid aan boord te verbeteren. 

  de aankoop en, indien van toepassing, de installatie van uitrusting die de hygiëne-

omstandigheden van vissers aan boord van vissersvaartuigen verbeteren:  

a) sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en wasvoorzieningen;  

b) keukenvoorzieningen en inrichtingen voor voedselopslag;  

c) waterzuiveringstoestellen voor drinkwater;  

d) schoonmaakmateriaal om voor de nodige hygiëne aan boord te zorgen;  

e) gidsen en handboeken over de verbetering van de hygiëne aan boord, met inbegrip 

van softwaretools. 

 de aankoop en, indien van toepassing, de installatie van uitrusting die de 

arbeidsomstandigheden van vissers aan boord van vissersvaartuigen verbeteren:  

a)  dekrelingen;  

b) beschermingsstructuren aan dek en modernisering van de scheepshutten om 

bescherming tegen slechte weersomstandigheden te bieden;  

c) inrichtingen die de veiligheid in de scheepshutten verbeteren en waarmee 

gemeenschappelijke ruimten voor de bemanning kunnen worden gecreëerd;  

d) apparatuur om zwaar manueel tillen te verminderen, met uitzondering van machines 

die rechtstreeks verband houden met visserijactiviteiten, zoals lieren;  

e) antislipverf en rubberen antislipmatten;  

f) materiaal om te isoleren tegen lawaai, hitte of koude en apparatuur om de ventilatie te 

verbeteren;  
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g) werkkleding en veiligheidsuitrusting, zoals waterdichte veiligheidsschoenen, oog- en 

ademhalingsbescherming, veiligheidshandschoenen en -helmen of 

beschermingsmiddelen tegen valpartijen;  

h) nood- en veiligheidstekens; 

i) risicoanalyse en beoordelingen om na te gaan welke risico's de vissers in de havens of 

bij het varen lopen, met de bedoeling maatregelen te nemen om de risico's te 

voorkomen of te verminderen. 

 

- 38 Beperking van de impact van de visserij op het mariene milieu en 
aanpassing van de visserij aan de bescherming van soorten (VL maatregel) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 reders die in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de datum van indiening van de 

steunaanvraag gedurende ten minste 60 dagen visserijactiviteiten op zee hebben verricht;  

 vissers die eigenaar zijn van het te vervangen vistuig en die in de twee kalenderjaren 

voorafgaand aan de datum van indiening van de steunaanvraag gedurende ten minste 60 

dagen aan boord van een Unievissersvaartuig hebben gewerkt;  

 erkende vissersorganisaties; 

 producentenorganisatie. 

 

Toelaatbare acties: 

 investeringen in uitrusting om de selectiviteit van het vistuig op grootte en soort te 

verfijnen;  

 investeringen aan boord of in uitrusting voor het uitbannen van teruggooi door voorkoming 

en vermindering van ongewenste vangsten van commerciële bestanden of voor de 

behandeling van ongewenste vangsten die moeten worden aangeland;  

 investeringen in uitrusting om de fysieke en biologische impact van de visserij op het 

ecosysteem of de zeebodem te beperken en zo mogelijk tot nul te reduceren;  

 investeringen in uitrusting ter bescherming van het vistuig en de vangst tegen zoogdieren 

en vogels die beschermd zijn, op voorwaarde dat dit de selectiviteit van het vistuig niet 

ondermijnt en dat alle passende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de 

predatoren fysiek letsel wordt toegebracht.  

 

Opmerking: 

 er wordt niet meer dan één keer steun verleend voor hetzelfde type uitrusting aan boord 

van hetzelfde Unievissersvaartuig;  

 er mag slechts steun worden verleend wanneer het vistuig of de uitrusting aantoonbaar 

beter selecteert op grootte of een aantoonbaar geringere impact op het ecosysteem en op de 

niet-doelsoorten heeft dan de standaard-vistuigen of andere voorzieningen. 

 

- 39 Innovatie in verband met de instandhouding van biologische rijkdommen 
van de zee (VL maatregel) 

 

Toelaatbare begunstigden: 
 reders; 

 onderzoeksinstellingen; 

 producentenorganisatie; 

 regionale, lokale en andere overheden. 

 

Toelaatbare acties: 
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 concrete acties die tot doel hebben nieuwe technische of organisatorische kennis te 

ontwikkelen of in te voeren die de impact van visserijactiviteiten op het milieu beperkt, 

ook op het gebied van verbeterde vangsttechnieken en selectiviteit van het vistuig, of 

waarmee een duurzamer gebruik van de biologische rijkdommen van de zee en co-

existentie met beschermde predatoren worden verwezenlijkt.  

 

Opmerkingen 1: 

 het aandeel van de vissersvaartuigen dat betrokken is bij op grond van dit artikel 

gefinancierde projecten mag niet groter zijn dan 5 % van de vissersvaartuigen van de 

Belgische vloot of niet meer dan 5 % van de  BT van de  vissersvloot;  

 concrete acties die niet in aanmerking komen als visserij voor wetenschappelijke 

doeleinden (in de zin van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1244/2009) en die bestaan in 

het testen van nieuwe vistuigen of vistechnieken, worden uitgevoerd binnen de grenzen 

van de aan de betrokken lidstaat toegewezen vangstmogelijkheden;  

 de netto-inkomsten (= de inkomsten voor de vissers voortkomende uit de eerste verkoop 

van vis of schaal- en schelpdieren die bij de invoering of het testen van de nieuwe 

technische of organisatorische kennis werden gevangen, minus de verkoopkosten) die 

voortvloeien uit de deelname van het vissersvaartuig aan de actie, worden in mindering 

gebracht op de subsidiabele uitgaven van de actie. 

 

Opmerkingen 2:  

 de projecten worden uitgevoerd door, of in samenwerking met een erkende 

wetenschappelijke of technische organisatie;  

 de wetenschappelijke of technische organisatie valideert de resultaten van de concrete 

acties;  

 de begunstigde, ondersteund door de wetenschappelijke of technische begeleider en de 

managementautoriteit geeft voldoende ruchtbaarheid aan de resultaten van de acties 

conform art en 119 van de EFMZV-Verordening; 

 de resultaten van innovatieprojecten, worden bekendgemaakt binnen de zes maanden na de 

validatie van deze resultaten, behalve bij innovatieprojecten die voor 50% of meer met 

private middelen gefinancierd zijn. In dit laatste geval wordt het resultaat, bekendgemaakt 

binnen de veertig maanden na de validatie ervan en zijn de kosten verbonden aan de 

bekendmaking geen subsidiabele kosten. 

 

 

 

- 40 Bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit en mariene 
ecosystemen en compensatie regimes in het kader van duurzame 
visserijactiviteiten (VL maatregel) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 reders; 

 niet-gouvernementele organisaties; 

 producentenorganisaties; 

 onderzoeksinstellingen; 

 verenigingen of organisaties actief in de visserijsector; 

 publiekrechtelijke instanties. 

 

Toelaatbare acties: 

 kosten in verband met de verzameling van afval door vissers:  



EFMZV Criteria voor beoordeling van projecten 10 

a) de verwijdering van verloren vistuig uit de zee;  

b) de aankoop en, indien van toepassing, de installatie van uitrusting aan boord voor de 

verzameling en de opslag van zwerfvuil;  

c) de invoering van afvalverzamelingsregelingen voor de deelnemende vissers, met 

inbegrip van het geven van financiële prikkels;  

d) de aankoop en, indien van toepassing, de installatie in de vissershavenfaciliteiten van 

uitrusting voor zwerfvuilopslag en -recycling;  

e) communicatie-, voorlichtings- en bewustmakingscampagnes om de vissers en andere 

belanghebbenden ertoe aan te zetten deel te nemen aan dergelijke projecten; 

 f) opleiding voor vissers en havenagenten.  

 kosten van voorzieningen om de mariene fauna en flora te beschermen en te ontwikkelen: 

a) de aankoop en, indien van toepassing, de installatie van voorzieningen om mariene 

gebieden te beschermen tegen de trawlvisserij;  

b) de aankoop en, indien van toepassing, de installatie van voorzieningen om aangetaste 

mariene ecosystemen te herstellen;  

c) kosten in verband met voorbereidende werkzaamheden zoals prospectie, 

wetenschappelijke studies of evaluaties.  

 kosten in verband met de bijdrage tot een beter beheer of een betere instandhouding van de 

biologische rijkdommen van de zee:  

a) ronde vishaken;  

b) akoestische afschrikmiddelen aan netten;  

d) vogelverschrikkerlijnen;  

e) andere instrumenten of apparaten die efficiënt zijn gebleken bij het voorkomen van 

onbedoelde vangsten van beschermde soorten;  

f) opleiding van vissers inzake een beter beheer of een betere instandhouding van de 

biologische rijkdommen van de zee;  

g) projecten die focussen op kusthabitats die van belang zijn voor vissen, vogels en 

andere organismen;  

h) projecten die focussen op gebieden die van belang zijn voor de visreproductie;  

i) vervanging van bestaand vistuig door vistuig met een geringe impact: kosten in 

verband met visfuiken en -vallen, peuren en handlijnen.  

 kosten in verband met de voorbereiding van beschermings- en beheerplannen voor visserij 

gerelateerde activiteiten:  

a) de uitvoering van studies, met name voor de monitoring en bewaking van soorten en 

habitats, inclusief het in kaart brengen en risicobeheer;  

b) het in kaart brengen van de visserijactiviteit en de vangstintensiteit en interacties met 

beschermde soorten en habitats;  

c) de raadpleging van belanghebbenden tijdens de voorbereiding van de beheerplannen;  

d) de ontwikkeling en toepassing van druk- en impactindicatoren en de uitvoering van 

beoordelingen van de staat van instandhouding;  

e) opleiding van vissers en andere personen die werken voor of namens de instanties die 

verantwoordelijk zijn voor het beheer van beschermde mariene gebieden, mits die 

opleiding relevant is voor de voorbereiding van beschermings- en beheerplannen voor 

visserij gerelateerde activiteiten; 

f) afbakening van beschermde mariene gebieden;  

g) bewaking, met inbegrip van de salarissen van het personeel dat bij de bewaking 

betrokken is;  

h) de uitvoering van bekendmakings- en bewustmakingsacties met betrekking tot 

beschermde mariene gebieden; 
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 i) de beoordeling van de effecten van de beheerplannen op de Natura 2000-gebieden en de 

visserijgebieden waarop de beheerplannen van invloed zijn.  

 kosten in verband met het beheren, herstellen en monitoren van Natura 2000-gebieden en 

beschermde mariene gebieden:  

a) de raadpleging van belanghebbenden tijdens de voorbereiding van de beheerplannen;  

b) de ontwikkeling en toepassing van druk- en impactindicatoren en de uitvoering van 

beoordelingen van de staat van instandhouding;  

c) de bewaking van Natura 2000-gebieden en mariene beschermde gebieden;  

d) opleiding van personen die werken voor of namens de instanties die verantwoordelijk 

zijn voor het beheer van Natura 2000-gebieden en mariene beschermde gebieden;  

e) opleiding van vissers op het gebied van de bescherming en het herstel van mariene 

ecosystemen en daarmee samenhangende alternatieve activiteiten, zoals ecotoerisme 

in Natura 2000-gebieden en beschermde mariene gebieden;  

f) het in kaart brengen van de visserijactiviteit, de monitoring van de vangstintensiteit en 

de registratie van de interacties van de visserij met beschermde soorten zoals 

zeehonden, zeeschildpadden, dolfijnen en zeevogels;  

g) ondersteuning van de ontwikkeling van maatregelen voor het beheer van de visserij in 

Natura 2000-gebieden en beschermde mariene gebieden, zoals 

effectbeoordelingsstudies en risicoanalyse, met inbegrip van maatregelen die de 

samenhang daarvan bevorderen;  

h) ondersteuning van samen met de vissers uit te voeren maatregelen die het 

milieubewustzijn vergroten wat betreft de bescherming en het herstel van de mariene 

biodiversiteit;  

i) samenwerking tussen en netwerkvorming onder beheerders van Natura 2000-gebieden 

en mariene beschermde gebieden. 

  kosten in verband met het deelnemen aan andere acties met het oog op de 

instandhouding en de ontwikkeling van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten:  

a) kosten in verband met regelingen voor het testen van nieuwe monitoringtechnieken, 

en met name: 

 i) systemen voor elektronische monitoring op afstand, zoals CCTV, voor de 

monitoring en registratie van incidentele vangsten van beschermde soorten;  

ii) registratie van oceanografische gegevens zoals temperatuur, zoutgehalte, plankton, 

algenbloei of troebelheid;  

iii) het in kaart brengen van invasieve uitheemse soorten; 

iv) acties, met inbegrip van studies, om de toename van invasieve uitheemse soorten te 

voorkomen en tegen te gaan;  

b) financiële prikkels voor de installatie aan boord van automatische registratietoestellen 

voor het monitoren en registreren van oceanografische gegevens zoals temperatuur, 

zoutgehalte, plankton, algenbloei of troebelheid;  

c) kosten van het charteren van commerciële vissersvaartuigen voor milieuwaarnemingen 

tegen een prijs die evenredig is met de activiteit;  

d) kosten van andere wetenschappelijke werkzaamheden met betrekking tot het in kaart 

brengen en beoordelen van de zee- en kustecosystemen en de daardoor geleverde 

diensten.  

 acties voor het herstel van specifieke mariene en kusthabitats ter ondersteuning van de 

duurzaamheid van de visbestanden:  

a) acties ter beperking van de fysische en chemische verontreiniging;  

b) acties ter beperking van andere fysieke belasting, met inbegrip van antropogeen 

onderwatergeluid dat negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit;  



EFMZV Criteria voor beoordeling van projecten 12 

c) positieve instandhoudingsmaatregelen voor de bescherming en de instandhouding 

van de flora en fauna, waaronder de herinvoering of het uitzetten van inheemse 

soorten, en de toepassing van de groene-infrastructuurbeginselen, als bedoeld in de 

mededeling van de Commissie over groene infrastructuur (1);  

d) maatregelen ter preventie, bestrijding of uitroeiing van invasieve uitheemse soorten. 

 

Opmerking : 

 maatregel enkel van toepassing voor visserijgebieden waar de Belgische visserij actief is 

en een directe link bestaat met de visactiviteit. 

 

- 41 Energie-efficiëntie en mitigatie van de klimaatverandering (VL maatregel) 
 

Toelaatbare begunstigden:  
 reders; 

 verenigingen of organisaties actief in de visserijsector; 

 producentenorganisaties.  

 

Toelaatbare acties: 

 investeringen in uitrusting of aan boord om de uitstoot van verontreinigende stoffen of 

broeikasgassen te reduceren en de energie-efficiëntie van de vissersvaartuigen te verhogen. 

Investeringen in vistuig komen ook in aanmerking voor steun op voorwaarde dat zij de 

selectiviteit van dat vistuig niet ondermijnen;  

 audits en regelingen op het gebied van energie-efficiëntie;  

 studies ter beoordeling van de bijdrage van alternatieve aandrijfsystemen en 

rompontwerpen aan de energie-efficiëntie van vissersvaartuigen;  

 steun voor de vervanging of de modernisering van hoofd- of hulpmotoren in de volgende 

gevallen:  

a) voor vaartuigen met een lengte over alles van ten hoogste 12 m, mits de nieuwe of 

gemoderniseerde motor niet over meer vermogen in kW beschikt dan de huidige motor;  

b) voor vaartuigen met een lengte over alles tussen 12 en 18 m, mits het vermogen in kW 

van de nieuwe of gemoderniseerde motor ten minste 20 % lager ligt dan dat van de 

huidige motor;  

c) voor vaartuigen met een lengte over alles tussen 18 en 24 m, mits het vermogen in kW 

van de nieuwe of gemoderniseerde motor ten minste 30 % lager ligt dan dat van de 

huidige motor, en;  

d) het vaartuigen betreft die behoort tot een vlootsegment waar de vangstcapaciteit in 

evenwicht is met de vangstmogelijkheden, en;  

e) het de vervanging of modernisering van hoofd- of hulpmotoren betreft die officieel zijn 

gecertificeerd overeenkomstig artikel 40, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1224/2009. 

De steun wordt pas uitbetaald nadat de conform de vereiste capaciteitsverlaging in kW 

definitief uit het register over de vissersvloot is geschrapt. 

 subsidiabele kosten voor de hydrodynamische verbetering van de romp van vaartuigen:  

a) investeringen in stabiliteitsmechanismen zoals kimkielen en bulbstevens die bijdragen 

tot een betere zeevastheid en stabiliteit;  

b) kosten in verband met het gebruik van niet-toxische aangroeiwerende middelen zoals 

een kopercoating om de wrijving te verminderen;  

c) kosten in verband met de stuurinrichting, zoals bijvoorbeeld bedieningsinstallaties van 

stuurinrichtingen en meervoudige roeren om de roeractiviteit te verminderen 

naargelang van de weersomstandigheden en de toestand van de zee;  
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d) proeven in stromingstanks met het oog op hydrodynamische verbeteringen. 

e) kosten in verband met het basisonderhoud van de romp komen niet in aanmerking.  

 subsidiabele kosten in verband met de verbetering van het aandrijfsysteem van vaartuigen:  

a) energie-efficiënte propellers met inbegrip van de aandrijfassen;  

b) katalysatoren;  

c) energie-efficiënte generatoren, bijv. op waterstof of aardgas;  

d) aandrijvingsonderdelen op hernieuwbare energie, zoals zeilen, kabelvliegers (kites), 

windmolens, windturbines of zonnepanelen;. 

e) boegschroeven;  

f) omschakeling van motoren naar het gebruik van biobrandstoffen;  

g) econometers, brandstofbeheersystemen en monitoringsystemen;  

h) investeringen in straalpijpen die het aandrijfsysteem verbeteren.  

 subsidiabele kosten in verband met investeringen in vistuig en uitrusting: 

a) overschakeling van gesleept vistuig naar alternatief vistuig;  

b) wijzigingen in gesleept vistuig;  

c) investeringen in apparatuur voor de monitoring van gesleept vistuig.  

 subsidiabele kosten in verband met investeringen ter vermindering van het verbruik van 

elektriciteit en thermische energie:  

a) investeringen om de koel-, vries- en isolatiesystemen te verbeteren voor vaartuigen van 

minder dan 18 m;  

b) investeringen voor een betere recycling van de warmte in het vaartuig waarbij de 

warmte wordt teruggewonnen en hergebruikt voor andere ondersteunende activiteiten 

in het vaartuig. 

 

Opmerking: 

 de vermindering van het motorvermogen die vereist is, kan worden bereikt door een groep 

vaartuigen in elk van de categorieën vaartuigen;  

 steun op grond van dit artikel wordt slechts verleend aan eigenaren van vissersvaartuigen 

en wordt niet meer dan één keer verleend voor dezelfde soort investering voor hetzelfde 

vissersvaartuig gedurende de programmeringsperiode.  

 
- 43 Veilingen, (VL maatregel) 

 

Toelatingscriteria: 

 actie heeft gemeenschappelijk belang dat verder gaat dan individuele belangen van de 

begunstigde 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 producenten- en brancheorganisaties; 

 verenigingen actief in de visserijsector; 

 visveilingen; 

 regionale, lokale en andere overheden. 

 

Toelaatbare acties: 

 investeringen ter verbetering van de infrastructuur van afslagen en aanlandingsplaatsen om 

de kwaliteit, de controle en de traceerbaarheid van aangelande producten, de energie-

efficiëntie, de milieubescherming en de veiligheids- en arbeidsomstandigheden te 

verbeteren, met inbegrip van investeringen in voorzieningen voor het verzamelen van afval 

en zwerfvuil op zee;  
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 investeringen in vissershavens, afslagen en aanlandingsplaatsen ter bevordering van de 

naleving van de aanlandingsplicht, alsook om waarde toe te voegen aan onvoldoende 

gebruikte delen van de gevangen vis;  

 bouw of de modernisering van beschuttingsplaatsen ter verhoging van de veiligheid van de 

vissers.   

 

Opmerking: 

 er mag geen steun worden verleend voor de aanleg van nieuwe havens, nieuwe 

aanlandingsplaatsen of nieuwe afslagen.  

 

 

Unieprioriteit 2: Bevorderen van een ecologisch duurzame, hulpbronefficiënte, 
innovatieve, competitieve en op kennis gebaseerde aquacultuur  

 
Het project moet bijdragen tot de objectieven van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor 

aquacultuur. 

 
- 47 Innovatie in de aquacultuur (in Vlaanderen) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 aquacultuurproducenten voor zover ze geen siervissen van GN 0301 11 00 en 0301 19 

00 produceren; 

 onderzoeksinstellingen; 

 regionale, lokale en andere overheden. 

 

Toelaatbare acties: 

 het ontwikkelen van technische, wetenschappelijke of organisatorische kennis in 

aquacultuurbedrijven die in het bijzonder de impact op het milieu reduceert, de 

afhankelijkheid van vismeel en -olie vermindert, een duurzaam gebruik van de 

rijkdommen in de aquacultuur bevordert, het dierenwelzijn verbetert of nieuwe, 

duurzame productietechnieken faciliteert;  

 het ontwikkelen of op de markt brengen van nieuwe aquacultuursoorten met een grote 

marktpotentie, nieuwe of substantieel verbeterde producten, nieuwe of verbeterde 

processen of nieuwe of verbeterde beheer- en organisatiesystemen;  

 onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van innovatieve producten 

of processen.  

 

Opmerking: 

 innovatieprojecten moeten afgestemd zijn binnen de daartoe opgerichte structuur van de 

Strategische Stuurgroep Aquacultuur; 

 de projecten worden uitgevoerd door, of in samenwerking met een erkende 

wetenschappelijke of technische organisatie;  

 de wetenschappelijke of technische organisatie valideert de resultaten van de concrete 

acties;  

 de begunstigde, ondersteund door de wetenschappelijke of technische begeleider en de 

managementautoriteit geeft voldoende ruchtbaarheid aan de resultaten van de acties 

conform art en 119 van de EFMZV-Verordening; 

 de resultaten van innovatieprojecten, worden bekendgemaakt binnen de zes maanden na de 

validatie van deze resultaten, behalve bij innovatieprojecten die voor 50% of meer met 
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private middelen gefinancierd zijn. In dit laatste geval wordt het resultaat, bekendgemaakt 

binnen de veertig maanden na de validatie ervan en zijn de kosten verbonden aan de 

bekendmaking geen subsidiabele kosten. 

           
- 48. Productieve investeringen in aquacultuur (VL maatregel)  

 

Toelatingscriterium: investering is gelegen in het Vlaams Gewest. 

 

Toelaatbare begunstigden:  
 aquacultuurproducenten,  

met herinnering aan de algemene aanvaardbaarheidsvoorwaarde (A1) vermeld bij het begin 

van de nota. 

 

Toelaatbare acties: 

 productieve investeringen in aquacultuur;  

 de diversificatie van de aquacultuurproductie en de gekweekte soorten;  

 de modernisering van de aquacultuureenheden, met inbegrip van het verbeteren van de 

arbeidsomstandigheden en -veiligheid van de werknemers in de aquacultuursector;  

 verbeteringen en modernisering in verband met diergezondheid en dierenwelzijn, met 

inbegrip van de aankoop van apparatuur om viskwekerijen te beschermen tegen wilde 

predatoren;  

 investeringen in de beperking van de negatieve gevolgen of de vergroting van de positieve 

gevolgen voor het milieu en het efficiënter gebruik van de rijkdommen;  

 investeringen ter verbetering van de kwaliteit van, of ter verhoging van de waarde van, 

aquacultuurproducten;  

 investeringen die een substantiële reductie in de impact van de aquacultuurbedrijven op 

waterverbruik en kwaliteit tot gevolg hebben, in het bijzonder door de gebruikte 

hoeveelheid water of chemicaliën, antibiotica en andere geneesmiddelen te verminderen of 

de kwaliteit van de reststromen te verbeteren, onder meer door de invoering van multitrofe 

aquacultuursystemen;  

 de bevordering van aquacultuur in gesloten systemen, waarin aquacultuurproductie in een 

gesloten circuit plaatsvindt zodat het waterverbruik minimaal blijft;  

 investeringen die de energie-efficiëntie verhogen en de omschakeling van 

aquacultuurbedrijven op hernieuwbare energiebronnen bevorderen.  

 

Opmerkingen: 

 het project mag niet ingaan tegen de strategische objectieven die vastgelegd werden in het 

strategisch plan voor de aquacultuur in Vlaanderen. Er wordt aan herinnerd dat de 

verhoging van de productie of de oprichting van nieuwe bedrijven volledig verenigbaar is 

met dit plan; 

 steun voor diversifiëren van inkomsten door ontwikkeling van aanvullende activiteiten kan 

slechts indien deze activiteiten in verband staan met de kernactiviteit aquacultuur van het 

bedrijf (zoals hengeltoerisme, aquacultuur gebonden milieudiensten of educatieve diensten 

in verband met aquacultuur); 

 steun zal enkel gegeven worden nadat aangetoond is dat er goede duurzame 

marktperspectieven zijn voor het beoogde aquacultuurproduct; 

 voor de toepassing van dit artikel dienen aquacultuurexploitanten een businessplan in, met 

inbegrip van een milieubeoordeling; 

 het businessplan indienen bij indiening en voor de start van het project ter advisering 

voorgelegd worden aan de aquacultuurconsulent/de bevoegde instantie; 



EFMZV Criteria voor beoordeling van projecten 16 

 bij de projectindiening wordt schriftelijk aangegeven in hoever het advies opgevolgd werd. 

De goedkeuring van de investeringsprojecten wordt mede geadviseerd door de Srategische 

stuurgroep Aquacultuur. 

 

-  49(1) b) advies in de aquacultuur (VL maatregel)  
 

Toelaatbare begunstigden: 

 aquacultuurproducent; 

 verenigingen van aquacultuurproducenten; 

 wetenschappelijke of technische organisaties of instanties die juridisch of economisch 

advies kunnen verstrekken, over de vereiste competenties beschikken en erkend zijn. 

 

Toelaatbare acties: 

 het verwerven of verstrekken van technisch, wetenschappelijk, juridisch, ecologisch of 

economisch advies Om de algehele prestatie en het concurrentievermogen van de 

aquacultuurbedrijven te verbeteren, en om de schadelijke milieueffecten van hun concrete 

acties terug te dringen.  Deze adviesdiensten hebben betrekking op:  

a) de behoeften van de aquacultuurbedrijven op het gebied van het beheer dat vereist is om 

aan de Unie- en nationale milieuwetgeving en aan de voorschriften inzake maritieme 

ruimtelijke ordening te voldoen;  

b) de milieueffectbeoordeling bedoeld in Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 

Parlement en de Raad en Richtlijn 92/43/EEG;  

c) de behoeften van de aquacultuurbedrijven op het gebied van het beheer dat vereist is om 

te voldoen aan de nationale en de Uniewetgeving inzake de gezondheid en het welzijn 

van waterdieren en de volksgezondheid;  

d) gezondheids- en veiligheidsnormen die gebaseerd zijn op nationale en Uniewetgeving;  

e) afzet- en bedrijfsstrategieën.  

 

Opmerking: 

Begunstigden aquacultuurproducenten mogen voor elk van de in het voorgaande punt onder 

a) tot e) bedoelde categorie adviesdiensten slechts één keer per jaar steun ontvangen. 

 

- 50 Bevordering van het menselijk kapitaal en de sociale dialoog in de 
aquacultuur (in Vlaanderen) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 aquacultuurproducent en echtgenoten of, mits en voor zover erkend in het nationale recht, 

levenspartners van zelfstandige aquacultuurexploitanten, onder de in artikel 2, onder b), 

van Richtlijn 2010/41/EU, neergelegde voorwaarden; 

 Onderzoeksinstellingen; 

 NGO’s; 

 Opleidingscentra; 

 verenigingen in de aquacultuursector; 

 publiekrechtelijke organisaties of collectieve entiteiten die de aquacultuursector geldig 

vertegenwoordigen, voor het inrichten van opleidingen of netwerkvorming; KMO’s in de 

aquacultuursector voor de aankoop van opleidingen.  

 

Toelaatbare acties: 
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 beroepsopleiding, een leven lang leren, de verspreiding van wetenschappelijke en 

technische kennis en innovatieve praktijken, de verwerving van nieuwe 

beroepsvaardigheden in de aquacultuur en de terugdringing van het milieueffect van 

concrete aquacultuuracties;  

 de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de bevordering van de veiligheid op het 

werk;  

 netwerkvorming en uitwisseling van ervaringen en beste praktijken tussen 

aquacultuurbedrijven of beroepsorganisaties en andere belanghebbende partijen, waaronder 

wetenschappelijke en technische organisaties of organisaties die gelijke kansen van 

mannen en vrouwen bevorderen;  

 steun voor beroepsopleiding wordt niet verleend aan grote aquacultuurbedrijven, tenzij zij 

hun kennis delen met kleine en middelgrote ondernemingen.  

 

- 56 Maatregelen op het gebied van dierenwelzijn in aquacultuur (VL 
maatregel) 

 

Toelaatbare begunstigden:  
 Aquacultuurbedrijven; 

 publieke onderzoeksinstellingen. 

 

Toelaatbare acties: 

 de ontwikkeling van algemene en soortenspecifieke beste praktijken of gedragscodes 

inzake de behoeften van de aquacultuursector op het gebied van dierenwelzijn;  

   

 

Unieprioriteit 3: Bevorderen van de implementatie van het Gemeenschappelijk 
Visserij Beleid  

 
- 76 Controle en handhaving (implementatie van het EU systeem voor 

controle, inspectie en handhaving) (VL maatregel)  
 

Toelatingscriteria: 

 uitvoering door het Departement LV ; 

 projecten dien te stroken met de controleverordening (Verordening EG Nr 1224/2009).  

 

Toelaatbare begunstigden:  
 publiekrechelijke instanties; 

 reders. 

 

Toelaatbare acties algemeen: 

 de aankoop, de installatie en/of de ontwikkeling van technologieën, met inbegrip van 

computerhardware en -software, vaartuigdetectiesystemen (VMS), een gesloten 

camerasysteem (CCTV) en IT-netwerken voor het verzamelen, het beheren, het valideren, 

het analyseren, de risicobeheersing, het presenteren (door middel van de websites in 

verband met controle) en uitwisselen van gegevens met betrekking tot de visserij, voor het 

ontwikkelen van steekproefmethoden voor deze gegevens, en voor het tot stand brengen 

van een verbinding met sectoroverschrijdende gegevensuitwisselingssystemen;  

 de ontwikkeling, de aankoop en de installatie van de componenten, met inbegrip van 

hardware en -software, die nodig zijn voor de transmissie van gegevens door bij de visserij 

en de afzet van visserijproducten betrokken actoren aan de betrokken autoriteiten van de 
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lidstaat en van de Unie, met inbegrip van de voor controledoeleinden vereiste 

componenten voor elektronische registratie- en rapportagesystemen (ERS), volgsystemen 

voor vaartuigen (VMS) en automatische identificatiesystemen (AIS);  

 de ontwikkeling, de aankoop en de installatie van de componenten, met inbegrip van 

hardware en -software, die nodig zijn ter waarborging van de traceerbaarheid van visserij- 

en aquacultuurproducten als bedoeld in artikel 58 van Verordening (EG) nr. 1224/2009;  

 de uitvoering van programma’s voor het uitwisselen van gegevens tussen de lidstaten en de 

gezamenlijke analyse daarvan;  

 de modernisering en de aankoop van patrouillevaartuigen, -vliegtuigen en -helikopters, op 

voorwaarde dat deze jaarlijks gedurende ten minste 60 % van hun totale gebruikstijd voor 

visserijcontroledoeleinden worden gebruikt;  

 de aankoop van andere controlemiddelen, waaronder instrumenten om het motorvermogen 

te meten en weegapparatuur;  

 de ontwikkeling van innovatieve controle- en monitoringsystemen en de uitvoering van 

proefprojecten inzake visserijcontrole, met inbegrip van de analyse van vis-DNA en de 

ontwikkeling van websites in verband met controle.  

 

Toelaatbare acties, uitsluitend voor controlediensten van de overheid: 

  programma’s voor de opleiding en uitwisseling van personeelsleden die zijn belast met 

monitoring-, controle- en bewakingstaken op visserijgebied, ook op het niveau van 

meerdere lidstaten;  

 de kosten-batenanalyses, de evaluatie en het aan audits onderwerpen van de door de 

bevoegde autoriteiten verrichte uitgaven voor toezicht, controle en bewaking;  

 initiatieven, met inbegrip van seminars en het gebruik van media-instrumenten, om 

enerzijds de vissers en andere actoren zoals inspecteurs, openbare aanklagers en rechters, 

en anderzijds het grote publiek bewuster te maken van de noodzaak om illegale, 

ongemelde of ongereglementeerde visserij te bestrijden en om de GVB-regels toe te 

passen;  

 operationele kosten in verband met het verscherpte toezicht op visbestanden waarvoor 

specifieke controle- en inspectieprogramma’s overeenkomstig artikel 95 van Verordening 

(EG) nr. 1224/2009 gelden en die aan controlecoördinatie onderworpen zijn 

overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad;  

 programma’s in verband met de uitvoering van een actieplan dat is opgesteld 

overeenkomstig artikel 102, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1224/2009, met inbegrip van 

de gemaakte operationele kosten.  

  

- 77 Verzameling van gegevens, beheer en gebruik (in Vlaanderen) 
 

Toelatings criteria: 

Projecten dienen te stroken met NDGP  (National Data Gathering Program) of moeten een 

hoge bijdrage leveren in het bereiken van de doelstellingen van het GVB. 

 

Toelaatbare begunstigden:  
 publiekrechtelijke instanties. 

 

Toelaatbare acties: 

 de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens voor wetenschappelijke analyse en 

voor de uitvoering van het GVB;  

 nationale, transnationale en subnationale meerjarige steekproefprogramma’s, mits deze 

betrekking hebben op bestanden die onder het GVB vallen;  
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 op zee verrichte monitoring van de commerciële en de recreatievisserij, met inbegrip van 

de monitoring van de bijvangst van mariene organismen zoals zeezoogdieren en vogels;  

 onderzoeken op zee;  

 deelname van vertegenwoordigers van de lidstaten en van regionale autoriteiten aan 

regionale coördinatievergaderingen, aan vergaderingen van regionale organisaties voor 

visserijbeheer waarbij de Unie overeenkomst sluitende partij of waarnemer is, en/of aan 

vergaderingen van internationale organisaties die belast zijn met het verstrekken van 

wetenschappelijk advies;  

 verbetering van de systemen voor gegevensverzameling en gegevensbeheer en uitvoering 

van proefonderzoeken om de bestaande systemen voor gegevensverzameling en -beheer te 

verbeteren. 

 

Unieprioriteit 5: Bevorderen van afzet en verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten 

 

Bevordering van afzet en verwerking door een betere marktwerking voor visserij- en 

aquacultuurproducten met inbegrip van verwerking en afzet. 

 
- 66 Productie- en afzetprogramma’s (VL maatregel) 

  
Toelaatbare begunstigden: 

Erkende producentenorganisaties en verenigingen van producentenorganisaties. 

 

Toelaatbare acties: 

 voorbereiding een productie- en afzetprogramma;  

 uitvoering van een door het Departement goedgekeurd productie- en afzetprogramma.  

 

Opmerking: 

 om in aanmerking te komen voor steun dient het jaarverslag dat na uitvoering van het 

programma opgemaakt wordt, door het Departement goedgekeurd te worden. 

 het Departement bepaalt het steunbedrag in overleg met het kabinet van de Minister. 

 

- 67 Opslagsteun (VL maatregel) 
 

Toelaatbare begunstigden:  
 erkende producentenorganisaties. 

 

Toelaatbare acties: 

 verlenen van opslagsteun volgens de bepalingen van artikel 67 van de EFMZV-

Verordening; 

 voor opslag van producten uit de lijst in  bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1379/2013; 

 opslag volgens de modaliteiten in de artikelen 30 en 31 van Verordening (EU) nr. 

1379/2013, en; 

  opslag onder de voorwaarden van artikel 67 van de EFMZV-Verordening.  

 
- 68 Afzetmaatregelen (in Vlaanderen) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 producenten- of brancheorganisaties; 

 verenigingen of organisaties actief in de visserij- of aquacultuursector; 
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 overheidsinstellingen. 

 

Toelaatbare acties: 

 het opzetten van producentenorganisaties, verenigingen van producentenorganisaties en 

brancheorganisaties, te erkennen overeenkomstig afdeling II van hoofdstuk II van 

Verordening (EU) nr. 1379/2013;  

 het vinden van nieuwe markten en het verbeteren van de voorwaarden voor het op de 

markt brengen van visserij- en aquacultuurproducten, waaronder:  

a) soorten met afzetpotentieel;  

b) ongewenste vangsten van commerciële bestanden die worden aangeland 

overeenkomstig technische maatregelen, artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 

en artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1379/2013;  

c) visserij- en aquacultuurproducten die worden verkregen aan de hand van methoden met 

een lage milieu-impact, of biologische aquacultuurproducten in de zin van Verordening 

(EG) nr. 834/2007. 

 het verbeteren van de kwaliteit en de toegevoegde waarde, door het stimuleren van:  

a) de indiening van aanvragen tot registratie van producten en de aanpassing van de 

betrokken marktdeelnemers aan de desbetreffende nalevings- en 

certificeringsvoorschriften overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad ;  

b) de certificering en de afzetbevordering voor onder meer duurzame visserij- en 

aquacultuurproducten, met inbegrip van producten van de kleinschalige kustvisserij, 

en milieuvriendelijke verwerkingsmethoden;  

c) de rechtstreekse afzet van visserijproducten door kleinschalige kustvissers of door 

vissers die te voet vissen;  

d) de aanbiedingsvorm en verpakking van producten.  

 het bevorderen van de transparantie van de productie en de markten, en het verrichten van 

marktonderzoek en studies betreffende de afhankelijkheid van de Unie van invoer;  

 het bijdragen tot de traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten en, waar 

passend, de ontwikkeling van een voor de gehele Unie geldend milieukeurmerk voor 

visserij- en aquacultuurproducten, als bedoeld in Verordening (EU) nr. 1379/2013;  

 het opstellen, voor kleine en middelgrote ondernemingen van standaardcontracten die 

verenigbaar zijn met het Unierecht;  

 het houden van regionale, nationale of transnationale communicatie- en 

afzetbevorderingscampagnes die de bekendheid van het publiek met duurzame visserij- en 

aquacultuurproducten moeten vergroten (niet gericht op handelsmerken);  

 bovenvermelde acties kunnen onder meer betrekking hebben op de productie-, 

verwerkings- en afzetactiviteiten die in de bevoorradingsketen plaatsvinden.  

 

- 69 Verwerking van visserij en aquacultuurproducten (in Vlaanderen) 
 

Toelaatbare begunstigden: 

 aquacultuurproducenten, natuurlijke personen en rechtspersonen; 

 producenten- of brancheorganisaties; 

 visverwerkingsbedrijven; 

 visveilingen. 

 

Toelaatbare acties: 
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 investeringen die energie helpen besparen of de milieu-impact helpen reduceren, met 

inbegrip van afvalbehandeling;  

 investeringen die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid, de hygiëne, de 

gezondheid en de arbeidsomstandigheden;  

 investeringen ter ondersteuning van de verwerking van vangsten van commerciële vis die 

niet voor menselijke consumptie kan worden bestemd;  

 investeringen met betrekking tot de verwerking van bijproducten van de voornaamste 

verwerkingsactiviteiten;  

 investeringen met betrekking tot de verwerking van biologische aquacultuurproducten op 

grond van de artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 834/2007;  

 investeringen die leiden tot nieuwe of verbeterde producten, nieuwe of verbeterde 

processen of nieuwe of verbeterde beheer- en organisatiesystemen;  

 met betrekking tot andere dan kleine en middelgrote ondernemingen wordt de in lid 1 

bedoelde steun slechts verleend via de financiële instrumenten zoals bedoeld in titel IV van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013: dus deze vorm van ondersteuning is in Vlaanderen niet 

toepasbaar op groter ondernemingen; 

 om in aanmerking te komen voor steun dient de indiener minimaal de volgende 

percentages verse zeevis en aquacultuurproducten van Europese oorsprong te verwerken:  

 Micro-en klein bedrijf: 20 % 

 Middelgroot bedrijf: 35 % 

 Groot bedrijf: 50 % 

 de steun staat in functie van het businessplan en bedrijfsuitrusting waarin de extra 

verwerking van vis van Europese oorsprong wordt aangetoond; 

 de investeringen moeten resulteren in een groter aandeel aan verse vis en 

aquacultuurproducten van oorsprong uit de Europese Unie in de totale jaarlijks verwerkte 

hoeveelheden. Twee jaar na de betaling van de steun toont de begunstigde de verhoging 

van het aandeel aan verse vis en aquacultuurproducten van oorsprong uit de Europese Unie 

in de totale jaarlijks verwerkte hoeveelheden aan door middel van aanneembare officiële 

documenten. Als de begunstigde niet aan die voorwaarde voldoet, wordt de helft van de 

steun teruggevorderd. 

 

 

Unieprioriteit 6: Bevorderen van het Geïntegreerd Maritiem Beleid 

 
- 79 en 80 Concrete onder gedeeld beheer gefinancierde acties inzake GMB 

(VL maatregel)  
 

Toelaatbare begunstigden:  

 federale en regionale overheden. 

 

Toelaatbare acties: 

 acties die de geïntegreerde maritieme bewaking (IMS — Integrated maritime surveillance), 

bevorderen; 

 acties die de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE — Common 

information sharing environment) voor de bewaking van het maritiem gebied van de Unie, 

bevorderen;  

 acties die de bescherming van het mariene milieu en zijn biodiversiteit ervan, bevorderen 

 acties die de bescherming van mariene gebieden zoals de Natura 2000-gebieden 

bevorderen;  



EFMZV Criteria voor beoordeling van projecten 22 

 acties die het duurzame gebruik van de rijkdommen van de zee en van de kust en de nadere 

omschrijving van de grenzen van de duurzaamheid van menselijke activiteiten met een 

impact op het mariene milieu, bevorderen; 

 acties die bijgedragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van het IMS en, in het 

bijzonder, aan het CISE;  

 acties die het mariene milieu beschermen, in het bijzonder de biodiversiteit ervan en 

beschermde mariene gebieden zoals de Natura 2000-gebieden, overeenkomstig de in 

Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG vastgestelde verplichtingen;  

 acties die de kennis over de staat van het mariene milieu verbeteren, met het oog op de 

opstelling van de monitoringprogramma’s en de maatregelenprogramma’s voorzien in 

Richtlijn 2008/56/EG, overeenkomstig de in die richtlijn vastgestelde verplichtingen.  

 

Opmerking:  

 de salariskosten van het personeel van federale en regionale openbare diensten worden niet 

beschouwd als subsidiabele operationele kosten. 

 

Buiten categorie: 7. Technische bijstand  

 
- 78 Technische bijstand (VL maatregel) 

 

Toelaatbare begunstigden:  

de managementautoriteit neemt het initiatief en stelt de uitvoerder aan volgens de geëigende 

procedures (regels overheidsopdracht). 

 

Toelaatbare acties: 

 voorbereiding, beheer, toezicht, evaluatie, voorlichting en communicatie, netwerkvorming, 

afhandeling van klachten, controle en audit;  

 acties om de administratieve lasten voor de begunstigden te verlichten, met inbegrip van 

systemen voor elektronische gegevensuitwisseling; 

 verlenen van steun aan acties ter vergroting van de capaciteit van de managementautoriteit 

en van de begunstigden om de EFMZV fondsen administratief te beheren en te gebruiken;  

 verlenen van steun aan acties om de capaciteit van de betrokken partners te vergroten;  

 verlenen van steun aan acties om de uitwisseling van goede werkmethoden tussen de 

EFMZV partners te verbeteren;  

 de toelaatbare acties mogen betrekking hebben op voorafgaande en latere 

programmeringsperioden;  

 het opzetten van nationale netwerken voor de verspreiding van informatie, de opbouw van 

capaciteit, de uitwisseling van beste praktijken en de ondersteuning van de samenwerking 

tussen de plaatselijke actiegroepen visserij in het grondgebied van de lidstaat.  

 

 
C. INVESTERINGEN DIE NIET BETOELAAGBAAR ZIJN (in Vlaanderen) 
 
1. Investeringen die wettelijk verplicht zijn; 

2. Acties die de vangstcapaciteit van een vaartuig vergroten of uitrusting waarmee het 

vermogen om vis op te sporen wordt vergroot; 

3. Tijdelijke of definitieve stopzetting van visserijactiviteiten; 

4. Overdracht van eigendom van een bedrijf; 

5. Aankoop van tweedehandsmateriaal met als uitzondering tweedehands- vissersvaartuigen 

voor jonge reders (Art. 31 van EFMZV); 
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6. Herstellingen en onderhoudswerken; 

7. Investeringen die betrekking hebben op de detail- of distributiesector behalve voor korte 

keten verkoop vanuit de primaire producent of opgenomen in het PMP; 

8. Aankoop grond;  

9. Installaties die niet bijdragen tot de hoofdactiviteit (> 50% van de omzet na investering) in 

het vangen van vis, de productie van aquacultuurproducten of de behandeling, opslag en 

verwerking van vis en/of aquacultuurproducten of installaties die reeds eerder van 

investeringssteun hebben genoten; 

10. De BTW is geen subsidiabele uitgave van een operatie, behalve als hij niet recupereerbaar 

is en de begunstigde dit kan aantonen;  

11. Aankoop of huur van kantoormeubilair en –materieel, kantoor- en IT- apparatuur (software 

en hardware) en kantoor communicatie apparatuur behalve apparatuur voor beveiliging, 

controle en dataverzameling; 

12. Aankoop of huur van externe transportmiddelen tenzij voor controle en dataverzameling; 

13. Investeringen die door middel van leasing gefinancierd zijn;  

14. Investeringen bestemd om producten te verwerken voor andere doeleinden dan menselijke 

consumptie, behalve indien het gaat om investeringen die uitsluitend zijn bestemd voor de 

behandeling, de verwerking en de afzet van afval en nevenstromen van visserij- en 

aquacultuurproducten en behalve investeringen in het kader van het PMP; 

15. Acties voor recreatieve doeleinden, behalve wanneer het voorwerp van de onderneming in 

hoofdzaak verband houdt (meer dan 50% van de omzet) met de visserij en/of aquacultuur;  

16. Steun voor de aanleg van nieuwe havens, nieuwe aanlandingsplaatsen en nieuwe veilingen. 

 
 
 


