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A. Verdeling van de steun over het EFMZV en andere overheden en maximale steun per project 

 
De vermelde bedragen zijn per project, behalve de laatste kolom die het maximaal steunbedrag per begunstigde gedurende EFMZV-periode betreft. 
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1
 Met respect voor de verdeling van de EFMZV cofinanciering over de unieprioriteiten (ARES(2014)1921470 dd 12/2/2014) en over de jaarschijven (besluit van de 

Commissie Nr. 2014/372/EU, PB L180/18 dd 20.06.2014) 
2
 In afwijking van de EU-cofinancieringspercentages volgens lid 1 van artikel 95 passen de lidstaten een maximale intensiteit van overheidssteun verschillend van 50 %, toe 

wanneer voldaan is aan een van de voorwaarden van Art. 95(2) tot (4) en van bijlage I 

 
3
 Met respect van artikel 10 van en bijlage I bij het Ministerieel besluit van 19 mei 2016 tot uitvoering van  het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende 

vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen 
4
 Nationale cofinanciering wordt in Vlaanderen niet automatisch via het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) betaald en 

afhankelijkheid van de betrokkenheid met visserij kan dit gebeuren met andere cofinancieringsmiddelen afkomstig van andere overheden. 
5
 vennootschappen deel uitmakend van een zelfde consortium, verbonden vennootschappen, geassocieerde vennootschappen  en vennootschappen waarmee een 

deelnemingsverhouding bestaat in de zin van artikel 10 t.e.m.14 van het Wetboek van Vennootschappen en ondernemingen opgesplitst  of andere constructies met het oog een 

hoger bedrag aan steun te ontvangen dan het vastgelegde plafond, al dan niet op dezelfde locatie, worden in deze context als één aanvrager beschouwd. 
6
 Het maximum geldt zowel voor het totaal van de steun toegekend aan één begunstigde voor investeringen op meerdere vestigingsplaatsen als voor het totaal van de steun 

toegekend aan meerdere begunstigden voor investeringen op één en dezelfde vestigingsplaats. 
7
 Het maximaal percentage EFMZV steun is de totale steunintensiteit vermenigvuldigd met het gedeelte EFMZV steun in deze totale steunintensiteit. 
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1 Bevorderen van milieuvriendelijke duurzame, bron 
efficiënte, innovatieve, competitieve en kennis 
gebaseerde visserij (unieprioriteit 1) 

      

Innovatie (Art. 26) 
 

b1 50 50 500.000 500.000  

 c5 50 50 500.000 500.000  

 a1 25 25 125.000 125.000  

 b3 37,5 37,5 125.000 125.000  

 c7 40 40 125.000 125.000  

Partnerschappen tussen wetenschappers en vissers  (Art 28) a1 25 25 25.000 25.000  

 b1 50 50 25.000 25.000  

 b2 30 30 25.000 25.000  

 b3 37,5 37,5 25.000 25.000  

 c5 50 50 25.000 25.000  

 c7 40 40 25.000 25.000  

Opstartsteun voor jonge vissers (Art. 31) 
 

c11 12,5 12,5 37.500 37.500  

Gezondheid en veiligheid (Art. 32)
 9
 

 
a1 25 25 125.000 125.000  

 b2 30 30 125.000 125.000  

 b3 37,5 37,5 125.000 125.000  

 c5 50 50 125.000 125.000  

 c7 40 40 125.000 125.000  

Investeringen aan boord ter vermindering impact marien milieu (Art. 
38) 

10
 

a1 20 20 125.000 125.000  

 b2 25 25 125.000 125.000  

 b3 32,5 32,5 125.000 125.000  

                                                                                                                                                                                                                                           
8 
Het maximaal percentage nationale steun is de totale steunintensiteit vermenigvuldigd met het gedeelte nationale steun in deze totale steunintensiteit. 

9
 Bijkomende beperkingen van het maximale steunpercentage dat aan investeringen in het kader van dit artikel toegekend kan worden, werden vastgelegd in bijlage 1 bij het 

Ministerieel Besluit van 19/05/2016. 
10

 Bijkomende beperkingen van het maximale steunpercentage dat aan investeringen in het kader van dit artikel toegekend kan worden, werden vastgelegd in bijlage 1 bij het 

Ministerieel Besluit van 19/05/2016. 
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 c5 50 50 125.000 125.000  

 c7 35 35 125.000 125.000  

Innovatie ter bescherming van marien biologische bestanden (Art. 
39) 
 

b1 50 50 500.000 500.000  

 c5 50 50 500.000 500.000  

 a1 25 25 150.000 150.000  

 b3 37,5 37,5 150.000 150.000  

 c7 40 40 150.000 150.000  

Bescherming en herstel mariene biologische diversiteit (Art. 40) 
 

b1 50 50 150.000 150.000  

 a1 25 25 150.000 150.000  

 b2 30 30 150.000 150.000  

 b3 37,5 37,5 150.000 150.000  

 c5 50 50 150.000 150.000  

 c7 40 40 150.000 150.000  

Energie efficiëntie en tegengaan klimaatsverandering (Art. 41) (met 
uitzondering van vervanging of vernieuwing motoren Art 41(2)) 
 

a1 20 20 125.000 125.000  

 b2 25 25 125.000 125.000  

 b3 32,5 32,5 125.000 125.000  

 c5 50 50 125.000 125.000  

 c7 35 35 125.000 125.000  

Energie efficiëntie en tegengaan klimaatsverandering:vervanging of 
vernieuwing motoren (Art 41(2)) 
 
 

c10 15 15 125.000 125.000  

Havens, veilingen, aanlandings- en beschuttingsplaatsen (Art. 43)
11

 a1 20 20 250.000 250.000 2.000.000 

 b1 50 50 250.000 250.000 2.000.000 

 b2 20 20 250.000 250.000 2.000.000 

 b3 32,5 32,5 250.000 250.000 2.000.000 

 c5 50 50 250.000 250.000 2.000.000 

2 Bevorderen van duurzame, bron efficiënte, innovatieve, 
competitieve en kennis gebaseerde aquacultuur (unieprioriteit 
2) 

      

                                                 
11

 Bijkomende beperkingen van het maximale steunpercentage dat aan investeringen in het kader van dit artikel toegekend kan worden, werden vastgelegd in bijlage 1 bij het 

Ministerieel Besluit van 19/05/2016. 
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Innovatie (Art. 47) 
 

b1 50 50 250.000 250.000  

 c5 50 50 250.000 250.000  

 a1 25 25 125.000 125.000  

Productieve investeringen in aquacultuur (Art. 48)
12

 
 

a1 20 20 500.000 500.000 1.000.000 

verwerven van beheer- verzorgings- en adviesdiensten voor 
aquacultuurbedrijven (Art 49 (1) b) 

c5) 50 50 / /  

 a1) 25 25 / /  

 b1) 50 50 / /  

 b2) 30 30 / /  

Investeringen in menselijk kapitaal en netwerking en sociale dialoog 
in de aquacultuur (Art. 50) 

b1 50 50 25.000 25.000  

 a1 25 25 25.000 25.000  

 b2 30 30 25.000 25.000  

Dierenwelzijn (Art. 56) a1 25 25 25.000 25.000  

 b1 50 50 25.000 25.000  

3 Bevorderen van implementatie van GVB        

Controle (Art. 76)  b1 90 10
13

 / /  

 c8 72 8 45.000 5.000  

 c9 81 9 45.000 5.000  

Dataverzameling (Art. 77) 
 

c2 80 20
14

 
 

/ /  

5 Bevorderen van afzet en verwerking       

Opmaken en opvolgen van het productie en marketingplan (Art. 66)  
 

b3 37,5 37,5 112.500 112.500  

Afzetmaatregelen (Art. 68) b1 50 50 125.000 125.000  

 b2 30 30 75.000 75.000  

                                                 
12

 Bijkomende beperkingen van het maximale steunpercentage dat aan investeringen in het kader van dit artikel toegekend kan worden, werden vastgelegd in bijlage 1 bij het 

Ministerieel Besluit van 19/05/2016. 
13

 In geval van controle zal de EFMZV bijdrage 70 % van de subsidiabele overheidsuitgaven bedragen wanneer de steun betreft zoals bedoeld in Artikel 76(2)(e) en 90 % van 

de subsidiabele uitgaven wanneer het steun betreft zoals bedoeld in Artikel 76(2)(a) tot (d) en (f) tot (l). Bij aanvragen uitgaande van publiekrechtelijke instanties, is de 

nationale bijdrage hoofdzakelijk afkomstig van financiële middelen buiten het FIVA. Maatregelen onder Art 76(2), punten h t.e.m. l komen slechts in aanmerking indien zij 

betrekking hebben op door een overheidsinstantie verrichte controleactiviteiten 
14

 Nationale bijdrage afkomstig van financiële middelen buiten het FIVA 
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 b3 37,5 37,5 125.000 125.000  

VLAM (nationale cofinanciering is niet FIVA)
 15

 b1 40 20
16

 200.000 100.000  

Verwerking van visserij- en aquacultuurproducten,  (Art. 69)
17

 
 

a1 20 20 250.000 250.000 500.000 

 b3 32,5 32,5 250.000 250.000  

6. Bevorderen van Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) (Art. 79 
en 80) 

      

Bescherming van marien milieu en duurzaam gebruik van mariene 
en kustbronnen  (Art 80 (1) punten a en b) (nationale 
cofinanciering is niet FIVA) 
 

c4 75 25
18

 
 

/ /  

Verbeteren van kennis van marien milieu (Art 80 (1) punt c) 
(nationale cofinanciering is niet FIVA) 

c4 75 25
19

 / /  

7.Buiten categorie: technische bijstand (art 78) b1 50 50
20

 / /  

                                                 
15

 Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) kan rekenen op een maximale cofinanciering vanuit EFMZV van 1.400.000 EUR voor de ganse EFMZV 

periode; nationale bijdrage van minimaal 700.000 EUR hoofdzakelijk afkomstig van financiële overheidsmiddelen buiten het FIVA en private inbreng van minimaal 

1.400.000 EUR.  
16

 De nationale cofinanciering is afkomstig van financiële overheidsmiddelen buiten FIVA 
17

 Bijkomende beperkingen van het maximale steunpercentage dat aan investeringen in het kader van dit artikel toegekend kan worden, werden vastgelegd in bijlage 1 bij het 

Ministerieel Besluit van 19/05/2016. 
18

 De nationale cofinanciering is afkomstig van financiële overheidsmiddelen buiten FIVA 
19

 De nationale cofinanciering is afkomstig van financiële overheidsmiddelen buiten FIVA 
20

 De nationale cofinanciering is afkomstig van financiële overheidsmiddelen buiten FIVA 
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BIJLAGE I: INTENSITEIT VAN SPECIFIEKE STEUN (maximaal bedrag van 
overheidsteun t.o.v. de subsidiabele uitgaven) 

a) Normale intensiteit van overheidssteun 

a1) De normale maximale intensiteit van overheidssteun (alle overheden samen, 

EU+nationaal) is 50% van de totale subsidiabele uitgaven (EFMZV-Verordening art 

95(1)) 

b) Uitzonderingen voor bepaalde begunstigden 

b.1) Als de begunstigde een publiekrechtelijke instantie is of een onderneming die belast 

is met het beheer van diensten van algemeen economisch belang kan de maximale 

intensiteit van overheidssteun 100% bedragen (EFMZV-Verordening art 95(2)a) 

b.2) Concrete acties uitgevoerd door vissersorganisaties of andere collectieve 

begunstigden kunnen een verhoging van de intensiteit van de overheidssteun met 

10% krijgen (tot 60% van de subsidiabele uitgaven), behalve voor duurzame 

ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgebieden zoals bedoeld in Art 58 t.e.m. 64 

van Verordening (EU) Nr. 508/2014 (EFMZV-Verordening Bijlage I, 4° lijn) 

b.3) Concrete acties uitgevoerd door producentenorganisaties, verenigingen van 

producentenorganisaties of brancheorganisaties kunnen een verhoging van de 

intensiteit van de overheidssteun met 25% krijgen (tot 75% van de subsidiabele 

uitgaven) (EFMZV-Verordening Bijlage I, 5° lijn) 

c) Uitzonderingen voor bepaalde acties 

 

c.1) de maximale intensiteit van de overheidssteun kan 100% bedragen voor opslagsteun 

(EFMZV-Verordening art 95(2)b); 

c.2) de maximale intensiteit van de overheidssteun kan 100% bedragen voor concrete 

acties m.b.t. het verzamelen van gegevens (EFMZV-Verordening art 95(2)d);  

c.3) de maximale intensiteit van de overheidssteun kan 100% bedragen voor 

compensatiemaatregelen op het gebied van dierenwelzijn in de aquacultuur 

(EFMZV-Verordening art 95(2)e) (niet weerhouden in Vlaanderen);  

c.4) de maximale intensiteit van de overheidssteun kan 100% bedragen voor acties i.v.m. 

specifieke doelstellingen inzake GMB (EFMZV-Verordening art 95(2)f);  

c.5) De maximale intensiteit van de overheidssteun kan 100% bedragen voor acties i.v.m. 

duurzame ontwikkeling visserij (art 24 t.e.m. 44 van Verordening (EU) 

Nr.508/2014), duurzame ontwikkeling aquacultuur (art 45 t.e.m. 57), maatregelen 

i.v.m. afzet en verwerking (art 65-69) (met uitzondering van art 27, 28, 29, 30, 33, 

34, 35, 36, 37, 42, 44, 49(1)a, 51 en 52 die in Vlaanderen niet opgenomen werden) 

en de actie (EFMZV-Verordening art 95(3)a): 

- is van collectief belang en 

- heeft een collectieve begunstigde en 

- heeft innovatieve kenmerken; 

c.6) De maximale intensiteit van de overheidssteun kan 100% bedragen voor acties i.v.m. 

duurzame ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgebieden (EFMZV-Verordening 

art 58 t.e.m. 64) en de actie (EFMZV-Verordening art 95(3)b) (niet in België): 

- is van collectief belang of 

- heeft een collectieve begunstigde of 

- heeft innovatieve kenmerken 

En 
- geeft openbare toegang tot de resultaten; 
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c.7) Concrete acties met betrekking tot de kleinschalige kustvisserij (= de visserij door 

vissersvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 m die geen 

gebruikmaken van gesleept vistuig als bedoeld in tabel 3 van bijlage I bij 

Verordening (EG) nr. 26/2004) kunnen een verhoging van de intensiteit van de 

overheidssteun met 30% krijgen (tot 80% van de subsidiabele uitgaven) (EFMZV-

Verordening Bijlage I, 1° lijn) 

c.8) Concrete acties inzake controle en handhaving in het kader van artikel 76 van de 

EFMZV-Verordening kunnen een verhoging van de intensiteit van de overheidssteun 

met 30% krijgen (tot 80% van de subsidiabele uitgaven) (EFMZV-Verordening 

Bijlage I, 6° lijn) 

c.9) Concrete acties inzake controle en handhaving met betrekking tot de kleinschalige 

kustvisserij in het kader van artikel 76 van de EFMZV-Verordening kunnen een 

verhoging van de intensiteit van de overheidssteun met 40 % krijgen (tot 90% van de 

subsidiabele uitgaven) (EFMZV-Verordening Bijlage I, 7° lijn) 

c.10) Concrete acties inzake vervanging of de modernisering van hoofd- of hulpmotoren 

in het kader van artikel 41, lid 2 van Verordening 508/2014, kunnen gefinancierd 

worden met een de intensiteit van de overheidssteun die met 20% verlaagd wordt (tot 

30% van de subsidiabele uitgaven) (EFMZV-Verordening Bijlage I, 8° lijn) 

c11) de aankoop van een eerste vissersvaartuig, tussen 5 en 30 jaar oud en minder dan 24 

meter lang, door een jonge visser, natuurlijke persoon, van minder dan 40 jaar oud, 

kan gefinancierd worden met een intensiteit van de overheidssteun van 25% 

(EFMZV-Verordening Art 31(4) en mail F. Tiger, Europese Commissie) 

d) Samenloop van verschillende maximale niveaus van overheidssteun 

bij samenloop van verschillende maximale percentages wordt het hoogste percentage 

toegepast behalve bij samenloop met punt c10) of c11) waar het laagste percentage wordt 

toegepast 


