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Lijst van afkortingen
AKKV

Afdeling Kwaliteit Dier, Kwaliteit Plant en Visserij
(binnen het Departement Landbouw en Visserij)

CI

Contextindicator

EC

Europese Commissie

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

ESIF

Europese Structuur- en Investeringsfondsen

EVF

Europees Visserijfonds

FAO

Food and Agriculture Organization

FI

Financiële indicator

FIVA

Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector

GMB

Geïntegreerd maritiem beleid

GVB

Gemeenschappelijk Visserijbeleid

OI

Outputindicator

OP

Operationeel programma

PO

Producentenorganisatie

RI

Resultaatsindicator

SD

Strategische doelstelling

SSAQ

Strategische Stuurgroep Aquacultuur

TB

Technische bijstand

UP

Unieprioriteit
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Conclusies en aanbevelingen
Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) ondersteunt een concurrerende,
ecologisch duurzame, economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde visserij en
aquacultuur. België ontvangt uit het fonds €41.746.051 op basis van het Operationeel Programma (OP)
"Vooruitziend en voortvarend" (2014-2020). Het OP bestaat uit een Vlaams (84% van het budget) en
een Waals (16% van het budget) deelprogramma.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de benutting van de EFMZV-middelen voor België op
30/11/2018. In totaal werden reeds 64% van de EFMZV-middelen toegekend, 19% uitbetaald en 18%
gecertifieerd. 1 Er werden tot nog toe 147 projecten goedgekeurd, waarvan bijna de helft onder UP1.
Tabel 1: Overzicht benutting EFMZV-middelen, België, 30/11/2018
EFMZV-budget

toegekende steun

betaalde steun

gecertificeerd

Aantal
projecten

UP 1

€ 14.375.000,00

€ 7.229.704,62

€ 1.362.210,65

€ 1.279.857,02

69

UP 2

€ 6.725.000,00

€ 2.086.205,23

€ 551.984,68

€ 551.984,68

16

UP 3

€ 14.244.645,00

€ 12.613.984,92

€ 4.291.774,80

€ 4.291.774,80

4

UP 5

€ 4.101.406,00

€ 3.600.101,86

€ 1.540.298,55

€ 1.076.491,41

33

UP 6

€ 1.000.000,00

€ 424.039,39

€ 0,00

€ 0,00

3

TB

€ 1.300.000,00

€ 677.352,48

€ 275.262,63

€ 256.271,87

22

€ 41.746.051,00

€ 26.631.388,50

€ 8.021.531,31

€ 7.456.379,78

147

100%

64%

19%

18%

Totaal

UP: Unieprioriteit - TB: Technische bijstand
Bron: IDEA Consult o.b.v. gegevens van het Departement Landbouw en Visserij

Deze tussentijdse evaluatie van het Belgische OP-EFMZV richt zich zowel op de resultaten als op de
procesvoering van het programma:


Resultaten: in welke mate worden de doelstellingen uit het OP gehaald? Hoe efficiënt werden de
maatregelen geïmplementeerd?



Procesvoering: hoe verloopt de uitvoering van het programma? Is er een goed management en
zijn er gedegen administratieve processen? Zijn de juiste stakeholders betrokken en in voldoende
mate? Wordt er op een voldoende manier gecommuniceerd over het programma?

Worden de vooropgezette resultaten bereikt?
Er worden door Europa zes prioriteiten vooropgesteld in het EFMZV, de zogenaamde Unieprioriteiten
(UP). Vijf ervan zijn in het Belgische programma overgenomen: 2
1.

UP1: Bevordering van een ecologisch duurzame,
concurrerende en op kennis gebaseerde visserij;

hulpbronnenefficiënte,

innovatieve,

2.

UP2: Bevordering van een ecologisch duurzame,
concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur;

hulpbronnenefficiënte,

innovatieve,

1

‘Gecertifieerd’ betekent: aangevraagd bij de Europese Commissie.

2

UP4 (De werkgelegenheid en de territoriale cohesie bevorderen) is niet van toepassing in België.
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3.

UP3: De uitvoering van het GVB stimuleren. Dit gebeurt door het verzamelen van data en de
controle en handhaving van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, sinds het nieuwe GVB
ook rond de aanlandingsplicht;

4.

UP5: Afzet en verwerking bevorderen;

5.

UP6: De uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) bevorderen.

In deze evaluatie gingen we na of de projecten binnen het Belgische EFMZV-programma substantieel
bijdragen aan hogergenoemde prioriteiten. Vooraleer daar ten gronde op in te gaan, twee voorafgaande
opmerkingen:


Het programma kende een late start en de meeste projecten moeten nog inhoudelijk rapporteren
over hun resultaten. De monitoringdata zijn nog beperkt. Dat impliceert dat deze evaluatie in
belangrijke mate gebruik maakt van kwalitatieve informatie, verzameld tijdens interviews en
werksessies.



Het budget van het programma is beperkt, in vergelijking met de andere ESIF-programma’s 3 in
Vlaanderen (ESF, EFRO). De verwachtingen moeten in de juiste verhouding worden geplaatst. Het
Belgische programma telt €41,7 miljoen Europese middelen, nog verder opgesplitst in €36 miljoen
voor Vlaanderen en 5,7 miljoen voor Wallonië. €14 miljoen daarvan is gereserveerd voor
dataverzameling en controle. Zo resten er €28 miljoen Europese middelen voor inhoudelijke
projecten.

We bespreken hieronder de realisaties per Unieprioriteit, voor beide landsdelen.
UP1

UP2

3



34% van de middelen in het OP werden gereserveerd voor UP1. Daarmee is het samen
met UP3 de belangrijkste prioriteit.



De goedgekeurde projecten aan Vlaamse kant hebben vooral betrekking op
investeringen in de visserijvloot in functie van veiligheid (art 32), investeringen in
vissershavens (art 43) en energie-efficiëntie (art 41).



Wallonië heeft 60% van haar middelen ingezet op UP1 en gealloceerd op de aanleg van
vistrappen in een aantal Waalse waterlopen, maar ook op onderzoeksprojecten om het
overlevingspercentage van vissoorten te verbeteren. Met deze projecten realiseert het
Waals Gewest in belangrijke mate haar objectieven rond het verbeteren van de
biodiversiteit en de ecosystemen.



De maatregel rond het beperken van de impact van de visserij op het marien milieu (art
38) loopt achter. Nochtans werd daarvoor het leeuwendeel van de middelen
gereserveerd (€5 miljoen). Er zijn externe oorzaken te noemen voor het uitblijven van
initiatief (zie volgende paragraaf) en het programmabeheer blijft vanzelfsprekend
afhankelijk van projectvoorstellen vanuit de sector. Niettemin menen we dat via een
proactief programmamanagement in de toekomst moet getracht worden om sterker te
sturen op maatregelen die worden onderbenut.



Globaal zien we binnen UP1 waardevolle projecten, maar weinig structurele
investeringen op economisch of ecologisch vlak. Dit gebrek aan structurele investeringen
wordt toegeschreven aan onzekerheden (BREXIT, pulsvisserij), de introductie van de
aanlandingsplicht (meer focus op beheersmaatregelen) en het wegvallen van de steun
voor het vervangen van motoren.



UP2 is gericht op het versterken van de aquacultuursector. Bedrijfseconomisch geen
evident verhaal, ondanks de hoge investeringssteun (40%) die het programma voorziet.

ESIF: Europese Structuur- en Investeringsfondsen.
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UP1

UP3

UP5



34% van de middelen in het OP werden gereserveerd voor UP1. Daarmee is het samen
met UP3 de belangrijkste prioriteit.



De goedgekeurde projecten aan Vlaamse kant hebben vooral betrekking op
investeringen in de visserijvloot in functie van veiligheid (art 32), investeringen in
vissershavens (art 43) en energie-efficiëntie (art 41).



Wallonië heeft 60% van haar middelen ingezet op UP1 en gealloceerd op de aanleg van
vistrappen in een aantal Waalse waterlopen, maar ook op onderzoeksprojecten om het
overlevingspercentage van vissoorten te verbeteren. Met deze projecten realiseert het
Waals Gewest in belangrijke mate haar objectieven rond het verbeteren van de
biodiversiteit en de ecosystemen.



De maatregel rond het beperken van de impact van de visserij op het marien milieu (art
38) loopt achter. Nochtans werd daarvoor het leeuwendeel van de middelen
gereserveerd (€5 miljoen). Er zijn externe oorzaken te noemen voor het uitblijven van
initiatief (zie volgende paragraaf) en het programmabeheer blijft vanzelfsprekend
afhankelijk van projectvoorstellen vanuit de sector. Niettemin menen we dat via een
proactief programmamanagement in de toekomst moet getracht worden om sterker te
sturen op maatregelen die worden onderbenut.



Globaal zien we binnen UP1 waardevolle projecten, maar weinig structurele
investeringen op economisch of ecologisch vlak. Dit gebrek aan structurele investeringen
wordt toegeschreven aan onzekerheden (BREXIT, pulsvisserij), de introductie van de
aanlandingsplicht (meer focus op beheersmaatregelen) en het wegvallen van de steun
voor het vervangen van motoren.



Hoewel het OP streeft naar de ondersteuning van de commerciële ontplooiing van
duurzame aquacultuur, werd binnen UP2 vooral onderzoek gefinancierd (SD1).
Waardevol onderzoek, maar de urgentie groeit om deze inzichten om te zetten in
bedrijfstoepassingen en productie (SD2).



In Wallonië werden vooralsnog enkel collectieve projecten gerealiseerd. Voor collectieve
projecten zijn de voorziene middelen toegekend. De oproep voor bedrijfsprojecten moet
dit jaar nog worden gelanceerd. Het uitstel had te maken met een
bevoegdheidsprobleem tussen twee Ministers (economie en landbouw). Deze vertraging
valt te betreuren, want zo kon er ook geen ervaringsuitwisseling plaats vinden tussen
Vlaanderen en Wallonië.



Deze UP bevat een aanzienlijk deel van de middelen (14 miljoen of 34%). Enkel in
Vlaanderen zijn er projecten. In Wallonië zijn er geen projecten maar is er wel een klein
budget dat voorzien werd bij het opmaken van het OP.



Vanuit deze UP worden de verplichte dataverzameling, monitoringopdrachten en
controle gefinancierd, zoals vastgelegd in Europese regelgeving. De uitvoering is in
handen van ILVO en de Vlaamse Overheid, die hierin beiden ervaring hebben
opgebouwd vanuit eerdere programmaperiodes.



Binnen UP5 zijn zo goed als alle voorziene middelen toegekend, met vooral projecten
rond verwerking.



Naast het versterken van de samenwerking met retailers, stelt zich de vraag of de
mogelijkheden voor korte keten binnen UP5 niet worden onderbenut. De Belgische
visserij is een kleine sector, waarom dan niet verder inzetten op kleinschalige
verkoopkanalen? Het inzetten op korte keten stimuleert ook de kustgemeenschappen
en het toerisme.
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UP1

UP6



34% van de middelen in het OP werden gereserveerd voor UP1. Daarmee is het samen
met UP3 de belangrijkste prioriteit.



De goedgekeurde projecten aan Vlaamse kant hebben vooral betrekking op
investeringen in de visserijvloot in functie van veiligheid (art 32), investeringen in
vissershavens (art 43) en energie-efficiëntie (art 41).



Wallonië heeft 60% van haar middelen ingezet op UP1 en gealloceerd op de aanleg van
vistrappen in een aantal Waalse waterlopen, maar ook op onderzoeksprojecten om het
overlevingspercentage van vissoorten te verbeteren. Met deze projecten realiseert het
Waals Gewest in belangrijke mate haar objectieven rond het verbeteren van de
biodiversiteit en de ecosystemen.



De maatregel rond het beperken van de impact van de visserij op het marien milieu (art
38) loopt achter. Nochtans werd daarvoor het leeuwendeel van de middelen
gereserveerd (€5 miljoen). Er zijn externe oorzaken te noemen voor het uitblijven van
initiatief (zie volgende paragraaf) en het programmabeheer blijft vanzelfsprekend
afhankelijk van projectvoorstellen vanuit de sector. Niettemin menen we dat via een
proactief programmamanagement in de toekomst moet getracht worden om sterker te
sturen op maatregelen die worden onderbenut.



Globaal zien we binnen UP1 waardevolle projecten, maar weinig structurele
investeringen op economisch of ecologisch vlak. Dit gebrek aan structurele investeringen
wordt toegeschreven aan onzekerheden (BREXIT, pulsvisserij), de introductie van de
aanlandingsplicht (meer focus op beheersmaatregelen) en het wegvallen van de steun
voor het vervangen van motoren.



In Wallonië werden binnen deze unieprioriteit promovideo’s gerealiseerd voor
streekeigen vis. De video’s zijn op het internet beschikbaar, maar de indicatoren laten
niet toe om het effect te meten.



Hoewel voor deze prioriteit maar €1 miljoen werd voorzien, blijven de middelen
onderbenut. Deze UP geldt enkel aan Vlaamse zijde.



Deze UP introduceert een nieuwe invalshoek in het EFMZV: het geïntegreerd maritiem
beleid. De opstart verloopt moeizaam, al zijn inmiddels de eerste projecten een feit. Een
aantal initiële projectideeën werden door het programma afgewezen omwille van
‘onvoldoende connectie met het EFMZV’. Deels terecht, maar deels ook omdat er nog
onvoldoende voeling is met deze nieuwe invalshoek.



We adviseren de beheersautoriteit om haar netwerk en scope uit te breiden in functie
van het detecteren en beoordelen van sterke projecten binnen deze UP.

Procesevaluatie
Naast de inhoudelijke evaluatie vond er een procesevaluatie plaats met focus op de uitvoering van het
OP, de betrokkenheid van stakeholders en de communicatie.
We hebben het kort over de algemene uitvoering van het Belgische programma, om vervolgens af te
dalen naar het management van de deelprogramma’s voor respectievelijk Vlaanderen en Wallonië.
Algemene uitvoering van het Belgisch programma
Het nationaal programma is traag opgestart, zowel te wijten aan externe als interne oorzaken. Sinds
begin 2017 is het op kruissnelheid. Stakeholders bevestigen dat er het laatste jaar stabiliteit is gevonden
en routine in de afhandeling van projectaanvragen.
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De vertraging brengt met zich mee dat aan aantal mijlpalen uit het prestatiekader eind 2018 niet worden
gehaald. Als de Commissie een bijsturing aanvaardt van een aantal ingeschatte targets, levert de
controle op de prestatiereserve eind 2018 evenwel geen noemenswaardige problemen op voor België.
Enkel voor UP6 zouden middelen moeten overgeheveld worden naar meer succesvolle maatregelen.
Het Vlaamse deelprogramma
Programmabeheer
Het Vlaamse programma wordt beheerd door een ervaren ploeg van medewerkers. Tegelijk ook een
beperkte cel wat voor een deel de vertraging van het programma verklaart en ook in de toekomst
problemen kan veroorzaken omwille van geen of beperkte back up.
De horizontale uitgangspunten rond gender, non-discriminatie en duurzame ontwikkeling, zijn formeel
geborgen in de procedures en het programma. Tegelijk weten we vanuit de evaluatie dat de
duurzaamheidsaspecten omwille van onderbenutting van een aantal maatregelen zich nog sterker
konden manifesteren.
De behandeling van projecten verloopt vlot en is verder geprofessionaliseerd tegenover de vorige
periode. In het algemeen vinden stakeholders dat de juiste projecten worden geselecteerd en
gefinancierd. Uit de evaluatie van de projectcyclus, komen ook een aantal verbeterpunten naar voor:


Sommige projecten zitten lang ‘vast’ in de selectieprocedure. Data van indiening, advisering en
beoordeling zouden beter op elkaar kunnen afgestemd worden en gecommuniceerd aan de
indieners;



We stellen vast dat er veel aanvragen zijn voor toegankelijke maatregelen en minder tot geen
aanvragen voor minder toegankelijke of nieuwe maatregelen. We adviseren om vanuit het
programmamanagement in de toekomst een actievere rol te spelen in het aantrekken van
projectaanvragen onder minder toegankelijke maatregelen. Dat kan via seminaries rond nieuwe
thema’s of inspiratiemomenten.



In functie van zowel efficiëntie als uniformiteit, lijkt een digitaal projectbeheer aangewezen.



De administratieve formaliteiten rond het programma schrikken sommige kleine spelers af. Het
programma dreigt daardoor een verhaal te worden van enkele grote instellingen (ILVO,
Rederscentrale). Er zou verder gewerkt moeten worden aan mogelijkheden voor kleine spelers om
projecten in te dienen. Vraag is overigens of ook de mogelijkheid voor projecten vanuit lokale
kustgemeenschappen (UP4) niet moet worden geopend, in lijn met LEADER binnen het
plattelandsbeleid.



Het selectieproces kan verder worden geoptimaliseerd door het aantrekken van aanvullende
expertise rond mariene zaken, betere feedback naar afgewezen projectvoorstellen en het
verhelderen van de rol van de werkgroep aquacultuur.



De promotoren geven aan dat de resultaatsindicatoren voor hen moeilijk hanteerbaar zijn. Hierin
is evenwel geen vrije keuze. De resultaatsindicatoren vormen onderdeel van de Europese lijst van
gemeenschappelijke indicatoren. De uitwerking van een robuust, maar tegelijk hanteerbaar
indicatorenkader vormt best een belangrijk onderdeel van de ex ante-evaluatie van het volgende
programma.

Betrokkenheid van stakeholders
Onder de stakeholders heerst er in het algemeen het gevoel dat de juiste partners betrokken zijn bij
het programma. De verschillende belangengroepen zijn vertegenwoordigd in het monitoringscomité. De
werkpunten die tijdens de evaluatie naar boven kwamen zijn:


Voldoende openheid houden en actief benaderen van nieuwe partners, zowel in functie van
innovatie, als omwille van de verbreding van het programma;
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De mogelijkheid tot meer inhoudelijk debat tijdens de bijeenkomsten van het monitoringscomité.

Communicatie
De beheersautoriteit is open en toegankelijk voor vragen vanop het terrein. Informatie wordt op een
correcte manier verstrekt als er wordt naar gevraagd, maar zou wel proactiever kunnen worden
gevoerd. Met zo’n proactiviteit zullen meer nieuwkomers worden bereikt en mensen ‘die de weg nog
niet kennen’. We adviseren ook om op de website meer aandacht te geven aan de verschillende
projecten en hun resultaten.
Het Waalse deelprogramma
Programmabeheer
In Wallonië is het aantal projecten beperkt. Ze worden van kortbij ondersteund en opgevolgd vanuit de
administratie. Via het digitaal project opvolgingssysteem is er een goed overzicht op alle projecten. De
projectcyclus (oproep, indiening, selectie, opvolging) is goed georganiseerd en voldoende transparant.
Zoals hoger aangegeven, is enkel het uitblijven van de oproep voor bedrijfsprojecten aquacultuur
problematisch.
Het aantal terugbetalingen is tot nog toe beperkt, wat te maken heeft met het feit dat bij
investeringsprojecten de kosten vooral aan het einde komen.
De administratieve lasten zijn - zoals in Vlaanderen - aanzienlijk. Voor de individuele bedrijfsprojecten
voorziet SoCoPro in de toekomst in ondersteuning, om het de indieners gemakkelijker te maken.
Betrokkenheid van stakeholders
De visserij- en aquacultuursector is relatief klein in Wallonië, wat een goede kennis van de stakeholders
mogelijk maakt en zorgt voor een goede participatie.
Voor individuele ondersteuningsmaatregelen vloeien de geselecteerde maatregelen voort uit het
strategisch plan 2014-2020 voor de Aquacultuur in Wallonië, dat ruim besproken werd met stakeholders.
Sinds 2014 zijn een aantal omstandigheden gewijzigd, maar door een voldoende ruime interpretatie,
kunnen de noodzakelijke investeringen nog altijd vanuit het programma worden ondersteund.
Follow-up commissies vinden elke zes maanden plaats. Ze verlopen constructief en betrekken de juiste
mensen.
Communicatie
De administratie communiceert aan de stakeholders voldoende over de mogelijkheden die het
programma biedt. Zeker de komende jaren, als de projecten worden beëindigd, willen we de
administratie aanmoedigen om hetzelfde te doen over de bereikte resultaten.

Naar een volgende programmeerperiode
We besluiten met een algemene reflectie richting volgende programmeerperiode. Daarbij hebben we
het in hoofdzaak over het Vlaamse deelprogramma. Voor het Waalse programma kunnen de huidige
prioriteiten o.i. worden aangehouden (aquacultuur en biodiversiteit/ecosystemen).
Het EFMZV ondersteunt de lidstaten in hun beweging naar een duurzame visserijsector. De middelen
voor België zijn beperkt, maar kunnen niettemin een richtingaanwijzer zijn waar we met de Belgische
visserij naar toe willen.
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Sowieso blijft het aanmoedigen van innovatie en technologische vernieuwing noodzakelijk in functie van
meer energie-efficiëntie, het beperken van ongewenste vangsten of het rendabel maken van de
aquacultuursector. Maar tegelijk komen uit deze evaluatie een aantal strategische vragen naar voor die
gaan over het verbinden van de visserij met meer globale maatschappelijke, ecologische en
economische trends: wat met alternatieve of kleinschalige visserij (passieve visserij, kustvisserij)? Op
welke manier zetten we in op het mariene milieu? Wat is de plaats van de korte keten in de vermarkting?
Vinden we synergie tussen de visserij- en aquacultuursector en nieuwe vormen van ‘blauwe groei’
(blauwe cluster)?
In de aanloop naar het volgende OP moet de Vlaamse overheid samen met de stakeholders een
antwoord voorbereiden op deze strategische vragen en vervolgens verwerken in de doelstellingen voor
het nieuwe OP. Op die manier evolueert het programma verder naar een oriënterend beleidsinstrument.

Tussentijdse evaluatie OP Belgische visserij- en aquacultuursector | IDEA Consult | 25 april 2019

13

DEEL 1
Situering en aanpak van deze evaluatie
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1 / Situering en onderdelen van de opdracht
In dit eerste hoofdstuk situeren we de opdracht en de verschillende onderdelen er binnen.

1.1.

Het EFMZV en de Unieprioriteiten er binnen

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is ingevoerd in 2014. Het is de opvolger
van het Europees Visserijfonds (EVF). 4 Het ondersteunt lidstaten van de EU om de doelstellingen van
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) te
behalen. Het wil een concurrerende, ecologisch duurzame, economisch levensvatbare en
maatschappelijk verantwoorde visserij en aquacultuur bevorderen.
In dit kader werd in 2015 het Operationeel Programma voor de Belgische visserij- en aquacultuursector
2014-2020 "Vooruitziend en voortvarend" goedgekeurd door de Europese Commissie. Het bestaat uit
twee grote deelprogramma’s waarbij Vlaanderen zich richt op de visserij, aquacultuur en het marien
milieu terwijl Wallonië inzet op aquacultuur en het aquatisch milieu.
België heeft in zijn operationeel programma alle Unieprioriteiten opgenomen, behalve UP4. De
Unieprioriteiten zijn:
UP1: Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en

op kennis gebaseerde visserij;

UP2: Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en

op kennis gebaseerde aquacultuur;

UP3: De uitvoering van het GVB stimuleren;
UP4: De werkgelegenheid en de territoriale cohesie bevorderen (niet van toepassing in België);
UP5: Afzet en verwerking bevorderen;
UP6: De uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) bevorderen.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) verleent steun in toepassing van Verordening (EU) Nr. 508/2014
van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014. Meer details staan in de toepassingsverordening (EU) Nr. 2015/531.

4
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1.2.

Drie onderdelen in de evaluatie

Zoals beschreven in het bestek en in de evaluatierichtlijnen (evaluation guidelines) van de Fame Support
Unit (working paper en toolbox), valt de tussentijdse evaluatie eigenlijk uiteen in drie deelevaluaties. 5
We geven toelichting bij elk onderdeel in onderstaande tabel.
Tabel 2: onderdelen van de tussentijdse evaluatie

Onderdelen evaluatie
Procesevaluatie

Evaluatie van de
effectiviteit en efficiëntie

Impactevaluatie

Inhoud
De procesevaluatie onderzoekt de uitvoering van het programma en de
manieren om deze uitvoering te verbeteren.
In het bijzonder gaat de aandacht naar:


De betrokkenheid van de partners;



De stand van uitvoering van het Operationeel programma;



De communicatiestrategie en –initiatieven.

De evaluatie van de effectiviteit en de efficiëntie richt zich op de
strategische doelstellingen en maatregelen in het OP:


In welke mate dragen de maatregelen bij aan het behalen van de
doelstellingen uit het OP? (Effectiviteit);



Hoe efficiënt werden de maatregelen geïmplementeerd?

De impactevaluatie onderzoekt de bijdrage van het programma tot de
Unieprioriteiten en de uitdagingen binnen de visserij- en maritieme
sector.
Dit onderdeel zal minder uitgebreid aan bod komen tijdens deze
tussentijdse evaluatie, gezien ook de FAME Support Unit aangeeft dat
een grondige evaluatie van de impact pas zinvol is aan het einde van de
programmaperiode.
Binnen dit onderdeel voorzien we een kwalitatieve reflectie over de
impact van het programma in relatie tot de uitdagingen van de visserijen aquacultuursector vandaag en morgen.

IDEA voert de evaluatie uit conform de Europese Verordening nr. 508/2014 en de methodologie die
door de FAME Support Unit werd uitgewerkt (working paper en toolbox).

5

Guidelines Fame, zie https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/fame_en.
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2 / Evaluatievragen, -methoden en aanpak
We duiden in dit hoofdstuk de evaluatievragen en de methoden en aanpak die we hanteren om er een
antwoord op te geven.

2.1.

Evaluatievragen

Binnen de drie onderdelen van deze tussentijdse evaluatie (proces, effectiviteit en efficiëntie, impact)
zal IDEA antwoord geven op de evaluatievragen die in de working paper en toolbox van FAME worden
vooropgesteld:


Voor de procesevaluatie spreken we over 12 evaluatievragen;



Voor de effectiviteit en efficiëntie zijn er 14 evaluatievragen. Elke evaluatievraag is gerelateerd aan
een specifieke doelstelling uit het OP;



Voor de impact voorzien we een globale reflectie op de algemene evaluatievraag “Wat is de impact
van het EFMZV op het verzekeren van een duurzame, energie-efficiënte, competitieve, innovatieve
en kennis gedreven visserij- en aquacultuursector?” Daarin maken we ook de doorsteek naar post
2020 en formuleren we aanbevelingen voor de oriëntatie van het komende programma.

PROCESEVALUATIE (12 evaluatievragen)
Evaluatievragen partnerschap


EV1.1: Zijn de juiste belanghebbenden / partners betrokken?



EV1.2: Hoe effectief zijn de belanghebbenden / partners betrokken geweest bij de uitvoering van
het OP?

Evaluatievragen uitvoering OP


EV1.3 Hoe effectief is de managementstructuur?



EV1.4: Zijn de administratieve processen effectief gedurende de hele levenscyclus van het project?



EV1.5: Hoe effectief is de voortgang in relatie tot de mijlpalen en doelstellingen?



EV1.6: Zijn de acties ter bevordering van gendergelijkheid en non-discriminatie effectief
uitgevoerd?
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EV1.7: Zijn de acties om duurzame ontwikkeling te bevorderen effectief uitgevoerd?



EV1.8: Hoe effectief is het monitoringsysteem bij het verzamelen, analyseren en monitoren van de
output en van de financiële, procedurele en resultaatindicatoren?



EV1.9: Hoe efficiënt zijn de OP-implementatie-activiteiten in termen van kosten en tijd?

Evaluatievragen Communicatie


EV1.10: Hoe effectief bereikt, informeert en ondersteunt de communicatiestrategie de doelgroepen
in het projectaanvraagproces?



EV1.11: Verhoogt de communicatiestrategie het bewustzijn over de resultaten van het programma?



EV 1.12: Zijn de instrumenten van de communicatiestrategie efficiënt in termen van kosten en tijd?

EFFECTIVITEIT (14 evaluatievragen)
Evaluatievragen i.v.m. UP1: Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij


EV2.1: In welke mate draagt het EFMZV bij tot "vermindering van de impact van de visserij op het
mariene milieu, inclusief het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van ongewenste
vangsten"?



EV2.2: In welke mate draagt het EFMZV bij aan "bescherming en herstel van aquatische
biodiversiteit en ecosystemen"?



EV2.3: In welke mate draagt het EFMZV bij tot "versterking van het concurrentievermogen en de
levensvatbaarheid van visserijbedrijven, inclusief van de kleinschalige kustvloot en de verbetering
van de veiligheid en arbeidsomstandigheden"?



EV2.4: In welke mate draagt het EFMZV bij tot "versterking van de technologische ontwikkeling en
innovatie, inclusief verhoging van de energie-efficiëntie en kennisoverdracht"?

Evaluatievragen i.v.m. UP2: Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur


EV2.5: In welke mate draagt het EFMZV bij aan "versterking van de technologische ontwikkeling,
innovatie en kennisoverdracht in de aquacultuur"?



EV2.6: In hoeverre draagt het EFMZV bij tot "versterking van het concurrentievermogen en de
levensvatbaarheid van aquacultuurbedrijven, waaronder verbetering van de veiligheid of de
arbeidsomstandigheden, voornamelijk van de KMO’s"?



EV2.7: In welke mate draagt het EFMZV bij tot "bescherming en herstel van de biodiversiteit in het
water en verbetering van ecosystemen in verband met de aquacultuur en bevordering van
hulpbronnenefficiënte aquacultuur"?



EV2.8: In hoeverre draagt het EFMZV bij aan "aquacultuur met een hoog niveau van
milieubescherming en de bevordering van diergezondheid en dierenwelzijn en van volksgezondheid
en veiligheid"?



EV2.9: In hoeverre draagt het EFMZV bij aan "de ontwikkeling van beroepsopleiding, nieuwe
professionele vaardigheden en levenslang leren"
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Evaluatievragen i.v.m. UP3: Bevordering van de uitvoering van het GVB


EV2.10: In welke mate draagt het EFMZV bij aan "verbetering en levering van wetenschappelijke
kennis en verzameling en beheer van gegevens"?



EV2.11: In hoeverre draagt het EFMZV bij aan betere "controle en handhaving"?

Evaluatievragen i.v.m. UP5: Marketing en verwerking bevorderen


EV2.12: In welke mate draagt het EFMZV bij aan "verbetering van de marktordening voor visserijen aquacultuurproducten"?



EV2.13: In welke mate draagt het EFMZV bij aan "het aanmoedigen van investeringen in de
verwerkings- en afzetsector"?

Evaluatievragen i.v.m. UP6: Bevordering van de implementatie van de geïntegreerde Maritiem beleid


EV2.14: In welke mate draagt het EFMZV bij tot het "Geïntegreerd maritiem beleid"?

IMPACT
In de guidelines van FAME wordt de evaluatie van de impact verwezen naar de ex postevaluatie.
We zullen ons in de conclusies van deze tussentijdse evaluatie beperken tot een algemene reflectie op
de centrale vraag: “Wat is de impact van het EFMZV op het verzekeren van een duurzame, energieefficiënte, competitieve, innovatieve en kennis gedreven visserij- en aquacultuursector?” Zo mogelijk
maken we daarbij een doorsteek naar de post 2020-periode en formuleren we aanbevelingen voor de
oriëntatie van het komende programma.

2.2.

Evaluatiemethoden

De toolbox van FAME duidt drie soorten van evaluatiemethoden aan: basismethoden, ‘in-depth’
kwalitatieve analyse en ‘in-depth’ kwantitatieve analyse.’ Voor evaluatie van het EMFZV vinden zij vooral
de eerste twee methoden geschikt.
We putten voor deze evaluatie uit de lijst van aangereikte methoden, zowel basismethoden, als
kwalitatieve methoden. We lijsten onze methoden op in onderstaande tabel.
Tabel 3: ingezette methoden voor deze evaluatie

Basismethoden
Analyse van
monitoringdata

Documentstudie



Financiële, procedurele en inhoudelijke informatie uit Infosys



Projectinformatie (projectfiches, voortgangsrapporten)



Programma-informatie (OP, AIR, communicatie, financiële voortgang)



Managementcomité (deelnemers, verslagen, ...)



Context data (evoluties visserij, algemene statistieken)



Literatuuranalyse (ex ante-evaluatie, wetenschappelijke publicaties)
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‘In-depth’ kwalitatieve methoden

Interviews met de beheersautoriteit
Interviews



Interviews met stakeholders (begunstigden, experten, maatschappelijke
actoren)



Focusgroepen met stakeholders om de bevindingen uit de literatuur, de
project- en programmavoortgang (indicatoren) en de interviews te
valideren en te verdiepen.



We zullen de projectcyclus in beeld brengen, van bij het behandelen van
projectideeën tot het afsluiten van projecten. Op die manier kunnen we
goede praktijken en mogelijke verbeterpunten detecteren.



In de media- en communicatieanalyse onderzoeken we of via de
ingezette kanalen en de frequentie van communicatie de stakeholders
voldoende worden bereikt.

Focusgroepen

Process mapping
Media- en
communicatieanalyse
Triangulatie

Door het gecombineerd gebruik van methoden (triangulatie) verzekeren we ons van voldoende
onderbouwde conclusies. Concreet betekent dit dat we per evaluatievraag verschillende bronnen en
methoden (data-analyse, interviews, ...) inzetten om informatie te verzamelen.

2.3.

Aanpak

De aanpak van de evaluatie verloopt in vier fasen, zoals geïllustreerd in onderstaande figuur.
(20/11/2018)

Fase 1: Structurering

r

"I

(documentscan, templates interviews en focusgroepen)

Startnota

+
Eerste stuurgroepvergadering
(medio december 2018)
~

Fase 2: Dataverzameling
Ind icatoren

(

Interviews

(

Focusgroepen

Fase 3: Analyse resultaten

)
Tweede stuurgroepvergadering
Eind februari 2019

]

~
Fase 4: Conclusies en aanbevelingen

r
Ontwerp-eindrapport

+

(

Opl evering ei ndrapport

]

Derde stuurgroepvergadering
April 2019
\.
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Fase 0: opstart


Tijdens de startvergadering (20/11/2018) werd het verloop van de opdracht afgestemd met de
opdrachtgever. Na de startvergadering werd de beschikbare monitoringdata en een aantal andere
relevante documenten ter beschikking van Idea Consult gesteld.

Fase 1: structurering


Documentscan van de beschikbare data en documenten.



Opmaak interviewtemplates en formats voor de focusgroepen en casestudies

Fase 2: dataverzameling
Om verder inzicht te krijgen in de werking en prestaties van het Belgisch operationeel programma
werden er helikopterinterviews georganiseerd met de programma-verantwoordelijken aan Vlaamse
en Waalse kant.


Het interview aan Vlaamse kant vond plaats op 26/11/2018 in Brugge.



Het interview aan Waalse kant vond plaats op 28/11/2018 in Namen.

Vervolgens verliep de dataverzameling per landsgedeelte aan de hand van diepte-interviews, ronde
tafels en casussen.
Voor Vlaanderen:




diepte-interviews met vertegenwoordigers uit verschillende groepen:


15/01/2019 – Rederscentrale: Emiel Brouckaert (directeur)



16/01/2019 – ILVO : Hans Polet (directeur), Els Vanderperren en Daan Delbare (aquacultuur)



16/01/2019 – FOD leefmilieu: Saskia Van Gaever (dienst Marien Milieu)



16/01/2019 – Natuurpunt: Krien Hansen (beleidsmedewerker Noordzee en visserij)



17/01/2019 – Vlaamse visveiling: Sylvie Becaus (algemeen directeur)



18/01/2019 – Inagro: Stefan Teerlinck (coördinator aquacultuur)



22/01/2019 – Provincie West-Vlaanderen: Frans Coussement (programma facilitator)

focusgroepen waar de inzichten en conclusies uit de vorige evaluatie-onderdelen besproken en
gevalideerd konden worden.


Een focusgroep over ‘visserij, marketing en verwerking’ vond plaats op 23/01/2019 in
Oostende. Er namen 15 stakeholders aan deel;



Een focusgroep over ‘aquacultuur’ vond plaats op 5/02/2019, opnieuw met 15 deelnemers.

Voor Wallonië:


diepte-interview op 30/01/2019 met Benoît Thomassen van SoCoPro (chargé de mission
Aquaculture).



casestudies van representatieve projecten:


UP1: Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve,
concurrerende en op kennis gebaseerde visserij
―

Vistrap in de Lesse in Dinant (21/02/2019 - Catherine Poncelet);
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―




Uitzoeken van vaccin tegen Anguillid herpesvirus 1 – aal (anguille) (ULg) (18/03/2019 –
Alain Vanderplasschen).

UP2: Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve,
concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur
―

Ondersteuning van de sector van aquacultuur door SoCoPro (30/01/2019 & 08/03/2019
– Benoît Thomassen);

―

Onderzoek op productie van steuren (esturgeons) en sla (Jemblours/Gembloux)
(22/02/2019 - Thomas Tomson).

UP5: Marketing en verwerking bevorderen
―

Korte promotiefilmpjes (30/01/2019 & 08/03/2019 – Benoît Thomassen).

Fase 3: analyse van de resultaten
In deze fase worden alle verzamelde gegevens verwerkt, gestructureerd en geanalyseerd in functie van
de evaluatievragen. Op basis hiervan komen we tot concrete bevindingen over het functioneren en
presteren van het OP.

Fase 4: eindrapportage met conclusies en aanbevelingen
In de eindrapportage doen we evaluatieve uitspraken en formuleren we conclusies over het al dan niet
functioneren van het OP. Op basis daarvan benoemen we de succesfactoren (wat werkt, wat werkt
minder) en formuleren we aanbevelingen en mogelijke ontwikkelingspistes.
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DEEL 2
Algemene voortgang van het programma
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1 / Opstart en voortgang van het OP
In dit hoofdstuk schetsen we een globaal beeld van de voortgang van het programma in België. We
staan stil bij:


De specifieke Belgische context waarbinnen het OP is opgesteld;



De opstart en het verloop van het Belgische OP binnen het Europese kader;



De voortgang van het OP: de aard en het aantal projecten dat tot nu toe werd goedgekeurd en de
opname van de voorziene financiële middelen;



De voortgang van het OP in relatie tot het prestatiekader.

1.1.

De Belgische visserij- en aquacultuursector

België beschikt over ongeveer 67 km kust langs de Noordzee en een commercieel waterwegennet van
ongeveer 1.500 km. De kuststrook is volledig gelegen in het Vlaamse gewest en de voornaamste
vishavens zijn Zeebrugge en Oostende. In Antwerpen ligt de belangrijkste commerciële haven van
België. De Belgische waters (3.454 km2) liggen in de Noordzee en worden voor diverse activiteiten
gebruikt, onder meer: visvangst, zandwinning, scheepvaartverkeer, natuurgebieden, windenergie en
toerisme. Hierdoor is er een toenemende ruimtelijke druk. Om de verschillende activiteiten te verzoenen
stelde de federale overheid in 2014 een marien ruimtelijk plan op. Momenteel loopt de opstelling van
een nieuw ruimtelijk plan, in samenspraak met het Vlaamse Gewest, voor de periode 2020-2026. Dit
zal mee bepalen waar en hoe er in de komende jaren aan zeevisserij en maricultuur gedaan kan worden.
Eind 2017 waren er in de Belgische visvloot 71 zeevissersvaartuigen (13.712 GT en 45.051 kW
motorvermogen), waarvan 34 behoren tot het grote vlootsegment en 37 tot het klein vlootsegment 6.
De gemiddelde leeftijd van een vissersvaartuig is in België 30 jaar, 15 van de 71 zijn reeds 40 jaar of
ouder. De vloot is voornamelijk actief in de EU-wateren, voornamelijk de Noordzee, het Oostelijke
Kanaal en het Bristol-kanaal, en de Keltische Zee. Het merendeel van de vaartuigen wordt gebruikt voor
gemengde demersale visserij, op hoofdzakelijk schol en tong. Daarnaast komen nog garnaalvisserij,
bordenvisserij (vnl. kabeljauw) en nephrops-visserij voor. De Belgische visvloot voerde in 2017 in het
totaal 22.142 ton vis aan en verkocht hiervan 16.648 ton in Vlaamse havens, goed voor 67,2 miljoen
euro 7. Het meeste, 10.718 ton, werd afgezet in Zeebrugge. Schol neemt het grootste deel van het

6

Jaarlijks Vlootrapport 2017 België, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

7

Op basis van StatBel.
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aangevoerde volume in, ongeveer 34%, terwijl tong met 10% volume instaat voor het hoogste
waardecreatie (28%).
De verkoop van visserijproducten aangeland in België, gaat hoofdzakelijk via de Vlaamse Visveiling. Dit
is een private veiling met twee grote vestigingen: de veiling van Zeebrugge en van Oostende. De veiling
is een belangrijke schakel tussen de (familiale) aanbieders en industriële opkopers. Om rendabel te
blijven en investeringen te kunnen doen heeft de veiling een voorspelbaar en constant aanvoervolume
nodig.
De aquacultuursector is in België van beperkte grootte. In 2016 rapporteert het FAO 8 een
productiewaarde van 44 ton en 0,5 miljoen euro. De sector bevindt zicht traditioneel voornamelijk in
Wallonië, voor de kweek van forel. Ondanks de wetenschappelijke kennis op onze universiteiten, telt de
aquacultuursector slechts een gering aantal commerciële bedrijven. De sector zou echter een belangrijke
rol kunnen spelen bij het invullen van de toenemende vraag naar lokale, duurzame en gezonde
producten. In 2014 stelde België een Nationaal Strategisch Actieplan voor aquacultuur op, waarin voor
beide gewesten wordt uitgewerkt hoe de sector kan groeien. Aquaponics 9 en maricultuur bieden
interessante perspectieven.
Het Belgische operationeel programma (OP) voor het EFMZV is opgesteld met de specifieke noden van
de Belgische visserij- en aquacultuursector in gedachte. Hierbij zijn, onder meer, de economische
leefbaarheid, verjonging, ecologische duurzaamheid en innovatie belangrijke aandachtspunten.

De beschikbare middelen
Het totale budget voor België tijdens de programmaperiode bedraagt €68.446.265,67, waarvan
€41.746.051 EFMZV-middelen (inclusief 6% prestatiereserve) en €26.700.214,67 nationale bijdrage.
Vlaanderen krijgt €36.047.742,00 (86%) van de EFMZV-middelen ter beschikking, Wallonië
€5.698.309,00 (14%).
De verdeling van de Belgische EFMZV-middelen over de verschillende Unieprioriteiten (UP) wordt
getoond in tabel 5. Voor enkele maatregelen wordt er in de EFMZV-verordening 10 een verplicht budget
vastgelegd, deze bedragen worden cursief getoond in de tabel.

8

Food and Agriculture Organization (o.b.v. cijfers via de FOD Economie).

Aquaponics is een methode om voedsel te verbouwen, waarbij conventionele aquacultuur gecombineerd wordt met hydrocultuur
(het kweken van planten in water).

9

10

Verordening nr. 508/2014, artikel 13.
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Tabel 4: Toewijzing van de EFMZV-middelen over de Unieprioriteiten (UP), technische bijstand (TB) en maatregelen
UP/Maatregel
1 Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij

EFMZV
€ 14.375.000,00

Art. 41.2 Vervanging of modernisering van hoofd- of
hulpmotoren

2
3

Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur
De uitvoering van het GVB stimuleren

5

Afzet en verwerking bevorderen

€ 600.000,00
€ 6.725.000,00

16%

€ 14.244.645,00

34%

€ 4.101.406,00

10%

€ 1.000.000,00
€ 1.300.000,00
€ 41.746.051,00

2%
3%
100%

Art. 77 Gegevensverzameling
Art. 76 Controle en handhaving

€ 8.680.680,00
€ 5.547.965,00

Art. 67 Steun voor opslag

6
TB

€ 201.406,00

De uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) bevorderen
Technische bijstand
Totaal

Bron: IDEA Consult o.b.v. gegevens van het Departement Landbouw en Visserij

1.2.

%
35%

Opstart en bijsturing van het OP

Onderstaande figuur geeft de belangrijkste gebeurtenissen weer rond het Belgisch operationeel
programma EFMZV sinds 2013.
Figuur 1: verloop van het EFMZV-programma in de tijd
2016: Eerst e projecten
worden ingediend

12/ 2020: Afloop
programma

02/ 2018: Eerste wijziging OP ]

Uitbetaling tot n+3

L

2015
ESIF-verordening
(1303/ 2013)

2016

2017

02/ 12/2015: OP België
goedgekeurd

operationali sering

12/ 2015: Afsluiting EVF

Midden 2017: Eerste

2018

2019

2020

certificaties

Opstart
De financieringsperiode voor het EFMZV-fonds loopt van 2014 tot 2020. De opstart van het Belgische
programma kende vertraging omwille van diverse redenen:


De Europese regelgeving was niet klaar tegen de opstart van de programmeerperiode. De Europese
verordening 11 met de gemeenschappelijke en algemene bepalingen voor de ESI-fondsen (Europese
Structuur- en Investeringsfondsen) was pas in december 2013 af. Hierdoor was de specifieke
EFMZV-verordening 12 pas beschikbaar halverwege mei 2014.



Het programma ressorteert in de periode 2014-2020 voor het eerst onder de gemeenschappelijke
paraplu van de ESI-fondsen. Dit betekent dat het ook voor het eerst te maken heeft met de
gemeenschappelijke bepalingen voor deze fondsen. Deze nieuwe context en de bijhorende
verplichtingen (bv. audit van de beheersstructuren) heeft voor vertraging gezorgd.

11

Verordening nr. 1303/2013.

12

Verordening nr. 508/2014.
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De afronding van het Europees Visserijfonds (EVF) heeft langer geduurd dan voorzien. Op het eind
van het EVF-programma zijn nog ongebruikte Waalse middelen overgeheveld naar Vlaanderen. Die
overheveling van middelen en de additionele projecten die daarmee konden worden gerealiseerd
vroegen alle aandacht van het programmasecretariaat. Door de beperkte capaciteit ervan kon het
afsluiten van het EVF-programma niet op een volwaardige manier gecombineerd worden met de
opstart van het nieuwe programma.

Het Belgisch operationeel programma werd uiteindelijk goedgekeurd door de Europese Commissie eind
2015 en de plechtige opstelling van het programma vond plaats in januari 2016 voor Wallonië en mei
2016 voor Vlaanderen. Hoewel er al projecten konden worden ingediend, was 2016 vooral een
opstartjaar met nog belangrijke stappen in de operationalisering van het OP, zoals: officialisering van
het monitoringcomité, de aanduiding of ‘designation’ van de autoriteiten, het evalueren van het beheersen controlesysteem, de goedkeuring van de selectiecriteria voor de projecten, de informatieverspreiding
en lancering van het programma. In 2017 was het programma op volle toerental en werden volop
projecten opgestart.
Eerste bijsturing van het OP
Op 19/02/2018 werd een eerste wijziging van het OP goedgekeurd door de Europese Commissie:


Artikel 28 werd opnieuw ingevoerd, nadat het eerst, samen met enkele andere kleinere artikels uit
het programma was geschrapt, op vraag van de Commissie naar een grotere concentratie van
middelen. Partnerschappen opgezet onder deze maatregel zullen bijdragen aan de
kennisoverdracht en samenwerking die nodig is om maximaal selectief te vissen en ongewenste
vangsten maximaal te vermijden;



De definitie van betoelaagbare acties onder aquacultuur werd opengetrokken naar open
watersystemen conform het gewijzigd Nationaal Strategisch Plan voor Aquacultuur;



Een administratieve aanpassing werd doorgevoerd m.b.t. de oormerking van de middelen aan de
klimaatdoestellingen.

Mogelijke tweede bijsturing van het OP
In december 2018 werd er door het monitoringscomité besloten om een tweede wijziging aan te vragen
bij de Commissie om de financiële- en outputindicatoren van UP 1 en 2 bij te stellen. De aanvraag is
momenteel nog in behandeling.

1.3.

Voortgang van het OP

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de benutting van de EFMZV-middelen voor België op
30/11/2018. In totaal werden reeds 64% van de EFMZV-middelen toegekend, 19% uitbetaald en 18%
gecertifieerd 13.
Er werden tot nog toe 147 projecten goedgekeurd, waarvan bijna de helft onder UP1. Een volledig
overzicht van de goedgekeurde projecten is te vinden in de bijlage (B.III en B.IV). De geselecteerde
projecten zijn voornamelijk individuele steunaanvragen, maar er werden ook een 15-tal collectieve
projecten geselecteerd.

13

‘Gecertifieerd’ betekent: aangevraagd bij de Europese Commissie
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Tabel 5: Overzicht benutting EFMZV-middelen, België, 30/11/2018
EFMZV-budget

toegekende steun

betaalde steun

gecertificeerd

Aantal
projecten

UP 1

€ 14.375.000,00

€ 7.229.704,62

€ 1.362.210,65

€ 1.279.857,02

69

UP 2

€ 6.725.000,00

€ 2.086.205,23

€ 551.984,68

€ 551.984,68

16

UP 3

€ 14.244.645,00

€ 12.613.984,92

€ 4.291.774,80

€ 4.291.774,80

4

UP 5

€ 4.101.406,00

€ 3.600.101,86

€ 1.540.298,55

€ 1.076.491,41

33

UP 6

€ 1.000.000,00

€ 424.039,39

€ 0,00

€ 0,00

3

TB

€ 1.300.000,00

€ 677.352,48

€ 275.262,63

€ 256.271,87

22

€ 41.746.051,00

€ 26.631.388,50

€ 8.021.531,31

€ 7.456.379,78

147

100%

64%

19%

18%

Totaal

UP: Unieprioriteit - TB: Technische bijstand
Bron: IDEA Consult o.b.v. gegevens van het Departement Landbouw en Visserij

Territoriale spreiding van de projecten
Van de toegekende EFMZV-steun werd €21.779.337,07 toegekend in Vlaanderen (82%) en
€4.848.754,18 in Wallonië (18%). Van de 147 projecten werden er 125 door het Vlaamse
deelprogramma geselecteerd. Het meeste aantal projecten lopen in West-Vlaanderen, de kustprovincie,
terwijl het grootste aandeel van het geld naar Oost-Vlaanderen gaat, hoofdzakelijk door het bedrag
toegekend aan ILVO voor het nationaal gegevensverzamelingsprogramma (NDGP) (tabel 7).
Figuur 2: toegekende EFMZV-middelen en toegekende projecten per Belgische provincie*, 30/11/2018

740

16
( 150901

18

3

( 1 507103

( 224 975
(3116677

15

*provincie waar de hoofdzetel van de begunstigde zich bevindt. Dit is niet altijd de locatie waar het project uitgevoerd wordt
Bron: IDEA Consult o.b.v. Infosys data

Omvang van de projecten
Onderstaande tabel geeft de tien projecten weer waaraan het meeste EFMZV-middelen toegekend
werden. Deze projecten zijn goed voor 58% van de toegewezen middelen. De eerste vier projecten zijn
de verplichte controle- en dataverzamelingsprogramma’s van het EFMZV. Drie van de overige zes
projecten zijn Waalse projecten rond het creëren van doorgangen (vistrappen) voor migrerende vissen
in de binnenwateren.
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Tabel 6: Top 10 toegekende EFMZV-subsidies, België, 30/11/2018
EFMZV
subsidie
€ 5.335.835,91

Begunstigde

naam actie

UP

SD

Art.

ILVO EV

NDGP 2017-2020

VL

3

1

77

€ 3.420.654,51

ILVO EV

NDGP 2015-2017

VL

3

1

77

€ 2.053.147,50

Vlaamse overheid

controleprogramma 15-16

VL

3

2

76

€ 1.804.347,00

Vlaamse overheid

controleprogramma 17-18

VL

3

2

76

€ 682.538,85

Ville d'Andenne

WAL

1

2

44.6

€ 600.000,00

Service Public de
Wallonie - DGO2

WAL

1

2

44.6

€ 382.922,94

Aqua4C NV

Amélioration
hydromorphologique du
cours d'eau d'Andenelle
Aménagement d’une passe à
poissons sur la Lesse
(Dinant)
vetmesterij omegabaars

VL

2

2

48.1.a-d,f-h

€ 373.497,00

Université de Namur

WAL

1

2

44.6

€ 373.340,63

Rederscentrale CV

Optimisation des
performances des smolts
dans le bassin mosan
VSAT

VL

1

4

32

€ 370.460,50

ILVO EV

combituig

VL

1

5

26

Bron: IDEA Consult o.b.v. gegevens van het Departement Landbouw en Visserij

Bespreking van het monitoringsysteem
Voor de uitvoering van het Belgische OP werden er voor elke Unieprioriteit een aantal strategische
doelstellingen (SD) opgesteld. Vervolgens werden binnen elke SD een aantal maatregelen geselecteerd,
gebaseerd op artikels uit de EFMZV-verordening. De uitvoering van deze maatregelen moet leiden tot
het behalen van de SD en zo de UP. Een overzicht van de interventielogica per UP wordt gegeven in de
bijlage (B.I).
Om de uitvoering en de prestaties van het OP te kunnen opvolgen worden er vier soorten indicatoren
gehanteerd:
Contextindicatoren (CI)
De contextindicatoren geven de uitgangssituatie in de lidstaat weer. Er werden een 20-tal CI vastgelegd
in het OP aan het begin van de programmaperiode.
Output- en financiële indicatoren (OI en FI)
Per maatregel werd in het OP vastgelegd hoeveel projecten er uitgevoerd zullen worden en hoeveel
financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn. De OI worden uitgedrukt in het aantal acties rond een
thema, de FI worden uitgedrukt in Euro. De bijlage (B.VI) bevat een lijst van de outputindicatoren in
het Belgische OP.
Aan de hand van de OI en FI rapporteert de beheersautoriteit jaarlijks naar het Monitoringcomité en de
Europese commissie hoeveel projecten en middelen er besteed zijn in het afgelopen jaar.
Resultaatindicatoren (RI)
Om de effectiviteit van het OP in zijn geheel te kunnen opvolgen en te kwantificeren (‘het bruto-effect’)
werden er voor elke SD een aantal algemene resultaatindicatoren vastgelegd. De gekozen
resultaatindicatoren voor het Belgische OP zijn terug te vinden in de bijlage (B.I). Het voordeel van
kwantitatieve gegevens is dat er op EU-niveau gerapporteerd kan worden en tussen lidstaten vergeleken
kan worden.
De bijdragen van een project aan de gekoppelde RI wordt opgenomen in de projectaanvraag door de
indiener. Deze inschatting wordt na voltooiing van het project geverifieerd door de beheersautoriteit.
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Infosys
De indicatoren worden bijgehouden in de Infosys-database. Deze database werd door de Europese
Commissie in het leven groepen om robuuste monitoringgegevens te garanderen op het niveau van
afzonderlijke acties. Zo wordt er in Infosys, naast de bijgehouden indicatoren, ook per project informatie
bijgehouden over de begunstigde (bv. geslacht, grootte van het bedrijf) en de concrete actie (bv. soort
activiteiten, aantal betrokken vissers).
De Infosys-database stelt lidstaten in staat om hun OP vlot op te volgen, analyses uit te voeren en
periodiek te rapporteren.

Evaluatie het monitoringsysteem
Hieronder gaan we in op het systeem en het gebruik van de indicatoren. Het al dan niet behalen ervan
komt aan bod in de delen 3 en 4.
Evaluatievraag monitoringsysteem:


EV1.8: Hoe effectief is het monitoringsysteem bij het verzamelen, analyseren en monitoren van
de output en van de financiële, procedurele en resultaatindicatoren?

Output- en financiële indicatoren
De OI en FI worden over het algemeen beschouwd als geschikte indicatoren om de vooruitgang van
het OP bij te houden.
Door de nieuwe wetgeving was het bij de opstart van het OP voor de administratie echter geen
gemakkelijke taak om realistische streefdoelen te bepalen. Hierdoor werden er bepaalde
inschattingsfouten 14 gemaakt bij de verdeling van projecten en middelen over de verschillende
maatregelen in het OP. Nu het programma een aantal jaar draait beginnen de planning en uitvoering
uiteen te lopen.
Resultaatindicatoren (RI)
RI zijn een nieuw element in deze programmaperiode. Daarom werd er door de administratie een
handleiding opgesteld met uitleg over de verschillende RI.
Bij projectindieners worden de RI niettemin ervaren als een ergerlijk onderdeel voor het verkrijgen van
publieke fondsen. Terwijl er in het algemeen begrip is voor het belang van een opvolging van de
resultaten, vinden de promotoren dat de RI complex zijn en niet altijd relevant. De indicatoren vatten
niet altijd de vooropgestelde resultaten van de projecten. Hoofdzakelijk bij innovatie- of collectieve
projecten zijn de RI soms niet van toepassing op het project. De nadruk van de RI ligt momenteel sterk
op productiviteitsverhogingen, in ton, terwijl de focus van bijvoorbeeld innovatieprojecten niet perse
ligt op het produceren van hoge tonnages. Voor sommigen is ook tewerkstelling (VTE) belangrijker dan
volume in tonnages.
Ook de beheersautoriteit worstelt met het gegeven van de resultaatsindicatoren. Resultaten zijn
vooreerst niet altijd kwantitatief vast te stellen en bovendien stellen sommige effecten zich in vele
gevallen pas na jaren (bv. stijging van de nettowinst door innovatie).

14
Het werkdocument met een nauwkeurige omschrijving van de gemeenschappelijke indicatoren en informatie over de manier
waarop deze moet worden gebruikt, is pas vrij laat in het programmeringsproces beschikbaar gesteld. Dat heeft bij meerdere LS
tot misverstanden geleid. Verder werden er bij de opstelling van de OP's verschillende methoden gehanteerd voor het bepalen
van streefdoelen voor de resultaten die zij voornemens waren te bereiken.
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Binnen de huidige periode is er weinig bijsturing mogelijk. De indicatoren maken ook onderdeel uit van
de set van gemeenschapppelijke Europese indicatoren. Het is aangewezen om het indicatorenkader als
een expliciet objectief op te nemen in de ex ante-evaluatie van het volgende programma.
Infosys
Infosys is een handige tool bij de opvolging van het OP. Dit is echter enkel het geval bij een zorgvuldige
en consistente invulling van de uitvoeringsgegevens. In Vlaanderen is de informatie niet altijd volledig.
Zo zijn de uitvoeringsgegevens van de betrokken actie (Infosys, kolom 21) niet altijd ingevuld, waardoor
er interessante informatie verloren gaat. Het is bijvoorbeeld niet altijd aangegeven of het om zeevisserij
of binnenvisserij gaat en ook de NUTS-code is niet overal ingevuld. Verder zijn er enkele
onzorgvuldigheden terug te vinden die de analyse van de data bemoeilijken, een voorbeeld hiervan is
het gebruik van uiteenlopende schrijfwijzen voor eenzelfde begunstigde. Een digitaal projectbeheer
zoals in Wallonië het geval is, zou in onze ogen de volledigheid en de uniformiteit bevorderen, los van
de tijdwinst die het brengt.

1.4.

Voortgang in relatie tot het prestatiekader

In het OP heeft België mijlpalen en streefdoelen benoemd voor bepaalde output- en financiële
indicatoren voor respectievelijk 2018 en 2023. Het behalen van de mijlpalen is belangrijk in functie van
het uitkeren van de zogenaamde prestatiereserve. In deze programmeerperiode wordt de uitbetaling
van 6% van de EFMZV-middelen afhankelijk gesteld van het al dan niet behalen van deze mijlpalen.
Voor programma’s en prioriteiten waarvan de mijlpalen niet zijn verwezenlijkt eind 2018, dienen de
lidstaten een herverdeling van de middelen voor te stellen over prioriteiten waarvan de mijlpalen wel
zijn verwezenlijkt. De bedoeling is om zo te garanderen dat op het einde van de programmaperiode alle
middelen besteed zijn. De herverdeling dient wel steeds overeen te stemmen met de vereisten voor
thematische concentratie en de minimumtoewijzingen.
Evaluatievragen uitvoering OP


EV1.5: Hoe effectief is de voortgang in relatie tot de mijlpalen en doelstellingen?

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de voortgang van het programma in relatie tot de
mijlpalen (2018) en streefdoelen (2023) die in het OP worden vooropgesteld (tabel 8). De financiële
bedragen in deze tabel zijn de som van de gecertificeerde EFMZV- en nationale steun.
Een UP komt in aanmerking voor de prestatiereserve indien alle indicatoren voor deze UP minstens 85%
van de 2018 mijlpaal hebben gehaald. Indien er drie of meer indicatoren voor een UP zijn, mag er één
indicator tussen 75% en 85% zitten. Indien voor een UP twee indicatoren in 2018 onder 65% zitten
wordt er gesproken van ernstige tekorten, met mogelijke opschorting onder bepaalde voorwaarden van
de tussentijdse betalingen tot gevolg. Een beschrijving van de outputindicatoren is terug te vinden in
de bijlage (B.VI)
Volgens deze regelgeving is de situatie in België momenteel enkel gunstig voor UP3 en UP5. Bij UP1 is
er sprake van een ernstige achterstand.
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Tabel 7: voortgang prestatiekader België (30/11/2018)
streefdoel 2023
UP1
Financiële indicator*
Output indicator**
1.4
1.3
UP2
Financiële indicator
Output indicator
2.2
UP3
Financiële indicator
Output indicator
3.2
3.1
UP5
Financiële indicator
Output indicator
5.1
5.2
UP6
Financiële indicator
Output indicator
6.2

artikel
38, 39
43
artikel
48.1.a-d, f-h
artikel
77
76
artikel
66
68
artikel
80.1.c

mijlpaal 2018

%2018

€ 26.367.669,67

€ 6.000.000,00

€ 2.111.791,03

35%

45
3

25
1

10
9

40%
900%

€ 12.515.000,00

€ 3.000.000,00

€ 1.032.960,08

34%

10

4

3

75%

€ 17.035.256,00

€ 7.000.000,00

€ 5.243.729,58

75%

2
3

1
1

2
2

200%
200%

€ 7.911.406,00

€ 1.500.000,00

€ 1.996.805,43

133%

1
25

1
10

3
8

300%
80%

€ 1.333.334,00

€ 250.000,00

€ 0,00

0%

5

2

2

100%

gecertificeerde EFMZV en nationale steun
**voor beschrijving van de outputindicatoren, zie bijlage (B.VI)
Bron: IDEA Consult o.b.v. gegevens van het Departement Landbouw en Visserij

*

huidige situatie

Uit bovenstaande tabel blijkt dat België voor enkele mijlpalen slecht scoort, vooral bij UP 1, 2 en 6. De
lage financiële cijfers komen grotendeels door de late en trage opstart van het programma. Bij de
outputindicatoren werden enkele inschattingsfouten gemaakt wat betreft de keuze van maatregelen
voor het prestatiekader en bij de bepaling van de hoogte van de mijlpalen. Om die eerste reden wordt
slechts een klein aandeel van het totaal aantal projecten getoond in het prestatiekader, bovendien
representeren deze projecten slechts een fractie van de uitgegeven middelen.
Om deze situatie te remediëren werd er in december 2018 een aanvraag ingediend bij de Europese
Commissie (EC) om het prestatiekader te wijzigen. Het voorgestelde prestatiekader wordt weergegeven
in tabel 9. Hierin stelt België voor om de financiële- en outputindicatoren van UP 1 en 2 bij te stellen.
Bij beide UP’s wordt een outputindicator toegevoegd en worden de streefdoelen en mijlpalen
herverdeeld. Zo wordt het streefdoel van 45 projecten voor outputindicator 1.4 opgesplitst, 15 blijven
behouden onder 1.4 en de overige 30 worden aan indicator 1.9 toegevoegd. Deze nieuwe versie werd
nog niet goedgekeurd door de EC.
Indien deze wijzigingen worden goedgekeurd zou de situatie in België gunstig zijn voor vier van de vijf
UP’s, namelijk: UP 1, 2, 3 en 5. Enkel de prestatiereserve van UP6 zou dan geheralloceerd moeten
worden.
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Tabel 8: voorgestelde aanpassingen in prestatiekader en huidige vooruitgang (30/11/2018)
streefdoel 2023
UP1
Financiële indicator*
Output indicator**
1.4
1.9
1.3
UP2
Financiële indicator
Output indicator
2.2
2.1
UP3
Financiële indicator
Output indicator
3.2
3.1
UP5
Financiële indicator
Output indicator
5.1
5.2
UP6
Financiële indicator
Output indicator
6.2

artikel
38, 39
32
43
artikel
48.1.a-d, f-h
47
artikel
77
76
artikel
66
68
artikel
80.1.c

mijlpaal 2018

%2018

€ 26.367.669,67

€ 2.700.000,00

€ 2.111.791,03

78%

15
30
9

10
15
5

10
26
9

100%
173%
180%

€ 1.032.960,08

77%

€ 12.515.000,00

€ 1.350.000,00

6
14

3
10

3
10

100%
100%

€ 17.035.256,00

€ 7.000.000,00

€ 5.243.729,58

75%

2
3

1
1

2
2

200%
200%

€ 7.911.406,00

€ 1.500.000,00

€ 1.996.805,43

133%

1
25

1
10

3
8

300%
80%

€ 1.333.334,00

€ 250.000,00

€ 0,00

0%

5

2

2

100%

gecertificeerde EFMZV en nationale steun
**voor beschrijving van de outputindicatoren, zie bijlage (B.VI)
Bron: IDEA Consult o.b.v. gegevens van het Departement Landbouw en Visserij

*

huidige situatie
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2 / Horizontale uitgangspunten
In dit hoofdstuk bespreken we op welke manier het programma opvolging en uitvoering geeft aan de
horizontale uitgangspunten binnen de ESI-fondsen 15:


Gendergelijkheid en non-discriminatie;



Duurzame ontwikkeling.

Dit sluit aan bij de evaluatievragen in onderstaande kader.
Evaluatievragen horizontale uitgangspunten


EV1.6: Zijn de acties ter bevordering van gendergelijkheid en non-discriminatie effectief
uitgevoerd?



EV1.7: Zijn de acties om duurzame ontwikkeling te bevorderen effectief uitgevoerd?

Gender en non-discriminatie
Het Belgisch programma wil op diverse manieren bijdragen aan het vergroten van de rol en betekenis
van vrouwen in de visserijsector. Alle facetten van het Belgische OP werden opgesteld volgens het
principe van gelijke kansen.
Naast dit normatieve kader zijn specifieke bepalingen genomen om de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen en de integratie van het beginsel van gelijke kansen te bevorderen in de verschillende stadia
van de uitvoering van het programma:


Ingediende projecten worden geanalyseerd m.b.t. het respecteren van het horizontaal beleid;



In de monitoring van projecten worden de verplichtingen herinnerd met betrekking tot gelijke
kansen.

Verder wordt er in werkgroepen en organen van het programma gelet op een minimale
vertegenwoordiging van 1/3 van elk geslacht.

Duurzame ontwikkeling
Het OP beschrijft te willen inzetten op duurzame ontwikkeling op volgende manieren:


In het Geïntegreerd Maritiem Beleid ligt de focus op niet-visserij-gerelateerde maatregelen
rond duurzaamheid. Er wordt gedacht aan acties omtrent afval in de Noordzee of
sensibiliseringsacties over het mariene milieu en projecten gelinkt aan de beschermingsrichtlijnen
(zie hieronder);



Milieubeschermingsmaatregelen voor het herstel van Habitats en soorten (fauna, flora) in het
kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en NATURA 2000.



Door in te zetten op selectievere vismethodes moet de bronefficiëntie vergroten.



Investeringen en onderzoek in onder andere brandstof besparende visserijtechnieken met minder
sleepweerstand helpen om de klimaatsverandering tegen te gaan.



Een actieplan rond veiligheid op de Noordzee draagt bij aan rampenbeheer en risicopreventie.

15

Verordening 1303/2013, artikel 7 en 8
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3 / Beheer en management
Het beheer en het management van het Belgische operationeel programma is opgebouwd volgens de
gemeenschappelijke bepalingen opgesteld door de EC voor alle ESI-fondsen. 16
In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende entiteiten en evalueren we hun werking. Hierbij wordt
de onderstaande evaluatievraag in gedachte gehouden.
Evaluatievragen beheer en management


EV1.3 Hoe effectief is de managementstructuur?

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het Belgische OP is als volgt georganiseerd:


De beheers- en certificeringsactiviteiten en interne audit worden volledig uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de respectievelijke administraties in Vlaanderen en Wallonië. De
administraties binnen het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij voeren naast hun taken voor
het Vlaamse luik ook de functie van nationale autoriteiten binnen het EFMZV uit.



De Waalse administratie oefent, als bemiddelende instantie, de functie uit van gedelegeerde
autoriteit;



De steunverlening wordt gecoördineerd door de Vlaamse overheid, Beleidsdomein Landbouw en
Visserij, Departement Landbouw en Visserij (LV), Afdeling Kwaliteit Dier, Kwaliteit Plant en Visserij
(AKKV).

Hieronder worden de verschillende bestuursorganen besproken aan de hand van de Europese
wetgeving.

Bespreking van beheer en management
Beheersautoriteit
De Dienst Zeevisserij, gevestigd in AKKV van het Departement Landbouw en Visserij is verantwoordelijk
voor de nationale en Vlaamse (regionale) taken van de beheersautoriteit zoals beschreven in Artikel 125
van EU Verordening Nr. 1303/2013. Daaronder verstaan we:


Werkzaamheden van het toezichtcomité ondersteunen;



Jaarverslagen en eindverslagen over de uitvoering opstellen;



Aan de intermediaire instanties en begunstigden informatie ter beschikking stellen die van belang
is voor de uitvoering van hun taken;



Systeem opzetten voor de vastlegging en opslag in gecomputeriseerde vorm van de voor toezicht,
evaluatie, financieel beheer, verificatie en audit vereiste gegevens over elke concrete actie;



Passende selectieprocedures en -criteria opstellen en na goedkeuring toepassen;



Selectie, beheer en opvolging van projecten met de nodige uit te voeren verificaties;



De beheerverklaring en jaarlijkse samenvatting opstellen zoals bedoeld in het Financieel
Reglement;

16

Verordening 1303/2013.
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De beheerautoriteit delegeert de uitvoering van het Waalse luik volgens protocol tussen beheerautoriteit
en gedelegeerde beheerautoriteit. In Wallonië is DGARNE (Direction des Programmes européens) de
gedelegeerde beheerautoriteit.
Certificeringsautoriteit
Het team Controle en Data onder Dienst Zeevisserij, gevestigd in AKKV van het Departement Landbouw
en Visserij is de verantwoordelijk voor de nationale en Vlaamse (regionale) taken van de
certificeringsautoriteit zoals beschreven in Artikel 126 van EU Verordening Nr. 1303/2013:


Betalingsaanvragen op te stellen en bij de Commissie in te dienen;



In het Financieel Reglement bedoelde rekeningen opstellen;



Toezien dat zij van de beheersautoriteit toereikende informatie krijgt over de procedures die zijn
gevolgd en de verificaties die zijn verricht in verband met de uitgaven;



Bij de opstelling en indiening van betalingsaanvragen rekening houden met de resultaten van alle
audits die door of onder verantwoordelijkheid van de auditautoriteit zijn verricht;



Boekhoudkundige gegevens in gecomputeriseerde vorm bijhouden;



Een boekhouding bijhouden;

De certificeringsautoriteit delegeert de uitvoering van het Waalse luik volgens protocol tussen
certificeringsautoriteit en gedelegeerde certificeringsautoriteit
Auditautoriteit
De dienst Interne Audit gevestigd in Afdeling Digitalisering en Organisatie van het Departement
Landbouw en Visserij is verantwoordelijk voor de nationale en Vlaamse taken van de auditautoriteit
zoals voorzien in artikel 127 van EU Verordening Nr. 1303/2013:


Waarborgt dat er audits worden uitgevoerd op de behoorlijke werking van het beheers- en
controlesysteem van het operationele programma alsook op een passende steekproef van concrete
acties op basis van de bij de Commissie gedeclareerde uitgaven. De gedeclareerde uitgaven worden
onderworpen aan een audit, op basis van een representatieve steekproef en bij wijze van algemene
regel van statistische steekproefmethodes;



Als audits worden uitgevoerd door een andere instantie dan de auditautoriteit, waarborgt de
auditautoriteit dat die instantie de vereiste functionele onafhankelijkheid heeft;



De auditautoriteit ziet erop toe dat bij de auditwerkzaamheden rekening wordt gehouden met
internationaal aanvaarde auditnormen;



Stelt auditstrategie op;



Stelt auditoordeel op zoals beschreven in Financieel Reglement;



Stelt Controleverslag op;

De auditautoriteit delegeert de uitvoering van het Waalse luik volgens protocol tussen audit autoriteit
en gedelegeerde audit autoriteit.
Monitoringcomité
Het monitoringscomité is het orgaan waarin alle verantwoordelijken en belanghebbenden samenzitten.
Het is overkoepelend voor het Vlaamse en Waalse luik en opgesteld volgens artikel 47-49 van de EUverordening Nr. 1303/2013. De huidige samenstelling ervan wordt gegeven in de bijlage (B.V). De
Vlaamse beheersautoriteit fungeert als secretariaat van het monitoringscomité.
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Het monitoringscomité is het belangrijkste overlegplatform inzake structurele organisatie van het
EFMZV-apparaat. Dit orgaan is de centrale plaats en het hoogste niveau binnen het Belgische OP waar
de programmering, opvolging, evaluatie en dergelijke meer worden behandeld. Op het
monitoringscomité gebeurt onder ander de communicatie met de Europese commissie, het goedkeuren
van de selectiecriteria en de goedkeuring van het jaarlijks uitvoeringsrapport.

Evaluatie van beheer en management
Tijdens de evaluatie kwamen enkele verbeterpunten omtrent het beheer en management naar boven.
Deze worden hieronder besproken.
Capaciteit
In België bedraagt het budget voor technische bijstand 3%, hiervan werd reeds de helft opgenomen.
Dit is eerder aan de lage kant als we dit vergelijken met andere Europese programma’s in Vlaanderen.
Zo werd er voor EFRO Vlaanderen (groter budget) 4% toegewezen aan technische bijstand. Het
percentage voor Technische bijstand mag in het Visserijfonds maximaal 6% bedragen. 17
Uit de gesprekken met betrokkenen aan Vlaamse kant kwam regelmatig naar voor dat de ingezette
capaciteit binnen de administratie krap is. Dat is enerzijds positief (er blijft meer geld voor inhoudelijke
projecten), anderzijds moet er voldoende omkadering worden geboden aan het programma en aan de
promotoren.
We begrepen dat er algemene Vlaamse richtlijnen zijn die het moeilijk maken om bijkomende mensen
aan te werven. Tegelijk hebben we in dit geval te maken met een Europees programma waarin middelen
voor een goed beheer zijn voorzien. Problemen omwille van capaciteit, zoals het geval was bij de opstart
van het programma, moeten vermeden worden. Ook communicatie wordt eerder minimaal ingevuld
omwille van beperkte capaciteit. Automatisatie (e-loket) van administratieve handelingen kan mogelijks
ook ruimte vrijmaken.
Risicomanagement
Gezien de beperkte capaciteit is het belangrijk, in het kader van goed risicobeheer, om back-up
personeel te voorzien voor cruciale functies, zoals bijvoorbeeld uitbetalingen. Zo kan er vermeden
worden dat bepaalde aspecten van het programma stil vallen omwille van een afwezigheid/ziekte.
Interactie en uitwisseling tussen Vlaanderen en Wallonië
Gegeven de Belgische staatsstructuur, is het niet ongewoon dat de Vlaamse en de Waalse projecten
relatief autonoom en los van elkaar worden beheerd. Niettemin lijkt het ons interessant om in het
bijzonder naar beheer en communicatie, meer uitwisseling te voorzien van goede praktijken tussen
Vlaanderen en Wallonië. We denken daarbij bv. aan het digitale project opvolgingssysteem in Wallonië
of de infofiches die Waalse promotoren opstellen voor de website.

17

Artikel 31 in COM(2018)375 - Gemeenschappelijke bepalingen en financiële regels voor verschillende Europese fondsen.
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Conclusies en aanbevelingen m.b.t. de algemene voortgang van het programma


Het programma is traag opgestart, zowel te wijten aan externe als interne oorzaken. Sinds begin
2017 is het op kruissnelheid. Stakeholders bevestigen dat er het laatste jaar stabiliteit is
gevonden en meer routine in de afhandeling van projectaanvragen.



De vertraging brengt met zich mee dat een aantal mijlpalen uit het prestatiekader eind 2018
niet werden gehaald. Vooral de maatregelen en UP’s die wat meer tijd nodig hadden om op
gang te komen (bv. UP6) worden hierdoor getroffen.
Als de Commissie een bijsturing aanvaardt van een aantal ingeschatte targets, levert de controle
op de prestatiereserve eind 2018 geen noemenswaardige problemen op voor België. Enkel voor
UP6 zouden middelen moeten overgeheveld worden naar meer succesvolle maatregelen.



We stellen vast dat er veel aanvragen zijn voor toegankelijke maatregelen en minder tot geen
aanvragen voor minder toegankelijke of nieuwe maatregelen. We adviseren om vanuit het
programma in de toekomst actiever in te zetten op het aantrekken van projectaanvragen onder
minder toegankelijke maatregelen. Alle stakeholders die in het monitoringcomité zijn
vertegenwoordigd kunnen daarin initiatief nemen (seminaries, inspiratiemomenten, artikels in
vakbladen,...).



Het aantal medewerkers dat instaat voor het management van het programma (technische
bijstand) is beperkt. Dat heeft zijn voordelen (meer middelen voor projecten), maar houdt ook
risico’s in (onvoldoende back up) en was mede reden van de vertraagde opstart. Een belangrijk
aandachtspunt naar het volgende programma.



In functie van zowel efficiëntie als uniformiteit, lijkt een digitaal projectbeheer aangewezen.



De administratieve formaliteiten rond het programma schrikken sommige kleine spelers af. Het
programma dreigt daardoor een verhaal te worden van enkele grote instellingen (ILVO,
Rederscentrale). Er zou verder gewerkt moeten worden aan mogelijkheden voor kleine spelers
om projecten in te dienen. Vraag is overigens of ook de mogelijkheid voor projecten vanuit lokale
kustgemeenschappen (UP4) niet moet worden geopend, in lijn met LEADER binnen het
plattelandsbeleid.



De horizontale uitgangspunten rond gender, non-discriminatie en duurzame ontwikkeling, zijn
formeel geborgen in de procedures en het programma. Omwille van onderbenutting van een
aantal maatregelen heeft het aspect duurzame ontwikkeling zich minder sterk doorgezet dan in
de programmatie voorzien.



Het indicatorenkader stelt op resultaatsniveau problemen bij de promotoren. De uitwerking van
een robuust, maar tegelijk hanteerbaar indicatorenkader vormt best een belangrijk onderdeel
van de ex ante-evaluatie van het volgende programma.
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DEEL 3
Evaluatie van het Vlaamse deelprogramma
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1 / Procesevaluatie
In dit derde deel beschrijven we hoe effectief en efficiënt Vlaanderen zijn deel van het operationeel
programma uitvoert. Eerst wordt de projectcyclus bekeken, dan de betrokkenheid van stakeholders en
als laatste de verschillende communicatiekanalen. Hierbij worden steeds de bijhorende Europese
evaluatievragen in gedachte gehouden.

1.1.

Organisatie van de projectcyclus

In deze sectie worden eerst de projectcyclus en de administratieve processen daarbinnen besproken.
Vervolgens worden ze geëvalueerd vanuit de twee onderstaande Europese evaluatievragen.
Evaluatievragen projectcyclus


EV1.4: Zijn de administratieve processen effectief gedurende de hele levenscyclus van het
project?



EV1.9: Hoe efficiënt zijn de OP-implementatie-activiteiten in termen van kosten en tijd?

Bespreking van de projectcyclus
In het algemeen verloopt de projectcyclus als volgt:
1.

Bekendmaking van de mogelijkheden binnen het programma;

2.

Indienen en registratie van projecten;

3.

Toetsing van de projecten aan de aanvaardings- en selectiecriteria;

4.

Beslissing door het beoordelingscomité;

5.

Goedkeuring door de minister;

6.

Uitvoering van het project;

7.

Afronding van het project.

We gaan hieronder in op de verschillende stappen. Een schematisch overzicht van alle stappen tot en
met de goedkeuring van een project, wordt gegeven in bijlage (B.II).
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Bekendmaking
De bekendmaking van de mogelijkheid om projecten in te dienen gebeurt via de website van het
Departement Landbouw en Visserij. In het algemeen wordt er gewerkt met een ‘open loket’ systeem,
waarbij aanvragen continue kunnen binnenkomen.
Enkel voor onderzoeksprojecten rond aquacultuur (artikel 47, UP2) worden er specifieke oproepen
(calls) georganiseerd. Er wordt ongeveer om de twee jaar een oproep voorzien, afhankelijk van de
beschikbare middelen. De oproepen worden georganiseerd vanuit de strategische stuurgroep
aquacultuur (SSAQ) in samenspraak met de administratie. Het thema van de oproep kan ofwel ‘open’
zijn, ofwel bepaald worden door de SSAQ.
Indiening en registratie van projecten
Na bekendmaking kunnen steunaanvragen ingediend worden. Voor de verschillende types van
steunaanvragen staan er aanvraagformulieren op de website van het Departement Landbouw en
Visserij. Deze formulieren dienen zowel voor de steun vanuit EFMZV als vanuit FIVA
(financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector). Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen 4 verschillende types steunaanvragen:


Acties van gemeenschappelijk belang;



Investeringen in visserij;



Investeringen in aquacultuur;



Investeringen in de visverwerking en afzet.

Na indiening wordt elk projectvoorstel geregistreerd en nagekeken op volledigheid van het
aanvraagformulier. Wanneer de aanvraag in orde is, wordt er een ontvangstbrief verstuurd naar de
begunstigde. De administratie stelt dat de behandeling van een projectaanvraag vanaf hier ongeveer 1
à 2 maanden duurt.
Toetsing aanvaardings- en selectiecriteria
Een ingenieur van de cel FIVA-EFMZV (beheersautoriteit) bekijkt of een dossier voldoet aan de
aanvaardingscriteria en maakt een eerste invulling van de selectiecriteria. Afhankelijk van het
zwaartepunt van het ingediende dossier wordt bepaald onder welke maatregel het project valt.
Aan de hand van de aanvaardingscriteria wordt er een eerste algemene en financiële toets toegepast
op het dossier om te kijken of alles in orde is en het project voldoet aan de programmering (bv. project
begonnen voor de toegelaten datum, minimaal investeringsbedrag voor individueel project, ...).
Vervolgens wordt er op basis van de selectiecriteria voor elk project een eindscore berekend. Dit is het
gewogen gemiddelde van de selectiecriteria. Voor elk van de selectiecriteria wordt er een score van 1
tot 5 gegeven naargelang het project voldoet aan het criteria. Hoe hoger de score hoe beter. De
beheersautoriteit doet een voorstel van een score, vaak gebaseerd op hun ervaring met eerdere
projecten, de eindbeslissing over de toegekende score ligt echter bij het beoordelingscomité.
De meeste projectdossiers rond aquacultuur (UP2) worden eerst voorgelegd aan een selectiecomité
bestaande uit leden van de SSAQ. Zij bekijken de selectiecriteria en stellen een advies op voor het
beoordelingscomité. De samenstelling van het selectiecomité varieert om te garanderen dat projecten
niet door de indiener zelf beoordeeld worden. Het comité bestaat uit 8 mensen: 4 vaste experten, 2
variërende experten uit de industrie en 2 variërende experten uit de kennisinstellingen.
Beslissing door het beoordelingscomité
Elk kwartaal komt het beoordelingscomité samen. Zij leggen de finale eindscore van de selectiecriteria
vast en gebaseerd hierop beslissen ze of een project voldoet aan de doelstelling van het OP.
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Het beoordelingscomité is samengesteld uit:


het afdelingshoofd - waarnemend van de Afdeling Kwaliteit Dier, Kwaliteit Plant en Visserij;



de experten van de Dienst Visserij;



de beheersautoriteit;



de certificeringsautoriteit.

Er werd voorzien dat voor de beoordeling van projecten ook experten konden worden ingeroepen, maar
dit is tot nog toe nog niet voorgekomen.
Goedkeuring door de minister
De uiteindelijke goedkeuring van EFMZV-steun gebeurt via een nota voor akkoord van de bevoegde
minister. Deze nota wordt maximaal eenmaal per kwartaal aan de minister voorgelegd en bevat:


Een beschrijving van alle FIVA- en EFMZV-steunaanvragen;



De beschikbare FIVA-middelen voor het lopend begrotingsjaar;



De beschikbare EFMZV-middelen.

Na akkoord van de minister en vastlegging van de FIVA-cofinanciering wordt de begunstigde op de
hoogte gesteld en kan het project van start gaan.
Uitvoering van het project
De begunstigde kan tijdens de uitvoering van het project een aanvraag tot uitbetaling indienen. De
behandeling van een betalingsaanvraag loopt als volgt:


Registratie en nakijken op volledigheid;



Controle betalingsaanvraag (administratief, financieel, technisch);



Opstellen betalingsrapport.

Indien er bij een project meerdere partners betrokken zijn wordt er een stuurgroep opgericht. Deze
komt minstens 1 maal per jaar samen om het project op te volgen. Op deze vergaderingen is steeds
iemand van de administratie aanwezig.
Afronding van het project
De afronding van een project begint met een aanvraag tot eindbetaling (eindsaldo aanvraag).
Vervolgens wordt er een eindrapport opgesteld en houdt de administratie een laatste bezoek ter plaatse.
Hierna wordt het project volledig afgesloten.

Aandachtspunten en suggesties uit de interviews en rondetafels
Doorlooptijd selectieprocedure
Het eerste werkpunt komt voort uit de vaststelling dat er geen termijn werd bepaald waarbinnen de
administratie een project moet goed- of afkeuren. Verder missen sommige indieners duidelijke
feedbackmomenten, bijvoorbeeld in het geval van afkeuring. Hierdoor kan het lang duren vooraleer een
project door de selectieprocedure geraakt en is het voor indieners vaak niet duidelijk waarom projecten
‘vast’ zitten.
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De vertraging in de selectieprocedure ontstaat deels doordat projecten worden voorgelegd op
verschillende comités die maar om de paar maand samenkomen. Dit is nog sterker het geval bij
projectaanvragen die langs het selectiecomité voor aquacultuur moeten. Bij deze projecten kan er naar
verluidt 9 maand tussen indiening en een beslissing liggen.
Het zou de doorstroom van projecten kunnen helpen indien er meer transparantie zou zijn omtrent de
tijdstippen van deze bijeenkomsten. Zo kan het indienen van een aanvraag hierop afgestemd worden
en hebben projectindieners een beter idee van de te verwachten behandelingsperiode. De administratie
zou deadlines kunnen opstellen waarvoor een projectaanvraag ingediend moet zijn om op het eerst
volgende beoordelingscomité aan bod te komen.
Verder zou er aan deze indieningsdatums dan een tijdstermijn gekoppeld kunnen worden waarbinnen
projecten goed- of afgekeurd worden door de administratie. Ook kunnen de verschillende stappen nog
beter op elkaar afgestemd worden, zodat de ‘dode’ tijd tussen stappen geminimaliseerd wordt. Het
beoordelingscomité zou afhankelijk van het aantal aanvragen ook vaker kunnen samenkomen. Dit is
echter moeilijk omwille van de beperkte beschikbare capaciteit, zoals besproken in de sectie over beheer
en management.
Administratieve last
De administratieve lasten die gepaard gaan met het verkrijgen van middelen uit het EFMZV worden
door de indieners als ‘hoog’ ervaren. Dit wordt verder gecompliceerd doordat de selectieprocedure
verschilt voor de verschillende UP’s en er ook nog na goedkeuring controles worden uitgevoerd.
Dit is vooral voor kleinere projecten en voor onervaren promotoren problematisch. Zij worden
afgeschrikt, waardoor er een beperkte instroom is van nieuwe partners en er vooral ingediend wordt
door partners die voldoende capaciteit hebben, dicht bij de administratie staan en reeds ervaring hebben
uit de vorige programmaperiode.
Hier wordt al deels aan gewerkt door bijvoorbeeld de mogelijkheid voor reders om deel te nemen aan
groepsprojecten onder coördinatie van de Rederscentrale. Dit verlicht de administratieve last voor
individuele reders aanzienlijk. Het is echter niet altijd mogelijk of wenselijk om een groepsproject op te
stellen.
De administratie speelt een belangrijke rol in het toegankelijk maken van de Europese verplichtingen
naar de (potentiële) projectindieners. Op dit vlak is er echter het gevoel dat er maar een beperkte
capaciteit beschikbaar is op het departement voor het EFMZV.
Om de administratieve lasten voor kleine partijen te verlichten zien we dat in andere programma’s soms
een indiensysteem in twee trappen wordt gehanteerd. Een dergelijke werkwijze zou in de toekomst
kunnen overwogen worden. Projectvoorstellen worden in dat geval eerst op een samenvattende fiche
van 1 pagina ingediend. Enkel indien het project een goede kans maakt wordt een ’10-pager’ uitgewerkt
en pas daarna het volledige project uitgeschreven. Dit moedigt kleine en onervaren partijen aan om
voorstellen in te dienen.
Bredere input doorheen het selectieproces
Met de uitbreiding van het EVF naar het EFMZV dient het selectieproces hier ook op afgestemd te
worden. Expertise over nieuwe ambities, zoals aquacultuur en het mariene milieu, dienen voldoende
aanwezig te zijn doorheen het selectieproces.
Voor aquacultuur werd de nodige expertise in het selectieproces geïntegreerd door de oprichting van
een selectiecomité, bestaande uit aquacultuurexperten, dat een advies formuleert voor het
beoordelingscomité. Voor het mariene milieu is een soortgelijke oplossing er niet en missen een aantal
stakeholders deze invalshoek binnen het selectieproces.
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Het lijkt ons niet opportuun om ook voor het mariene milieu een extra werkgroep op te richten. Hoewel
de commissie voor aquacultuurprojecten goed lijkt te werken, is dit wel een vertragende stap in het
selectieproces. Bovendien zijn de beschikbare middelen voor het mariene milieu klein t.o.v. deze voor
aquacultuur. Het lijkt ons efficiënter om het beoordelingscomité in de context van het huidige
programma te diversifiëren met een expert maritieme leefomgeving (bv. een mariene bioloog). Het
beoordelingscomité heeft namelijk, als kerngroep, een sleutelpositie in het selectieproces. Terwijl dit
een positief aspect is op het vlak van besluitvaardigheid, is een representatieve samenstelling hier dus
essentieel.
Volgens stakeholders is het ook wenselijk om een feedbackmoment te voorzien in het geval van de
afkeuring van een projectvoorstel. Dat komt de transparantie ten goede en zal meer begrip
bewerkstellingen bij de potentiële promotoren voor de motivatie van het beoordelingscomité. Hierdoor
zal de beslissing als minder subjectief ervaren worden.
Tot slot is het bij het opstellen van nieuwe werkgroepen belangrijk dat hun specifieke
verantwoordelijkheden doorheen het selectieproces duidelijk zijn. Zo gaven sommige leden van de SSAQ
aan dat het niet altijd even duidelijk is welke verantwoordelijkheden nu juist bij hun liggen en welke bij
de administratie (bv. de promotie van een oproep).

Conclusies en aanbevelingen m.b.t. de projectcyclus
Na een wat aarzelende start, verloopt de behandeling van projecten inmiddels vlot. De laatste jaren
werd ervaring opgebouwd met het nieuwe systeem en de nieuwe richtlijnen. In het algemeen vinden
stakeholders dat de juiste projecten worden geselecteerd en gefinancierd.
Uit de evaluatie van de projectcyclus komen ook een aantal werkpunten naar voor:


Sommige projecten zitten lang ‘vast’ in de selectieprocedure. Data van indiening, advisering en
beoordeling zouden beter op elkaar kunnen afgestemd worden en gecommuniceerd aan de
indieners.



Er is een behoorlijk zware administratieve last om in te dienen. De mogelijkheid van
groepsprojecten komt daaraan tegemoet. We stellen ook een procedure voor in twee stappen,
waarbij projectvoorstellen (1 pagina) eerst getoetst worden en geadviseerd;



Het selectieproces kan worden geoptimaliseerd door het intrekken van expertise rond mariene
zaken, betere feedback naar afgewezen projecten en het verhelderen van de rol van de
werkgroep aquacultuur.



Doorheen deze drie opmerkingen, loopt een meer algemene vraag naar voldoende transparantie
doorheen de projectcyclus (hierover meer in de sectie over communicatie).

1.2.

Betrokkenheid van stakeholders

In deze sectie worden eerst de verschillende vormen van betrokkenheid van partners bekeken.
Vervolgens worden deze geëvalueerd op basis van de twee onderstaande Europese evaluatievragen.
Evaluatievragen stakeholders:


EV1.1: Zijn de juiste belanghebbenden/partners betrokken?



EV1.2: Hoe effectief zijn de belanghebbenden/partners betrokken geweest bij de uitvoering van
het OP?
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Bespreking van de betrokkenheid van stakeholders
We herkennen de volgende vormen van betrokkenheid van stakeholders:


Consultatiemomenten bij de opstart van het programma;



Het monitoringcomité;



De Strategische Stuurgroep Aquacultuur;



Het Convenant voor duurzame visserij;

We gaan er hieronder op in.
Consultatiemomenten bij de opstart van het programma
Bij de opstart van het programma organiseerde het Departement Landbouw en Visserij zeven
verschillende consultatiemomenten waarop een maximaal aantal actoren werden uitgenodigd, onder
andere reders, sectorvertegenwoordigers, overheden, economische en sociale partners en ngo’s.
Opsomming van consultaties in het kader van de opmaak van het OP:


28/03/2012: infomoment over EFMZV;



21/09 en 03/10/2012: opmaak SWOT;



20/03/2013: bespreking mogelijke prioriteiten en maatregelen;



22/05/2013: aquacultuur;



14/11/2013: voorstelling en bespreking OP EFMZV;



(12/2013-01/2014: Publieke consultatie van de milieubeoordeling en het OP);



Consultatie van de SALV (4/04/2014, 11/09/2014 en 23/04/2015) en de Vlaamse Regering.

Tijdens de bijeenkomsten werd er zo mogelijk in kleine groepen gewerkt zodat iedereen de kans kreeg
om een inbreng te doen. Verder was er ruimte voor debat en werd de mogelijkheid gelaten om nog
schriftelijke commentaar te leveren na de bijeenkomst.
Tijdens de opstart werden ook de verschillende beleidsmatige, administratieve en technische bevoegde
overheden betrokken.
Vertegenwoordiging in het monitoringcomité
In het monitoringcomité zitten de betrokken Vlaamse administraties samen met de belanghebbenden,
o.a. de Rederscentrale als erkende Belgische Producentenorganisatie, NGO’s (Natuurpunt), sociale
partners en diverse andere administraties/organisaties/platforms-fora (bv. leefmilieu, ILVO). De
samenstelling van het monitoringscomité wordt gegeven in de bijlage (B.V).
Vertegenwoordiging in de Strategische Stuurgroep Aquacultuur
De strategische stuurgroep Aquacultuur (SSAQ) brengt in Vlaanderen alle stakeholders rond aquacultuur
samen om de sector op te volgen en verder te ontwikkelen. De stuurgroep is samengesteld uit
overheidsinstanties, onderzoekscentra, visverwerkende bedrijven, viskwekers en de retailsector. De
strategische stuurgroep is actief betrokken bij het selecteren van projecten rond aquacultuur en bij het
opstellen van calls voor projecten.
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Vertegenwoordiging in het convenant voor Duurzame Visserij
In Vlaanderen bestaat er een Convenant voor Duurzame Visserij. Het werd in juni 2015 ondertekend
door de toenmalige minister bevoegd voor Zeevisserij, de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Departement Landbouw en Visserij, de provincie WestVlaanderen en Natuurpunt.
De organisatie van het convenant bestaat uit:


Een Task Force die de strategische lijnen bepaalt;



Vier werkgroepen (visserij, beleid, vernieuwing en kust) die instaan voor de concrete uitwerking;



Een klankbordgroep die bestaat uit alle leden van de werkgroepen en andere belanghebbenden
van de Vlaamse visserijsector.

Het convenant heeft de naam ‘Visserij Verduurzaamt’ en heeft als doel het uitvoeren van de 7
doelstellingen van het ‘Vistraject’. Voor de uitvoering van het convenant wordt er mede gebruik gemaakt
van middelen uit het EFMZV om tot concrete resultaten te komen. Om deze reden is de Vlaamse
administratie actief in de Task Force en de werkgroepen om te adviseren welke projecten mogelijk zijn.
Verschillende projectaanvragen komen dan ook voort uit deze bijeenkomsten.

Aandachtspunten en suggesties uit de interviews en rondetafels
Aantrekken van nieuwe partners
Om groei in de sector aan te moedigen, moet er gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om de
beperkte krans van stakeholders open te trekken. Momenteel is er zeer weinig instroom van nieuwe
partijen. Zuurstof insourcen van buitenaf (investeringsmiddelen, innovatiekracht, ...) kan nieuwe
impulsen geven.
Meer inhoudelijke discussie op het monitoringscomité
De samenstelling van het monitoringscomité zit goed, er is niemand te veel of te weinig aanwezig.
Deelnemers geven aan dat ze deze samenkomsten als een meerwaarde zien, voornamelijk om het OP
zo mee richting te kunnen geven. De meeste stakeholders die tijdens de evaluatie werden geconsulteerd
geven echter aan “dat ze het op prijs zouden stellen” mochten hier meer inhoudelijke discussies gevoerd
worden. Hierop gaan we verder in, in de sectie rond communicatie.
Het creëren van de juiste verwachtingen
Bij een aantal stakeholders leefden verkeerde verwachtingen omtrent de projectideeën die tijdens
bijeenkomsten van de Task Force van het convenant naar voor werden gebracht. Men had de
verwachting dat projecten waarover op deze bijeenkomsten consensus bestond, goedgekeurd zouden
worden door het beoordelingscomité, wat voorbijgaat aan de rol van het beoordelingscomité.
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Conclusies en aanbevelingen over de betrokkenheid van stakeholders
Onder de stakeholders heerst er in het algemeen het gevoel dat de juiste partners betrokken zijn bij
het programma. Er wordt gesteld dat de Vlaamse visserijsector een kleine groep van bekenden is,
die vaak samenzitten, maar wel met zeer verschillende belangen. Daarom is het belangrijk om een
goed evenwicht in de representatie van de verschillende partners te garanderen.
De werkpunten die tijdens de evaluatie naar boven kwamen zijn:


Voldoende openheid houden en actief benaderen van nieuwe partners;



De mogelijkheid tot meer inhoudelijk debat tijdens de bijeenkomsten van het monitoringscomité;



Het creëren van de juiste verwachtingen bij stakeholders.

1.3.

Communicatie

In deze paragraaf wordt eerst de communicatiestrategie rond het OP besproken. Vervolgens wordt ze
geëvalueerd vanuit de drie onderstaande Europese evaluatievragen.
Evaluatievragen communicatie:


EV1.10: Hoe effectief bereikt, informeert en ondersteunt de communicatiestrategie de
doelgroepen in het projectaanvraagproces?



EV1.11: Verhoogt de communicatiestrategie het bewustzijn over de resultaten van het
programma?



EV 1.12: Zijn de instrumenten van de communicatiestrategie efficiënt in termen van kosten en
tijd?

Bespreking van huidige communicatiekanalen
De beheersautoriteit communiceert voornamelijk via onderstaande drie communicatiekanalen:


De website;



Programmafacilitator en aquacultuurconsulent;



De samenwerking met de Rederscentrale;



De jaarlijkse klankbordgroep i.h.k.v. het Convenant.

We gaan er hieronder op in.
Website
Op de website van het Departement Landbouw en Visserij wordt alle publieke informatie beschikbaar
gesteld. Er wordt algemene informatie verschaft over het EFMZV: het Europees kader en het Belgisch
OP worden kort beschreven met links naar de volledige bestanden, ook links naar technische bestanden
zoals de aanvraagformulieren en aanvaardings- en selectiecriteria zijn terug te vinden. Je vindt er ook
de contactgegevens terug van de Vlaamse programma-autoriteiten.
Verder is de website een instrument om aan de communicatieverplichting rond onderzoeksprojecten te
voldoen. Zo worden er enkele projecten in detail beschreven. Verder is er op de website een lijst met
de Vlaamse begunstigden van het EFMZV terug te vinden en kan je doorklikken naar de Waalse website.
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Programmafacilitator en aquacultuurconsulent
Een deel van de EFMZV-middelen wordt besteed aan een programmafacilitator en een consulent
aquacultuur. Hun functie is om potentiële projectindieners te begeleiden en bruggen te bouwen tussen
de verschillende actoren.
Rederscentrale
De beheersautoriteit heeft een goede samenwerking met de Rederscentrale. Hierdoor loopt de
communicatie naar de reders en de rederijen vlot. Zo wordt op regelmatige tijdstippen een lijst met
door het beoordelingscomité goedgekeurde investeringen aan vissersvaartuigen aan de Rederscentrale
bezorgd die deze publiceert in haar maandblad.
Convenant voor Duurzame Visserij
Het Convenant voor Duurzame Visserij organiseert jaarlijks een klankbordgroep, waar een breder
publiek wordt bereikt. Hierop werd in 2017 bijvoorbeeld publiciteit gemaakt rond de afsluiting van het
EVF en de opstart van het EFMZV. Gezien zowel de positieve ervaringen als de communicatiekracht
inzake gerichte en brede informatieverspreiding, werd dit initiatief voortgezet en uitgebouwd als het
centrale publiciteitsmoment voor het EFMZV.

Aandachtspunten en suggesties uit de interviews en rondetafels
Communicatie naar het monitoringscomité
De communicatie vanuit het programmamanagement naar het monitoringscomité toe loopt, na een
moeizaam begin, goed. De data en onderwerpen die besproken zullen worden op de bijeenkomst
worden tijdig aan de genodigden bezorgd. De informatie die momenteel gedeeld en besproken wordt
op het monitoringscomité is vaak zeer technisch, zoals discussies over de specifieke steunpercentages.
Deze discussies zijn niet voor alle aanwezigen even interessant en bovendien moeilijk om te volgen voor
wie er niet specifiek mee bezig is. Hierbij is een korte samenvatting in het begin van de vergadering
zeker een meerwaarde.
Verschillende stakeholders missen momenteel de mogelijkheid tot inhoudelijke discussies op het
monitoringscomité, met een meer strategische insteek. Zoals de kans om te bespreken of het OP wel
de juiste richting opgaat en of op bepaalde vlakken bijgestuurd moet worden.
Communicatie naar de sector
Er is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de administratie om het complexe Europese framework
voor iedereen duidelijk en toegankelijk te maken, bijvoorbeeld welke projecten mogelijk zijn en hoe
aanvragen succesvol ingediend kunnen worden.
Uit de interviews blijkt dat de verschillende betrokkenen niet allemaal over evenveel informatie
beschikken. Veel van de communicatie loopt momenteel via het monitoringscomité, de Task Force, de
SSAQ of informeel. Potentiële projectindieners die niet aanwezig zijn op deze bijeenkomsten lopen
informatie mis. Voorbeelden hiervan zijn de data van de samenkomsten van de comités, die van belang
zijn om te weten tegen wanneer projecten best ingediend worden om vlot door het selectieproces te
geraken.

Tussentijdse evaluatie OP Belgische visserij- en aquacultuursector | IDEA Consult | 25 april 2019

50

Vooral bij de opstart van het programma was zeer weinig informatie beschikbaar en was kennis van het
juiste netwerk doorslaggevend. Terwijl de communicatie de laatste jaren sterk is vooruitgegaan, blijft
er ruimte om hier verder aan te werken 18. De aanstelling van de programmafacilitator werd door de
stakeholders alleszins ervaren als een zeer positieve stap vooruit.
Ook zou een deel van de communicatielast uitbesteed kunnen worden. Zo stelde de SSAQ zelf voor om
een project in te dienen om middelen te verkrijgen om in te zetten op communicatie rond de
mogelijkheden binnen aquacultuur en specifiek de projectoproepen.
Communicatie in het algemeen
De communicatie over het programma naar een breder publiek is momenteel beperkt. Het voornaamste
communicatiekanaal, de website, wordt door de meesten als een ‘dode’ website gepercipieerd. De
website is vrij onoverzichtelijk, waardoor informatie terugvinden meer moeite vraagt dan noodzakelijk.
Een overzicht van alle projecten (korte samenvatting) op de website wordt aanbevolen, alsook een
overzicht van de beschikbare financiële middelen. Voor de voorstelling van projecten kan samengewerkt
worden met de begunstigden van de projecten, zoals in Wallonië gebeurt. Daarbij wordt een A4-pagina
gevraagd bij de start over het opzet van het project en een A4-pagina aan het einde over de resultaten.
Het besperkt beschikbaar zijn van informatie bemoeilijkt opnieuw het aantrekken van nieuwe
promotoren. Een sterke communicatiestrategie speelt hierbij een belangrijke rol. Er zou bijvoorbeeld
gekeken kunnen worden hoe er meer gebruik gemaakt kan worden van de reeds bestaande
communicatiekanalen in Vlaanderen, zoals VILT. Ook kan er naar andere programma’s gekeken worden.
Binnen het Interregprogramma Vlaanderen-Nederland 19 is men er bijvoorbeeld in geslaagd om nieuwe
partners aan te trekken voor projecten rond aquacultuur (bv. call voor AQUAVLAN II).
In het algemeen is er een sterke vraag naar meer transparantie over het verloop van het programma,
bijvoorbeeld rond het aantal lopende en afgeronde projecten. Terwijl deze informatie na wat zoekwerk
gevonden kan worden, zou dit op een meer toegankelijke manier moeten aangeboden worden. Er is
een nood aan een volledig overzicht van alle projecten die steun hebben ontvangen, met een duidelijke
samenvatting van de projectdoelstellingen, een beschrijving van wat in de projecten wordt gedaan en
wie de begunstigden zijn. Voor grote projecten van collectief belang wordt dit al gedaan.

Conclusies en aanbevelingen m.b.t. communicatie
Stakeholders bevestigen dat de communicatie vanuit de administratie toegankelijk is. Informatie
wordt op een correcte manier verstrekt als er wordt naar gevraagd. Ook de aanstelling van de
programmafacilitator wordt positief onthaald.
In de gesprekken werd aangegeven dat de communicatie eerder passief dan actief wordt gevoerd.
Deze manier van werken is voldoende in kringen waar iedereen elkaar kent, maar is niet aangepast
aan nieuwkomers, of mensen die de kanalen onvoldoende kennen. We adviseren bijgevolg om de
communicatie in de toekomst meer proactief te voeren en zo een ruimere kring te bereiken.
De verdere ontwikkeling van de website is eveneens een quick win op vlak van communicatie, met
o.a. meer aandacht voor de verschillende projecten en hun resultaten. Een verdergaande
opportuniteit is het openen van een webplatform waarop alle informatie interactief en overzichtelijk
beschikbaar is. Dit platform zou met verschillende niveaus van toegankelijkheid kunnen werken, in
lijn met het Waals beheerssysteem of het landbouwloket.

18
Zelfs binnen de werkgroepen van het programma is men niet altijd voldoende geïnformeerd. Tijdens een bijeenkomst met de
leden van de strategische werkgroep aquacultuur in het kader van deze evaluatie, toonden zij zich verbaasd over de nog
resterende middelen voor UP2. Dat heeft veel te maken met de definitie ‘resterende middelen’. De verwarring ontstaat door het
feit dat de Vlaamse overheid jaarlijks minder middelen beschikbaar stelt dan in het programma worden voorzien.

Interregprogramma Vlaanderen-Nederland: Europees programma dat de cohesie en samenwerking in de grensregio
Vlaanderen-Nederland ondersteunt a.d.h.v. steun aan grensoverschrijdende projecten.

19
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2 / Evaluatie van de effectiviteit
In dit hoofdstuk bekijken we voor elk van de vijf Unieprioriteiten in het Belgische OP:


Hoe effectief de Vlaamse EFMZV-werking/maatregelen bijdragen aan de doelstellingen van het OP;



Hoe efficiënt deze EFMZV-maatregelen zijn.

Om dit te doen bespreken we steeds eerst de beschikbare programma-indicatoren per UP. Vervolgens
wordt elke UP geëvalueerd aan de hand van de indicatoren en de informatie vanuit de interviews en
focusgroepen.

2.1.

Evaluatie van UP1

Voor UP1, de bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve,
concurrerende en op kennis gebaseerde visserij, zet Vlaanderen in op vier van de zes door Europa
geformuleerde strategische doelstellingen (SD). De evaluatie van UP1 kan dus vertaald worden naar
vier evaluatievragen gebaseerd op deze SD (zie onderstaand kader).
Evaluatievragen i.v.m. UP 1:


EV2.1: In welke mate heeft het EFMZV bijgedragen tot "vermindering van de impact van de
visserij op het mariene milieu, inclusief het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van
ongewenste vangsten"? - SD1



EV2.2: In welke mate heeft het EFMZV bijgedragen aan "bescherming en herstel van aquatische
biodiversiteit en ecosystemen"? - SD2



EV2.3: In welke mate heeft het EFMZV bijgedragen tot "versterking van het
concurrentievermogen en de levensvatbaarheid van visserijbedrijven, inclusief van de
kleinschalige kustvloot en de verbetering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden"? - SD4



EV2.4: In welke mate heeft het EFMZV bijgedragen tot "versterking van de technologische
ontwikkeling en innovatie, inclusief verhoging van de energie-efficiëntie en kennisoverdracht"?
- SD5

Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van het aantal projecten en de EFMZV-middelen tussen
de vier SD’s van UP1 en vergelijkt het verschil tussen de geplande focusgebieden en de huidige
focusgebieden. Hieruit blijkt dat de focus in Vlaanderen momenteel sterk op SD4 ligt, terwijl er vooral
projecten en middelen onder SD1 voorzien werden. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat nog
maar slechts 32% van de financiële middelen voor UP1 toegekend zijn aan projecten in Vlaanderen.
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Figuur 3 verdeling van de geplande en toegekende projecten en financiële middelen per SD onder UP1 (BE: in
België – VL: in Vlaanderen), 30/11/2018
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Voor de uitvoering van de verschillende strategische doelstellingen werden een aantal maatregelen
geselecteerd. Een schematisch overzicht van de volledige structuur van het Belgisch OP wordt gegeven
in de bijlage (B.I). In de rest van deze sectie wordt UP1 eerst besproken aan de hand van de output-,
financiële- en resultaatindicatoren voor de verschillende maatregelen, waarna UP1 geëvalueerd wordt
aan de hand van deze indicatoren en de inzichten verzameld in de interviews en focusgroepen.

Bespreking van de indicatoren
Een overzicht van het aantal geselecteerde projecten per maatregel onder UP1 in Vlaanderen en België
en de doelstelling voor België in 2023 wordt gegeven in tabel 10. In 2018 werd artikel 28
(partnerschappen tussen wetenschappers en vissers) toegevoegd als maatregel binnen UP1.
De tabel toont dat voor twee maatregelen de doelstelling voor 2023 inmiddels werd bereikt. Voor vier
maatregelen is echter nog geen enkel project geselecteerd. Verder blijkt dat vooral Vlaanderen werkt
binnen deze UP: 57 van de 68 geselecteerde projecten zijn Vlaams. Dit is logisch aangezien de Belgische
kust zich volledig op Vlaams grondgebied bevindt. De 11 Waalse projecten vallen allemaal onder de
maatregel ‘beter beheer van mariene biodiversiteit en ecosystemen’. Het zijn acties rond
toegankelijkheid van de Belgische binnenwateren voor aquatisch leven.
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Tabel 9 Overzicht outputindicatoren voor projecten onder Vlaamse UP1 maatregelen: geselecteerde projecten in
Vlaanderen en België en het streefdoel voor België in 2023, op 30/11/2018
SD

1

art.

38
39

40.1.a
43.2
2
4

40.1.
b-g,i
31
32
43.1+
3

5

26
28
41.1
41.2

maatregel

Beperking van de impact op het mariene milieu en
de bescherming van soorten
Innovatie in verband met de instandhouding van
mariene biologische hulpbronnen
Mariene biodiversiteit en ecosystemen –
inzameling van zwerfvuil
Vissershavens, aanlandings- en
beschuttingsplaatsen en afslagen – naleving
landingsverplichting vergemakkelijken
Mariene biodiversiteit en ecosystemen – beter
beheer
Aanloopsteun voor jonge vissers
Gezondheid en veiligheid
Vissershavens, aanlandings- en
beschuttingsplaatsen en afslagen - infrastructuur
en veiligheid
Innovatie
Partnerschappen wetenschappers/vissers
Energie-efficiëntie en klimaatverandering investeringen aan boord; audits en regelingen op
het gebied van energie-efficiëntie
Energie-efficiëntie en klimaatverandering - motor
vervanging
Totaal

SD: strategische doelstelling; art.: artikel in EU-verordening
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Vlaamse
projecten

Belgische
projecten

streefdoel
2023

3

3

5

0

0

5

0

0

3

1

12

18

0
27

0
27

5
5

9

9

5

1
3
7

1
3
7

5
8
10

0

0

10

57

68

7

7

40

Naast het aantal projecten per maatregel werden ook de beschikbare middelen vastgelegd. Een
overzicht van de toegekende middelen wordt gegeven in tabel 11 voor Vlaanderen. Deze tabel toont
dat 32% van de beschikbare middelen onder UP1 al werden toegekend.
Het voorziene budget voor 2 maatregelen werd inmiddels overschreden, namelijk voor: ‘gezondheid en
veiligheid’ en ‘Energie-efficiëntie en klimaatverandering - investeringen aan boord; audits en regelingen
op het gebied van energie-efficiëntie’. Voor ‘gezondheid en veiligheid’ werd het streefdoel voor de
projecten ook al gehaald, voor de andere maatregel is dit nog niet het geval (tabel 10).
Vervolgens kan er opgemerkt worden dat er het meeste middelen opzij werden gezet voor de maatregel
‘Beperking van de impact op het mariene milieu en de bescherming van soorten’ (45% van de UP1
middelen). Hiervan werd echter nog maar 1% toegekend. Van de middelen voorzien voor de financieel
tweede grootste maatregel (12%), ‘Vissershavens, aanlandings- en beschuttingsplaatsen en afslagen –
naleving landingsverplichting vergemakkelijken’, werd nog niets toegekend. Het zwaartepunt van de
toegekende middelen ligt momenteel bij ‘Gezondheid en veiligheid’ (41%) en bij ‘Vissershavens,
aanlandings- en beschuttingsplaatsen en afslagen - infrastructuur en veiligheid’ (30%).
Van een aantal maatregelen werd geen gebruik gemaakt:


Inzameling van zwerfvuil (o.a. verloren vistuig in zee). Deze maatregel werd nog niet gebruikt
omwille van juridische vragen omtrent het beschikbaar stellen van 100% steun aan een private
partij. 20

20
Volgens het Verdrag van Lissabon mag er slechts 100% steun gegeven worden aan private partijen indien de activiteit door
niemand anders uitgevoerd kan worden en de activiteit niet economisch rendabel is.
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Naleving aanlandingsverplichting vergemakkelijken. Deze maatregel was bedoeld om de invoering
van de aanlandingsplicht op te vangen in 2014. Door de invoer van de overgangsperiode tot 2019
was er tot nu toe geen noodzaak om deze maatregel te gebruiken.



De aankoopsteun voor jonge vissers. Deze maatregel is gericht op het stimuleren van kleinschalige
visserij, maar als prikkel is het steunbedrag volgens de sector te beperkt (max €75.000 per jonge
visser) en ook de randvoorwaarden zijn niet aangepast aan de Belgische context (vaartuig tussen
2 en 30 jaar oud, totale lengte van het vaartuig moet onder de 24 meter blijven en er is geen
bedrijfsoverdracht mogelijk);



Motorvervanging. De randvoorwaarde van 30% reductie in trekkracht ligt moeilijk bij visboten die
sleeptechnieken gebruiken zoals de boomkorvaartuigen.

Tabel 10 Overzicht van financiële outputindicatoren voor Vlaamse UP1 maatregelen: EFMZV-middelen toegekend
in Vlaanderen en EFMZV middelen beschikbaar voor Vlaanderen, op 30/11/2018
SD
1

art.

38
39

40.1.a
43.2

2
4

40.1.
b-g,i
31

toegekend
€ 61.198,90

beschikbaar
€ 5.000.000,00

%
1%

€ 252.061,43

€ 900.000,00

28%

€ 0,00

€ 200.000,00

0%

€ 0,00

€ 1.300.000,00

0%

€ 121.332,50

€ 146.991,00

83%

€ 0,00

€ 175.000,00

0%

Gezondheid en veiligheid

€ 1.463.862,05

€ 250.000,00

586%

€ 1.049.678,62

€ 1.100.000,00

95%

26

Vissershavens, aanlandings- en
beschuttingsplaatsen en afslagen infrastructuur en veiligheid
Innovatie

€ 370.460,50

€ 1.000.000,00

37%

28

Partnerschappen wetenschappers/vissers

€ 87.362,25

€ 250.000,00

35%

Energie-efficiëntie en klimaatverandering investeringen aan boord; audits en
regelingen op het gebied van energieefficiëntie
Energie-efficiëntie en klimaatverandering motor vervanging
Totaal

€ 141.114,18

€ 100.000,00

141%

€ 0,00

€ 600.000,00

0%

€ 3.547.070,43

€ 11.021.991,00

32%

32
43.1+3
5

maatregel
Beperking van de impact op het mariene
milieu en de bescherming van soorten
Innovatie in verband met de
instandhouding van mariene biologische
hulpbronnen
Mariene biodiversiteit en ecosystemen –
inzameling van zwerfvuil
Vissershavens, aanlandings- en
beschuttingsplaatsen en afslagen –
naleving landingsverplichting
vergemakkelijken
Mariene biodiversiteit en ecosystemen –
beter beheer
Aanloopsteun voor jonge vissers

41.1

41.2

SD: strategische doelstelling; art.: artikel in EU-verordening
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Als derde punt kunnen de resultaatindicatoren voor UP1 bekeken worden (tabel 12). Deze indicatoren
geven echter een onvolledig beeld aangezien ze momenteel gebaseerd zijn op een initiële inschatting
gegeven door de projectaanvragers bij de projectindiening. In de twee voorgaande tabellen zagen we
al dat er in Vlaanderen veel projecten en middelen ingezet zijn op SD4. Tabel 12 toont dan ook dat de
resultaatindicatoren het gunstigst staan voor SD4.
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Tabel 11 Resultaatindicatoren UP1 voor Vlaanderen en streefwaarde voor België in 2023, op 30/11/2018
SD
1

2
4

5

resultaatindicator
1.4.a Verandering in ongewenste vangsten
1.4.b Verandering in ongewenste vangsten
1.5 Verandering van de brandstofefficiëntie van
visvangst
1.11 Verandering in het aantal obstakels voor
vismigratie
1.1 Verandering van de waarde van de
productie
1.2 Verandering van het productievolume
1.5 Verandering van de brandstofefficiëntie van
visvangst
1.7 Werkgelegenheid gecreëerd in de
visserijsector of in aanvullende activiteiten
1.8 Werkgelegenheid behouden in de
visserijsector of in aanvullende activiteiten
1.9a Verandering in het aantal werk gerelateerde
verwondingen en ongevallen
1.9b Verandering in het aantal werk gerelateerde
verwondingen en ongevallen
1.1 Verandering van de waarde van de
productie
1.3 Verandering in de nettowinst

SD: strategische doelstelling
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Vlaamse
waarde
-29
-27,5
-18,4

streefwaarde
2023
-1.000
-15
-85

0

-8

1.892

12.000

633
-1.119

2.000
-85

5

0

1.352

541

-15

-5

-39,48

-2

1 000 EUR

150

3.000

1 000 EUR

47

300

eenheid
Ton
%
L-brandstof/ ton
aangelande vis
Aantal obstakels
1000 EUR
Ton
L-brandstof/ ton
aangelande vis
VTE
VTE
Aantal
%

Aandachtspunten en suggesties uit de interviews en rondetafels
Verschuiving binnen UP1
In figuur 3 is een duidelijk verschil te zien tussen planning en realisatie, van SD1 naar SD4. Uit de
gesprekken konden we een aantal redenen achterhalen:


In de nieuwe Europese regelgeving kunnen projecten slechts onder één maatregel ingediend
worden. Het was voor de administratie op voorhand moeilijk om in te schatten onder welke
maatregel sommige projecten zouden vallen. Zo kan een maatregel die de veiligheid aan boord
bevordert ook bijdragen aan de bescherming van het mariene milieu. Nu het programma enkele
jaren loopt, blijkt dat er veel projecten onder artikel 32 (veiligheid en gezondheid) vallen, terwijl
initieel gedacht werd dat deze projecten eerder onder artikel 38 (bescherming mariene milieu)
zouden vallen. Ook het steunpercentage speelt hierbij een belangrijke rol (voor artikel 32 bedraagt
het steunpercentage 50%, voor artikel 38 is dat 40%).



De omkadering (voorwaarden) bemoeilijkt bij sommige maatregelen het indienen van een project.
Sommige voorwaarden die worden gesteld in de Europese uitvoeringsbesluiten liggen zeer moeilijk
in Vlaamse context. Zo zijn bijvoorbeeld de steunmaatregel voor jonge vissers of motorvervanging
vooral gericht op kleinschalige kustvisserij, waarbij de totale lengte van het vissersvaartuig beperkt
wordt tot 24m. De administratie had bij de opstelling van het programma gerekend op meer
flexibiliteit in functie van de Vlaamse situatie.

De vraag wordt gesteld voor een verdere verschuiving van de middelen richting SD4, temeer omdat de
projecten omtrent veiligheid (art 32, art 43.1+3) door de reders als belangrijke en noodzakelijke
investeringen worden gezien.
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Aan de andere kant moet er wel over gewaakt worden dat de focus op dit type van projecten niet te
groot wordt. De vooropgestelde budgetten reflecteren ook het vooropgezette doel (van het OP en van
het EFMZV in het algemeen). Een verschuiving van middelen, impliceert tegelijk een verschuiving van
doelstelling en ambitie. Zo kan de vraag gesteld worden of er niet meer inspanningen moeten gedaan
worden om onder alle maatregelen projecten aan te trekken. Zo zouden de stakeholders rond het
programma kunnen nagaan of er niet meer ingezet kan worden op projecten rond thema’s zoals
verjonging, naleving van de aanlandingsverplichting, de beperking van de impact op het mariene milieu
en de bescherming van soorten.
Overschotten binnen deze UP kunnen ook opzij gehouden worden om de eventuele gevolgen van de
BREXIT op te vangen. Hiervoor kan artikel 33 uit de EFMZV-verordening, tijdelijke stopzetting van
visserijactiviteiten, aan het OP toegevoegd worden en indien nodig geactiveerd worden. Er wordt ook
naar de beschikbare budgetten binnen de overige UP’s gekeken voor het verder aanvullen van deze
maatregel indien nodig.
Europese steun inzetten voor verduurzaming, innovatie en diversificatie
De Belgische visserij heeft nood aan belangrijke investeringen en nieuwe vaartuigen. Deze prioriteit zal
niet vanuit het EFMZV kunnen ondersteund worden, gezien Europese steun aan nieuwbouw niet is
toegelaten omdat een belangrijke doelstelling van het gemeenschappelijke visserijbeleid het afbouwen
is van de historische overcapaciteit 21. Hoewel de Belgische vloot vandaag in balans is volgens de EUnormen, kan er geen ondersteuning voor nieuwbouw komen om het risico op overcapaciteit in de EUwateren te voorkomen.
De EFMZV-middelen zullen bijgevolg vooral aanvullend moeten ingezet worden i.f.v. innovatie,
automatisatie, veiligheid, verduurzaming (minder bodemverstoring, minder broeikasgassen) en
diversificatie (bv. kustvisserij of passieve visserij). Ook opleiding in functie van deze objectieven kan
vanuit het programma worden ondersteund.

Sinds de herziening van het gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB) in 2004 wordt er geen overheidssteun voor de vervanging
of nieuwbouw van vissersvaartuigen toegekend. Ook het nieuwe GVB, dat in 2014 in werking trad, bracht daar geen verandering
in. Dit zal zo blijven na 2020.

21
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Conclusies en aanbevelingen voor UP 1
Na een trage opstart, lijkt UP1 naar besteding van middelen nu goed op gang. De middelen gaan
voornamelijk naar vernieuwingsoperaties rond veiligheid op de boten (art 32) en in visserijhavens
(art 43.1). Investeringen i.f.v. het mariene milieu, de biodiversiteit of de aanlandingsverplichting
komen beperkt aan bod. Daarmee wijken de realisaties tot nog toe af van de vooropgezette planning.
Dat geldt vooral voor artikel 38 (beperking van de impact op het mariene milieu en de bescherming
van soorten) waarvoor €5 miljoen werd vooropgesteld en er op het moment slechts 1% werd
opgenomen. 22 Er zijn een aantal externe oorzaken te noemen voor het uitblijven van initiatief (zie
volgende paragraaf) en het programmabeheer blijft vanzelfsprekend afhankelijk van
projectvoorstellen vanuit de sector. Niettemin menen we dat via een proactief
programmamanagement in de toekomst moet getracht worden om sterker te sturen op maatregelen
die worden onderbenut.
Bij een kritische evaluatie van de investeringen binnen UP1 zien we dat ze vooral op een individueel
niveau het verschil maken. Echt structurele investeringen die de sector economisch, of in zijn impact
op het milieu verbeteren, zijn er te weinig. Niet evident overigens, want vernieuwbouw is binnen het
programma niet mogelijk, gezien Europa overbevissing wil tegengaan. Investeringen in meer
ecologisch vistuig zijn wel mogelijk. Het gebrek aan structurele investeringen op dit vlak wordt
toegeschreven aan:


onzekerheden, zoals de onduidelijkheid rond de gevolgen van de BREXIT of de impact van de
pulsvisserij; 23



de aanlandingsplicht als nieuw gegeven. Er ging meer aandacht naar visserijbeheersmaatregelen
(opvolging van uitzonderingsmaatregelen op de aanlandingsplicht, projecten rond het verhogen
van de overlevingskansen van bepaalde soorten) dan naar innoverende visserijpraktijken;



het wegvallen van de steun voor de vervanging van motoren. Dit heeft tegelijk een negatief
effect op investeringen in meer ecologische netten. De ene investering lokt immers de andere
uit: lichtere netten laten toe om met lichtere motoren te varen.

2.2.

Evaluatie van UP2

Voor UP2, de bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve,
concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur, zet België in op alle vijf door Europa
geformuleerde strategische doelstellingen (SD).
Binnen het Vlaamse deel van het programma zijn maar middelen voorzien voor vier SD’s. De evaluatie
van UP2 voor Vlaanderen kan dus vertaald worden naar vier evaluatievragen gebaseerd op deze SD’s
(zie onderstaand kader).

Voor een deel is die discrepantie tussen planning en uitvoering te herleiden tot een ander begrip over de categorisering van de
projecten tussen de beheersautoriteit en de EU.

22

23
Bij het pulsvissen – vooral toegepast door Nederlandse vissers - worden platvissen opgeschrikt en in de visnetten gelokt via
elektrische stroomstootjes i.p.v. kettingen die over de bodem slepen (traditionele boomkorvisserij). Deze techniek verhoogt in
belangrijke mate de economische competitiviteit (minder zware netten, minder brandstof). In februari 2019 heeft Europa evenwel
het pulvissen verboden.
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Evaluatievragen i.v.m. UP2:


EV2.5: In welke mate heeft het EFMZV bijgedragen aan "versterking van de technologische
ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht in de aquacultuur"? – SD1



EV2.6: In hoeverre heeft het EFMZV bijgedragen tot "versterking van het concurrentievermogen
en de levensvatbaarheid van aquacultuurbedrijven, waaronder verbetering van de veiligheid of
de arbeidsomstandigheden, voornamelijk van de KMO’s"? – SD2



EV2.8: In hoeverre heeft het EFMZV bijgedragen aan "aquacultuur met een hoog niveau van
milieubescherming en de bevordering van diergezondheid en dierenwelzijn en van
volksgezondheid en veiligheid"? – SD4



EV2.9: In hoeverre heeft het EFMZV bijgedragen aan "de ontwikkeling van beroepsopleiding,
nieuwe professionele vaardigheden en levenslang leren" – SD5

Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van het aantal projecten en de EFMZV middelen tussen
de vier SD van UP2 en vergelijkt het verschil tussen de geplande en de huidige focusgebieden. Hieruit
blijkt dat de focus in Vlaanderen momenteel sterk op SD1 ligt, terwijl er initieel meer naar SD2 werd
gezien. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat nog maar slechts 26% van de financiële middelen
voor UP2 toegekend zijn aan projecten in Vlaanderen.
Figuur 4 verdeling van de geplande en toegekende projecten en financiële middelen per SD onder UP2 (BE: in
België – VL: in Vlaanderen), 30/11/2018

5D1

■

5D2

■

5D4

SOS

geplande projecten (BE)

geselecteerde projecten (VL)

geplande EFMZV-middelen (VL)

toegekende EFMZV-middelen (VL)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Voor de uitvoering van elke SD werden een aantal maatregelen geselecteerd. Een schematisch overzicht
van de volledige structuur van het Belgisch OP wordt gegeven in de bijlage (B.I). In de rest van deze
sectie wordt UP2 eerst besproken aan de hand van de output-, financiële- en resultaatindicatoren voor
de verschillende maatregelen, waarna UP2 geëvalueerd wordt aan de hand van deze indicatoren en de
inzichten verzameld in de interviews en focusgroepen.

Bespreking van de indicatoren
Tabel 13 geeft een overzicht van het huidig aantal geselecteerde projecten per maatregel onder UP2 in
België en Vlaanderen en de doelstelling voor België in 2023. Voor twee maatregelen werd de doelstelling
voor 2023 al bereikt (zie tabel 13). Voor één maatregel is nog geen enkel project geselecteerd. Uit tabel
13 blijkt verder dat 11 van de 16 geselecteerde projecten Vlaams zijn.
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Tabel 12 Overzicht outputindicatoren voor projecten onder Vlaamse UP2 maatregelen: geselecteerde projecten in
Vlaanderen en België en het streefdoel voor België in 2023, op 30/11/2018
Vlaamse
projecten
6

Belgische
projecten
10

streefdoel
2023
10

Productieve investeringen

3

3

10

56

Diergezondheid en dierenwelzijn

0

0

5

50

Menselijk kapitaal en netwerkvorming

2

3

1

11

16

SD
1

art.

2

48.1.a-d,f-h

4
5

47

maatregel
Innovatie

Totaal
SD: strategische doelstelling; art.: artikel in EU-verordening
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Naast het aantal projecten werden ook de beschikbare middelen per maatregel vastgelegd. Een
overzicht van dit en de reeds toegekende middelen wordt gegeven in tabel 14 voor Vlaanderen. Deze
tabel toont dat 26% van de beschikbare middelen onder UP2 reeds zijn toegekend.
Voor beide maatregelen waarvan het aantal geplande projecten reeds gehaald werd, gebeurde dit
binnen de beschikbaar gestelde middelen. Voor de maatregel ‘Menselijk kapitaal en netwerkvorming’
werd zelfs slechts 41% gebruikt.
De maatregel rond diergezondheid en dierenwelzijn werd tot nog toe niet gebruikt. De middelen onder
deze maatregel werden vanuit de administratie opzijgezet voor het geval zich een virale uitbraak in de
Vlaamse binnenwateren (rivieren, meren) zou voordoen. Vooralsnog was dit niet het geval en werden
de middelen bijgevolg niet aangesproken.
Tabel 13 Overzicht van financiële outputindicatoren voor Vlaamse UP2 maatregelen: EFMZV-middelen toegekend
in Vlaanderen en EFMZV-middelen beschikbaar voor Vlaanderen, op 30/11/2018
SD
1

art.

47

maatregel
Innovatie

toegekend
€ 784.821,82

beschikbaar
€ 997.500,00

%
79%

Productieve investeringen

€ 453.813,42

€ 3.650.000,00

12%

€ 0,00

€ 200.000,00

0%

€ 41.275,00

€ 100.000,00

41%

€ 1.279.910,24

€ 4.947.500,00

26%

2

48.1.a-d,f-h

4

56

Diergezondheid en dierenwelzijn

5

50

Menselijk kapitaal en netwerkvorming
Totaal

SD: strategische doelstelling; art.: artikel in EU-verordening
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Als derde punt kunnen de resultaatindicatoren voor UP2 bekeken worden (tabel 15). Deze indicatoren
geven echter een onvolledig beeld aangezien ze momenteel gebaseerd zijn op een initiële inschatting
gegeven door de projectaanvrager bij de projectaanvraag. Enken bij SD2 zijn er al cijfers voor
Vlaanderen. In tabel 15 zien we dat de 3 geselecteerde projecten rond ‘Productieve investeringen’ reeds
een beduidende bijdrage leverden aan de resultaatindicatoren van SD2.
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Tabel 14 Resultaatindicatoren UP2 voor Vlaanderen en streefwaarde voor België in 2023, op 30/11/2018
SD
1
2
4

5

Resultaatindicator
2.1 Verandering in het volume van de
aquacultuurproductie
2.2 Verandering in de waarde van de aquacultuurproductie
2.1 Verandering in het volume van de
aquacultuurproductie
2.2 Verandering in de waarde van de aquacultuurproductie
2.1 Verandering in het volume van de
aquacultuurproductie
2.2 Verandering in de waarde van de aquacultuurproductie
2.4 Verandering in het productievolume van de biologische
aquacultuur
2.5 Verandering in het productievolume van de
aquacultuur in een gesloten circuit
2.7 Aquacultuurbedrijven die milieudiensten leveren
2.8 Gecreëerde werkgelegenheid
2.9 Behouden werkgelegenheid

SD: strategische doelstelling
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Vlaamse
waarde
0

Streefwaarde
2023
400

1000 EUR
Ton

0
150

4.000
290

1000 EUR
Ton

1.050
0

2.900
10

1000 EUR
Ton

0
0

100
0

Ton

0

0

Nummer
VTE
VTE

0
0
0

3
20
60

Eenheid
Ton

Aandachtspunten en suggesties uit de interviews en rondetafels
Inzetten op productie (en productie gerichte innovatie)
Hoewel de aquacultuursector in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen staat, werd er de voorbije jaren
al sterk ingezet op onderzoek. De tijd is rijp om deze bevindingen om te zetten naar markttoepassingen
en productie. De resterende middelen voor innovatie zouden vooral moeten gaan naar nieuwe
aquacultuurbedrijven en projecten van ondernemers.
Een belangrijke voorwaarde om productie in Vlaanderen verder uit te bouwen is het aantrekken van
bijkomende investeringen. Het verkrijgen van krediet bij banken is echter moeilijk omwille van de hoge
risico’s. Daarom wordt er vanuit de aquacultuursector sterk gekeken naar ondersteuning vanuit de
overheid. Bij het indienen van aquacultuurprojecten speelt het steunpercentage dan ook een belangrijke
rol. Productieve investeringen worden tegen een lager percentage ondersteund dan innovatieprojecten
en dit percentage is voor verschillende stakeholders duidelijk te laag om interessant te zijn. Hierbij kan
de vraag gesteld worden of de productieve investeringen marktklaar zijn als zelfs een hoge
ondersteuningsgraad van 40% onvoldoende blijkt. Binnen de sector wordt ook gezocht naar alternatieve
financieringskanalen, zoals crowdfunding. Het programma kan in de toekomst nagaan of het nog op
andere manieren kan bijdragen tot het aantrekken van investeerders, bijvoorbeeld door garanties,
risicovermindering,
alternatieve
businessmodellen,
etc
(de
zogenaamde
alternatieve
financieringsinstrumenten, die ook binnen de ESIF-fondsen worden gepromoot).
Deels door het tekort aan kapitaal is er binnen de sector een consensus dat er nog productieve
investeringen zullen gebeuren maar onvoldoende om het resterende geld binnen maatregel 48.1
(investeringen in productie) volledig te besteden. De sector is echter wel overtuigd dat deze middelen
nuttig kunnen besteed worden binnen UP2 en pleit voor een gedeeltelijke herverdeling binnen UP2, van
productie naar innovatie. Aan deze middelen zou dan wel de voorwaarde gekoppeld kunnen worden dat
de innovatieprojecten specifiek aan het mogelijk maken van productie moeten bijdragen. Dit houdt
evenwel het gevaar in dat de stimulerende werking om meer in te zetten op productie en minder op
onderzoek onderuit wordt gehaald.
Tijdens de workshop met de strategische werkgroep aquacultuur werd ook voldoende communicatie
gevraagd over het al dan niet beschikbaar zijn van Vlaams cofinanciering. Soms blijken er nog ideeën
of Europese middelen, maar bestaat er een vastgestelde plafond wat Vlaamse cofinanciering betreft.
Dit mechanisme kan leiden tot structurele onderbenutting en het niet halen van de doelstellingen.
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Aquacultuurprojecten verder diversifiëren
Binnen de aquacultuursector is er vraag om (onderzoeks)projecten niet enkel te richten op
productieprocessen voor humane consumptie, maar de ganse sector in rekening te brengen. Zo zou er
meer onderzoek kunnen gebeuren rond het ontwikkelen van nieuwe visvoeders of onderzoek naar
nieuwe systemen zoals aquaponics 24 of naar nieuwe businessmodellen.
Verder was er bij de betrokkenen binnen aquacultuur weinig geweten dat er een maatregel bestond
rond dierengezondheid en -welzijn. Rond deze maatregel werden dan ook nog geen projecten
ingediend. Door de lage productievolumes in Vlaanderen is dierengezondheid en -welzijn nog geen
actueel thema, maar er ontstaat wel meer aandacht voor. Zo werden aquacultuursystemen recent voor
het eerst bekritiseerd in een communicatie vanuit GAIA. Stakeholders zijn dan ook van mening dat het
misschien niet slecht is om hierin voorsprong te nemen. Er werd interesse geuit om een project op te
starten dat uitzoekt hoe dierengezondheid en -welzijn geëvalueerd kunnen worden binnen EFMZVprojecten. Hierbij komen thema’s zoals genetische studies rond kweekvis (inteeltproblematiek) naar
voren.

Conclusies en aanbevelingen voor UP2
Tot nog toe is er onder UP2 sterk ingezet op onderzoek en innovatie (SD1). Daaruit zijn interessante
inzichten voortgekomen. Een aantal gesprekspartners vinden dat de tijd rijp is om deze bevindingen
om te zetten in commerciële productieprocessen (SD2) maar dit is nog niet in de cijfers zichtbaar.
Daarnaast blijven er duidelijk nog onderzoeksaspecten bij het uitrollen van de productieprocessen,
waardoor SD1 en SD2 soms moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Aangezien de voorziene middelen
voor productie hoogstwaarschijnlijk niet volledig besteed zullen worden, zou een deel van deze
middelen geheralloceerd kunnen worden naar productie gerichte onderzoeksprojecten. Hierbij mag
de oorspronkelijke achterliggende doelstelling om reële productie te stimuleren niet uit het oog
verloren worden.

2.3.

Evaluatie van UP3

Voor UP3, de bevordering van de uitvoering van het GVB, zet Vlaanderen in op beide door Europa
geformuleerde strategische doelstellingen (SD). De evaluatie van UP3 voor Vlaanderen kan dus vertaald
worden naar twee evaluatievragen gebaseerd op deze SD’s (zie onderstaand kader).
Evaluatievragen i.v.m. UP3:


EV2.10: In welke mate heeft het EFMZV bijgedragen aan "verbetering en levering van
wetenschappelijke kennis en verzameling en beheer van gegevens"? – SD1



EV2.11: In hoeverre heeft het EFMZV bijgedragen aan betere "controle en handhaving"? – SD2

Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van het aantal projecten en de EFMZV middelen tussen
de twee SD van UP3 en vergelijkt het verschil tussen de geplande en de huidige focusgebieden. Hieruit
blijkt dat de planning en de uitvoering van UP3 in Vlaanderen momenteel min-of-meer overeenkomen.
89% van de financiële middelen voor UP3 in Vlaanderen zijn reeds toegekend aan projecten.

Aquaponics is een methode om voedsel te verbouwen, waarbij conventionele aquacultuur gecombineerd wordt met hydrocultuur
(het kweken van planten in water).

24
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Figuur 5 verdeling van de geplande en toegekende projecten en financiële middelen per SD onder UP3 (BE: in
België – VL: in Vlaanderen), 30/11/2018
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Voor de uitvoering van elke SD werden een aantal maatregelen geselecteerd. Een schematisch overzicht
van de volledige structuur van het Belgisch OP wordt gegeven in de bijlage (B.I). In de rest van deze
sectie wordt UP3 eerst besproken aan de hand van de output-, financiële- en resultaatindicatoren voor
de verschillende maatregelen, waarna UP3 geëvalueerd wordt aan de hand van deze indicatoren en de
inzichten verzameld in de interviews en focusgroepen.

Bespreking van de indicatoren
Tabel 16 geeft een overzicht van het huidig aantal geselecteerde projecten per maatregel onder UP3 in
Vlaanderen en België en de doelstelling voor België in 2023. Voor één maatregel werd de doelstelling
voor 2023 reeds bereikt. Verder blijkt dat er enkel projecten in Vlaanderen geselecteerd werden.
Tabel 15 Overzicht van aantal geselecteerde projecten onder Vlaamse UP3 maatregelen in Vlaanderen en België en
het streefdoel voor België in 2023
SD
1
2

art.
77
76

maatregel
Gegevensverzameling

Vlaamse projecten
2

Belgische projecten
2

streefdoel 2023
2

Controle en handhaving

2

2

3

Totaal

4

4

SD: strategische doelstelling; art.: artikel in EU-verordening
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Naast het aantal projecten werden ook de beschikbare middelen per maatregel vastgelegd. Een
overzicht van de toegekende middelen wordt gegeven in tabel 17 voor Vlaanderen. Deze tabel toont
dat 89% van de beschikbare middelen onder UP3 al zijn toegekend.
Alle Vlaamse middelen voorzien voor de maatregel ‘gegevensverzameling’ werden reeds toegewezen
(101%). Voor de ander maatregel, ‘controle en handhaving’, is er nog 30% beschikbaar. Voor deze
maatregel werden er enkel middelen in het Vlaamse programma voorzien.
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Tabel 16 Overzicht van financiële outputindicatoren voor Vlaamse UP3 maatregelen: EFMZV middelen toegekend
in Vlaanderen en EFMZV middelen beschikbaar voor Vlaanderen, op 30/11/2018
SD
1
2

art.
77
76

maatregel
Gegevensverzameling
Controle en handhaving
Totaal

toegekend
€ 8.756.490,42

beschikbaar
€ 8.680.680,00

%
101%

€ 3.857.494,50

€ 5.547.965,00

70%

€ 12.613.984,92

€ 14.228.645,00

89%

SD: strategische doelstelling; art.: artikel in EU-verordening
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Als derde punt kunnen de resultaatindicatoren voor UP3 bekeken worden (tabel 18). Deze indicatoren
geven echter een onvolledig beeld aangezien ze momenteel gebaseerd zijn op een initiële inschatting
gegeven door de projectaanvrager bij de indiening. Uit de beschikbare gegevens blijkt echter dat
Vlaanderen twee van de drie doelen reeds haalde en bij de derde indicator al vooruitgang boekte.
Tabel 17 Resultaatindicatoren UP3 voor Vlaanderen en streefwaarde voor België in 2023, op 30/11/2018
SD
1
2

resultaatindicator
3.B.1 Stijging van het percentage inwilligingen van dataoproepen
3.A.1 Aantal geconstateerde ernstige inbreuken
3.A.2 Aanlandingen die fysiek zijn gecontroleerd

SD: strategische doelstelling
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

eenheid
%

Vlaamse
waarde
180

streefwaarde
2023
5

5
5

16
5

nummer
%

Aandachtspunten en suggesties uit de interviews en rondetafels
Net als in de vorige periode wordt de controle uitgevoerd door het Departement Landbouw en Visserij
(AKKV) en gebeurt de dataverzameling door het ILVO. Andere projecten zijn er niet. De betrokken
stakeholders zijn tevreden met de werking van UP3, zodat deze kan aangehouden worden voor de rest
van deze programmaperiode.
Een van de stakeholders suggereerde wel of het met de uitbreiding van het EFV naar het EFMZV niet
interessant zou zijn om de gegevensverzameling uit te breiden en historische tijdsreeksen rond
biodiversiteit (van niet commerciële soorten) en het maritieme milieu bij te houden.

Conclusies en aanbevelingen voor UP3
De uitvoering en de middelen voor UP3 zijn voor een groot deel vastgelegd in de Europese wetgeving
en de huidige werking vloeit verder uit de werking in de vorige programmaperiode (EVF). Hierdoor
verloopt de uitvoering van deze UP vlot in Vlaanderen.

2.4.

Evaluatie van UP5

Voor UP5, marketing en verwerking bevorderen, zet Vlaanderen in op beide door Europa geformuleerde
strategische doelstellingen (SD). De evaluatie van UP5 voor Vlaanderen kan dus vertaald worden naar
twee evaluatievragen gebaseerd op deze SD (zie onderstaand kader).
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Evaluatievragen i.v.m. UP5


EV2.12: In welke mate heeft het EFMZV bijgedragen aan "verbetering van de marktordening
voor visserij- en aquacultuurproducten"? – SD1



EV2.13: In welke mate heeft het EFMZV bijgedragen aan "het aanmoedigen van investeringen
in de verwerkings- en afzetsector"? – SD2

Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van het aantal projecten en de EFMZV-middelen tussen
de twee SD van UP5 en vergelijkt het verschil tussen de geplande en de huidige focusgebieden. Hieruit
blijkt dat de focus in Vlaanderen momenteel eerder op SD2 ligt, terwijl er vooral projecten en middelen
onder SD1 voorzien werden. Reeds 91% van de financiële middelen die in Vlaanderen zijn voorzien voor
UP5 werden toegekend aan projecten.
Figuur 6 verdeling van de geplande en toegekende projecten en financiële middelen per SD onder UP5 (BE: in
België – VL: in Vlaanderen), 30/11/2018
■ 5D1

■ 5D2
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Voor de uitvoering van elke SD werden een aantal maatregelen geselecteerd. Een schematisch overzicht
van de volledige structuur van het Belgisch OP wordt gegeven in de bijlage (B.I). In de rest van deze
sectie wordt UP5 eerst besproken aan de hand van de output-, financiële- en resultaatindicatoren voor
de verschillende maatregelen, waarna UP5 geëvalueerd wordt aan de hand van deze indicatoren en de
inzichten verzameld in de interviews en focusgroepen.

Bespreking van de indicatoren
Tabel 19 geeft een overzicht van het huidig aantal geselecteerde projecten per maatregel onder UP5 in
Vlaanderen en België en de doelstelling voor België in 2023. Voor twee maatregelen werd de doelstelling
voor 2023 reeds bereikt. Voor één maatregel, ‘opslagsteun’, werd nog geen enkel project geselecteerd.
Verder blijkt dat 32 van de geselecteerde projecten Vlaams waren.
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Tabel 18 Overzicht van aantal geselecteerde projecten onder Vlaamse UP5 maatregelen in Vlaanderen en België en
het streefdoel voor België in 2023
SD
1

2

art.
66

maatregel
Productie- en afzetprogramma's

Vlaamse
projecten
3

Belgische
projecten
3

streefdoel
2023
1

0

0

5

67

Opslagsteun

68

Afzetmaatregelen

7

8

25

69

Verwerking visserij- en aquacultuurproducten

22

22

10

Totaal

32

33

SD: strategische doelstelling; art.: artikel in EU-verordening
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Naast het aantal projecten werden ook de beschikbare middelen per maatregel vastgelegd. Een
overzicht van dit en de reeds toegekende middelen wordt gegeven in tabel 20 voor Vlaanderen. Deze
tabel toont dat 91% van de beschikbare middelen onder UP5 reeds toegekend zijn.
Van de voorziene middelen binnen UP5 nemen ‘Afzetmaatregelen’ en ‘Verwerking’ samen 82% voor
zich. Voor de maatregel ‘Verwerking’ werden al meer projecten geselecteerd dan gepland, hierdoor werd
er ook ruim over de voorziende middelen gegaan. Initieel werd 40% van de beschikbare middelen onder
‘verwerking’ voorzien, momenteel werd aan deze maatregel echter al 61% van het beschikbare budget
besteed.
De maatregel opslagsteun betreft financiële steun aan erkende producentenorganisaties voor de opslag
van producten voor menselijke consumptie bij lage prijsniveaus. De middelen onder deze maatregel zijn
echter niet nodig geweest in de periode 2016-2018, waarna deze maatregel uitdoofde.
Tabel 19 Overzicht van financiële outputindicatoren voor Vlaamse UP5 maatregelen: EFMZV middelen toegekend
in Vlaanderen en EFMZV middelen beschikbaar voor Vlaanderen, op 30/11/2018
SD
1

2

art.
66

maatregel
Productie- en afzetprogramma's

toegekend
€ 174.162,50

middelen
€ 500.000,00

%
35%

€ 0,00

€ 201.406,00

0%

67

Opslagsteun

68

Afzetmaatregelen

€ 1.015.170,13

€ 1.640.000,00

62%

69

Verwerking visserij- en aquacultuurproducten

€ 2.365.769,23

€ 1.550.000,00

153%

Totaal

€ 3.555.101,86

€ 3.891.406,00

91%

SD: strategische doelstelling; art.: artikel in EU-verordening
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Als derde punt kunnen de resultaatindicatoren voor UP5 bekeken worden (tabel 21). Deze indicatoren
geven echter een onvolledig beeld aangezien ze momenteel gebaseerd zijn op een initiële inschatting
gegeven door de projectaanvrager bij de projectaanvraag.
Tabel 20 Resultaatindicatoren UP5 voor Vlaanderen en streefwaarde voor België in 2023, op 30/11/2018
SD

resultaatindicator

1

5.1.a

2

5.1.a

Verandering in de waarde van de eerste verkoop
van de PO's
Verandering in de waarde van de eerste verkoop
van de PO's

eenheid
1 000 EUR

Vlaamse
waarde
3.000

streefwaarde
2023
2.000

1 000 EUR

0

2.000

SD: strategische doelstelling
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij
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Aandachtspunten en suggesties uit de interviews en rondetafels
Marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten
De VLAM 25 neemt in Vlaanderen de promotie van vis- en aquacultuurproducten voor zich. Hiervoor
beschikken zij over een promotiebudget van ongeveer 450 à 500.000 euro op jaarbasis 26. Een deel
hiervan komt uit het EFMZV, maar de volledige sector, van reder tot verkooppunt, draagt bij aan dit
budget. De VLAM gebruikt dit budget voor de promotie bij het brede publiek, maar onder andere ook
voor deelname aan jaarlijkse vakbeurzen. Hier blijft het belangrijk dat er voldoende aandacht gaat naar
het promoten van de Vlaamse vis als een kwaliteitsproduct, om Vlaamse zee- en aquacultuurproducten
op de radar van Vlaamse consumenten te plaatsen. De Vlaamse consument koopt nog veel dezelfde
bekende vissoorten.
Het opstellen van het productie- en marketingplan (PMP) is de verantwoordelijkheid van de PO. In
Vlaanderen is dit de Rederscentrale. Hierdoor is dit plan voor sommigen te veel gericht op hun deel van
de keten en gaat er te weinig aandacht naar de bewustmaking van de Vlaamse consument over de
beschikbare vissoorten.
Vanuit de aquacultuursector is er de vraag om eventueel een producentenorganisatie (PO) op te stellen
voor aquacultuurproducten. Voornamelijk omdat het een voorwaarde is om promotie door de VLAM te
laten uitvoeren.
Investeringen in de verwerkings- en afzetsector
De sector is momenteel nog zeer volatiel, met onstabiele prijzen en een onvoorspelbare aanvoer. Een
grotere samenwerking in de keten kan ervoor zorgen dat de toegevoegde waarde in België gehouden
wordt. Hier werden al projecten rond opgezet. Vooral de veiling, als centrale schakel, is vragende partij
om te kijken hoe vraag en aanbod verder op elkaar afgestemd kunnen worden, bijvoorbeeld met
projecten rond het uitvlakken van de aanlandingsvolumes. Door dit type projecten kunnen er bruggen
tussen reders en de retail gemaakt worden. Momenteel zijn er nog te veel onzekerheden rond
aanvoervolume en kwaliteit om dit te doen. Voor de retail moet er lang genoeg op voorhand
gegarandeerd kunnen worden dat een bepaald volume met bepaalde productspecificaties (vb.
prijs/verpakking/certificering) geleverd kan worden.
Het lijkt ons wenselijk om naast een versterkte samenwerking met de retail ook de korte keten als
alternatief verder vorm te geven. Variabele volumes zijn dan minder een probleem. Mogelijks kunnen
daarbij ook hogere marges worden gehanteerd dan in het geval van vaste aanvoer aan de retailsector.
Ook de visverwerkende industrie in Vlaanderen gebruikt momenteel nog veel ingevoerde vis. Er kan dus
vanuit het EFMZV nog verder ingezet worden op het verhogen van de in België aangelande vis en de
lokale verwerking hiervan. De stijgende vraag naar lokale producten wordt als een kans gezien om in
te zetten op projecten rond de verwerking van lokale soorten. Hierbij is het ook interessant om te kijken
naar de mogelijkheden voor het verwerken van de vis aangeland onder de aanlandingsverlichting.

25

VLAM: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

Van Bogaert T. & Platteau J. (reds.) (2018) Uitdagingen voor de Vlaamse visserij. Visserijrapport 2018, Departement Landbouw
en Visserij, Brussel.

26
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Conclusies en aanbevelingen voor UP5
Binnen UP5 zijn zo goed als alle voorziene middelen toegekend. De effectieve besteding van de
middelen is enigszins anders gelopen dan de planning. Waar in het OP de focus lag op SD1
(opslagsteun, afzetprogramma’s en -maatregelen), zijn de projecten vooral onder SD2 gerealiseerd
(verwerking en afzet). Het ‘open loket’ dat in deze periode werd gehanteerd voor de maatregel
verwerking, moet in de toekomst mogelijks worden ingeruild voor een call, die meer controle en
selectiviteit op de instroom toelaat.
In principe zullen er onder deze UP geen projecten meer goedgekeurd worden. Het resterende budget
zal gaan naar de verplichte jaarlijkse programma’s (Productie- en marketingplan en de promotie door
VLAM).
Indien er middelen vanuit een ander UP geheralloceerd zouden worden naar deze UP, kunnen deze
het best via een callsysteem verdeeld worden, waarbij het opzet en de doelgroep kunnen
gespecifieerd worden:


Verdere afspraken tussen de marktpartijen (vraag en aanbod) en het houden van toegevoegde
waarde in België.



Het stimuleren van de korte keten. De Belgische visserij is een kleine sector, waarom dan niet
mikken op kleinschalige verkoopskanalen? Het inzetten op korte keten stimuleert ook de
kunstgemeenschappen en het toerisme.

2.5.

Evaluatie van UP6

Voor UP6, de bevordering van de implementatie van het geïntegreerd Maritiem beleid, formuleerde
Europa slechts één strategische doelstelling (SD). De evaluatie van UP6 voor Vlaanderen kan dus
vertaald worden naar een evaluatievraag gebaseerd op deze strategische doelstelling (zie onderstaand
kader). Enkel Vlaanderen zet in op deze UP.
Evaluatievragen i.v.m. UP6


EV2.14: In welke mate heeft het EFMZV bijgedragen tot het "Geïntegreerd maritiem beleid"? SD1

Voor de uitvoering van elke strategische doelstelling werden een aantal maatregelen geselecteerd. Een
schematisch overzicht van de volledige structuur van het Belgisch OP wordt gegeven in de bijlage (B.I).
In de rest van deze sectie wordt UP6 eerst besproken aan de hand van de output-, financiële- en
resultaatindicatoren voor de verschillende maatregelen, waarna UP6 geëvalueerd wordt aan de hand
van deze indicatoren en de inzichten verzameld in de interviews en focusgroepen.

Bespreking van de indicatoren
Tabel 22 geeft een overzicht van het huidig aantal geselecteerde projecten per maatregel in Vlaanderen
en België en de doelstelling voor België in 2023. Er werden reeds 3 projecten geselecteerd.
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Tabel 21 Overzicht van aantal geselecteerde projecten onder Vlaamse UP6 maatregelen in Vlaanderen en België en
het streefdoel voor België in 2023
SD

art.

maatregel

1

80.1b

Bescherming van het mariene milieu en
duurzaam gebruik van de mariene en
kusthulpbronnen
Verbetering van de kennis over de staat van het
mariene milieu
Totaal

80.1c

projecten
Vlaanderen

projecten
België

streefdoel
2023

1

1

3

2

2

5

3

3

SD: strategische doelstelling; art.: artikel in EU-verordening
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Naast het aantal projecten werden ook de beschikbare middelen per maatregel vastgelegd. Een
overzicht van dit en reeds toegekende middelen wordt gegeven in tabel 23 voor Vlaanderen. Deze tabel
toont dat 42% van de beschikbare middelen onder UP6 reeds zijn toegekend.
Tabel 22 Overzicht van financiële outputindicatoren voor Vlaamse UP6 maatregelen: EFMZV middelen toegekend
in Vlaanderen en EFMZV middelen beschikbaar voor Vlaanderen, op 30/11/2018
SD
1

art.
80.1b
80.1c

maatregel
Bescherming van het mariene milieu en
duurzaam gebruik van de mariene en
kusthulpbronnen
Verbetering van de kennis over de staat van het
mariene milieu
Totaal

toegekend
€ 26.250,00

middelen
€ 500.000,00

%
5%

€ 397.789,39

€ 500.000,00

80%

€ 424.039,39

€ 1.000.000,00

42%

SD: strategische doelstelling; art.: artikel in EU-verordening
Bron: IDEA Consult o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij

Er zijn geen resultaat indicatoren voor UP6 in het Belgische OP.

Aandachtspunten en suggesties uit de interviews en rondetafels
Aantrekken van projecten
Projecten onder deze UP moeten bijdragen aan de uitvoering van onder andere de Kaderrichtlijn Mariene
Strategie (goede milieutoestand), Natura 2000, de Vogel- en Habitatrichtlijnen en vooruitgang omtrent
de instandhoudingsdoelstellingen (IHD, rond bv. het beschermde habitat grindbedden). De Europese
Commissie heeft opzettelijk veel vrijheid gegeven binnen deze UP om te zien hoe de lidstaten dit zouden
invullen. Op die manier krijgt de Commissie ook beter zicht waarop in de toekomst het best wordt
ingezet.
UP6 heeft lang in een impasse gezeten in Vlaanderen. Om dit nieuw aspect van het EFMZV te integreren
werd er door de administratie initieel gedacht aan een samenwerking met de dienst Marien Milieu van
de FOD leefmilieu. Zij zouden helpen bij het opstellen van projecten en bij de evaluatie van ingediende
projecten. Deze samenwerking verliep moeizaam, er was weinig consensus over welke projecten binnen
de UP passen. Deels heeft dit te maken met nog onvoldoende affiniteit met deze nieuwe invalshoek aan
de kant van de beheersautoriteit. Daarnaast vormde het feit dat de FOD leefmilieu potentieel zowel
projecten zou indienen als goedkeuren een obstakel, hoewel dit voor de aquacultuur- en visserijsector
wel werd opgelost.
Door deze moeizame opstart werden er tot nu toe nog maar enkele projectaanvragen ingediend en
geëvalueerd. Verder werd een gebrek aan openheid over de ingediende projecten door enkele
stakeholders als een pijnpunt aangehaald. Bij ingediende projecten onder deze UP is soms na meer dan
een jaar nog geen duidelijkheid over al dan niet toekenning. Dit ontmoedigt de al beperkte instroom
verder.
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Conclusies en aanbevelingen voor UP6
Deze UP introduceert een nieuwe invalshoek in het EFMZV: het geïntegreerd maritiem beleid. De
opstart verloopt moeizaam, al zijn inmiddels de eerste projecten een feit.
Het ontbreekt het programma nog aan netwerk en ervaring om de juiste projecten aan te trekken en
om projectvoorstellen te evalueren.
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B.I

Interventielogica EFMZV voor België
- De bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij

MAATREGEL

STRATEGISCHE
DOELSTELLING

art. 38 Beperking van de impact van de visserij op het mariene
milieu en aanpassing van de visserij aan de bescherming van

RESULTAATINDICTOR

soorten(+ art 44.1.c Binnenvisserij)
1.4.a Verandering in ongewenst e vangst en (t on)

art. 39 Innova t ie in verband met de instandhouding van
mariene biologische hulpbronnen (+ art 44. 1.c Binnenvisserij)
art. 40. 1.a Bescherming en herstel van de mariene

biodiversit eit en de mariene ecosystemen - inzameling van

SDl. Vermindering van de effecten van de visserij op
het mariene milieu, met inbegrip van het zoveel
moge lijk vermijden en verminderen van ongewenste
vangsten

verloren vistuig en zwerfvuil

1.4.bVerandering in ongewenst e vangst en(%)

1.5 Verandering in brandst ofe ffi ciëntie van de
visvangst (L brandst of/ t on aangeland e vis)

art. 40. 1 b-& i Bescherming en herstel van de mariene
biodiversit eit en de mariene ecosyst emen(+ art 44.6
Binnenvisserij)
art. 43.2 Vissershavens, aanlandings- en beschutt ingsplaatsen
en a f slagen - invest eringen om naleving van de verplicht ing
om alle vangst en aan te landen, t e vergemakkelijken

art. 43.1 + 3 Vissershavens, aanlandings- en
beschuttingsplaat sen en a f slagen
art. 32 Gezondheid en veiligheid(+ art 44.1.b Binnenvisserij)
art. 31 Aanloopst eun voor jonge vissers(+ art 44.2
Binnenvisserij)

1. 11 Verandering van het aant al obst akels voor
vismigra t ie in het rivierbekken van M aas en Rijn
(Aan t al obst akels)

1.1 Verandering in de product iewaarde (1 000 EUR)
1. 2 Verandering in het product ievolume (t on)

1.5 Verandering in brandst ofe ffi ciënt ie van de
visvangst (L brandst of/ t on aangelande vis)

1. 7 Gecreëerde werkgelegenheid in de visserijsect or of
bij de aanvullende act ivi t eit en (VTE )

art. 26 Innova t ie(+ art 44.3 Binnenvisserij)
1. 8 Behoud en werkgelegenheid in de visse rijsect or o f
bij de aanvullende act ivit eit en (VT E)
art. 28 Partnerschappen t ussen wet enschappers en vissers( +
art 44.3 Binnenvisserij)
art. 41.1 a-c Energie-efficiëntie en mit iga tie van de
klimaatverandering - invest eringen aan boord; audits en
regelingen op het gebied van energie-efficiën t ie; studies t er
beoordeling van de bijdrage van alt erna t ieve aandrijfsystemen
en rompontwerpen (+ art 44.1.d Binnenvisserij)

art. 41.2 Energie-efficiënt ie en matiging van limaatverandering
- Vervanging of modernisering van hoo f d- of hulpmot oren( +
art 44.1.d Binnenvisserij)

1. 9.a Verandering in het aan t al werkgerelat eerde
verwondingen en ongevall en (aant al)

1.9.bVerandering in het percent age werkgerela t eerde
verwondingen en o ngevallen t en opzicht e van het
t ot ale aan t al vissers(%)

1.1 Vera ndering in de product iewaarde (1 000 EUR)

1.3 Vera ndering in nettowinst (1 000 EUR)
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- De bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur

MAATREGEL

STRATEGISCHE
DOELSTE LLING

RESULTAATINDICTOR
2.1 Verand ering in het volume van de
aquacult uurproduct ie (t on)
2.2Verandering in de waarde van de

art. 47 Innovat ie aquacultuur

Art. 48.1.a-d, f-h Productieve invest eringen in de aquacultuur

Art . 52 Aant rekken van nieuwe exploitanten van duurzame

aquacultuur

Art 53 Omschakeling naar milieubeheer- en milieu

audit regelingen en naar biologische aquacultuur

SDl. Bieden van ondersteuning voor de intensivering
van technologische ontwikkeling, innovatie en
kennisoverdracht

aquacul t uurproduct ie (1 000 EUR)

5D2. Versterking van het concurrentievermogen en de
rendabiliteit van aquacultuurondernemingen, met
inbegrip van de verbetering van de veiligheid en de
arbeidsomstandigheden, met name van kleine en
middelgrote bedrijven

2.2Verandering in de waarde van de
aquacult uurproduct ie (1 000 EUR)

5D3. Bescherming en herstel van de aquatische
biodiversiteit en de versterking van de aan aquacultuur
verbonden ecosystemen en bevordering van een
efficiënt gebruik van hulpbronnen bij de aquacultuur

2. 1 Verand ering in he t volume van de
aquacult uurproduct ie (t on)

2.4 Verand ering in het product ievolume van de

biologische aquacul t uur (t on )

2.5 Verand ering in het productievolum e van de
aquacul tuur in een gesloten circuit (ton)

2. 7 Aquacult uurbedrijven die milieudienst en leveren
(nummer)

2. 1 Verandering in he t volume van de
Art . 54 Aquacult uur die milieudiensten levert

Art. 56 Maat regelen op het gebied van diergezondheid en
dierenwelzijn

Art. 50 Bevordering van menselijk kapit aal en netwerkvorming

5D4. Bevordering van een aquacultuur die wordt
gekenmerkt door een hoog niveau van
milieubescherming, en de bevordering van
diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en
veiligheid

SDS. Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe
beroepsvaardigheden en een leven lang leren

aquacultuurproduct ie (t on)
2.2Verandering in de waarde van de
aquacult uurproduct ie (1 000 EUR)
2.4 Verandering in het product ievolume van de
biologische aquacul t uur (t on )
2.5 Verandering in het producti evolume van de
aquacult uur in een geslote n circuit (ton)
2. 7 Aquacult uurbedrijven die milieudienst en leveren

(nummer)
2.8 Gecreëerde werkgelegenheid (VTE )
2. 9 Behouden w erkgelegenheid (VTE)
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UP3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB
STRATEGISCHE
DOELSTELLING

art. 77 Gegevensverza meling

5D1. Verbetering en het beschikbaar stel len van
wetenschappelijke kennis en de verzameling en het
beheer van gegevens

art. 76 Controle en handhaving

5D2. Bieden van ondersteuning voor monitoring,
controle en handhaving, versterking van de
institutionele capaciteit en de efficiëntie van
overheidsdiensten, zonder de administratieve lasten te
vergroten
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RESULTAATINDICTOR

3. B.1 St ijging van het percentage inwilligingen van
dat a oproepen(%)

3.A.1 Aan tal geconstat eerde ernstige inbreuken
(number)

3.A.2 Aanlandingen die fysiek zijn gecontroleerd(%)
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UPS - Bevordering van de afzet en verwerking
STRATEGISCHE
DOELSTELLING

RESULTAATINDICTOR

art. 66 Product ie- en afzet programma's

art. 67 Opslagst eun

SDl. Verbetering van de organisatie van de markt voor
visseriJ- en aquacultuurproducten

van de PO's (1 000 EUR)

SD2. Aanmoediging van investeringen in de sectoren
verwerking en marketing

van de PO's (1 000 EUR)

5. 1.a Verandering in de waarde van de eerste verkoop

art.68 Afzet maat regelen

art. 69 Verwerking van visserijproducten en
aquacultuurproducten
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5. 1.a Verandering in de waarde van de eerste verkoop
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- Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid
MAATREGEL

art. 80. 1.b Bescherming van het mariene milieu en duurzaam
gebruik van de mariene en kust hulpbronnen

80. 1.c Verbetering van de kennis over de staa t van he t mariene

milieu

STRATEGISCHE
DOELSTELLING

RESULTAATINDICTOR

SDl. Verbetering van de organisatie van de markt voor
visseriJ- en aquacultuurproducten

SD2. Aanmoediging van investeringen in de sectoren
verwerking en marketing
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B.II

Selectieproces Vlaams deelprogramma

Indiening en
registratie

Toetsing
aanvaardingscriteria

8§!111ijl!l,Hl fiD11----7----1---1•111

[111

Beoordel ingscomité
(selectiecriteria)

18§11,HûP----lnvesterings- of
werkingsdossier?

Werkingsdossier
{UP 1,2,3,5 of 6)

1nvesteri ngsdoss i er
{UP 1 of 2)

>€150 .000 subsidies

< €150.000 subsidies

Nota inspecteur van
Financiën
1

Nota minister

Besluit diensthoofd

111maj
Goedkeuring

Nota minister

1

Goedkeuring
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B.III

Overzicht projecten Vlaanderen

begunstigde

UP

SD

art

naam van de concrete actie

Alloo NV

UP5

SD2

69

visrokerij

André NV
Antwannie BVBA
Aqua4C NV

UP5
UP1
UP2

SD2
SD4
SD2

69
32
48.1.a
-d, f-h

impaktvis
Uitvoeren veiligheidsplan Z.279
Aangepaste hyg. Ruimte

1/06/2017
20/06/2018
1/06/2017

EFMZV
subsidie
€ 45 584,40
€ 141 434,01
€ 17 788,23
€ 24 386,13
€ 32 368,90

Optimalisatie systemen
vetmesterij omegabaars
investeringen aan boord
investeringen aan boord
Z.67
SECURE THE DECK Z.67
tolk
PITVIS
optimaliseren prod.proc.
investeren moderne infra
audit
Z.596
investeringen aan boord
INENOUTVIS
INTERNFISH
Dekhuis vergroten

15/02/2018
2/09/2015
12/03/2018
15/02/2018
25/10/2018
25/10/2018
23/05/2018
25/10/2018
1/06/2017
11/04/2017
30/10/2016
1/08/2017
1/06/2017
1/06/2017
15/02/2018
23/08/2018
25/10/2018

€ 38
€ 382
€ 46
€ 64
€9
€ 28
€
€ 27
€ 75
€ 250
€ 16
€3
€7
€9
€ 26
€ 11
€ 77

521,58
922,94
702,50
873,50
586,00
135,00
468,87
529,00
740,15
000,00
425,75
297,25
160,75
200,00
584,34
616,00
189,05

O.191
Allehensaandek
investeringen aan boord
Fishflow
Invist
provisio
Optipakplus-Vis
Duurzame visserij IRIS 2
overleving modelleren
Geovis
combituig
Pulsvisserij Vlaamse Kust
VISTools
Vistools II
Value@Sea
NDGP 2015-2017
NDGP 2017-2020
Valduvis go live!
Benthis Nationaal
HaLaVla
invest. Handm. Fileren
Materieel en machines
Optimalisering productie garnaalkroketten
investeringen aan boord
optimalisatie verwerken bestellingen
CheRAS
Modernisering visgroothandel
verkopen en verpakken Noordzeevis
Plaice2Be - Pladijs
Verwerkingsbedrijf Noordzee garnalen
Personeelskost technische bijstand
optimaliseren van productieprocessen
investeringen aan boord
investeringen aan boord - O.316
investeringen aan boord
investeringen aan boord
investeringen aan boord

20/06/2018
20/06/2018
11/09/2017
20/06/2018
20/06/2018
29/11/2017
11/01/2018
9/05/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
22/08/2018
9/08/2018
22/11/2018
22/05/2017
11/04/2017
14/09/2018
22/11/2016
14/09/2018
22/05/2017
20/12/2016
1/06/2017
12/03/2018
11/09/2017
8/03/2017
22/11/2018
15/02/2018
20/12/2016
27/03/2017
15/03/2018
26/09/2016
8/03/2017
8/03/2017
20/12/2016
8/03/2017
20/12/2016
20/12/2016

€5
€ 52
€6
€ 17
€ 140
€ 159
€ 250
€ 174
€ 31
€ 121
€ 370
€ 24
€ 24
€ 37
€ 175
€ 3 420
€ 5 335
€ 122
€ 250
€ 25
€ 104
€ 70
€ 30
€ 35
€8
€ 84
€ 31
€ 24
€ 74
€ 203
€ 246
€ 138
€7
€ 12
€8
€ 33
€ 15

924,80
645,00
341,66
547,43
198,31
186,08
000,00
382,05
851,00
332,50
460,50
724,50
991,25
646,50
000,00
654,51
835,91
200,00
059,75
000,00
225,43
793,94
433,18
062,00
340,00
821,82
415,46
315,62
084,00
703,36
083,33
279,45
543,29
395,00
961,75
111,00
214,75

Aran BVBA
Artimon NV
Aude Audenda BVBA

UP1
UP1
UP1

Cii
De Flamingo BVBA
De Jager NV
De Troyer
Deloitte

TB
UP1
UP5
UP5
TB

Deo Volente BVBA

UP1

Finest Seafood BVBA

SD4
SD4
SD1
SD4
TB
SD4
SD2
SD2
TB

32
32
38
32
TB
32
69
69
TB

UP5

SD4
SD5
SD2

32
41.1
69

Garnalenvissers Rudy Praet &
zoon BVBA
Haas BVBA

UP1

SD4

32

UP1

Hollebeke BVBA
Horeca total Brugge

UP1
UP5

SD1
SD4
SD5
SD2

38
32
41.1
69

Horeca total Oostende
Icelandic Gadus NV
ILVO EV

UP5
UP5
UP1

SD2
SD2
SD1

69
69
39

SD2
SD5

40.1
26
28

UP2
UP3

SD1
SD1

47
77

INAGRO vzw
Kuna Fish BVBA

UP5
UP6
UP2
UP5

SD1
SD1
SD1
SD2

68
80.1.c
47
69

LC Compagny
Luk Bogaert
Nijf
Odisee vzw
Peter Fish NV

UP5
UP1
UP5
UP2
UP5

SD2
SD4
SD2
SD1
SD2

69
32
69
47
69

POM West-Vl
Premium Seafood BVBA
Prov W-Vl
Quisquater
Rederij Aegir BVBA

UP5
UP5
TB
UP5
UP1

Rederij Aris BVBA

UP1

Rederij Marco NV

UP1

SD1
SD2
TB
SD2
SD4
SD5
SD4
SD5
SD4

68
69
TB
69
32
41.1
32
41.1
32
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datum
goedkeuring
18/04/2017
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begunstigde

UP

SD

art

Rederij Nathalie NV

UP1

SD5
SD4

41.1
32

Rederij Noordster BVBA

UP1

SD1

38

Rederij Ramin BVBA

UP1

SD1
SD4

38
32

Rederij Silverpit BVBA
Rederscentrale CV

UP1
UP1

SD5
SD5
SD1
SD4

41.1
41.1
39
32

UP5

SD1

66

RMS

TB

TB

68
TB

Silverpit
stadsbestuur Nieuwpoort

UP1
UP1

SD4
SD4

32
43.1

Surcouf BVBA
Ter Wilgen
ubiqus

UP1
TB
TB

SD4
TB
TB

32
TB
TB

Univ Gent
Univ Leuven
Vaya Con Dios BVBA

UP2
UP2
UP1

SD1
SD1
SD1
SD4

47
47
38
32

Vita Nova BVBA

UP1

SD1
SD4

38
32

Vlaamse overheid

TB

TB

TB

naam van de concrete actie
Veilig en Vrolijk op de Avatar
investeringen aan boord
Investeringen Brug Z.483 en lossysteem
viskisten
RVS visopvangbakken
Sumwings
O.582
Verbeteren veiligheid en
werkomstandigheden en alternatief
vistuig
investeringen aan boord - O.582
investeringen aan boord - Z.80
afzetmaatregelen stabiele aanvoer
duurzame LED-verlichting
VSAT
PMP 2015-2016
PMP 2017
PMP 2018
MaviTrans
audit
investeringen aan boord
aankoop operationele machines
vlottende steigers
Masterplan veiligheid
catering convenant
tolk
Edulis
Imtac-Vl
Z.548
BESCHERMVIS
investeringen aan boord
investeringen aan boord
Aanpassen slaapruimtes
investeringen aan boord
Investeringen aan boord van Z.39
Modernisering achterplek
Verbeteren veiligheid stockageruimte
Vlaamse overheid

Personeelskost technische bijstand

UP3

SD2

76

Vlaamse Visveiling NV

UP1

SD4

43.1

VLAM VZW

UP5

SD1

68

controleprogramma 15-16
controleprogramma 17-18
Buitenaanleg– visveiling Oostende
Eerste travee– visveiling Oostende
moderniseren visveiling
sortering bep vissoorten in tubs
Voorbereidende werken-visveiling
Oostende
V.I.S. 2017
V.I.S. okt 15 - okt 16
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datum
goedkeuring
20/06/2018
12/03/2018
25/10/2018

EFMZV
subsidie
€ 25 262,75
€ 39 500,00
€ 10 526,75

25/10/2018
25/10/2018
29/10/2018
29/10/2018

€9
€7
€8
€ 61

586,00
804,00
322,10
058,28

29/10/2018
9/06/2017
20/10/2017
9/06/2017
22/11/2016
2/03/2017
20/10/2017
11/09/2018
20/10/2017
31/08/2016
8/11/2017
9/06/2017
11/09/2017
9/06/2017
20/06/2018
22/06/2016
27/11/2017
13/12/2017
22/05/2017
22/05/2017
15/02/2018
25/10/2018
15/02/2018
8/03/2017
15/02/2018
8/03/2017
1/06/2017
25/10/2018
15/02/2018
12/03/2018
6/02/2018
1/03/2018
13/07/2018
31/08/2016
13/10/2016
6/03/2017
13/06/2017
31/10/2017
17/11/2016
20/09/2018
25/10/2018
25/10/2018
20/10/2017
20/12/2016
25/10/2018

€ 30
€ 10
€ 45
€ 267
€ 373
€ 95
€ 30
€ 49
€ 93
€5
€5
€ 37
€ 46
€ 28
€ 16
€
€
€
€ 175
€ 150
€9
€ 17
€ 78
€9
€ 32
€9
€ 37
€ 59
€ 10
€ 30
€8
€ 10
€8
€ 19
€7
€9
€8
€ 10
€ 2 053
€ 1 804
€ 89
€ 119
€ 148
€ 26
€ 91

227,52
339,00
828,38
459,08
340,63
000,00
000,00
162,50
886,13
445,00
445,00
410,25
100,00
200,00
853,80
782,00
381,15
520,30
000,00
000,00
990,00
437,50
292,25
986,00
642,50
953,29
500,00
387,50
880,50
454,25
540,02
424,85
565,91
910,56
995,65
747,27
405,57
089,00
147,50
347,00
298,78
887,24
523,63
615,20
053,77

11/09/2017
11/04/2017

€ 200 000,00
€ 200 000,00
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B.IV

Overzicht projecten Wallonië
UP

OS

Art.

UP5

OS1

68

asbl CERER Pisciculture
asbl Commission de gestion du Parc
naturel Hautes Fagnes-Eifel
asbl Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d'Anlier

UP2

OS1

47

UP1

OS2

44.6

UP1

OS2

44.6

asbl SOCOPRO

UP2

OS1

47

Agence Wallonne Pour la Promotion
d'une Agriculture de Qualité

Date
d’appobation

Subsides FEAMP

15/06/2017

€ 45 000,00

Aquaculture Locale Intégrée
Levées d'obstacles sur la
Warche

21/07/2016

€ 224 974,87

21/07/2016

€ 157 650,00

"Fish for Mussels"
Soutien à l'innovation en
aquaculture

21/07/2016

€ 256 575,00

Nom de l’action
Capsules video
promotionnelles

15/06/2017

€ 10 143,75
€ 143 381,25

CEFRA - Université de Liège

UP2

OS1

47

Service Public de Wallonie - DCENN

UP1

OS2

44.6

Service Public de Wallonie - DGO2

UP1

OS2

44.6

Service Public de Wallonie - DPeur

TB

TB

TB

Université de Liège

UP1

OS2

44.6

Université de Liège - Gembloux AgroBio Tech

UP2

OS1

47

Université de Namur

UP1

OS2

44.6

Ville d'Andenne

UP1

OS2

44.6

Elevage de l'ombre
Suppression d'obstacles (SOM
AWIRS)
Libre circulation sur l'Eau
Blanche

15/06/2017

€ 224 962,50

21/07/2016

€ 277 500,00

21/07/2016

€ 299 472,75

Passe à poissons (Dinant)

21/07/2016

€ 351 235,59

Libre circulation sur le Samson

15/06/2017

€ 93 750,00

Passe à poissons (Houx)
Adaptation des systèmes
informatiques de gestion et de
contrôle
Assistance technique comptable - contrôleur
Assistance technique coordinateur
Tâches de l'autorité de
certification déléguée
Tâches de l'autorité d'audit
déléguée
Repeuplements en civelles
d'anguille européenne
Vaccins contre l'Anguillid
herpesvirus 1
Effluents de pisciculture en
aquaponie

15/06/2017

€ 600 000,00

17/12/2015

€ 25 000,00

17/12/2015

€ 50 000,00

17/12/2015

€ 140 000,00

23/11/2016

€ 54 450,00

30/04/2017

€ 45 375,00

21/07/2016

€ 255 000,00

21/07/2016

€ 335 415,00

21/07/2016

€ 202 832,62

Smolts dans le bassin mosan
Amélioration du cours
d'eau d'Andenelle

21/07/2016

€ 373 497,00

15/06/2017

€ 682 538,85
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B.V

Samenstelling Monitoringcomité EFMZV

Naam van de
instelling/organisatie
Kabinet voor de minister bevoegd
voor visserij
Cabinet du Ministre wallonS
Departement Landbouw en Visserij
DGARNE – Direction des
Programmes européens
Departement Landbouw en Visserij
Departement Landbouw en
Departement Landbouw en
DGARNE – Direction des
Programmes européens
Departement Landbouw en
- Interne Audit
DGARNE – Direction des
Programmes européens
Departement Landbouw en
Instituut voor Landbouw en
Visserijonderzoek (ILVO)
Instituut voor Landbouw en
Visserijonderzoek (ILVO)
FOD Volksgezondheid en
Leefmilieu
ACV-Transcom Water
Rederscentrale
Natuurpunt
Strategische Stuurgroep
Aquacultuur
Aquaculture Wallonië
SALV
Lokale acties
Economie
Afgevaardigde EU

Visserij
Visserij
Visserij

Visserij

Vertegenwoordigde functie
Voorzitter, vertegenwoordiger van de minister bevoegd
voor visserij
Ondervoorzitter vertegenwoordiger van de bevoegde
Waalse minister
De verantwoordelijke van de beheersautoriteit,
afdelingshoofd
De verantwoordelijke van de beheersdienst Wallonië

Naam
vertegenwoordiger
L. Lyssens
A. Cool

Naam
plaatsvervanger

V. Moyse
G. Crauwels

P. Blanquaert

A. Dethy

F. Fontaine

Een uitvoerende ambtenaar, lid van de
beheersautoriteit die het secretariaat van het comité
vertegenwoordigt
Het diensthoofd Visserij Oostende
De verantwoordelijke certificeringsautoriteit
Een vertegenwoordiger van de certificeringsautoriteit
Wallonië (la certification est sous-traité à DGST)
Een vertegenwoordiger van de auditautoriteit in
Vlaanderen
Een vertegenwoordiger van de auditautoriteit in
Wallonië (la function audit est sous-traité à BDO)
Het hoofd van visserijcontrole, inspectie en
handhaving
Nationaal Correspondent voor datacollectie

G. Van Hecke

Een vertegenwoordiger van de sectie Visserij en
aquatische productie
Een vertegenwoordiger van GMB en marien milieu

H. Polet

E. Van der Perren

S. Van Gaever
M. Claes

K. Callaerts

E. Brouckaert
K. Hansen

Sander Meyns
S. Vanden Eede

P. Sorgeloos

K. Vanhulle

Een vertegenwoordiger van de zeevissers namens de
werknemers
De directeur van de PO
Een vertegenwoordiger van de NGO’s
Een vertegenwoordiger van aquacultuur voor
Vlaanderen
Een vertegenwoordiger van aquacultuur voor Wallonië
Een vertegenwoordiger van de Strategische
Adviesraad voor Landbouw en Visserij
Een vertegenwoordiger van de Provincie WestVlaanderen
Vertegenwoordiger mariene economie
Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie,
als algemene regel een vertegenwoordiger van DG
MARE.
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M. Welvaert
B. Maertens
A. Dethy

F. Fontaine

A. Breemersch

L. Vleurick

A. Dethy

F. Fontaine

J.F. Verhegghen
E. Torreele

B. Thomassen
K. Carels
F. Coussement
A. Kampl
V. Varga-Lencses
C. Frank
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B.VI

Outputindicatoren

Omschrijving outputindicator
1.1

Aantal projecten betreffende innovatie, adviesdiensten en partnerschappen met wetenschappers

1.3

Aantal projecten betreffende toegevoegde waarde, kwaliteit, gebruik van ongewenste vangsten en vissershavens,
aanlandingsplaatsen, afslagen en beschuttingsplaatsen

1.4

Aantal projecten betreffende instandhoudingsmaatregelen, beperking van de impact van de visserij op het mariene milieu en
aanpassing van de visserij aan de bescherming van soorten

1.6

Aantal projecten betreffende bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit en ecosystemen

1.7

Aantal projecten voor energie-efficiënte, beperking van klimaatverandering

1.8

Aantal projecten betreffende vervanging of modernisering van motoren

1.9

Aantal projecten betreffende bevordering van menselijk kapitaal en sociale dialoog, diversificatie en nieuwe vormen van inkomen,
starterssteun voor vissers en gezondheid/veiligheid

2.1

Aantal projecten betreffende innovatie, adviesdiensten

2.2

Aantal projecten betreffende productieve investeringen in de aquacultuur

2.3

Aantal projecten betreffende beperking van de milieu-impact van aquacultuur (milieubeheer, auditregelingen en milieudiensten van
de biologische aquacultuur)

2.4

Aantal projecten betreffende vergroting van het potentieel van aquacultuurlocaties en maatregelen betreffende de gezondheid van
mens en dier

2.5

Aantal projecten betreffende menselijk kapitaal inzake aquacultuur in het algemeen en betreffende nieuwe aquacultuurexploitanten

3.1

Aantal projecten betreffende de tenuitvoerlegging van het unciaal systeem voor controle, inspectie en handhaving

3.2

Aantal projecten betreffende het verzamelen, beheren en gebruiken van gegevens

5.1

Aantal producentenorganisaties of verenigingen van producentenorganisaties waaraan steun voor productie- en afzetprogramma’s is
verleend

5.2

Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en opslagsteun

5.3

Aantal verwerkingsprojecten

6.2

Aantal projecten betreffende de bescherming en verbetering van kennis over het
mariene milieu
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