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2.

OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (ARTIKEL
VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

50, LID 2,

Essentiële informatie over de uitvoering van het operationele programma voor het betrokken jaar, met
inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële en indicatorgegevens.
Het Belgisch Operationeel Programma (OP) voor het Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
(EFMZV) werd goedgekeurd op 02/12/2015 bij uitvoeringsbesluit van de Commissie C(2015)
87662014 en een eerste maal gewijzigd bij C(2018)1064 op 19 februari 2018. Ook in het werkjaar
2018 draaide het visserijfonds op volle kruissnelheid. Het programma naderde de middentermijn
waarbij de aanloop naar de eerste mijlpaalevaluatie als onderdeel van het performantiekader
(werkperiode tot einde 2018, rapportering eerste semester 2019) een belangrijk organisatorisch
aandachtspunt vormde.
148 projecten zijn inmiddels goedgekeurd en volop in uitvoering gebracht, waarvan 126 en 22
respectievelijk in Vlaanderen en Wallonië. Deze acties, verspreid over diverse maatregelen en
unieprioriteiten, omvatten 64% van de beschikbare financiële enveloppe voor de werkingsperiode
2014-2020. In 2018 werden 63 projecten goedgekeurd voor Vlaanderen. Wallonië had in de
voorgaande jaren quasi zijn volledige werkbudget reeds vastgelegd via projectoproepen onder de
maatregelen 44.6, 47, 50 en 68. De Waalse projecten rond investeringssteun worden pas verwacht in
2019.
In 2018 werden grote stappen gezet in relatie tot de mijlpaal- en einddoelstellingen zowel voor 2018
als 2023. Deze sterke evolutie van de indicatoren werd frequent opgevolgd. De evaluaties toonden aan
dat de inschattingen en berekeningsmethodes van de doelstellingen vastgelegd in het initiële OP
(opgemaakt in 2012-2014) voor verschillende prioriteiten en acties ernstige afwijkingen vertoonden
met het huidige kader en de effectieve uitvoering. Om hieraan te verhelpen werd een tweede wijziging
van het Operationeel Programma ingediend op 29 december 2018 waarbij de finale goedkeuring pas
begin 2019 verwacht kon worden. Samenvattend werden een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd
terwijl de bestaande werden bijgesteld op basis van de recentste gegevens en analyses.
Eind 2018 werd cumulatief circa 26,5 milj euro of 64% op het totaal beschikbare bedrag van 41,7 milj
EFMZV vastgelegd waarvan 8 milj (19%) uitbetaald aan de begunstigden en 7,5 milj (18%)
gecertificeerd naar de Unie toe. In 2018 werden 2 betalingsaanvragen ingediend namelijk de laatste
betalingsaanvraag voor de boekhoudperiode 2016-2017 met een claim van 5,18 milj EFMZV en een
eerste betalingsaanvraag voor de boekhoudperiode 2018-2019 met een claim van 1,26 milj EFMZV.
Hierdoor was er geen risico op decommitment volgens de N+3 regel in 2018.
Het Monitoring Comité (MC) kwam tweemaal samen in 2018. Op het MC van 27/04/2018 werd het
jaarlijks uitvoeringsrapport 2017 (AIR) goedgekeurd naast de nodige wijzigingen aan de
projectmaxima. Belangrijk was ook het overleg rond de artikelen 32 en 41 en meer bepaald het
ontbreken van een leeftijdsvoorwaarde voor vaartuigen om in aanmerking te komen voor EFMZVsteun wanneer dit binnen de bestaande capaciteitsruimte zou worden vervangen. Aandacht was ook
voor het evaluatieplan en de definitieve afsluiting van het Europees visserijfonds.
Het MC van 07/12/2018 duidde een nieuwe voorzitter en een nieuw lid zonder stemrecht aan (SALVvertegenwoordiger) aan. De evaluatie in het licht van het performantiekader kwam uitvoerig een bod
waarbij het MC de goedkeuring gaf om een nieuw OP in te dienen volgens de krachtlijnen voorgesteld
tijdens de vergadering. Daarnaast werd ook de wijziging van het BVR FIVA toegelicht. De
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auditautoriteit informeerde het MC van haar jaarlijkse activiteiten tot dusver (score 2). Ook de
resultaten van de Early Prevention System Audit, de audit op de auditactiviteiten en de aankomende
audit van de Europese rekenkamer werden toegelicht.
Wat betreft de begeleidende maatregelen voor het GVB onder unieprioriteit 3, zijn de programma’s
voor dataverzameling en controle uitgevoerd.
De impact van de naderende Brexit op de visserij, vormde een belangrijk punt in 2018. België is zeer
onderhevig aan deze thematiek en bijgevolg ook zeer actief op de diverse fora en initiatieven rond dit
thema en dit in samenspraak met de sector, vertegenwoordigd door de Rederscentrale (PO).
Implicaties op het niveau van het programma zullen pas duidelijk of behandeld kunnen worden vanaf
2019.
Wat betreft de analyse volgens het performantiekader hebben alle unieprioriteiten hun mijlpalen
2018 behaald behalve unieprioriteit 6. Unieprioriteit 6, geïntegreerd maritiem beleid, ondervond
evenwel vertraging maar ook hier werd de progressie richting de streefdoelen 2023 duidelijk ingezet.
Er is in 2018 heel wat communicatie voorgekomen en dit via diverse kanalen en evenementen.
Specifiek te vermelden zijn o.a. de vergaderingen van de Task Force binnen het Convenant (9/02,
18/04, 31/05, 13/07, 28/09 en 30/11) maar ook bijv. de samenkomsten van de Strategische Stuurgroep
Aquacultuur. De klankbordgroep van het Convenant werd gehouden op 11 juni te Brugge rond de
stand van zaken voor het EFMZV. Het belangrijkste item was de lancering van ‘Visserij
Verduurzaamt” als garantie en aanduiding voor de marktwerking. Dit vormt het orgelpunt van de
opbouw van het duurzaamheidsinstrument Valduvis.
België heeft geen Community Led Local Development (CLLD) onder het EFMZV.
België heeft geen financieringsinstrumenten (FI) onder het EFMZV.
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3.

UITVOERING VAN DE UNIEPRIORITEITEN

3.1.

Overzicht van de uitvoering (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

De informatie moet worden verstrekt in de vorm van een korte en algemene commentaar over de
uitvoering van de Unieprioriteiten en de technische bijstand voor het (de) betrokken ja(a)r(en) met
vermelding van de belangrijkste ontwikkelingen, significante problemen en de maatregelen die zijn
ondernomen om deze problemen aan te pakken.
Unieprioriteit

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioriteit onder
verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke
problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te
lossen
1 - De bevordering van UP1
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en op In 2018 werden onder unieprioriteit 1, 37 acties geselecteerd in
Vlaanderen. Wallonië had zijn acties reeds vastgelegd via
kennis gebaseerde visserij
projectoproepen in 2016-2017.
Voor Vlaanderen kunnen de 37 projecten als volgt onderverdeeld
worden:
 18 onder maatregel 32 ‘gezondheid en veiligheid’.
o individuele projecten voor een breed gamma aan
verbetering van de veiligheid- en
arbeidsomstandigheden zoals bijv. veiligere
werktuigen en afscherming, buiskappen over de
werkplaatsen aan dek, verbeterde
nutsvoorzieningen, slaap- en leefvertrekken, airco,
camerasystemen, verlichting, geluidisolatie,
veiliger werkdek (bijv. vloer, deuren, gieken),
aanpassingen aan de verwerkingslijn,
communicatie…
Dit is een goed en vlot werkende maatregel die als zeer
positief wordt ervaren gezien de directe impact op het
vissersleven aan boord. Veiligheid en
levensomstandigheden vormen een hoge prioriteit en
belangrijk actiepunt binnen de sector.
Sinds 2018 wordt steeds meer vertrokken vanuit een
algemene veiligheidsanalyse en bijhorend masterplan
veiligheid. Dit is een goed voorbeeld van beste praktijk hoe
dergelijke “scheepsgebonden” aspecten structureel en
gericht uitgebouwd kunnen worden binnen een breder
framework.
 6 projecten onder maatregel 38 ‘Beperking impact op
milieu en aanpassing voor bescherming van soorten’ met
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Unieprioriteit

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioriteit onder
verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke
problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te
lossen
voornamelijk aanpassingen aan de verwerkingslijn en
visbakken voor betere overleving naast verbeterd vistuig
zoals de sumwing.
Deze maatregel is alhoewel zeer nuttig en gericht, minder
gebruikt geworden dan verwacht op basis van de vroegere
ervaringen. De impact van de aanlandingsplicht heeft hier
een duidelijk hand in. Dit lijkt tegenstrijdig maar de focus
op de aanlandplicht heeft een duidelijke rem gezet op
dergelijke duurzame investeringen rond selectiviteit,
visbehandeling met het oog op terugzetting/overleving en
dergelijke meer. Ook de pulsvisserij in de gezamenlijke
visgebieden heeft een duidelijke impact op deze maatregel.
 5 projecten onder maatregel 43 ’vissershavens,
aanlandingsplaatsen, afslagen’. Dit betreft de
modernisering van de aanlandings- en veilsite te Oostende.
Deze maatregel werkt zoals verwacht en beantwoordt de
algemene noden rond dit thema.
 4 projecten onder maatregel 41,1 a-c ‘energie-efficiëntie
en klimaatsverandering’ zoals veranderingen naar twinrig
vistuig, boegschroeven, koppelingen, generatoren ter
verbetering van het energieverbruik of verbeteren van het
energierendement van de leef- en werkruimtes of –
omstandigheden.
Deze maatregel heeft zwaar te lijden onder de
voorwaarden van lengte en reductie van vermogen
waardoor het Klein Vloot Segement geen
motorvervangingen heeft doorgevoerd. Ook de overige
acties rond energie-efficiëntie voor aandrijving of vistuig
zijn door de onzekerheid rond de aanlandingsplicht,
brexit of de puls geïmpacteerd. Verminderd verbruik van
elektriciteit en thermische energie voor bijv. koelsystemen
stoot dan weer op de parameter 18 m. De combinatie van
dit heeft een algemene rem gezet op de implementatie van
deze belangrijke maatregel richting duurzame exploitatie.
 3 projecten onder maatregel 28 ‘partnerschappen tussen
wetenschappers en vissers’. Dit betreffen
onderzoeksprojecten aan boord van vissersvaartuigen met
o.a. een studie naar de effecten en impact van de
pulsvisserij naast 2 projecten rond het automatische
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Unieprioriteit

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioriteit onder
verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke
problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te
lossen
verzamelen van diverse parameters inzake visactiviteit en
marien milieu.
Deze maategel is nieuw ingevoerd via de eerste OPwijziging als antwoord op de beperkingen en
moeilijkheden om wetenschappelijke projecten te kunnen
uitvoeren in Vlaanderen, gezien de limitatie onder artikel
39. Artikel 28 zal voortaan gebruikt worden voor projecten
van collectief belang met significante wetenschappelijk
inslag.
 1 projecten onder maatregel 40 ‘bescherming en herstel
van de mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen’.
Dit betreft de verzameling door de vissers op zee van afval
aangetroffen in de netten die aan land gebracht worden
voor verdere behandeling en recyclage.
De algemene implementatie onder unieprioriteit 1 loopt zeer goed
in 2018, gezien dit werkjaar ongeveer de helft van het totaal aantal
acties onder dit zwaartepunt omvat. Er is eind 2018 ongeveer 50
% van de beschikbare enveloppe vastgelegd. Het gros van de
projecten is nog in uitvoering waardoor de effectieve betalings- en
certificeringsgraad eerder laag is met ongeveer 9 %.
De implementatie is zeer uiteenlopend tussen de verschillende
maatregelen van UP1. Een aantal maatregelen bereiken een zeer
hoge vastleggingsgraad (sterkste voorbeeld artikel 32 met meer
dan 500%) terwijl voor andere maatregelen slechts beperkte
dossiers zijn ingediend. Gezien het programma zich halverwege
bevindt, zal met dit gegeven rekening moeten gehouden worden in
een komende programmawijziging. De analyses van onder meer
de tussentijdse evaluatie, het performantiekader, de inschatting
van de tweede programmaperiode en de impact van de Brexit
zullen allen hun weerslag moeten vinden in een hernieuwd OP.

2 - De bevordering van UP2: Aquacultuur
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en op
kennis gebaseerde aquacultuur
Tot eind 2018 werden onder unieprioriteit 2, 5 acties geselecteerd
waarvan 5 in Vlaanderen. Wallonië had zijn acties reeds
vastgelegd via projectoproepen in 2016-2017.

NL

8

NL

Unieprioriteit

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioriteit onder
verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke
problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te
lossen
Voor Wallonië vielen alle 4 projecten, geselecteerd via de eerdere
oproepen, onder maatregel 47 ‘innovatie’ voor een vastgelegd
bedrag van 1,11 miljoen euro waarvan 800.000 EFMZV
(overcommitering van 8 % op de voorziene enveloppe).
Voor Vlaanderen kunnen de 5 projecten als volgt onderverdeeld
worden:
 2 projecten onder maatregel 47 ‘innovatie’: Dit betreft een
studie naar de reductie van de ‘grondsmaak‘ bij
auquacultuurproducten en de kweek van
roodschaarkreeftjes in recirculatiesystemen.

 1 project onder maatregel 48,1 a-d en f-h ‘productieve
investering in aquacultuur’: het betreft de optimalisatie
van de afzwem, oogst, slacht en voederopslag systemen
voor omegabaars.
 1 project onder maatregel 49 ‘beheer-, verzorging- en
adviesdiensten voor aquacultuurbedrijven: het betreft het
beschikbaar stellen van een aquacultuurconsulent.
 1 project onder maatregel 50 ’bevordering van het
menselijk kapitaal en de sociale dialoog’: het betreft de
oprichting en werking van het secretariaat voor het Vlaams
AquacultuurPlatfrom (VAP).
De algemene implementatie onder unieprioriteit 2 loopt stroever
dan verschillende andere prioriteiten qua activatie en benutting
van het voorzien budget. Eind 2018 is ongeveer 31% van de
beschikbare enveloppe vastgelegd met een betalings- en
certificatiegraad van 8%. Het onderzoeksluik rond aquacultuur
werkt zeer vlot, de omzetting naar effectieve productie door de
bedrijven is minder vanzelfsprekend. De grootte van de voorziene
enveloppes in de initiële planning van het OP was waarschijnlijk
een overschatting. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de
tussentijdse evaluatie.
De hoofdmoot van de acties zijn studies/innovaties onder artikel
47 met een enveloppegebruik van 103%. Daarnaast zijn er ook de
3 Vlaamse investeringsdossiers onder artikel 48. Onder artikel 49
is binnen Vlaanderen een project rond een aquacultuurconsulent
voor adviesverlening. Onder artikel 50 “menselijk kapitaal en
netwerkvorming” behelst dit in Vlaanderen de organisatie van het
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Unieprioriteit

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioriteit onder
verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke
problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te
lossen
aquacultuurplatform, in Wallonië betreft dit een netwerk via de
vereniging voor producenten (SOCOPRO).

3 - Bevordering van de UP3: GVB
tenuitvoerlegging van het GVB
In 2018 werden onder unieprioriteit 3, 2 acties geselecteerd in
Vlaanderen. Dit is volstrekt logisch aangezien Wallonië geen
specifiek controle- of dataverzamelingsprogramma dient uit te
voeren.
Voor Vlaanderen kunnen de 2 projecten als volgt onderverdeeld
worden:
 1 project onder maatregel 76 “controle”. Dit betreft de
uitvoering van het reguliere controleprogramma voor de
werkjaren 2017-2018
 1 project onder maatregel 77 “gegevensverzameling”. Dit
betreft de uitvoering van het reguliere
dataverzamelingsprogramma voor de werkjaren 20172020
De implementatie onder unieprioriteit 3 verloopt vlot en zoals
gepland. De verplichte programma’s rond visserijcontrole en
dataverzameling zijn steeds goed en correct uitgevoerd. De
overschakeling van direct naar gedeeld beheer is zodus een
succes. De opname onder het EFMZV heeft voornamelijk tot pure
administratieve aanpassingen geleid, wat niet altijd evident is voor
deze grote meerjarig programma’s.
Eind 2018 is ongeveer 89 % van de beschikbare enveloppe
vastgelegd. Dit is conform de geplande besteding over de
werkingsperiode van het EFMZV. De projecten voor
dataverzameling belopen tot en met het jaar 2020, met een
benuttingspercentage van 101%. De controleprojecten lopen tot en
met 2018 met een benuttingspercentage van 70%.
Qua certificatie zit deze prioriteit op 30%. Gezien deze
programma’s continu doorlopen en uitgevoerd worden ook voor
de toekomstige werkjaren, is dit een te verwachten percentage.
De indicatoren voor het prestatiekader onder UP3 liggen in lijn
met de verwachtingen en er bestaat geen risico op het niet-
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Unieprioriteit

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioriteit onder
verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke
problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te
lossen
behalen.
De (financiële) implementatie van deze projecten omhelzen heel
wat administratieve procedures, voorwaarden en verplichtingen.
Dit bemoeilijkt een snelle, éénduidige of regelmatige opname in
de betalingsaanvragen en rekeningen. België heeft hierin grote
stappen gezet maar blijft de verdere reductie en simplificatie van
de bijhorende administratieve last benadrukken. Dergelijke grote,
verplichte en doorlopende projecten moeten echt makkelijker
kunnen behandeld worden.
Voor de gegevensverzameling op Waalse grondgebied, is een
klein budget voorzien in het programma. Zonder concrete
aanleiding wordt dit niet geactiveerd (waar tot dusver nog geen
noodzaak toe was).

5 - Bevordering van de afzet en UP5: Afzet en verwerking:
verwerking
In 2018 werden onder unieprioriteit 5, 14 acties geselecteerd in
Vlaanderen. In Wallonië was dit al in de voorgaande
projectoproepen behandeld.
Voor Vlaanderen kunnen de 14 projecten als volgt onderverdeeld
worden:
 1 projecten onder maatregel 66 “productie- en
afzetprogramma’s”. Dit betreft de jaarlijkse Productie- en
MarketingPlannen (PMP), opgemaakt door de
producentenorganisatie (PO) voor het werkjaar 2018. Ook
ondersteuning en evaluatie in het kader van de brexit werd
hierin behandeld.
 2 projecten onder artikel 68 “afzetmaatregelen”:
o een project rond de gerichte promotie van het
visserijgebeuren langsheen de Belgische kust zoals
bijv. fiets- en wandelroutes, culinaire/toeristische
locaties, activiteitenkalenders, promotiefilmpjes en
media-teasers.
o De brede (jaarlijkse) promotiecampagne onder de
overkoepelende werking van de VLAM.
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Unieprioriteit

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioriteit onder
verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke
problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te
lossen
 11 projecten onder artikel 69 “verwerking”. Naast nieuwe
producten (zoals bijv. garnaalkroketten zonder gluten)
werd vaak geïnvesteerd in specifieke (of gescheiden)
visverwerkingslijnen binnen de bedrijven. Ook verbeterde
behandelings- en verpakkingsmethodes kwamen aan bod
naast de commercialisatie of de promotie van de korte
keten.
De algemene implementatie onder unieprioriteit 5 loopt zeer vlot.
De vastgelegde middelen belopen tot 88% van de voorziene
enveloppe waarvan reeds 38 % is uitbetaald aan de begunstigden.
De certificatie naar de EU volgt deze trend met circa 26%.
De initieel geplande maatregel “Opslagsteun”, met
uitdoofscenario tegen eind 2018, is niet toegepast geworden in het
werkprogramma. De hiermee gepaarde financiële enveloppe was
sowieso zeer beperkt en voornamelijk gericht op schol. Door de
goede visprijzen in de voorbije jaren, ook voor schol, is deze
maatregel niet getriggerd geworden. De activatie van dit budget
voor de minder significante soorten, werd niet opportuun geacht.
Bij herprogrammering zal hiermee rekening gehouden worden
(Brexit).
De maatregel “Verwerking van visserij- en
aquacultuurproducten”, heeft de initiële planning ruim overtroffen
met 139% van de vastgelegde middelen tov de beschikbare
enveloppe. Ook hiervoor zullen de nodige aanpassingen moeten
doorgevoerd worden bij herwerking van het OP.
Gezien de resterende middelen onder UP 5 en de huidige
overcommittering voor de maatregel “verwerking”, moet hiermee
rekening gehouden worden bij volgende wijzigingen van het OP.

6 - Bevordering van de uitvoering UP 6: Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB)
van het geïntegreerd maritiem
beleid
Unieprioriteit 6 heeft in de voorgaande jaren ernstige vertraging
opgelopen ondanks de grote administratieve inspanningen.
2018 betekent een omslagpunt met 1 goedgekeurd project
namelijk een studie rond het behoud en herstel van grindbeden in
de Belgische wateren. Daarnaast zitten ook 2 projecten in het
goedkeuringstraject maar deze behoren officieel tot het werkjaar
2019.
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Unieprioriteit

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioriteit onder
verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke
problemen en genomen maatregelen om deze problemen op te
lossen
Het betreft onderzoek rond de beoordeling van de bodemimpact
door de Vlaamse visserij-métiers in een internationaal kader.
Hiervoor wordt de gevoeligheid van de verschillende types
zeebodem voor de verschillende visserijtechnieken gekarteerd op
basis van het benthos (bodemgemeenschappen). Het tweede
project omvat onderzoek en kwantificering van microplastics
doorheen alle componenten van het marien milieu.
De huidige stand van zaken geeft sensu stricto een vertekend
beeld. Naar vastgelegde steun, betaling aan de begunstigde en
dergelijke meer scoort deze prioriteit onvoldoende. De prognose
voor het behalen van de einddoestellingen mag echter hoopvol
ingeschat worden.
Deze unieprioriteit is niet opgenomen in het Waalse luik van het
programma.

7 - Technische bijstand

UP 7: technische bijstand
In 2018 werden onder unieprioriteit 7, 4 acties geselecteerd
waarvan in Vlaanderen. Voor Wallonië lag dit voorheen al vast.
Voor Vlaanderen kunnen 4 projecten als volgt onderverdeeld
worden:
 3 projecten (per kwartaal) rond ondersteunend personeel
 1 project voor een vertaler aanwezig op het
monitoringscomité
Technische bijstand is reeds voor 52% van de enveloppe
vastgelegd waarvan 22% uitbetaald aan de begunstigde en voor
21% gecertificeerd. Deze maatregel verloopt zoals verwacht.
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3.2.

Resultaat-, output- en financiële indicatoren voor het EFMZV (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Unieprioriteit

1 - De bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFMZV - 1
Specifieke doelstelling

Resultaatindicator

Meeteenheid

1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene
milieu, met inbegrip van het zoveel mogelijk vermijden en
verminderen van ongewenste vangsten
1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene
milieu, met inbegrip van het zoveel mogelijk vermijden en
verminderen van ongewenste vangsten
1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene
milieu, met inbegrip van het zoveel mogelijk vermijden en
verminderen van ongewenste vangsten
2 - Bescherming en herstel van de aquatische biodiversiteit en
ecosystemen

1.4.a - Verandering in ongewenste vangsten
(in ton)

tonnes

1.4.b - Verandering in ongewenste vangsten
(%)

4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit
van visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van de veiligheid en de
arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit
van visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van de veiligheid en de
arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit
van visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van de veiligheid en de
arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit
van visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van de veiligheid en de
arbeidsomstandigheden

NL

Streefwaarde
(2023)
-1.000,00000

Cumulatieve
waarde
-29,00000

%

-15,00000

-6,87500

0,00000

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie
van de visvangst

litres fuel/ tonnes
landed catch

-85,00000

-247,00000

-64,00000

1.11 - Verandering van het aantal obstakels
voor vismigratie in het rivierbekken van
Maas en Rijn
1.1 - Verandering in de productiewaarde

Aantal obstakels

-8,00000

-19,00000

0,00000

12.000,00000

2.196,00000

1.987,00000

1.2 - Verandering in het productievolume

tonnes

2.000,00000

672,00000

414,00000

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie
van de visvangst

litres fuel/ tonnes
landed catch

-85,00000

-247,00000

-64,00000

1.7 - Gecreëerde werkgelegenheid (vte) in
de visserijsector of bij de aanvullende
activiteiten

FTE

0,00000

15,00000

12,00000

14

thousand Euros

2018
0,00000

NL

Specifieke doelstelling

Resultaatindicator

Meeteenheid

Streefwaarde
(2023)
541,00000

Cumulatieve
waarde
729,00000

4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit
van visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van de veiligheid en de
arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit
van visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van de veiligheid en de
arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit
van visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van de veiligheid en de
arbeidsomstandigheden
5 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van
technologische ontwikkeling, innovatie, met inbegrip van het
vergroten van de energie-efficiëntie, en kennisoverdracht
5 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van
technologische ontwikkeling, innovatie, met inbegrip van het
vergroten van de energie-efficiëntie, en kennisoverdracht

1.8 - Behouden werkgelegenheid (VTE) in
de visserijsector of bij de aanvullende
activiteiten

FTE

1.9.a - Verandering in het aantal
werkgerelateerde
verwondingen
en
ongevallen

71,00000

number

-5,00000

-24,00000

-18,00000

1.9.b - Verandering in het percentage
werkgerelateerde
verwondingen
en
ongevallen ten opzichte van het totale aantal
vissers
1.1 - Verandering in de productiewaarde

%

-2,00000

-3,31000

-3,19000

thousand Euros

3.000,00000

2.196,00000

1.987,00000

1.3 - Verandering in nettowinst

thousand Euros

300,00000

433,00000

244,00000

Specifieke doelstelling
1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene milieu, met
inbegrip van het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van ongewenste
vangsten
1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene milieu, met
inbegrip van het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van ongewenste
vangsten
1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene milieu, met
inbegrip van het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van ongewenste
vangsten
2 - Bescherming en herstel van de aquatische biodiversiteit en ecosystemen
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit van
visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige kustvisserij, en
verbetering van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden

NL

2018

Resultaatindicator
1.4.a - Verandering in ongewenste vangsten (in ton)

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

1.4.b - Verandering in ongewenste vangsten (%)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van de
visvangst

183,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.11 - Verandering van het aantal obstakels voor
vismigratie in het rivierbekken van Maas en Rijn
1.1 - Verandering in de productiewaarde

-12,00000

-7,00000

0,00000

0,00000

188,00000

21,00000

0,00000

0,00000
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Specifieke doelstelling
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit van
visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige kustvisserij, en
verbetering van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit van
visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige kustvisserij, en
verbetering van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit van
visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige kustvisserij, en
verbetering van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit van
visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige kustvisserij, en
verbetering van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit van
visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige kustvisserij, en
verbetering van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit van
visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige kustvisserij, en
verbetering van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden
5 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische
ontwikkeling, innovatie, met inbegrip van het vergroten van de energieefficiëntie, en kennisoverdracht
5 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische
ontwikkeling, innovatie, met inbegrip van het vergroten van de energieefficiëntie, en kennisoverdracht

NL

Resultaatindicator
1.2 - Verandering in het productievolume

2017
258,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van de
visvangst

183,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7 - Gecreëerde werkgelegenheid (vte) in de
visserijsector of bij de aanvullende activiteiten

1,00000

2,00000

0,00000

0,00000

1.8 - Behouden werkgelegenheid (VTE) in de
visserijsector of bij de aanvullende activiteiten

16,00000

642,00000

0,00000

0,00000

1.9.a - Verandering in het aantal werkgerelateerde
verwondingen en ongevallen

-5,00000

-1,00000

0,00000

0,00000

1.9.b
Verandering
in
het
percentage
werkgerelateerde verwondingen en ongevallen ten
opzichte van het totale aantal vissers
1.1 - Verandering in de productiewaarde

-0,09000

-0,03000

0,00000

0,00000

188,00000

21,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Verandering in nettowinst

187,00000

2,00000

0,00000

0,00000
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Specifieke
doelstelling

1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene milieu, met inbegrip van het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van ongewenste
vangsten

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -1.1
Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
02 - Artikel 38 Beperking van de impact van de visserij op het 06
mariene milieu en aanpassing van de visserij aan de bescherming
van soorten (+ artikel 44.1.c Binnenvisserij)
03 - Artikel 39 Innovatie in verband met de instandhouding van 06
mariene biologische hulpbronnen (+ artikel 44.1.c
Binnenvisserij)
04 - Artikel 40.1.a Bescherming en herstel van de mariene 06
biodiversiteit en de mariene ecosystemen – inzameling van
verloren vistuig en zwerfvuil
05 - Artikel 43.2 Vissershavens, aanlandings- en 06
beschuttingsplaatsen en afslagen – investeringen om naleving
van de verplichting om alle vangsten aan te landen, te
vergemakkelijken
Geselecteerde relevante maatregelen

Outputindicator

Opgenomen in het Streefwaarde
Cumulatieve
prestatiekader
(2023)
waarde

1.4 - Aantal projecten betreffende instandhoudingsmaatregelen,
12,00
7,00
beperking van de impact van de visserij op het mariene milieu en
aanpassing van de visserij aan de bescherming van soorten

1.4 - Aantal projecten betreffende instandhoudingsmaatregelen,
3,00
3,00
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
5,00
1,00
mariene biodiversiteit en ecosystemen
1.3 - Aantal projecten betreffende toegevoegde waarde, kwaliteit,
gebruik
van
ongewenste
vangsten
en
vissershavens,
aanlandingsplaatsen, afslagen en beschuttingsplaatsen

Thematische
doelstelling
02 - Artikel 38 Beperking van de impact van de visserij op het mariene milieu en 06
aanpassing van de visserij aan de bescherming van soorten (+ artikel 44.1.c
Binnenvisserij)
03 - Artikel 39 Innovatie in verband met de instandhouding van mariene biologische 06
hulpbronnen (+ artikel 44.1.c Binnenvisserij)
04 - Artikel 40.1.a Bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit en de mariene 06
ecosystemen – inzameling van verloren vistuig en zwerfvuil
05 - Artikel 43.2 Vissershavens, aanlandings- en beschuttingsplaatsen en afslagen – 06
investeringen om naleving van de verplichting om alle vangsten aan te landen, te
vergemakkelijken

Specifieke doelstelling

Outputindicator



3,00

2018 2017
6,00 1,00
0,00 3,00
1,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2016 2015 2014

1.4 - Aantal projecten betreffende instandhoudingsmaatregelen, beperking van de impact van de 0,00 0,00 0,00
visserij op het mariene milieu en aanpassing van de visserij aan de bescherming van soorten
1.4 - Aantal projecten betreffende instandhoudingsmaatregelen, beperking van de impact van de 0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00 0,00
ecosystemen
1.3 - Aantal projecten betreffende toegevoegde waarde, kwaliteit, gebruik van ongewenste 0,00 0,00 0,00
vangsten en vissershavens, aanlandingsplaatsen, afslagen en beschuttingsplaatsen

2 - Bescherming en herstel van de aquatische biodiversiteit en ecosystemen

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -1.2
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Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling

01 - Artikel 40.1 b-g, i Bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen — 06
bijdrage aan een beter beheer of behoud, bouw, installatie of modernisering van statische of beweegbare
installaties, voorbereiding van beschermings- en beheersplannen in verband met Natura-2000-locaties en
ruimtelijk beschermde gebieden, beheer, herstel en monitoring van beschermde mariene gebieden, met
inbegrip van Natura-2000-locaties, milieubewustzijn, deelname aan andere acties die gericht zijn op het
behoud en de versterking van de biologische diversiteit en ecosysteemdiensten (+ artikel 44.6
Binnenvisserij)

Outputindicator

Opgenomen
in Streefwaarde Cumulatieve 2018 2017
het
(2023)
waarde
prestatiekader
1.6
Aantal
projecten
18,00
12,00 0,00 4,00
betreffende bescherming en
herstel
van
de
mariene
biodiversiteit en ecosystemen

Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
01 - Artikel 40.1 b-g, i Bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen — bijdrage aan een beter beheer of behoud, 06
bouw, installatie of modernisering van statische of beweegbare installaties, voorbereiding van beschermings- en beheersplannen in verband met
Natura-2000-locaties en ruimtelijk beschermde gebieden, beheer, herstel en monitoring van beschermde mariene gebieden, met inbegrip van Natura2000-locaties, milieubewustzijn, deelname aan andere acties die gericht zijn op het behoud en de versterking van de biologische diversiteit en
ecosysteemdiensten (+ artikel 44.6 Binnenvisserij)

Specifieke
doelstelling

Outputindicator

2016 2015 2014

1.6 - Aantal projecten betreffende 8,00 0,00 0,00
bescherming en herstel van de mariene
biodiversiteit en ecosystemen

4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit van visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige kustvisserij, en verbetering van de
veiligheid en de arbeidsomstandigheden

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -1.4
Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
03 - Artikel 31 Aanloopsteun voor jonge vissers (+ artikel 44.2 Binnenvisserij) 03

04 - Artikel 32 Gezondheid en veiligheid (+ artikel 44.1.b Binnenvisserij)

03

09 - Artikel 43.1 + 3 Vissershavens, aanlandings- en beschuttingsplaatsen en 03
afslagen – investeringen ter verbetering van vissershavens, afslaginfrastructuur
en aanlandings- en beschuttingsplaatsen ter verhoging van de veiligheid van
vissers (+ artikel 44.1.f Binnenvisserij)
Geselecteerde relevante maatregelen
03 - Artikel 31 Aanloopsteun voor jonge vissers (+ artikel 44.2 Binnenvisserij)

NL

Outputindicator

Opgenomen in het Streefwaarde Cumulatieve
2018
prestatiekader
(2023)
waarde
1.9 - Aantal projecten betreffende bevordering van
5,00
0,00 0,00
menselijk kapitaal en sociale dialoog, diversificatie en
nieuwe vormen van inkomen, starterssteun voor vissers en
gezondheid/veiligheid

1.9 - Aantal projecten betreffende bevordering van
30,00
28,00 18,00
menselijk kapitaal en sociale dialoog, diversificatie en
nieuwe vormen van inkomen, starterssteun voor vissers en
gezondheid/veiligheid

1.3 - Aantal projecten betreffende toegevoegde waarde,
6,00
9,00 5,00
kwaliteit, gebruik van ongewenste vangsten en
vissershavens,
aanlandingsplaatsen,
afslagen
en
beschuttingsplaatsen
Thematische
doelstelling
03

18

Outputindicator

2017
0,00

8,00

3,00

2016 2015 2014

1.9 - Aantal projecten betreffende bevordering van menselijk kapitaal en 0,00 0,00 0,00

NL

Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling

04 - Artikel 32 Gezondheid en veiligheid (+ artikel 44.1.b Binnenvisserij)

03

09 - Artikel 43.1 + 3 Vissershavens, aanlandings- en beschuttingsplaatsen en afslagen – investeringen ter 03
verbetering van vissershavens, afslaginfrastructuur en aanlandings- en beschuttingsplaatsen ter verhoging
van de veiligheid van vissers (+ artikel 44.1.f Binnenvisserij)

Specifieke
doelstelling

Outputindicator

2016 2015 2014

sociale dialoog, diversificatie en nieuwe vormen van inkomen, starterssteun
voor vissers en gezondheid/veiligheid
1.9 - Aantal projecten betreffende bevordering van menselijk kapitaal en 2,00 0,00 0,00
sociale dialoog, diversificatie en nieuwe vormen van inkomen, starterssteun
voor vissers en gezondheid/veiligheid
1.3 - Aantal projecten betreffende toegevoegde waarde, kwaliteit, gebruik van 1,00 0,00 0,00
ongewenste vangsten en vissershavens, aanlandingsplaatsen, afslagen en
beschuttingsplaatsen

5 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie, met inbegrip van het vergroten van de energie-efficiëntie, en
kennisoverdracht

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -1.5
Geselecteerde relevante maatregelen
01 - Artikel 26 Innovatie (+ artikel 44.3 Binnenvisserij)

Thematische
doelstelling
03

02 - Artikel 28 Partnerschappen tussen wetenschappers en vissers (+ artikel 44.3 Binnenvisserij)

03

03 - Artikel 41, lid 1, onder a), b), c) Energie-efficiëntie en mitigatie van de klimaatverandering – 04
investeringen aan boord; audits en regelingen op het gebied van energie-efficiëntie; studies ter
beoordeling van de bijdrage van alternatieve aandrijfsystemen en rompontwerpen (+ artikel 44.,
lid 1, onder d) Binnenvisserij)
04 - Artikel 41.2 Energie-efficiëntie en matiging van klimaatverandering - Vervanging of 04
modernisering van hoofd- of hulpmotoren (+ artikel 44.1.d Binnenvisserij)

Outputindicator

Opgenomen in het Streefwaarde Cumulatieve
prestatiekader
(2023)
waarde
1.1 - Aantal projecten betreffende
5,00
1,00
innovatie,
adviesdiensten
en
partnerschappen met wetenschappers
1.1 - Aantal projecten betreffende
8,00
3,00
innovatie,
adviesdiensten
en
partnerschappen met wetenschappers
1.7 - Aantal projecten voor energie10,00
35,00
efficiëntie,
beperking
van
klimaatverandering
1.8 - Aantal projecten betreffende
vervanging of modernisering van
motoren

Geselecteerde relevante maatregelen
01 - Artikel 26 Innovatie (+ artikel 44.3 Binnenvisserij)

Thematische
doelstelling
03

02 - Artikel 28 Partnerschappen tussen wetenschappers en vissers (+ artikel 44.3 Binnenvisserij)

03

03 - Artikel 41, lid 1, onder a), b), c) Energie-efficiëntie en mitigatie van de klimaatverandering – investeringen aan boord; audits en 04
regelingen op het gebied van energie-efficiëntie; studies ter beoordeling van de bijdrage van alternatieve aandrijfsystemen en

NL
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10,00

Outputindicator

2018 2017
0,00

1,00

3,00

0,00

4,00 30,00

0,00 0,00

0,00

2016 2015 2014

1.1 - Aantal projecten betreffende innovatie, 0,00 0,00 0,00
adviesdiensten
en
partnerschappen
met
wetenschappers
1.1 - Aantal projecten betreffende innovatie, 0,00 0,00
adviesdiensten
en
partnerschappen
met
wetenschappers
1.7 - Aantal projecten voor energie-efficiëntie, 1,00 0,00 0,00
beperking van klimaatverandering

NL

Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling

rompontwerpen (+ artikel 44., lid 1, onder d) Binnenvisserij)
04 - Artikel 41.2 Energie-efficiëntie en matiging van klimaatverandering - Vervanging of modernisering van hoofd- of hulpmotoren (+ 04
artikel 44.1.d Binnenvisserij)

Unieprioriteit

Outputindicator

2016 2015 2014

1.8 - Aantal projecten betreffende vervanging of 0,00 0,00 0,00
modernisering van motoren

2 - De bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFMZV - 2
Specifieke doelstelling

Resultaatindicator

Meeteenheid

1 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische
ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht
1 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische
ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht
2 - 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 - 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
3 - 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
3 - 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
3 - 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
4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog
niveau van milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid,
dierenwelzijn, volksgezondheid en veiligheid

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

tonnes

NL

Streefwaarde
(2023)
400,00000

Cumulatieve
waarde
100,00000

0,00000

thousand
Euros
tonnes

4.000,00000

822,00000

0,00000

290,00000

150,00000

0,00000

2.2 - Verandering in de waarde van
de aquacultuurproductie

thousand
Euros

2.900,00000

1.050,00000

0,00000

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

tonnes

30,00000

0,00000

0,00000

tonnes

470,00000

250,00000

0,00000

number

0,00000

0,00000

0,00000

2.1 - Verandering in het volume van
de aquacultuurproductie

tonnes

10,00000

0,00000

0,00000

20

2018

NL

Specifieke doelstelling

Resultaatindicator

Meeteenheid

4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog
niveau van milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid,
dierenwelzijn, volksgezondheid en veiligheid
4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog
niveau van milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid,
dierenwelzijn, volksgezondheid en veiligheid
4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog
niveau van milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid,
dierenwelzijn, volksgezondheid en veiligheid
4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog
niveau van milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid,
dierenwelzijn, volksgezondheid en veiligheid
5 - Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een
leven lang leren
5 - Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een
leven lang leren

2.2 - Verandering in de waarde van
de aquacultuurproductie

thousand
Euros

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

Specifieke doelstelling
1 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling,
innovatie en kennisoverdracht
1 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling,
innovatie en kennisoverdracht
2 - 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 - 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
3 - 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
3 - 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

NL
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Streefwaarde
(2023)
100,00000

Cumulatieve
waarde
0,00000

0,00000

tonnes

0,00000

0,00000

0,00000

tonnes

0,00000

0,00000

0,00000

number

3,00000

3,00000

0,00000

FTE

20,00000

3,00000

0,00000

FTE

60,00000

11,00000

0,00000

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

2018

2017
60,00000

2016
40,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

570,00000

252,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

2.2 - Verandering in de waarde van de
aquacultuurproductie

5,00000

0,00000

1.050,00000

0,00000

2.4
Verandering
in
het
productievolume van de biologische
aquacultuur
2.5
Verandering
in
het
productievolume van de aquacultuur in
een gesloten circuit

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

60,00000

40,00000

150,00000

0,00000

NL

Specifieke doelstelling
3 - 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
4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog niveau van
milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid, dierenwelzijn,
volksgezondheid en veiligheid
4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog niveau van
milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid, dierenwelzijn,
volksgezondheid en veiligheid
4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog niveau van
milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid, dierenwelzijn,
volksgezondheid en veiligheid
4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog niveau van
milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid, dierenwelzijn,
volksgezondheid en veiligheid
4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog niveau van
milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid, dierenwelzijn,
volksgezondheid en veiligheid
5 - Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een leven
lang leren
5 - Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een leven
lang leren

NL
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Resultaatindicator
2.7
Aquacultuurbedrijven
milieudiensten leveren

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

2.1 - Verandering in het volume van de
aquacultuurproductie

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2 - Verandering in de waarde van de
aquacultuurproductie

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Gecreëerde werkgelegenheid

2,00000

0,00000

1,00000

0,00000

2.9 - Behouden werkgelegenheid

6,00000

0,00000

5,00000

0,00000

die

NL

Specifieke doelstelling

1 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -2.1
Geselecteerde relevante maatregelen
01 - Artikel 47 Innovatie

Thematische
doelstelling
03

02 - Artikel 49 Beheer-, verzorgings- en adviesdiensten voor 03
aquacultuurbedrijven
Geselecteerde relevante maatregelen
01 - Artikel 47 Innovatie
02 - Artikel 49 Beheer-, verzorgings- en adviesdiensten voor aquacultuurbedrijven

Specifieke
doelstelling

Outputindicator

Opgenomen
prestatiekader

2.1 - Aantal projecten betreffende innovatie,
adviesdiensten
2.1 - Aantal projecten betreffende innovatie,
adviesdiensten
Thematische doelstelling
03
03

in

het Streefwaarde
Cumulatieve
2018 2017
(2023)
waarde
14,00
10,00 2,00 6,00
1,00

1,00 1,00 0,00
1

Outputindicator
2.1 - Aantal projecten betreffende innovatie, adviesdiensten
2.1 - Aantal projecten betreffende innovatie, adviesdiensten

11

2016 2015 2014
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 - 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

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -2.2
Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
Productieve 03

Outputindicator

01 - Artikel 48.1.a-d, f-h
investeringen in de aquacultuur
02 - Artikel 52 Aantrekken van nieuwe 03
exploitanten van duurzame aquacultuur

2.2 - Aantal projecten betreffende productieve investeringen in de aquacultuur

Geselecteerde relevante maatregelen

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

Thematische
doelstelling
01 - Artikel 48.1.a-d, f-h Productieve investeringen in de 03
aquacultuur
02 - Artikel 52 Aantrekken van nieuwe exploitanten van duurzame 03
aquacultuur

Specifieke
doelstelling

NL

Opgenomen in
prestatiekader


het Streefwaarde
Cumulatieve
2018 2017
(2023)
waarde
3,00
3,00 1,00 1,00
3,00

0,00 0,00 0,00
1

1

11

Outputindicator

2016 2015 2014

2.2 - Aantal projecten betreffende productieve investeringen in de aquacultuur

0,00 1,00 0,00

2.5 - Aantal projecten betreffende menselijk kapitaal inzake aquacultuur in het algemeen en betreffende nieuwe 0,00 0,00 0,00
aquacultuurexploitanten
1
1
11

3 - 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

23

NL

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -2.3
Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
02 - Artikel 48, lid 1, onder e), onder i) en onder j), Productieve investeringen 06
in aquacultuur - efficiënter gebruik van de rijkdommen, vermindering van de
gebruikte hoeveelheid water of chemicaliën, gesloten systemen voor minimaal
watergebruik
04 - Artikel 53 Omschakeling naar milieubeheer- en milieu-auditregelingen en 06
naar biologische aquacultuur

Outputindicator
2.2 - Aantal projecten betreffende
investeringen in de aquacultuur

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

Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
02 - Artikel 48, lid 1, onder e), onder i) en onder j), Productieve investeringen in aquacultuur - efficiënter 06
gebruik van de rijkdommen, vermindering van de gebruikte hoeveelheid water of chemicaliën, gesloten
systemen voor minimaal watergebruik
04 - Artikel 53 Omschakeling naar milieubeheer- en milieu-auditregelingen en naar biologische aquacultuur
06

Specifieke
doelstelling

Opgenomen in het Streefwaarde
Cumulatieve
2018 2017
prestatiekader
(2023)
waarde

productieve
3,00
0,00 0,00 0,00

6,00

Outputindicator

0,00 0,00 0,00

2016 2015 2014

2.2 - Aantal projecten betreffende productieve investeringen in de 0,00 0,00 0,00
aquacultuur
2.3 - Aantal projecten betreffende beperking van de milieu-impact van 0,00 0,00 0,00
aquacultuur (milieubeheer, auditregelingen en milieudiensten van de
biologische aquacultuur)

4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog niveau van milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid, dierenwelzijn,
volksgezondheid en veiligheid

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -2.4
Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
die 06

Outputindicator

01 - Artikel 54 Aquacultuur
milieudiensten levert
03 - Artikel 56 Maatregelen op het gebied 03
van diergezondheid en dierenwelzijn

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
1 aquacultuurlocaties en maatregelen betreffende de gezondheid van mens en dier

1

Geselecteerde relevante maatregelen
01 - Artikel 54 Aquacultuur die milieudiensten levert

Thematische
doelstelling
06

03 - Artikel 56 Maatregelen op het gebied van 03
diergezondheid en dierenwelzijn

NL

Opgenomen in
prestatiekader

Outputindicator

het Streefwaarde
Cumulatieve
2018 2017
(2023)
waarde
3,00
0,00 0,00 0,00
5,00

0,00 0,00 0,00
1

1

11

2016 2015 2014

2.3 - Aantal projecten betreffende beperking van de milieu-impact van aquacultuur (milieubeheer, auditregelingen en 0,00 0,00 0,00
milieudiensten van de biologische aquacultuur)
2.4 - Aantal projecten betreffende vergroting van het potentieel van aquacultuurlocaties en maatregelen betreffende de 0,00 0,00 0,00
gezondheid van mens en dier

24
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Specifieke doelstelling

5 - Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een leven lang leren

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -2.5
Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
01 - Artikel 50 Bevordering van menselijk 08
kapitaal en netwerkvorming

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

Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
01 - Artikel 50 Bevordering van menselijk kapitaal en 08
netwerkvorming

Unieprioriteit

Opgenomen
in
prestatiekader

het Streefwaarde
Cumulatieve
2018 2017
(2023)
waarde
1,00
2,00 1,00 1,00
1

Outputindicator

1

1

2016 2015 2014

2.5 - Aantal projecten betreffende menselijk kapitaal inzake aquacultuur in het algemeen en betreffende nieuwe 0,00 0,00 0,00
aquacultuurexploitanten

3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFMZV - 3
Specifieke doelstelling

Resultaatindicator

Meeteenheid

1 - Verbetering en het beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis en de
verzameling en het beheer van gegevens
2 - Bieden van ondersteuning voor monitoring, controle en handhaving,
versterking van de institutionele capaciteit en de efficiëntie van
overheidsdiensten, zonder de administratieve lasten te vergroten
2 - Bieden van ondersteuning voor monitoring, controle en handhaving,
versterking van de institutionele capaciteit en de efficiëntie van
overheidsdiensten, zonder de administratieve lasten te vergroten

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

%

Specifieke doelstelling
1 - Verbetering en het beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis en de verzameling en
het beheer van gegevens
2 - Bieden van ondersteuning voor monitoring, controle en handhaving, versterking van de
institutionele capaciteit en de efficiëntie van overheidsdiensten, zonder de administratieve
lasten te vergroten

NL
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number

Resultaatindicator
3.B.1 - Stijging van het percentage
inwilligingen van dataoproepen
3.A.1 - Aantal geconstateerde ernstige
inbreuken

Streefwaarde
(2023)
5,00000

Cumulatieve
waarde
320,00000

2018
80,00000

16,00000

31,00000

5,00000

5,00000

9,29000

4,39000

2017
80,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

11,00000

15,00000

12,00000

0,00000

NL

Specifieke doelstelling
2 - Bieden van ondersteuning voor monitoring, controle en handhaving, versterking van de
institutionele capaciteit en de efficiëntie van overheidsdiensten, zonder de administratieve
lasten te vergroten

NL
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Resultaatindicator
3.A.2 - Aanlandingen die fysiek zijn
gecontroleerd

2017
3,30000

2016
1,60000

2015
1,50000

2014
0,00000

NL

Specifieke doelstelling

1 - Verbetering en het beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis en de verzameling en het beheer van gegevens

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -3.1
Geselecteerde
relevante Thematische
maatregelen
doelstelling
01
Artikel
77 06
Gegevensverzameling
Geselecteerde relevante maatregelen
01 - Artikel 77 Gegevensverzameling

Specifieke
doelstelling

Outputindicator

Opgenomen
prestatiekader

3.2 - Aantal projecten betreffende het verzamelen, beheren en gebruiken
van gegevens
Thematische doelstelling
06

in

het Streefwaarde
(2023)

Cumulatieve
waarde

2018 2017

2,00

2,00 1,00 1,00
1

Outputindicator
3.2 - Aantal projecten betreffende het verzamelen, beheren en gebruiken van gegevens

2016
0,00

1

2015
0,00

1

2014
0,00

2 - Bieden van ondersteuning voor monitoring, controle en handhaving, versterking van de institutionele capaciteit en de efficiëntie van overheidsdiensten,
zonder de administratieve lasten te vergroten

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -3.2
Geselecteerde
relevante Thematische
maatregelen
doelstelling
01 - Artikel 76 Controle en 06
handhaving
Geselecteerde relevante maatregelen
01 - Artikel 76 Controle en handhaving

Unieprioriteit

Outputindicator

Opgenomen
prestatiekader

3.1 - Aantal projecten betreffende de tenuitvoerlegging van het uniaal systeem voor
controle, inspectie en handhaving

Thematische doelstelling
06

in

het Streefwaarde
(2023)

Cumulatieve
waarde
3,00

2018 2017
2,00 1,00 0,00
1

Outputindicator
3.1 - Aantal projecten betreffende de tenuitvoerlegging van het uniaal systeem voor controle, inspectie en handhaving

1

1

2016 2015 2014
1,00 0,00 0,00

5 - Bevordering van de afzet en verwerking

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFMZV - 5
Specifieke doelstelling

Resultaatindicator

Meeteenheid

1 - Verbetering van de organisatie van de markt voor
visserij- en aquacultuurproducten

5.1.a - Verandering in de waarde van de eerste
verkoop van de PO's

thousand
Euros

NL
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Streefwaarde
(2023)
2.000,00000

Cumulatieve
waarde
3.000,00000

2018
1.000,00000

NL

Specifieke doelstelling

Resultaatindicator

Meeteenheid

2 - Aanmoediging van investeringen in de sectoren
verwerking en marketing

5.1.a - Verandering in de waarde van de eerste
verkoop van de PO's

thousand
Euros

Specifieke doelstelling
1 - Verbetering van de organisatie van de markt voor visserij- en
aquacultuurproducten
2 - Aanmoediging van investeringen in de sectoren verwerking en
marketing

NL

Streefwaarde
(2023)
2.000,00000

Resultaatindicator
5.1.a - Verandering in de waarde van de eerste verkoop
van de PO's
5.1.a - Verandering in de waarde van de eerste verkoop
van de PO's

28

Cumulatieve
waarde
0,00000

2017
2.000,00000

2016
0,00000

0,00000

0,00000

2015
0,00000

0,00000
1

2018

2014
0,00000

0,00000
1

0,00000
1

1

NL

Specifieke doelstelling

1 - Verbetering van de organisatie van de markt voor visserij- en aquacultuurproducten

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -5.1
Geselecteerde
relevante
maatregelen
01 - Artikel 66 Productie- en
afzetprogramma's
02 - Artikel 67 Opslagsteun

Thematische
doelstelling
03
03

03 - Artikel 68 Afzetmaatregelen 03

Geselecteerde relevante maatregelen
01
Artikel
66
Productieafzetprogramma's
02 - Artikel 67 Opslagsteun
03 - Artikel 68 Afzetmaatregelen

Outputindicator

Opgenomen
in
prestatiekader

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


5.2 - Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en opslagsteun

Thematische
doelstelling
en 03

5,00

0,00 0,00 0,00

25,00

8,00 2,00 5,00

Outputindicator

2016 2015 2014

5.1 - Aantal producentenorganisaties of verenigingen van producentenorganisaties waaraan steun voor productie- en afzetprogramma’s 0,00 0,00 0,00
is verleend
5.2 - Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en opslagsteun
0,00 0,00 0,00
5.2 - Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en opslagsteun
0,00
• 1,00 • 0,00 1
1

03
03

Specifieke doelstelling

het Streefwaarde
Cumulatieve
2018 2017
(2023)
waarde
1,00
3,00 1,00 2,00

2 - Aanmoediging van investeringen in de sectoren verwerking en marketing

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -5.2
Geselecteerde relevante maatregelen
01 - Artikel 69
aquacultuurproducten

Verwerking

van

visserijproducten

Thematische
doelstelling
en 03

Geselecteerde relevante maatregelen
01 - Artikel 69 Verwerking van visserijproducten en aquacultuurproducten

Unieprioriteit

NL

Outputindicator
5.3
verwerkingsprojecten

Opgenomen
prestatiekader

in

het Streefwaarde
(2023)

Aantal

Thematische doelstelling
03

Cumulatieve
waarde
10,00

2018 2017
22,00 11,00 9,00
1

Outputindicator
5.3 - Aantal verwerkingsprojecten

2016
2,00

2015
0,00

1

1

2014
0,00

6 - Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid

29

NL

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFMZV - 6
Specifieke doelstelling
Specifieke doelstelling

NL

Resultaatindicator

Meeteenheid
Resultaatindicator

Streefwaarde (2023)
2017

30

Cumulatieve waarde
2016

2015

2018
2014

NL

Specifieke doelstelling

1 - Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het geïntegreerd maritiem beleid

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV -6.1
Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
02 - Artikel 80.1.b Bescherming van het mariene milieu en 06
duurzaam gebruik van de mariene en kusthulpbronnen
03 - Artikel 80.1.c Verbetering van de kennis over de staat van 06
het mariene milieu

Outputindicator

Opgenomen
in
prestatiekader

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

Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling
02 - Artikel 80.1.b Bescherming van het mariene milieu en duurzaam gebruik van de mariene en 06
kusthulpbronnen
03 - Artikel 80.1.c Verbetering van de kennis over de staat van het mariene milieu
06

NL
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Outputindicator

het Streefwaarde
Cumulatieve
2018 2017
(2023)
waarde
3,00
0,00 0,00 0,00


1

5,00
1

1,00 1,00 0,00
1

1

11

2016 2015 2014

6.2 - Aantal projecten betreffende de bescherming en verbetering van kennis over het 0,00 0,00 0,00
mariene milieu
6.2 - Aantal projecten betreffende de bescherming en verbetering van kennis over het 0,00 0,00 0,00
mariene milieu
1
1
11

NL

Tabel 3: Financiële indicatoren voor het EFMZV
Unieprioriteit
1 - De bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve,
concurrerende en op kennis gebaseerde visserij
2 - De bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve,
concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur
3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB
5 - Bevordering van de afzet en verwerking
6 - Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid
7 - Technische bijstand

Mijlpaal
(2018)
2.700.000,00

Streefwaarde
(2023)
26.514.661,00

Cumulatieve
waarde
2.757.163,63

2.116.129,56

641.034,07

1.350.000,00

12.515.000,00

1.118.128,59

242.124,28

114.663,45

7.000.000,00
1.500.000,00
250.000,00

17.035.256,00
7.911.406,00
1.333.334,00

5.254.175,84
3.274.320,74
0,00
833.510,49

1.830.854,41
1.903.725,08
0,00
363.451,62

3.423.321,43
1.370.595,66
0,00
374.901,91

Unieprioriteit
1 - De bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij
2 - De bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur
3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB
5 - Bevordering van de afzet en verwerking
6 - Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid
7 - Technische bijstand

NL
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2018

2016
0,00
761.340,86
0,00
0,00
0,00
95.156,96

2017

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NL

3.3.

Financiële gegevens

Tabel 4: Financiële gegevens voor het EFMZV
Unieprioriteit

Geselecteerde
doelstelling

1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij

1 - Vermindering van de 06
effecten van de visserij op het
mariene milieu, met inbegrip
van het zoveel mogelijk
vermijden en verminderen van
ongewenste vangsten

02 - Artikel 38 Beperking van
de impact van de visserij op het
mariene milieu en aanpassing
van de visserij aan de
bescherming van soorten (+
artikel 44.1.c Binnenvisserij)

10.000.000,00

1 - Vermindering van de 06
effecten van de visserij op het
mariene milieu, met inbegrip
van het zoveel mogelijk
vermijden en verminderen van
ongewenste vangsten

03 - Artikel 39 Innovatie in
verband met de instandhouding
van
mariene
biologische
hulpbronnen (+ artikel 44.1.c
Binnenvisserij)

1.800.000,00

900.000,00

360.000,00

50,00%

534.675,10

504.122,86

28,01%

1 - Vermindering van de 06
effecten van de visserij op het
mariene milieu, met inbegrip
van het zoveel mogelijk
vermijden en verminderen van
ongewenste vangsten

04 - Artikel 40.1.a Bescherming
en herstel van de mariene
biodiversiteit en de mariene
ecosystemen – inzameling van
verloren vistuig en zwerfvuil

400.000,00

200.000,00

0,00

50,00%

154.122,40

92.473,44

23,12%

1 - Vermindering van de 06
effecten van de visserij op het
mariene milieu, met inbegrip
van het zoveel mogelijk
vermijden en verminderen van
ongewenste vangsten

05 - Artikel 43.2 Vissershavens,
aanlandingsen
beschuttingsplaatsen en afslagen
– investeringen om naleving van
de verplichting om alle vangsten
aan
te
landen,
te
vergemakkelijken
01 - Artikel 40.1 b-g, i
Bescherming en herstel van de
mariene biodiversiteit en de
mariene
ecosystemen
—
bijdrage aan een beter beheer of
behoud, bouw, installatie of
modernisering van statische of
beweegbare
installaties,
voorbereiding
van
beschermingsen
beheersplannen in verband met

2.600.000,00

1.300.000,00

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

4.764.661,00

3.500.000,00

1.400.000,00

73,46%

5.190.843,92

5.152.843,92

108,15%

NL

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

2 - Bescherming en herstel van 06
de aquatische biodiversiteit en
ecosystemen

Totale
EFMZVoverheidsbijdrage bijdrage
(EUR)
(EUR)
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Bijdrage
aan Medefinancieringspercentage Totale
Totale
klimaatverandering EFMZV (%)
subsidiabele
overheidsbijdrage
uit de EFMZVkosten van de voor de voor steun
bijdrage (EUR)
concrete acties geselecteerde
die voor steun concrete
acties
zijn
(EUR)
geselecteerd
(EUR)
5.000.000,00
2.000.000,00
50,00%
305.994,50
122.397,80

Deel van de
totale
toewijzing
besteed aan
de
geselecteerde
concrete
acties (%)
1,22%

NL

Unieprioriteit

1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij

1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde

NL

Geselecteerde
doelstelling

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

4 - Versterking van het 03
concurrentievermogen en de
rendabiliteit
van
visserijondernemingen,
waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van
de
veiligheid
en
de
arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het 03
concurrentievermogen en de
rendabiliteit
van
visserijondernemingen,
waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van
de
veiligheid
en
de
arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het 03
concurrentievermogen en de
rendabiliteit
van
visserijondernemingen,
waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van
de
veiligheid
en
de
arbeidsomstandigheden

5 - Bieden van ondersteuning 03
voor de intensivering van
technologische ontwikkeling,
innovatie, met inbegrip van het
vergroten van de energieefficiëntie, en kennisoverdracht

Natura-2000-locaties
en
ruimtelijk beschermde gebieden,
beheer, herstel en monitoring
van
beschermde
mariene
gebieden, met inbegrip van
Natura-2000-locaties,
milieubewustzijn, deelname aan
andere acties die gericht zijn op
het behoud en de versterking
van de biologische diversiteit en
ecosysteemdiensten (+ artikel
44.6 Binnenvisserij)
03 - Artikel 31 Aanloopsteun
voor jonge vissers (+ artikel
44.2 Binnenvisserij)

Totale
EFMZVoverheidsbijdrage bijdrage
(EUR)
(EUR)

Bijdrage
aan Medefinancieringspercentage Totale
Totale
klimaatverandering EFMZV (%)
subsidiabele
overheidsbijdrage
uit de EFMZVkosten van de voor de voor steun
bijdrage (EUR)
concrete acties geselecteerde
die voor steun concrete
acties
zijn
(EUR)
geselecteerd
(EUR)

Deel van de
totale
toewijzing
besteed aan
de
geselecteerde
concrete
acties (%)

350.000,00

175.000,00

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

04 - Artikel 32 Gezondheid en
veiligheid (+ artikel 44.1.b
Binnenvisserij)

500.000,00

250.000,00

0,00

50,00%

5.216.992,58

2.873.446,57

574,69%

09 - Artikel 43.1 + 3
Vissershavens, aanlandings- en
beschuttingsplaatsen en afslagen
– investeringen ter verbetering
van
vissershavens,
afslaginfrastructuur
en
aanlandingsen
beschuttingsplaatsen
ter
verhoging van de veiligheid van
vissers
(+
artikel
44.1.f
Binnenvisserij)
01 - Artikel 26 Innovatie (+
artikel 44.3 Binnenvisserij)

2.200.000,00

1.100.000,00

440.000,00

50,00%

5.698.614,64

2.099.357,24

95,43%

2.000.000,00

1.000.000,00

400.000,00

50,00%

740.921,00

740.921,00

37,05%

34

NL

Unieprioriteit

visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij

1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
visserij
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op

NL

Geselecteerde
doelstelling

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

Totale
EFMZVoverheidsbijdrage bijdrage
(EUR)
(EUR)

Bijdrage
aan Medefinancieringspercentage Totale
Totale
klimaatverandering EFMZV (%)
subsidiabele
overheidsbijdrage
uit de EFMZVkosten van de voor de voor steun
bijdrage (EUR)
concrete acties geselecteerde
die voor steun concrete
acties
zijn
(EUR)
geselecteerd
(EUR)

Deel van de
totale
toewijzing
besteed aan
de
geselecteerde
concrete
acties (%)

5 - Bieden van ondersteuning 03
voor de intensivering van
technologische ontwikkeling,
innovatie, met inbegrip van het
vergroten van de energieefficiëntie, en kennisoverdracht

02 - Artikel 28 Partnerschappen
tussen
wetenschappers
en
vissers
(+
artikel
44.3
Binnenvisserij)

500.000,00

250.000,00

0,00

50,00%

174.724,50

174.724,50

34,94%

5 - Bieden van ondersteuning 04
voor de intensivering van
technologische ontwikkeling,
innovatie, met inbegrip van het
vergroten van de energieefficiëntie, en kennisoverdracht

03 - Artikel 41, lid 1, onder a),
b), c) Energie-efficiëntie en
mitigatie
van
de
klimaatverandering
–
investeringen aan boord; audits
en regelingen op het gebied van
energie-efficiëntie; studies ter
beoordeling van de bijdrage van
alternatieve aandrijfsystemen en
rompontwerpen (+ artikel 44.,
lid 1, onder d) Binnenvisserij)
04 - Artikel 41.2 Energieefficiëntie en matiging van
klimaatverandering
Vervanging of modernisering
van hoofd- of hulpmotoren (+
artikel 44.1.d Binnenvisserij)

200.000,00

100.000,00

100.000,00

50,00%

746.106,93

298.442,76

149,22%

1.200.000,00

600.000,00

600.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

2.695.000,00

1.522.500,00

609.000,00

56,49%

4.164.942,79

2.631.178,64

97,63%

5 - Bieden van ondersteuning 04
voor de intensivering van
technologische ontwikkeling,
innovatie, met inbegrip van het
vergroten van de energieefficiëntie, en kennisoverdracht
1 - Bieden van ondersteuning 03
voor de intensivering van
technologische ontwikkeling,
innovatie en kennisoverdracht

01 - Artikel 47 Innovatie

1 - Bieden van ondersteuning 03
voor de intensivering van
technologische ontwikkeling,
innovatie en kennisoverdracht

02 - Artikel 49 Beheer-,
verzorgings- en adviesdiensten
voor aquacultuurbedrijven

0,00

0,00

0,00%

34.500,00

34.500,00

0,00%

2 - Versterking van het 03
concurrentievermogen en de
rendabiliteit
van
aquacultuurondernemingen,
met
inbegrip
van
de

01 - Artikel 48.1.a-d, f-h
Productieve investeringen in de
aquacultuur

8.550.000,00

4.400.000,00

51,46%

2.269.067,08

907.626,84

10,62%
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Unieprioriteit

Geselecteerde
doelstelling

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

kennis
gebaseerde verbetering van de veiligheid
aquacultuur
en de arbeidsomstandigheden,
met name van kleine en
middelgrote bedrijven
2 - De bevordering van 2 - Versterking van het 03
ecologisch
duurzame, concurrentievermogen en de
hulpbronnenefficiënte,
rendabiliteit
van
innovatieve,
aquacultuurondernemingen,
concurrerende en op met
inbegrip
van
de
kennis
gebaseerde verbetering van de veiligheid
aquacultuur
en de arbeidsomstandigheden,
met name van kleine en
middelgrote bedrijven
2 - De bevordering van 3 - Bescherming en herstel van 06
ecologisch
duurzame, de aquatische biodiversiteit en
hulpbronnenefficiënte,
de versterking van de aan
innovatieve,
aquacultuur
verbonden
concurrerende en op ecosystemen en bevordering
kennis
gebaseerde van een efficiënt gebruik van
aquacultuur
hulpbronnen bij de aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,

NL

3 - 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
4 - Bevordering van een
aquacultuur
die
wordt
gekenmerkt door een hoog
niveau van milieubescherming,
en
de
bevordering
van
diergezondheid, dierenwelzijn,
volksgezondheid en veiligheid
4 - Bevordering van een
aquacultuur
die
wordt
gekenmerkt door een hoog
niveau van milieubescherming,
en
de
bevordering
van
diergezondheid, dierenwelzijn,
volksgezondheid en veiligheid
5
Ontwikkeling
van
beroepsopleiding en nieuwe

06

Totale
EFMZVoverheidsbijdrage bijdrage
(EUR)
(EUR)

Bijdrage
aan Medefinancieringspercentage Totale
Totale
klimaatverandering EFMZV (%)
subsidiabele
overheidsbijdrage
uit de EFMZVkosten van de voor de voor steun
bijdrage (EUR)
concrete acties geselecteerde
die voor steun concrete
acties
zijn
(EUR)
geselecteerd
(EUR)

02 - Artikel 52 Aantrekken van
nieuwe
exploitanten
van
duurzame aquacultuur

210.000,00

157.500,00

02 - Artikel 48, lid 1, onder e),
onder i) en onder j), Productieve
investeringen in aquacultuur efficiënter gebruik van de
rijkdommen, vermindering van
de gebruikte hoeveelheid water
of
chemicaliën,
gesloten
systemen
voor
minimaal
watergebruik
04 - Artikel 53 Omschakeling
naar milieubeheer- en milieuauditregelingen
en
naar
biologische aquacultuur

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

200.000,00

150.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

75,00%

0,00

0,00

0,00%

50,00%

0,00

0,00

0,00%

55,77%

65.575,00

61.575,00

23,68%

06

01 - Artikel 54 Aquacultuur die
milieudiensten levert

200.000,00

150.000,00

03

03 - Artikel 56 Maatregelen op
het gebied van diergezondheid
en dierenwelzijn

400.000,00

200.000,00

08

01 - Artikel 50 Bevordering van
menselijk
kapitaal
en

260.000,00

145.000,00

36

0,00

Deel van de
totale
toewijzing
besteed aan
de
geselecteerde
concrete
acties (%)

0,00

NL

Unieprioriteit

Geselecteerde
doelstelling

hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
3 - Bevordering van de
tenuitvoerlegging van
het GVB

beroepsvaardigheden en een
leven lang leren

3 - Bevordering van de
tenuitvoerlegging van
het GVB

5 - Bevordering van de
afzet en verwerking
5 - Bevordering van de
afzet en verwerking
5 - Bevordering van de
afzet en verwerking
5 - Bevordering van de
afzet en verwerking
6 - Bevordering van de
uitvoering
van
het
geïntegreerd maritiem
beleid
6 - Bevordering van de
uitvoering
van
het
geïntegreerd maritiem
beleid
7 - Technische bijstand

NL

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

1 - Verbetering en het
beschikbaar
stellen
van
wetenschappelijke kennis en de
verzameling en het beheer van
gegevens
2 - Bieden van ondersteuning
voor monitoring, controle en
handhaving, versterking van de
institutionele capaciteit en de
efficiëntie
van
overheidsdiensten, zonder de
administratieve
lasten
te
vergroten
1 - Verbetering van de
organisatie van de markt voor
en
visserijaquacultuurproducten
1 - Verbetering van de
organisatie van de markt voor
visserijen
aquacultuurproducten
1 - Verbetering van de
organisatie van de markt voor
visserijen
aquacultuurproducten
2
Aanmoediging
van
investeringen in de sectoren
verwerking en marketing
1
Ontwikkeling
en
tenuitvoerlegging
van
het
geïntegreerd maritiem beleid

Bijdrage
aan Medefinancieringspercentage Totale
Totale
klimaatverandering EFMZV (%)
subsidiabele
overheidsbijdrage
uit de EFMZVkosten van de voor de voor steun
bijdrage (EUR)
concrete acties geselecteerde
die voor steun concrete
acties
zijn
(EUR)
geselecteerd
(EUR)

Deel van de
totale
toewijzing
besteed aan
de
geselecteerde
concrete
acties (%)

netwerkvorming

06

01
Artikel
Gegevensverzameling

77

10.870.850,00

8.696.680,00

3.478.672,00

80,00%

10.945.635,53

10.945.635,53

100,69%

06

01 - Artikel 76 Controle en
handhaving

6.164.406,00

5.547.965,00

0,00

90,00%

4.339.605,00

4.286.105,00

69,53%

03

01 - Artikel 66 Productie- en
afzetprogramma's

1.000.000,00

500.000,00

50,00%

464.434,00

348.325,00

34,83%

03

02 - Artikel 67 Opslagsteun

201.406,00

201.406,00

100,00%

0,00

0,00

0,00%

03

03
Artikel
Afzetmaatregelen

68

3.360.000,00

1.700.000,00

50,60%

2.565.931,00

1.903.340,26

56,65%

03

01 - Artikel 69 Verwerking van
visserijproducten
en
aquacultuurproducten
02 - Artikel 80.1.b Bescherming
van het mariene milieu en
duurzaam gebruik van de
mariene en kusthulpbronnen
03 - Artikel 80.1.c Verbetering
van de kennis over de staat van
het mariene milieu

3.350.000,00

1.700.000,00

50,75%

12.356.771,76

4.731.538,46

141,24%

666.667,00

500.000,00

200.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

666.667,00

500.000,00

200.000,00

75,00%

333.413,00

333.413,00

50,01%

01 - Artikel 78 Technische
bijstand op initiatief van de
lidstaten

3.283.600,00

1.300.000,00

0,00

39,59%

1.984.354,95

1.984.354,95

60,43%

06

1
Ontwikkeling
en 06
tenuitvoerlegging
van
het
geïntegreerd maritiem beleid
1 - Technische bijstand

Totale
EFMZVoverheidsbijdrage bijdrage
(EUR)
(EUR)

37

0,00

NL

Unieprioriteit

Geselecteerde
doelstelling

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

Totaal
Unieprioriteit

Geselecteerde
doelstelling

1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij

1 - Vermindering van de effecten
van de visserij op het mariene
milieu, met inbegrip van het
zoveel mogelijk vermijden en
verminderen van ongewenste
vangsten
1 - Vermindering van de effecten
van de visserij op het mariene
milieu, met inbegrip van het
zoveel mogelijk vermijden en
verminderen van ongewenste
vangsten
1 - Vermindering van de effecten
van de visserij op het mariene
milieu, met inbegrip van het
zoveel mogelijk vermijden en
verminderen van ongewenste
vangsten
1 - Vermindering van de effecten
van de visserij op het mariene
milieu, met inbegrip van het
zoveel mogelijk vermijden en
verminderen van ongewenste
vangsten
2 - Bescherming en herstel van de
aquatische
biodiversiteit
en
ecosystemen

NL

Totale
EFMZVoverheidsbijdrage bijdrage
(EUR)
(EUR)

Bijdrage
aan Medefinancieringspercentage Totale
Totale
klimaatverandering EFMZV (%)
subsidiabele
overheidsbijdrage
uit de EFMZVkosten van de voor de voor steun
bijdrage (EUR)
concrete acties geselecteerde
die voor steun concrete
acties
zijn
(EUR)
geselecteerd
(EUR)
68.593.257,00 41.746.051,00
9.787.672,00
60,86% 58.287.225,68
40.226.322,77

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van de voor steun
geselecteerde concrete
maatregelen (EUR)

Totale subsidiabele
kosten die door de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
zijn gedeclareerd
(EUR)

Door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)

Aandeel van de totale
toewijzing dat gaat
naar
door
de
begunstigden
gedeclareerde totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(%)

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van
door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde
totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)
0,59
11.824,80

Deel van de
totale
toewijzing
besteed aan
de
geselecteerde
concrete
acties (%)
58,64%
Aantal
geselecteerde
concrete
acties

06

02 - Artikel 38 Beperking van de
impact van de visserij op het mariene
milieu en aanpassing van de visserij
aan de bescherming van soorten (+
artikel 44.1.c Binnenvisserij)

24.479,56

147.810,00

59.124,00

06

03 - Artikel 39 Innovatie in verband
met de instandhouding van mariene
biologische hulpbronnen (+ artikel
44.1.c Binnenvisserij)

100.824,57

264.471,21

264.471,21

14,69

52.894,24

3

06

04 - Artikel 40.1.a Bescherming en
herstel van de mariene biodiversiteit en
de mariene ecosystemen – inzameling
van verloren vistuig en zwerfvuil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

06

05 - Artikel 43.2 Vissershavens,
aanlandings- en beschuttingsplaatsen
en afslagen – investeringen om
naleving van de verplichting om alle
vangsten
aan
te
landen,
te
vergemakkelijken
01 - Artikel 40.1 b-g, i Bescherming en
herstel van de mariene biodiversiteit en
de mariene ecosystemen — bijdrage
aan een beter beheer of behoud, bouw,
installatie of modernisering van
statische of beweegbare installaties,
voorbereiding van beschermings- en
beheersplannen in verband met Natura2000-locaties en ruimtelijk beschermde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.514.111,66

1.076.593,65

1.074.593,65

22,55

315.758,60

12

06

38

7

NL

Unieprioriteit

1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij
1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij

NL

Geselecteerde
doelstelling

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

4 - Versterking van het
concurrentievermogen en de
rendabiliteit
van
visserijondernemingen,
waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van de
veiligheid
en
de
arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het
concurrentievermogen en de
rendabiliteit
van
visserijondernemingen,
waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van de
veiligheid
en
de
arbeidsomstandigheden
4 - Versterking van het
concurrentievermogen en de
rendabiliteit
van
visserijondernemingen,
waaronder van de kleinschalige
kustvisserij, en verbetering van de
veiligheid
en
de
arbeidsomstandigheden
5 - Bieden van ondersteuning
voor de intensivering van
technologische
ontwikkeling,
innovatie, met inbegrip van het
vergroten van de energieefficiëntie, en kennisoverdracht
5 - Bieden van ondersteuning
voor de intensivering van
technologische
ontwikkeling,
innovatie, met inbegrip van het
vergroten van de energieefficiëntie, en kennisoverdracht

03

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van de voor steun
geselecteerde concrete
maatregelen (EUR)

Totale subsidiabele
kosten die door de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
zijn gedeclareerd
(EUR)

Door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)

Aandeel van de totale
toewijzing dat gaat
naar
door
de
begunstigden
gedeclareerde totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(%)

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van
door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde
totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

gebieden, beheer, herstel en monitoring
van beschermde mariene gebieden, met
inbegrip van Natura-2000-locaties,
milieubewustzijn, deelname aan andere
acties die gericht zijn op het behoud en
de versterking van de biologische
diversiteit en ecosysteemdiensten (+
artikel 44.6 Binnenvisserij)
03 - Artikel 31 Aanloopsteun voor
jonge vissers (+ artikel 44.2
Binnenvisserij)

Aantal
geselecteerde
concrete
acties

03

04 - Artikel 32 Gezondheid en
veiligheid
(+
artikel
44.1.b
Binnenvisserij)

0,00

1.833.796,09

948.857,52

189,77

0,00

28

03

09 - Artikel 43.1 + 3 Vissershavens,
aanlandings- en beschuttingsplaatsen
en afslagen – investeringen ter
verbetering
van
vissershavens,
afslaginfrastructuur en aanlandings- en
beschuttingsplaatsen ter verhoging van
de veiligheid van vissers (+ artikel
44.1.f Binnenvisserij)
01 - Artikel 26 Innovatie (+ artikel 44.3
Binnenvisserij)

419.871,45

133.076,00

53.230,40

2,42

10.646,08

9

148.184,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1

02 - Artikel 28 Partnerschappen tussen
wetenschappers en vissers (+ artikel
44.3 Binnenvisserij)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

03

03

39

NL

Unieprioriteit

Geselecteerde
doelstelling

1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij

5 - Bieden van ondersteuning 04
voor de intensivering van
technologische
ontwikkeling,
innovatie, met inbegrip van het
vergroten van de energieefficiëntie, en kennisoverdracht

1 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur

5 - Bieden van ondersteuning 04
voor de intensivering van
technologische
ontwikkeling,
innovatie, met inbegrip van het
vergroten van de energieefficiëntie, en kennisoverdracht
1 - Bieden van ondersteuning 03
voor de intensivering van
technologische
ontwikkeling,
innovatie en kennisoverdracht

2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde

NL

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van de voor steun
geselecteerde concrete
maatregelen (EUR)

Totale subsidiabele
kosten die door de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
zijn gedeclareerd
(EUR)

Door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)

Aandeel van de totale
toewijzing dat gaat
naar
door
de
begunstigden
gedeclareerde totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(%)

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van
door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde
totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)
95,40
95.396,53

Aantal
geselecteerde
concrete
acties

03 - Artikel 41, lid 1, onder a), b), c)
Energie-efficiëntie en mitigatie van de
klimaatverandering – investeringen aan
boord; audits en regelingen op het
gebied van energie-efficiëntie; studies
ter beoordeling van de bijdrage van
alternatieve
aandrijfsystemen
en
rompontwerpen (+ artikel 44., lid 1,
onder d) Binnenvisserij)
04 - Artikel 41.2 Energie-efficiëntie en
matiging van klimaatverandering Vervanging of modernisering van
hoofd- of hulpmotoren (+ artikel 44.1.d
Binnenvisserij)

149.221,38

487.264,60

190.793,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

01 - Artikel 47 Innovatie

594.541,13

491.494,36

485.937,05

18,03

109.802,34

10

8

1 - Bieden van ondersteuning 03
voor de intensivering van
technologische
ontwikkeling,
innovatie en kennisoverdracht

02 - Artikel 49 Beheer-, verzorgingsen
adviesdiensten
voor
aquacultuurbedrijven

0,00

0,00

0,00

1

2 - Versterking van het 03
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 - Versterking van het 03
concurrentievermogen en de
rendabiliteit
van
aquacultuurondernemingen, met
inbegrip van de verbetering van
de
veiligheid
en
de

01 - Artikel 48.1.a-d, f-h Productieve
investeringen in de aquacultuur

2.227.353,79

890.941,54

10,42

3

0,00

0,00

0,00

02 - Artikel 52 Aantrekken van nieuwe
exploitanten van duurzame aquacultuur

0,00

40

0,00

0

NL

Unieprioriteit

Geselecteerde
doelstelling

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

aquacultuur

arbeidsomstandigheden,
met
name van kleine en middelgrote
bedrijven
3 - 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
3 - 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
4 - Bevordering van een
aquacultuur die wordt gekenmerkt
door een hoog niveau van
milieubescherming,
en
de
bevordering van diergezondheid,
dierenwelzijn, volksgezondheid
en veiligheid
4 - Bevordering van een
aquacultuur die wordt gekenmerkt
door een hoog niveau van
milieubescherming,
en
de
bevordering van diergezondheid,
dierenwelzijn, volksgezondheid
en veiligheid
5
Ontwikkeling
van
beroepsopleiding
en
nieuwe
beroepsvaardigheden en een leven
lang leren

2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
2 - De bevordering van
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve,
concurrerende en op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
3 - Bevordering van de 1
Verbetering
en
het
tenuitvoerlegging van het beschikbaar
stellen
van
GVB
wetenschappelijke kennis en de
verzameling en het beheer van
gegevens

NL

Totale subsidiabele
kosten die door de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
zijn gedeclareerd
(EUR)

Door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)

Aandeel van de totale
toewijzing dat gaat
naar
door
de
begunstigden
gedeclareerde totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(%)

02 - Artikel 48, lid 1, onder e), onder i)
en onder j), Productieve investeringen
in aquacultuur - efficiënter gebruik van
de rijkdommen, vermindering van de
gebruikte hoeveelheid water of
chemicaliën, gesloten systemen voor
minimaal watergebruik
04 - Artikel 53 Omschakeling naar
milieubeheeren
milieuauditregelingen en naar biologische
aquacultuur

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

06

01 - Artikel 54 Aquacultuur die
milieudiensten levert

0,00

0,00

0,00

0

03

03 - Artikel 56 Maatregelen op het
gebied
van
diergezondheid
en
dierenwelzijn

0,00

0,00

0,00

08

01 - Artikel 50 Bevordering van
menselijk kapitaal en netwerkvorming

0,00

0,00

0,00

06

01 - Artikel 77 Gegevensverzameling

4.275.818,14

4.275.818,14

39,33

06

06

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van de voor steun
geselecteerde concrete
maatregelen (EUR)

0,00

3.502.603,37

41

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van
door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde
totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)

0,00

Aantal
geselecteerde
concrete
acties

0

2

1.368.261,80

2

NL

Unieprioriteit

Geselecteerde
doelstelling

specifieke Thematische Maatregel
doelstelling

3 - Bevordering van de 2 - Bieden van ondersteuning
tenuitvoerlegging van het voor monitoring, controle en
GVB
handhaving, versterking van de
institutionele capaciteit en de
efficiëntie van overheidsdiensten,
zonder de administratieve lasten
te vergroten
5 - Bevordering van de 1 - Verbetering van de organisatie
afzet en verwerking
van de markt voor visserij- en
aquacultuurproducten
5 - Bevordering van de 1 - Verbetering van de organisatie
afzet en verwerking
van de markt voor visserij- en
aquacultuurproducten
5 - Bevordering van de 1 - Verbetering van de organisatie
afzet en verwerking
van de markt voor visserij- en
aquacultuurproducten
5 - Bevordering van de 2
Aanmoediging
van
afzet en verwerking
investeringen in de sectoren
verwerking en marketing
6 - Bevordering van de 1
Ontwikkeling
en
uitvoering
van
het tenuitvoerlegging
van
het
geïntegreerd
maritiem geïntegreerd maritiem beleid
beleid
6 - Bevordering van de 1
Ontwikkeling
en
uitvoering
van
het tenuitvoerlegging
van
het
geïntegreerd
maritiem geïntegreerd maritiem beleid
beleid
7 - Technische bijstand
1 - Technische bijstand

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van de voor steun
geselecteerde concrete
maatregelen (EUR)

Totale subsidiabele
kosten die door de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
zijn gedeclareerd
(EUR)

Door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)

0,00

967.911,44

967.911,44

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van
door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde
totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)
15,70
0,00

333.334,00

250.000,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Aantal
geselecteerde
concrete
acties

06

01 - Artikel 76 Controle en handhaving

03

01 - Artikel 66
afzetprogramma's

03

02 - Artikel 67 Opslagsteun

03

03 - Artikel 68 Afzetmaatregelen

1.354.433,80

937.350,65

27,90

8

03

01 - Artikel 69 Verwerking van
visserijproducten
en
aquacultuurproducten
02 - Artikel 80.1.b Bescherming van
het mariene milieu en duurzaam
gebruik
van
de
mariene
en
kusthulpbronnen
03 - Artikel 80.1.c Verbetering van de
kennis over de staat van het mariene
milieu

5.264.324,62

2.086.970,08

62,30

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

100.023,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

812.322,90

812.322,90

24,74

0,00

22

6.553.861,22

19.670.004,60

13.298.321,64

19,39

1.964.584,39

148

06

06

Productie-

en
0,00

01 - Artikel 78 Technische bijstand op
initiatief van de lidstaten

Totaal

NL

Aandeel van de totale
toewijzing dat gaat
naar
door
de
begunstigden
gedeclareerde totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(%)

42

2

3
0,00

0

NL

Tabel 5: Kosten van buiten het programmagebied uitgevoerde
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Unieprioriteit
Subsidiabele uitgaven uit het
EFMZV
gedaan
aan
activiteiten
die
worden
uitgevoerd buiten het gebied
van het programma, en door
de
begunstigde
zijn
gedeclareerd
bij
de
beheersautoriteit (EUR)
1 - De bevordering van
0,00
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en
op kennis gebaseerde visserij
2 - De bevordering van
0,00
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en
op
kennis
gebaseerde
aquacultuur
3 - Bevordering van de
0,00
tenuitvoerlegging van het
GVB
4 - Verhoging van de
0,00
werkgelegenheid
en
de
territoriale cohesie
5 - Bevordering van de afzet
0,00
en verwerking
6 - Bevordering van de
0,00
uitvoering
van
het
geïntegreerd maritiem beleid
7 - Technische bijstand
TOTAAL OP
0,00
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acties (artikel 70 van
Percentage van de
EFMZV-steun aan
de Unieprioriteit op
het moment van
goedkeuring van het
programma (%)
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

NL

4.
VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN GENOMEN CORRIGERENDE
MAATREGELEN
4.1.

Maatregelen die zijn genomen om aan de ex-antevoorwaarden te voldoen (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Tabel 6: Maatregelen die zijn genomen om aan de toepasselijke EFMZV-specifieke ex-antevoorwaarden te voldoen
Thematische
exantevoorwaarden
waaraan
niet
of
gedeeltelijk is voldaan

Criteria waaraan niet wordt
voldaan

Te nemen maatregelen

Uiterste
datum

Instanties
die
verantwoordelijk zijn
voor de naleving

Maatregel
voltooid voor
uiterste
datum

Aan
criteria
voldaan

1

1 - Het verslag is opgesteld
volgens
de
gemeenschappelijke
richtsnoeren
van
de
Commissie

BE zal tegen 31 mei 2016 een vlootrapport aan DG MARE voorleggen dat beantwoordt aan
de richtlijnen voor het opstellen van vlootrapporten. Zolang het Belgische vlootrapport niet
aantoont dat de relevante Belgische vlootsegmenten in evenwicht zijn, zullen maatregelen
zoals steun aan jonge vissers (art. 31) en vervanging van motoren (art. 41) niet kunnen
worden toegepast. België heeft een actieplan gemaakt ten einde de vlootcapaciteit in
evenwicht te brengen met de vangstmogelijkheden. Dit actieplan werd voorgelegd aan de
Europese Commissie en is inmiddels in uitvoering. De ex ante voorwaarde is vervuld zie
brief Commissie. (ARES(2017)3761056 – 26/07/2017).

31-mei2016

Departement LV

Ja

Ja
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Verwachte datum
voor
volledige
uitvoering
van
resterende
maatregelen

Commentaar

NL

4.2.
Kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het programma en de genomen
corrigerende maatregelen (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Ook in 2018 verliep de uitvoering aan een razend tempo, vergelijkbaar met het werkjaar 2017. Na de
algemene vertraging gedurende de jaren 2014-2015 en de zware administratieve omschakelingen tijdens
het opstartjaar 2016, zijn de werkjaren 2017-2018 ware “blitz”-jaren qua mobilisatie van de projecten,
doelstellingen en middelen. Inmiddels zijn eind 2018 voor de meeste maatregelen voldoende activiteiten
gerealiseerd om een gefundeerde reflectie ten aanzien van het programma te kunnen inzetten.
Het performantiekader vormt de vastgelegde leidraad voor de analyse van de activiteiten tot eind 2018.
Hierbij wordt voor de verschillend unieprioriteiten nagegaan of de werking aan de geplande doelstellingen
voldoet en waar, indien nodig, bijsturing aangewezen is.
Voor unieprioriteit 1 scoren de 3 outputindicatoren en de financiële indicator allen boven de 85%.
Hiermee heeft UP 1 zijn mijlpalen bereikt. Voor indicator 1.3, 1.4 en 1.9 is dit respectievelijk 180, 100 en
187% tov de mijlpalen 2018 terwijl de financiële indicator 102% bereikt. De prestatiereserve komt
bijgevolg beschikbaar voor UP 1.
Voor unieprioriteit 2 scoren de 2 outputindicatoren boven de 85% en de financiële indicator behaalt 75%.
Hiermee heeft UP 2 zijn mijlpalen bereikt. Voor indicator 2.1 en 2.2 is dit in beide gevallen 100% tov de
mijlpalen 2018 terwijl de financiële indicator 83% bereikt. De prestatiereserve komt bijgevolg beschikbaar
voor UP 2.
Voor unieprioriteit 3 scoren de 2 outputindicatoren boven de 85% en de financiële indicator behaalt 75%.
Hiermee heeft UP 3 zijn mijlpalen bereikt. Voor indicator 3.1 en 3.2 is dit in beide gevallen 200% tov de
mijlpalen 2018 terwijl de financiële indicator 75% bereikt. Bij 3 of meer indicatoren mag maximaal 1
indicator onder de 85% vallen maar die moet dan wel minstens 75% scoren. De prestatiereserve komt
bijgevolg beschikbaar voor UP 3.
Voor unieprioriteit 5 scoren de 2 outputindicatoren 5.1 en 5.2 respectievelijk 300 en 80% tov de mijlpalen
2018 en de financiële indicator behaalt 218%. Hiermee heeft UP 5 zijn mijlpalen bereikt. Bij 3 of meer
indicatoren mag maximaal 1 indicator onder de 85% vallen maar die moet dan wel minstens 75% scoren.
De prestatiereserve komt bijgevolg beschikbaar voor UP 5.
Voor unieprioriteit 6 scoort de enige outputindicator 6.2 50% tov de mijlpalen 2018 terwijl de financiële
indicator op 0% blijft staan. Hiermee heeft UP 6 zijn mijlpalen niet bereikt. De prestatieserve van UP6
moet hierdoor verschoven worden naar de performante UP’s.
Er zijn geen specifieke indicatoren voor unieprioriteit 7.
Deze resultaten zijn als uitstekend te bestempelen gezien de algemene vertraging van 2 jaar gedurende de
opstartfase van het EFMZV. De grote inspanningen om de implementatie op volle kracht te laten
verlopen, hebben duidelijk gerendeerd. Toch moet bemerkt worden dat, zelfs voor een eerder beperkt en
eenvoudig OP, het niet makkelijk is om de initiële planning te laten aansluiten met de dagdagelijkse
realiteit en wisselende omstandigheden. Getuige hiervan zijn de 2 doorgevoerde programmawijzigingen
die eerder administratief van aard zijn dan pertinente wijzigingen van de programmatielogica.
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Ook in 2019 zullen modificatie(s) aan het OP noodzakelijk zijn. Vooreerst omwille van de performantie
voor UP 6. Daarnaast moeten ook de voorzieningen om de impact van de Brexit op te vangen, opgenomen
worden. Bijkomend moet ook rekening gehouden worden met de resultaten van de tussentijdse evaluatie.

België blijft de administratief complexiteit benadrukken. Vereenvoudiging en rationaliteit/proportionaliteit
moet een prioritair aandachtspunt vormen op alle vlakken. België ondersteunt dan ook resoluut ieder
initiatief die hieraan kan verhelpen.
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5.
LID

INFORMATIE OVER ERNSTIGE INBREUKEN EN CORRIGERENDE MAATREGELEN (ARTIKEL 114,
2, VAN VERORDENING (EU) NR. 508/2014)

Informatie over en genomen maatregelen bij ernstige inbreuken als bedoeld in artikel 10, lid 1, en bij nietnaleving van de in artikel 10, lid 2, vastgestelde duurzaamheidsvoorwaarden, alsook over corrigerende
maatregelen.
België houdt een nationaal register bij (volgens art. 93 van Verord. (EG) Nr. 1124/2009). De
projectaanvragen worden op deze ontvankelijkheidsvoorwaarden gescreend. Er zijn tot dusver geen
dossiers verworpen volgens deze wettelijke basis.
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6.
INFORMATIE OVER MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN TER NALEVING VAN ARTIKEL 41, LID 8
(ARTIKEL 114, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 508/2014)
Geef een samenvatting van de maatregelen die zijn genomen om vooruitgang te boeken wat betreft de
naleving van artikel 41, lid 8, waar is bepaald dat aanvragen uit de kleinschalige kustvisserij als prioriteit
worden behandeld tot 60 % van de overheidssteun; deze samenvatting moet ook gegevens bevatten over
het werkelijke aandeel van de kleinschalige kustvisserij in de uit hoofde van artikel 41, lid 2,
gefinancierde concrete acties.
Niet van toepassing.
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7.
INFORMATIE OVER DE MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM DE BEKENDMAKING VAN
BEGUNSTIGDEN TE WAARBORGEN (ARTIKEL 114, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 508/2014)
Geef een samenvatting van de genomen maatregelen overeenkomstig bijlage V bij de EFMZVverordening, in het bijzonder wat betreft de nationale wetgeving, met inbegrip van eventuele toepasselijke
drempels voor de bekendmaking van gegevens van natuurlijke personen
De sub-rapportage voor beide landsregio's werd in 2018 beschikbaar gesteld op één en dezelfde webstek:
https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij/efmzv-europees-fonds-voor-maritieme-zaken-envisserij-2014-2020#Begunstigden EFMZV. Op die webstek vindt u voor Vlaanderen een bestand van de
beguinsdigden 2015-heden en een verwijzing naar de analoge gevevens voor Wallonië (SPW-website).
Vanaf 2019 zullen beide tabellen samengevoegd worden tot 1 enkel document.
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8.
ACTIVITEITEN IN VERBAND MET HET EVALUATIEPLAN EN SAMENVATTING VAN DE EVALUATIES
(ARTIKEL 114, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 508/2014 EN ARTIKEL 50, LID 2, VAN
VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)
Geef een samenvatting van de in verband met de uitvoering van het evaluatieplan verrichte activiteiten; in
deze samenvatting moet ook worden vermeld welk gevolg aan de bevindingen van de evaluaties is
gegeven.
Geef een samenvatting van de bevindingen van alle evaluaties van het programma die beschikbaar zijn
geworden in de loop van het vorige begrotingsjaar, met vermelding van de naam en de referentieperiode
van de gebruikte evaluatieverslagen.
Verder moet hier worden vermeld op welke manier toegang wordt verleend tot de evaluaties die krachtens
artikel 54, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 publiek beschikbaar zijn gemaakt.
Eind 2018 werd de tussentijdse evaluatie van het Belgisch operationeel programma opgestart in opvolging
van artikel 56, lid 3 van Verord. (EU) Nr. 1303/2013. Een onafhankelijke evaluator, aangeduid via
openbare opdracht onder unieprioriteit 7 - technische bijstand, zal deze evaluatie verrichten volgens het
werkdocument en de toolbox uitgewerkt door de FAME Support Unit
(https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/fame_nl). De eindrapportage is voorzien in april-mei 2019. Dit zal
voorgelegd worden aan het MonitoringsComité met daaropvolgende publicatie op de centrale website.
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9.

PUBLIEKSSAMENVATTING (ARTIKEL 50, LID 9, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

Een publiekssamenvatting van de inhoud van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen moet openbaar worden
gemaakt en geüpload als een afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij die verslagen.

NL

51

NL

10.
VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN DE FINANCIERINGSINSTRUMENTEN (ARTIKEL 46, LID 1, VAN
VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

NL

52

NL

11.

BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (ARTIKEL
VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

50, LID 4,

11.1. Beoordeling van gegevens en van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen
van het programma
Voor elke Unieprioriteit moet een beoordeling worden gemaakt van de informatie en gegevens die worden
verstrekt in Deel A en van de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen van
het programma (met vermelding van de bevindingen en aanbevelingen van de evaluaties)
Unieprioriteit
Beoordeling van gegevens en van de vooruitgang bij de
verwezenlijking van de doelstellingen van het programma
1 - De bevordering van ecologisch
1 - De bevordering van ecologisch duurzame,
duurzame, hulpbronnenefficiënte,
hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis
innovatieve, concurrerende en op
gebaseerde visserij
kennis gebaseerde visserij
De indicator 14.a “verandering in ongewenste vangsten in ton“
ligt moeilijk (-29). Vooreerst is het aantal acties die hierop
rapporteren beperkt (4) zoals eerder in het rapport aangegeven
(verschuiving under UP1 richting veiligheid en
arbeidsomstandigheden). Daarnaast is de indicator moeilijk te
bepalen op het niveau van de individuele actie. Samenvattend zijn
er in verglijking met EVF weinig veranderingen in vistuig
doorgevoerd. Dit verklaart ook de grote afwijking tot het
streefdoel.
Voor de indicator 14.b “verandering in ongewenste vangsten in
%”, werd het gemiddelde voor de 4 acties ingevuld. Op deze
manier is een inschatting van het effect van dergelijke acties
mogelijk. Hierbij schommelt de indicator voor de overschakeling
naar sumwing of een alternatief vistuig rond de 10% terwijl dit bij
kleinere modificaties aan het vistuig of de visbeandeling voor een
5% wordt ingeschat.
Voor de indicator 15.b “verandering in brandstofeficiëntie
(l/ton)”, werd het gemiddelde van de betrokken acties
weergegeven. Voor heel wat acties is de indicator niet
rechtstreeks van toepassing. Wel is het duidelijk dat de indicator
brandstofefficientie zeer groot kan zijn (bijv. 1000, 600) wanneer
het grootschalige of algemene aanpassingen van het vaartuig
betreft terwijl dit eerder beperkt is (50, <10) voor kleine gerichte
verbeteringen.
De indicator 1.11 “verandering in aantal obstakels”, heeft al het
vooropgstelde doel van 11 overtroffen met 19 eenheden. Dit valt
volledig onder het Waalse luik van het programma waar alle
acties, behalve investeringen, vastliggen voor de volledige
werkperiode via de projectoproepen in de aanvangsjaren. Dit
toont ook het nut van zeer gerichte, rechtstreekse en eenvoudige
indicatoren.
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Unieprioriteit

Beoordeling van gegevens en van de vooruitgang bij de
verwezenlijking van de doelstellingen van het programma
De indicatoren 1.1 “verandering in productiewaarde” en 1.2
“verandering in productievolume” beslaan een brede diversiteit
van acties. Vaak is de toepassing van deze indicatoren in het
grotere geheel van de actie weinig relevant. Productiewaarde en volume in de visserij worden gestuurd door andere factoren zoals
de Tac- en Quotaverdeling. De indicator wordt eerder gestuurd
via kleine verbeteringen in de volledige keten. Dit verklaart ook
de afwijking tot het streefdoel die onder het EVF veel meer
productiegericht was. Deze indicator is ook gevoelig voor
dubbeltellingen.
De indicatoren 1.7 (creatie VTE) en 1.8 (behoud VTE) zijn sterk
en goed geëvolueerd en overstijgen de doelstellingen voor 2023.
Gezien de grote verschuiving richting maatregelen rond veiligheid
en arbeidsomstandigheden is dit niet verwonderlijk. De
doelstellingen waren voorzichtig en realistisch ingeschat met
voornamelijk aandacht tot behoud van arbeidsplaatsen gezien de
jarenlange daling van het aantal VTE. Dubbeltellingen of
colletieve acties ten voordele van de volledige visserijsector,
domineren echter de absolute waarde waardoor de kracht van deze
indicator eerder teniet wordt gedaan.
De indicatoren 1.9a (verandering ongevallen) en 1.9b
(verandering ongevallen tov totaal werknemers sector) zijn
gebaseerd op de inschatting door de begunstigde. De veelvuldige
acties rond veiligheid en werkomstandigheden doen de indicator
sterk stijgen waarbij de initiële doelstelling reeds in een veelvoud
is behaald. Het resultaat is gelijkaardig voor deze verandering tov
van het totaal aantal VTE in de sector hoewel op het eerste zicht
minder uitgesproken. Dit is eerder te wijten aan de bepaling van
de doelstelling waarbij 5 ongevallen op een totaal van circa 550
VTE leidt tot de doelstelling van 1% ipv de 2% in het OP.
De indicator 1.3 “verandering in nettowinst” is op schema. Het
inschatten van deze indicator is ook meestal mogelijk en ligt mee
aan de basis van vele acties. De berekening via boekhouding is
dan weer problematisch aangezien de indicator door heel wat
factoren wordt aangedreven. De toepassing van een proxy is
absoluut noodzakelijk. Ook deze indicator is gevoelig voor
dubbeltellingen en dit via acties die een impact hebben doorheen
de volledige aanvoersector.

2 - De bevordering van ecologisch
duurzame, hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en op
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2 - De bevordering van ecologisch duurzame,
hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis
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Unieprioriteit
kennis gebaseerde aquacultuur

Beoordeling van gegevens en van de vooruitgang bij de
verwezenlijking van de doelstellingen van het programma
gebaseerde aquacultuur
De indicatoren 2.1 “verandering volume aquacultuurproductie” en
indicator 2.2 “verandering in de waarde van de
aquacultuurproductie” liggen niet makkelijk voor het programma.
Deze indicatoren worden opgesplitst volgens de categoriën
innovatie, SME of gezondheid/veiligheid. Daarnaast zijn ze ook
verwant met de indicatoren 2.4 “verandering productievolume
biologische aquacultuur” en indicator 2.5 “verandering in het
productievolume van de aquacultuur in een gesloten circuit”.
Dergelijke opsplitsing is niet bevordelijk voor het opstellen van de
doelstellingen noch het rapporteren van de uitvoering voor een
eerder beperkt programma en hiermee gerelateerde acties.
De realisatie volgens de streefwaarden schommelt tussen de 35 en
50%, wat als een behoorlijk resultaat kan beschouwd worden.
Daarnaast zijn de voor de indicatoren 2.7 milieudiensten, 2.4 bioaquacultuur of gezondheid/veiligheid nog geen acties ingediend
tot dusver. Deze maatregelen zijn eerder opgenomen in het
programma als mogelijkheid dan als werkpunt. Dit weerspieglt
zich ook in de kleine budgettaire enveloppes hiervoor voorzien.
De indicatoren 2.8 “gecreëerde werkgelegenheid” en 2.9
“behouden werkgelegenheid “ zijn betrekkelijk laag tov de
streefdoelen (<1/5).
De indicatoren voor prioriteit 2 zijn sterk gericht op een geheel
van acties die samen moeten leiden tot sterke productieverhoging.
Voor het Belgisch programma is dit echter geen evidentie
gebleken. De inschatting was dat, na de sterke aandacht voor
innovatie en technologische ontwikkeling onder het EVF, het
klimaat gecreëerd was om dit om te zetten in grootschalige
productietoepassingen en –verhogingen. De implementatie wijst
echter uit dat dit als een overschatting moet gezien worden.

3 - Bevordering van de
tenuitvoerlegging van het GVB

3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB
De indicator 3.B.1 “Stijging van het percentage inwilligingen van
dataoproepen” ligt wat dubbel qua waarde. België neemt in
principe voor de volle 100% deel aan de datacalls. Omdat deze
indicator echter een verbetering moet traceren, werd initieel een
5% voorzien. In realiteit is de Belgische bijdrage in 80% van de
gevallen significant en waardevol gezien de beperktheid van de
Belgische visserij-activiteiten qua diversiteit. Dit is een gemiddeld
gegeven voor het Belgisch NDGP-programma die echter niet
direct onderhevig is aan een verbetering van substantiële
tekortkomingen. Het zou nuttig zijn moest deze indicator
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Unieprioriteit

Beoordeling van gegevens en van de vooruitgang bij de
verwezenlijking van de doelstellingen van het programma
geëvalueerd worden op Europees niveau qua éénduidige
invulling.
De indicator 3.A.1 “Aantal geconstateerde ernstige inbreuken”
wordt nauwgezet bijgehouden door de controlediensten als
onderdeel van hun vaste rapportage. Cumulatief is het aantal
vaststellingen reeds het dubbel van het vooropgestelde doel.
De indicator 3.A.2 “Aanlandingen die fysiek zijn gecontroleerd”
wordt nauwgezet bijgehouden door de controlediensten als
onderdeel van hun vaste rapportage. De indicator stijgt gestaag
naar de streefwaarde van 5% over de jaren heen.

5 - Bevordering van de afzet en
verwerking

5 - Bevordering van de afzet en verwerking

De indicator 5.1.a “Verandering in de waarde van de eerste
verkoop van de PO's” is triviaal voor België aangezien quasi de
totaliteit van de Belgische eerste verkopen onder de
verantwoordelijkheid van één PO, de rederscentrale, vervat zit.
Veranderingen hieraan, al of niet in waarde, zijn dan ook eerder
het resultaat van de Tac&Quota-Verordening in combinatie met
het visserijbeheer. Voor de jaarlijkse uitvoering van het PMP
wordt het effect als 1000k euro ingeschat.
De indicator 5.1.a “Verandering in de waarde van de eerste
verkoop van de PO's” via acties onder verwerking of marketing is
niet-bestaande wegens geen specifieke PO.
Er zijn echter heel wat acties rond verwerking uitgevoerd (22)
waarbij de indicator "Verandering in de waarde of volume van de
eerste verkoop van de niet-PO's" resulteert in respectievelijk
16.343 keuro en een volume van 2359 ton.
Ook onder marketing zijn de geplande en reguliere acties rond
promotie en vermarketing uitgevoerd (7). De verdere
doorrekening naar indicatoren zoals wijziging in omzet of
volume, is hierbij niet van toepassing.
6 - Bevordering van de uitvoering
van het geïntegreerd maritiem beleid

6 - Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem
beleid
De indicator 6.2 “Aantal projecten betreffende de bescherming en
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Unieprioriteit

Beoordeling van gegevens en van de vooruitgang bij de
verwezenlijking van de doelstellingen van het programma
verbetering van kennis over het mariene milieu” ligt op dit
ogenblik nog op 1. Een tweetal dossiers zitten echter reeds in de
pijplijn. Wegens de opgelopen vertraging onder UP 6, is dit niet
zichtbaar in de indicator.

7 - Technische bijstand

7 - Technische bijstand
Er zijn geen specifieke indicatoren voor UP 7. Wat betreft de
werking zit UP 7 mooi op schema met een vastlegging van
ongeveer de helft van de beschikbare enveloppe. Ook de
verplichte acties zoals bijv. de noodzakelijk evaluaties of
publiciteit worden uitgevoerd zoals verwacht en gepland.
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11.2. Beoordeling of de geboekte vooruitgang voldoende is om de mijlpalen en streefdoelen
uiteindelijk te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of geplande corrigerende
maatregelen
Een beoordeling per Unieprioriteit of de geboekte vooruitgang voldoende is om de mijlpalen en
streefdoelen uiteindelijk te bereiken, in voorkomend geval met vermelding van eventuele genomen of
geplande corrigerende maatregelen
Unieprioriteit
1 - De bevordering van ecologisch
duurzame, hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en op
kennis gebaseerde visserij

Beoordeling of de geboekte vooruitgang voldoende is om de
mijlpalen en streefdoelen uiteindelijk te bereiken, met vermelding
van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen
1 - De bevordering van ecologisch duurzame,
hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis
gebaseerde visserij
Na de tweede programmawijziging (eind 2018), omvat UP 1
volgens het performantiekader 3 output en 1 financiële indicator:
PI 1.3 “Aantal projecten betreffende toegevoegde waarde,
kwaliteit, gebruik van ongewenste vangsten en vissershavens,
aanlandingsplaatsen, afslagen en beschuttingsplaatsen”, bestaand
uit art. 43, 1+3 en art. 43, 2 omvat tot dusver 9 projecten tov van
het streefdoel van 5 in 2018 en 9 in 2023. Hiermee zijn de
mijlpalen 2018 en zelfs 2023 reeds behaald. De acties vallen allen
onder art. 43, 1+3. België houdt echter de mogelijkheid rond
aanlandings- en verwerkingssystemen voor de ongewenste
vangstfractie open aangezien het beheer hierrond nog sterk
onderhevig kan zijn aan wijzigingen richting het einddoel 2023.
PI 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”,
bestaande uit art. 38 en art. 39, omvat tot dusver 10 projecten tov
het streefdoel van 10 in 2018 en 15 in 2023. Hiermee is de mijlpaal
2018 behaald naast een veelbelovend traject richting 2023. De
acties zullen normaliter enkel onder art. 38 verlopen aangezien
België vastloopt op de voorwaarde van max 5% van de vloot
(geteld in eenheden) voor art. 39. Hierdoor zijn onder deze
maatregel geen verdere acties mogelijk.
PI 1.9 “Aantal projecten betreffende bevordering van menselijk
kapitaal en sociale dialoog, diversificatie en nieuwe vormen van
inkomen, starterssteun voor vissers en gezondheid/veiligheid”,
bestaande uit art. 32, omvat tot dusver 28 acties tov het streefdoel
van 15 in 2018 en 30 in 2023. Hiermee is de mijlpaal 2018
duidelijk behaald waarbij ook het einddoel voor 2023 quasi is
bereikt. De prioriteit en toepassing onder art. 32 wordt verwacht
hoog te blijven ook voor de tweede programmeringsperiode.
De financiële indicator voor UP 1 is tot dusver 2.757.163,63 of
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Unieprioriteit

Beoordeling of de geboekte vooruitgang voldoende is om de
mijlpalen en streefdoelen uiteindelijk te bereiken, met vermelding
van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen
102% van het streefdoel 2018 (2.700.000). Hiermee is de
tussentijdse doelstelling behaald. Ten opzicht van het einddoel
2023 van 26,5 milj euro is echter nog een grote inspanning te
leveren. De initiële vertraging ligt aan de basis van dit algemeen
gegeven.
Samenvattend voldoet UP1 dan ook aan de voorwaarden van het
performantiekader.

2 - De bevordering van ecologisch
duurzame, hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en op
kennis gebaseerde aquacultuur

2 - De bevordering van ecologisch duurzame,
hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis
gebaseerde aquacultuur
Na de tweede programmawijziging (eind 2018), omvat UP 2
volgens het performantiekader 2 output en 1 financiële indicator:
PI 2.1 “Aantal projecten betreffende innovatie, adviesdiensten”,
bestaande uit art. 47, omvat tot dusver 10 acties tov het streefdoel
van 10 in 2018 en 14 in 2023. Hiermee is de mijlpaal 2018 behaald
naast een veelbelovend traject richting 2023. Innovatie en
onderzoek zullen een belangrijk onderdeel blijven uitmaken van de
activiteiten rond aquacultuur, ook in de tweede
programmeringsperiode.
PI 2.2 “Aantal projecten betreffende productieve investeringen in
de aquacultuur”, bestaande uit artikel 48, omvat tot dusver 3 acties
tov het streefdoel van 3 in 2018 en 6 in 2023. Hiermee is de
mijlpaal 2018 behaald naast een veelbelovend traject richting 2023.
Ondanks dit goede resultaat blijft het aantrekken van productieve
investeringen evenwel moeilijker dan initieel verwacht.
De financiële indicator voor UP 2 is tot dusver 1.118.128,59 of
83% van het streefdoel 2018 (1.350.000). Hiermee is de
tussentijdse doelstelling behaald. Ten opzicht van het einddoel
2023 van 12,5 milj euro is echter nog een grote inspanning te
leveren. De initiële vertraging ligt aan de basis van dit algemeen
gegeven.
Samenvattend voldoet UP2 dan ook aan de voorwaarden van het
performantiekader.
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Unieprioriteit
3 - Bevordering van de
tenuitvoerlegging van het GVB

Beoordeling of de geboekte vooruitgang voldoende is om de
mijlpalen en streefdoelen uiteindelijk te bereiken, met vermelding
van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen
3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB
Na de tweede programmawijziging (eind 2018), omvat UP 3
volgens het performantiekader 2 output en 1 financiële indicator:
PI 3.1 “Aantal projecten betreffende de tenuitvoerlegging van het
uniaal systeem voor controle, inspectie en handhaving”, bestaande
uit art. 76, omvat tot dusver 2 acties tov het streefdoel van 1 in
2018 en 3 in 2023. Hiermee is de mijlpaal 2018 behaald waarbij
ook de doelstelling 2023 met zekerheid zal behaald worden. Het
controleprogramma vormt namelijk een verplichte actie die
jaarlijks wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke administratie
via een vastgelegd procedé.
PI 3.2 “Aantal projecten betreffende het verzamelen, beheren en
gebruiken van gegevens”, bestaande uit artikel 77, omvat tot
dusver 2 acties tov het streefdoel van 1 in 2018 en 2 in 2023.
Hiermee is de mijlpaal 2018 behaald waarbij ook de doelstelling
2023 met zekerheid zal behaald worden. Het
dataverzamelingsprogramma vormt namelijk een verplichte actie
die jaarlijks wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke
administratie via een vastgelegd procedé.
De financiële indicator voor UP 3 is tot dusver 5.254.175,84 of
75% van het streefdoel 2018 (7.000.000). Hiermee is de
tussentijdse doelstelling behaald. Ten opzicht van het einddoel
2023 lijkt de enveloppe van 17 milj euro nog steeds toepasselijk
wanneer men de jaarlijks terugkerende kost van deze reguliere
programma’s in rekening brengt.
Samenvattend voldoet UP3 dan ook aan de voorwaarden van het
performantiekader.

5 - Bevordering van de afzet en
verwerking

5 - Bevordering van de afzet en verwerking
Na de tweede programmawijziging (eind 2018), omvat UP 5
volgens het performantiekader 2 output en 1 financiële indicator:
PI 5.1 “Aantal producentenorganisaties of verenigingen van
producentenorganisaties waaraan steun voor productie- en
afzetprogramma’s is verleend”, bestaande uit art. 66, omvat tot
dusver 3 acties tov het streefdoel van 1 in 2018 en 1 in 2023.
Hiermee zijn de mijlpalen 2018 en zelfs 2023 reeds behaald. De
drie acties betreffen de jaarlijke PMP’s van éénzelfde PO.
Mogelijks moet de indicator op 1 gezet worden ipv een reflectie te
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Unieprioriteit

Beoordeling of de geboekte vooruitgang voldoende is om de
mijlpalen en streefdoelen uiteindelijk te bereiken, met vermelding
van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen
zijn van het aantal afzonderlijke acties of jaarplanningen.
Anderzijds heeft de indicator weinig duidingskracht in de
Belgische situatie waar de organisatiestuctuur uit 1 PO bestaat, nl.
de redercentrale, die de volledige sector overkoepelt.
PI 5.2 “Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en
opslagsteun”, bestaande uit art. 67 en art. 68, omvat tot dusver 8
acties tov het streefdoel van 10 in 2018 en 25 in 2023. Hiermee is
de mijlpaal 2018 behaald waarbij echter de doelstelling voor 2023
te hoog lijkt te zijn. In de initiële berekening waren ook projecten
rond opslagsteun meegenomen. Aangezien deze maatregel van art.
67 niet is uitgevoerd vóór het uitdoofscenario van eind 2018, dringt
een heroverweging van het doel 2023 zich duidelijk op.
De financiële indicator voor UP 3 is tot dusver 3.274.320,73 of
218% van het streefdoel 2018 (1.500.000). Hiermee is de
tussentijdse doelstelling 2018 behaald en zelfs sterk overschreden.
De grote verantwoordelijke hiervoor is art. 69 "verwerking van
visserij- en aquacultuurproducten". Zowel binnen UP 5 als met de
andere UP’s moet hier een budgettair evenwicht hersteld worden.
Dit is afhankelijk van de voorzetting of wijziging van de
prioriteiten inzake art. 69 “verwerking” in de tweede
programmeringsperiode.
Samenvattend voldoet UP5 dan ook aan de voorwaarden van het
performantiekader.

6 - Bevordering van de uitvoering
van het geïntegreerd maritiem beleid

6 - Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem
beleid
Na de tweede programmawijziging (eind 2018), omvat UP 6
volgens het performantiekader 1 output en 1 financiële indicator:
PI 6.2 “Aantal projecten betreffende de bescherming en
verbetering van kennis over het mariene milieu”, bestaande uit art.
80 omvat tot dusver 1 acties tov het streefdoel van 2 in 2018 en 5
in 2023. Hiermee is de mijlpaal 2018 niet behaald. Bijgevolg is
ook de doelstelling voor 2023 als risicovol te bestempelen.
Momenteel zitten echter 2 projecten in de pijplijn voor
goedkeuring en uitvoering. Deze zitten momenteel nog niet in de
indicator vervat. Dit maakt dat in de tweede
programmeringsperiode nog 2 projecten bijkomend moeten
aangetrokken en geselecteerd worden. Dit lijkt een haalbare
doelstelling.
De financiële indicator voor UP 6 is tot dusver 0,00 of 0% van het
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Unieprioriteit

Beoordeling of de geboekte vooruitgang voldoende is om de
mijlpalen en streefdoelen uiteindelijk te bereiken, met vermelding
van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen
streefdoel 2018 (250.000). Hiermee is de tussentijdse doelstelling
2018 niet behaald. Anderzijds zijn de projecten in de pijplijn
behoorlijk groot qua financiële impact. In die optiek zou in de
tweede programmeringsperiode de resterende budgettaire ruimte
dan ook haalbaar moeten zijn.
Samenvattend voldoet UP 6 niet aan de voorwaarden van het
performantiekader.

7 - Technische bijstand

7 - Technische bijstand
Er zijn geen specifieke performantie-indicatoren voor UP 7. Zoals
reeds aangehaald zit UP 7 op schema. Er wordt van uitgegaan dat
de noodzakelijke activiteiten onder technische bijstand zich verder
zullen ontplooien zoals gepland.
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12.
HORIZONTALE BEGINSELEN VAN DE UITVOERING (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU)
NR. 1303/2013)
12.1. Een beoordeling van de uitvoering van specifieke maatregelen in het licht van de in artikel 5
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 beschreven beginselen inzake partnerschap en meerlagig
bestuur, met de klemtoon op de rol van de partners bij de uitvoering van het programma.
België heeft vanaf het allereerste moment de volledige range aan stakeholders opgenomen en betrokken
bij de uitwerking van het Operationeel Programma. Tekenend hiervoor zijn de veelvuldige en uitvoerige
overlegmomenten inzake de SWOT’s. De aanwezigheid van vrijwel alle partners stond hierbij centraal.
Naast de aanwezigheid van de directe en indirect sectoren was ook ruime vertegenwoordiging van
administraties/autoriteiten vanuit de verschillende institutionele niveaus of thema’s, de sociale partners, de
NGO’s, belangengroeperingen en dergelijke meer. Omwille van de nieuwe toepassingsgebieden zoals
controle, dataverzameling en geïntegreerd maritiem beheer, werden de verantwoordelijke entiteiten ook
opgenomen in de samenstelling van monitoringscomité.
Naar informatie toe, werden grote stappen gezet in het aanrijken van de nodige handleidingen, infofiches,
procedures en standaarddocumenten via de unieke webstek. Ruime aandacht werd geschonken aan de
communicatie via de vakliteratuur naast de meer generieke en vulgariserende informatiekanalen rond
zowel visserij als het breder maritiem thema.
Jaarlijks werd een algemene informatie-event georganiseerd waarbij werking en realisaties van het
EFMZV in de kijker werden gesteld. Analyses en evaluaties behoorden tot de vaste agendapunten van het
monitoringscomité.
Een belangrijke wijziging qua administratieve ondersteuning en capaciteit betekende de aanstelling van
een programma-facilitator. Het takenpakket in dit verband was/is zeer breed. Niet alleen wordt
ondersteuning geboden bij de opbouw van de individuele dossiers maar ook sectorbrede
vertegenwoordiging op verschillende significante visserij (en mariene) fora vormen een belangrijke
component.

12.2. Een beoordeling van de uitvoering van specifieke maatregelen in het licht van de in artikel 7
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 beschreven beginselen inzake bevordering van gelijkheid van
mannen en vrouwen en non-discriminatie, met inbegrip van toegankelijkheid voor personen met een
handicap en de regelingen om de integratie van het genderperspectief in het operationele
programma te waarborgen.
Het gelijke kansen beleid is een algemeen basisprincipe in België en zit bijgevolg ook ingebouwd in het
EFMZV, het OP of hieraan verwante aspecten. Dit betreft niet alleen de gelijkheid man/vrouw/gender
neutraal maar ook ten aanzien van personen met beperkingen. Een gebalanceerde vertegenwoordiging
wordt nagestreefd bij de samenstelling van het MC of andere overlegstructuren en -fora. Verder worden
de verplichtingen qua rapportage in bijv. de infosys en dergelijke meer nageleefd.
In het programma zijn tot dusver geen specifieke acties hierrond uitgevoerd alhoewel de aandacht
hiervoor aanwezig is en de mogelijkheden vrijelijk beschikbaar zijn.
Tot op heden zijn geen opmerkingen, klachten of inbreuken gemeld of voorgekomen.
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12.3. Een beoordeling van de uitvoering van specifieke maatregelen in het licht van de in artikel 8
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 beschreven beginselen inzake duurzame ontwikkeling, met
inbegrip van een overzicht van de maatregelen die zijn genomen om duurzame ontwikkeling te
bevorderen.
De incorporatie van het geïntegreerd maritiem beleid verliep moeizaam ondanks de ruime en specifieke
aandacht voor dit brede thema. De samenvloeiing van de verschillende werkvelden zoals bijv. de
kaderrichtlijn mariene strategie, de habitat- en vogelrichtlijnen, OSPAR maar ook de monitoring en
kennisverzameling naast de diverse vormen van milieubescherming en -verbetering, bleek niet eenvoudig.
Het brede scala aan mogelijkheden werkt hier eerder contraproductief. Het vaststellen van actievelden en
prioriteiten is niet van zelfsprekend, zeer sterk wisselend en vaak ook mediagevoelig. Ook de
bespreking/selectie maar ook de eventuele uitvoering van concrete acties loopt niet vanzelfsprekend
gezien de brede vertakkingen van bevoegdheden en organisatiestructuren of tijdschema’s. Dit leidt ook tot
de huidige situatie waarbij UP 6 enigszins ondermaats presteert volgens het rigide performantiekader
alhoewel dit verwacht wordt gecorrigeerd te worden richting de doelstellingen 2023. Naast de huidige
actie rond de algemene problematiek van “plastiek in de oceanen”, lijkt het er op dat kennisvergaring en
monitoring de belangrijkste actiepunten kunnen vormen binnen dit kader.
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13.

VERSLAGLEGGING VAN DE STEUN DIE IS GEBRUIKT VOOR DOELSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN
KLIMAATVERANDERING (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)
De cijfers worden automatisch berekend en worden opgenomen in tabel 4 inzake financiële gegevens. De
weergegeven waarden kunnen worden toegelicht, met name wanneer de feitelijke gegevens lager liggen
dan gepland.
De procentuele bijdrage aan het klimaat via Tabel 4 ligt wat moeilijk aangezien dit in het OP wordt
berekend tov de EFMZV-enveloppe alleen (zie sectie 9.2) met 23,45% als doelstelling. In Tabel 4 wordt
het klimaatsbudget (kolom 12) weergegeven maar voor de vergelijking zijn enkel de vastgelegde (kolom
10) en effectieve totale overheidssteun (kolom 14) beschikbaar.
Om dit te verhelpen kan de klimaatsbijdrage in het OP herrekend worden naar de totaal beschikbare
overheidsuitgaven waarbij een streefdoel van 14.7% wordt bekomen. Wanneer we de verhouding
toepassen op de vastgelegde en de effectieve totale overheidskosten, dan bekomt men respectievelijk
16,29 en 14,77%. Dit ligt in lijn met de planning binnen het OP.
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14.
SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI (ARTIKEL 50, LID 5, VAN VERORDENING (EU)
NR. 1303/2013)
Er moet informatie worden verstrekt over en een beoordeling worden gemaakt van de mate waarin het
operationele programma heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie
van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.
Wat betreft de impact op de slimme, duurzame en inclusieve groei (SSI) kunnen de inspanningen tot
dusver geaggregeerd worden volgens de 3 afzonderlijke pijlers (zie WP AIR 2018 Part C). Slimme groei
omvat thematische doelstelling 3 (TO 3), duurzame groei TO 4 en TO 6 en tenslotte inclusieve groei die
TO 8 omhelst. Verder kan binnen de pijler een opsplitsing gemaakt worden voor maatregelen met een
directe of indirecte impact op de TO’s. Merk op dat technische bijstand geen onderdeel uitmaakt van de
SSI.
Voor slimme groei/TO 3 is een totaalbudget EFMZV van 13 milj euro voorzien (33% van het OP).
Hiervan is 7,8 milj (59% van de enveloppe) vastgelegd via 83 projecten. Opgesplitst naar directe en
indirecte impact is dit respectivelijk 1,2 (9%) en 6,6 (50%) milj euro. Dit is opnieuw een goede
weerspiegeling van de resultaten zoals hoger aangegeven in deze rapportage. Verwerking (art. 69),
gezondheid en veiligheid (art. 32), afzet (art. 68) en “visserhavens aanlandingsplaatsen afslagen en
beschuttingplaatsen” (art 43, 1+3) zijn hierin de drijvende factoren. Zij vallen onder de categorie van
indirecte impact.
Voor duurzame groei/TO 4 en TO6 is een totaalbudget EFMZV van 27,1 milj euro voorzien (67% van het
OP). Hiervan is 13,7 milj (50% van de enveloppe) vastgelegd via 27 projecten, allen met een directe
impact. Dit is opnieuw een goede weerspiegeling van de resultaten zoals hoger aangegeven in deze
rapportage. Dataverzameling (art. 77) en controle (art. 76) domineren deze pijler aangezien zij meer dan
90% van de uitgaven vertegenwoordigen. Quasi de totaliteit van de acties vallen onder TO 6 (65% van het
OP). Onder TO 4 (< 2% van het OP) is enkel art. 41 a-c actief, gericht op verbeteringen aan boord en
vistuig met het oog op energie-efficientie.
Inclusieve groei/TO 8 is zeer beperkt in het programma met een voorzien totaalbudget EFMZV van 145
keuro (0,36% van het OP). Hiervan is 24 keuro (17% van de enveloppe) vastgelegd in 1 project onder
artikel 50 inzake netwerkvorming met een directe impact.
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15.

VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA —
PRESTATIEKADER (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)
Wanneer uit beoordeling van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de mijlpalen en doelstellingen
zoals vastgesteld in het prestatiekader blijkt dat bepaalde mijlpalen en doelstellingen niet zijn bereikt,
moeten lidstaten aangeven wat de redenen zijn voor het niet realiseren van deze mijlpalen in het verslag
van 2019 (voor mijlpalen) en in het verslag vóór de in artikel 138 van Verordening (EU) nr. 1303/2013
bepaalde uiterste datum (voor de doelstellingen)
Het Belgisch OP behaalt de mijlpalen 2018 en zit op schema richting de streefdoelen 2023 vastgelegd in
het prestatiekader (zie sectie 7.1 van het OP), behalve voor UP 6 namelijk de uitvoering van het
geïntegreerd maritiem beleid. De uitvoerige informatie voor iedere indicator is weergegeven in sectie 11
van deze rapportage.
De oorzaken van het falen onder UP 6, is een combinatie verschillende factoren. Vooreerst was er de
algemene vertraging voor het volledige programma van bijna 2 jaar (wachten op finaal wetgevend kader
en de vertraging bij de aanwijzing van de autoriteiten). Daarna moest het fonds een zeer sterke
inhaalbeweging uitvoeren. De doelstellingen voor UP 6 zijn logistiek letterlijk overspoeld geworden door
de stormvloed aan projecten vanuit de best gekende standaardmaatregelen. UP 6 vormt een volstrekt
nieuwe prioriteit binnen het EFMZV en vertoont dan ook de typische kwalen die zoiets met zich
meebrengt. Een ander aspect is ook de grote diversiteit van mogelijkheden onder UP 6. Alhoewel dit
ogenschijnlijk een pluspunt vormt, betekent dit in realiteit eerder een belemmering bij het identificeren
van prioriteiten en doelstellingen. Alhoewel de noodzakelijke stakeholders opgenomen zijn in het
EFMZV-systeem, betekent dit nog niet dat de verschillende organisatiestructuren voor de mariene thema’s
volledig geïncorporeerd zijn, wel integendeel. UP 6 moet de ervaring met de uitvoering verder uitbouwen.
Categoriseren van dossiers en administratieve trajecten (zeker wat betreft bevoegdheden en tijdsduur)
spelen hierin een belangrijke rol.
Ondanks dat UP 6 niet slaagt binnen het prestatiekader voor de mijlpalen 2018, zijn de vooruitzichten op
het bereiken van de streefdoelen 2023 veelbelovend. De targets voor deze nieuwe prioriteit zijn eerder
behoedzaam opgesteld. Tegen 2023 worden 5 acties verwacht. Momenteel staat de teller op slechts 1 actie
maar er zitten ook nog 2 projecten in het goedkeuringstraject. Bijkomend 2 projecten aantrekken
gedurende de tweede programmeringsperiode zou geen onoverkomelijk hindernis mogen betekenen.
Gezien het niet voldoen aan het prestatiekader, zal de prestatiereserve van 6% op de enveloppe voor UP 6
verplicht verplaatst moeten worden naar de andere goedlopende en geslaagde prioriteiten. Dit betreft 60
keur EFMZV en 20 keur nationale bijdrage.
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16.

IN VOORKOMEND GEVAL, DE BIJDRAGE AAN MACROREGIONALE EN
ZEEBEKKENSTRATEGIEËN.

Zoals bepaald in artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 "Inhoud van programma's",
artikel 96, lid 3, onder e), "Inhoud, vaststelling en wijziging van operationele programma's voor de
doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"", artikel 111, lid 3, en artikel 111, lid 4, onder d),
"Uitvoeringsverslagen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"" en bijlage I,
afdeling 7.3 "Bijdrage van mainstreamprogramma's aan de macroregionale en zeebekkenstrategieën"
draagt dit programma bij aan MRS en/of SBS.
Niet van toepassing.
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EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR)
EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR)
EU-strategie voor de Adriatisch-Ionische regio (EUSAIR)
EU-strategie voor het Alpengebied (EUSALP)
Strategie voor het Atlantische Zeegebied (ATLSBS)
Strategie voor het westelijke Middellandse Zeegebied (WestMED)
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