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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 Belgische 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 is in 2019 tweemaal gewijzigd geworden, respectievelijk op 12 april bij C(2019)2895 en
op 6 december bij C(2019)8909. Ook in het werkjaar 2019 draaide het visserijfonds op volle
kruissnelheid. Het programma heeft de performantie- en evaluatiemomenten succesvol afgerond
waardoor een vlotte overgang naar de tweede termijnhelft is ingezet. De Brexit blijft een belangrijk
punt van onzekerheid wat betreft de strategie en planning naar de eindfase 2023 toe. Ook al behoort
2020 niet tot de rapporteringsperiode, ook COVID 19 zal een belangrijke impact hebben op het
verdere verloop van het programma, zeker op het vlak van programmering en strategie.
175 projecten zijn inmiddels goedgekeurd en in uitvoering gebracht, waarvan 150 en 25 respectievelijk
in Vlaanderen en Wallonië. Deze acties, verspreid over diverse maatregelen en unieprioriteiten,
omvatten 71% van de beschikbare financiële enveloppe voor de werkingsperiode 2014-2020. In 2019
werden 34 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.
Voor Wallonië is in 2019 een project opgestart rond bio-aquacultuur.
In 2019 heeft Wallonië het wetgevend kader gefinaliseerd (februari en april) voor steun aan de
individuele economische actoren en dit voor de maatrgelen 48, 52, 53 en 69. Investeringen kunnen tot
40% met een maximum van 400k (aquacultuur) en 100k (verwerking). Ook installatiesteun voor jonge
aquaculturisten (tot 40 jaar) is mogelijk tot max 50% en 70k euro. Vrijwaring tegen beschermde
soorten kan eveneens tot max 50% en 15k euro. Conversie naar bio-aquacultuur kan dan weer rekenen
op een compensatieregeling tijdens de overgangsperiode. In totaal zijn 4 projecten ingediend.
Eind 2019 was cumulatief circa 45,8 milj euro of 66,7% op het totaal beschikbare bedrag van 68,6 milj
euro vastgelegd waarvan 23,8 milj (34,7%) uitbetaald aan de begunstigden en 21,2 milj (30,9%)
gecertificeerd naar de Unie toe. In 2019 werden 3 betalingsaanvragen ingediend namelijk de 4de
betalingsaanvraag met een claim van 1,46 milj EFMZV, de 5de en laatste betalingsaanvraag voor de
boekhoudperiode 2018-2019 met een claim van 1,29 milj EFMZV en de 6de en eerste
betalingsaanvraag voor de boekhoudperiode 2019-2020 met een claim van 3,42 milj EFMZV.
Hierdoor was er geen risico op decommitment volgens de N+3 regel in 2019. Wat betreft de financiële
vooruitgang zit het programma mooi op schema. zeker vooruitkijkend naar het groot aantal projecten
reeds in de pijplijn voor de komende jaren. Volgens deze recentste gegevens, lijkt een optimalisatie
van de budgetverdeling aangewezen in 2020. Dit om een goede implementatie richting 2023 te
garanderen. De uitbetaling aan de begunstigden is in percentage minder uitgesproken maar dit is ten
gevolge het soort projecten. België zet stevig in op onderzoek, innovatie en milieu. Deze projecten
lopen over meerdere jaren en dit reflecteert zich ook in de cijfers. Bij het verdere verloop zal dit steeds
meer in balans komen.
Het MonitoringComité (MC) kwam samen op 23/05/2019 met o.a. de bespreking van de wijzigingen
aan het OP en dit zowel voor de herwerkte versie 3.1 (ingediend op 01/02/2019) als de mogelijke
impact op basis van de evaluatie volgens het performantiekader (schriftelijk goedgekeurd en ingediend
op 1/10/2019). Ook het jaarlijks uitvoeringsrapport 2018 (AIR) werd goedgekeurd. Dit verslag betrof
een meer uitgebreide rapportage gezien het mijlpaaljaar 2018. Daarnaast kwamen ook de voortgang
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van het programma, de draft-resultaten van de tussentijdse evaluatie en inmiddels ook de aanloop naar
het volgende visserij programma 2021-2027, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en
Aquacultuur (EFMZVA), aan bod.
Wat betreft de begeleidende maatregelen voor het GVB onder unieprioriteit 3, zijn de programma’s
voor dataverzameling en controle uitgevoerd.
De impact van de Brexit op de visserij was een belangrijk punt, ook in 2019. 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). Deze onduidelijke
toestand bemoeilijkte de verdere adaptatie van het OP. Waar in eerste instantie verwacht werd in 2019
meer duidelijke stappen te kunnen zetten, is dit uiteindelijk geland op het inschrijven van de maatregel
“tijdelijke stillegging” in een OP-bijlage. Behalve de verplichte wijzigingen onder UP 6 omwille van
het performantie kader, zijn verdere aanpassingen uitgesteld naar 2020.
Wat betreft de analyse volgens het performantiekader hadden alle unieprioriteiten hun mijlpalen 2018
behaald behalve unieprioriteit 6. Unieprioriteit 6, geïntegreerd maritiem beleid, ondervond vertraging
(ook omwille van de Brexit) maar dit vormt geen risico richting de streefdoelen 2023.
Het jaarlijkse overleg met de Europese Commissie verliep op 28/11/2019. De EC bevestigde het goede
verloop van het programma onder meer rond de hierboven vermelde thema’s en werd geïnformeerd
rond de verdere verwachting en implementatie vanuit de lidstaat. De distributie en absorptiegraad van
de financiële middelen onder de verschillende unieprioriteiten stond hierbij voorop. Een aantal
voorziene (zeer beperkt) maatregelen hebben nog geen of onvoldoende ingang gehad. België zal de
verdere alignering en optimalisatie van het OP in zijn volgende programmawijzigingen opnemen.
Er is in 2019 heel wat communicatie voorgekomen en dit via veelvuldige publicaties in de pers en de
gespecialiseerde media bijv. de opstart van nieuwe en innovatieve projecten, projectoproepen,
reportages op de landbouw-televisie, marketinginitiatieven… Ook de aanwezigheid van een
programmafacilitator ondersteunde het uitdragen van de kennis en ervaring rond het programma.
Specifiek te vermelden zijn o.a. de vergaderingen van de Task Force binnen het Convenant (25/01,
03/05, 24/10 en 09/12) maar ook bijv. de samenkomsten van de Strategische Stuurgroep Aquacultuur.
De klankbordgroep van het Convenant werd gehouden op 12 juni te Brugge rond de stand van zaken
voor het EFMZV naast de Europa-dag voor de ESI-fondsen op 11 mei te Oostende.
Wat betreft de organisatie van de beheersautoriteit zijn een aantal aanpassingen uitgevoerd omwille
van de pensionering van het aansturend afdelingshoofd dhr. Crauwels. De invulling van het hoofd van
de beheersautoriteit wordt waargenomen door mevr. De Clercq, Secretaris-generaal van het
Departement Landbouw en Visserij. De ontwikkelingen rond het elektronisch loket zijn onverminderd
verdergezet. De applicatie is verwacht stelselmatig uit te rollen vanaf 2020.
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
kennis gebaseerde visserij
In 2019 werden onder unieprioriteit 1, 25 acties geselecteerd in
Vlaanderen. Wallonië had zijn acties reeds vastgelegd via
projectoproepen in 2016-2017.

Voor Vlaanderen kunnen de 21 projecten (waarvan 4 met 2
maatregelen) als volgt onderverdeeld worden:
 18 projecten onder maatregel 32 ‘gezondheid en
veiligheid’.
Dit zijn individuele projecten voor een breed gamma aan
verbeteringen van de veiligheid- en arbeidsomstandigheden. Dit
betreft aanpassingen aan de accommodatie van bijv. de brug,
keuken of leef- en sanitaire vertrekken, airconditioning en
geluidisolatie, verlichting, een veiliger werkdek via bijv. vloer,
relingen, verwerkingslijnen, veiligere (los)lieren …
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 krijgen een hoge
prioriteit en vormen een belangrijk actiepunt binnen het
programma.
Ook in 2019 werd vaak 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. Het stuwend effect
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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
van Visserij Verduurzaamt die een scheepsanalyse opmaakt voor
alle vaartuigen is hierin duidelijk merkbaar. Deze bevat een
specifieke indicator “veiligheid en gezondheid”.
 3 projecten onder maatregel 38 ‘Beperking impact op
milieu en aanpassing voor bescherming van soorten’ met
voornamelijk aanpassingen aan de verwerkingslijn of de
vis- en sorteerbakken. Verbeterde overleving staat hierbij
centraal.
De toepassing van deze maatregel is wat teruggevallen. De impact
van de aanlandingsplicht heeft hier een duidelijke hand in. Dit lijkt
tegenstrijdig maar de focus op de aanlandplicht heeft een rem
gezet op duurzame investeringen rond selectiviteit en
visbehandeling met het oog op terugzetting/overleving en
dergelijke meer. In 2019 waren dit hoodzakelijk aanpassingen aan
de verwerkingsinstallatie terwijl dit voorheen meer integrale en
ingrijpende aanpassingen aan het vistuig betrof. Mogelijks heeft
de ruime toepassing in de voorgaande jaren een effect op de
huidige implementatie. Het wijzigen van vistechniek is een
fundamentele omwenteling en bijgevolg niet iets wat regelmatig
voorkomt.
 3 projecten onder maatregel 28 ‘partnerschappen tussen
wetenschappers en vissers’. Dit betreft een
onderzoeksproject aan boord in verband met het monitoren
van de overleving, een proefproject rond automatische
beeldherkenning aan boord die soortherkenning en
lengtemeting toelaten van de visvangst. Tenslotte is er een
opvolgproject rond “Visserij Verduurzaamt” dat een
(regelmatige) update van het onderliggende
werkingssysteem voorziet.
Deze maatregel is nieuw toegevoegd aan het operationeel
programma in 2018 en werkt inmiddels vlot als maatregel voor
projecten met significante wetenschappelijk inslag.
In wallonië zijn de geselecteerde projecten onder maatregel 44.6
inmiddels allen gestart en op kruissnelheid (behalve 1, start
verwacht in het najaar 2020). De 11 projecten van collectief
belang vallen onder:
 infrastructuurwerken uitgevoerd onder de
verantwoordelijkheid van een overheidinstantie (bijv.
vistrappen), ofwel
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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
 onderzoeksprojecten wat betreft natuurbescherming
en biodiversiteit.
De algemene implementatie onder unieprioriteit 1 liep/loopt zeer
goed gezien in 2019 circa 60% van het totaal aantal acties onder
dit zwaartepunt vallen.
Er is eind 2019 ongeveer 65% van het beschikbare budget onder
UP1 toegekend, waarvan 27% werd uitbetaald en 18%
gecertificeerd.
Wat betreft de verder implementatie zitten investeringsprojecten in
de pijplijn in die mate dat een toevoeging van middelen
noodzakelijk lijkt te zijn. Dit zal meegenomen worden in de
eerstvolgende wijziging van het OP.
Deze inschatting houdt op dit ogenblik nog geen rekening met de
eventuele gevolgen van de Brexit. Indien tijdelijke stillegging
noodzakelijk zou blijken, dan kan dit niet opgevangen worden
door de financiële voorziening binnen het volledige Belgisch
Operationeel Programma.

2 - De bevordering van UP2: Aquacultuur
ecologisch
duurzame,
hulpbronnenefficiënte,
innovatieve, concurrerende en op Tot dusver werden onder unieprioriteit 2, 18 acties geselecteerd
waarvan 2 (1 VL en 1 Wall) in 2019.
kennis gebaseerde aquacultuur
Voor Wallonië vielen de 4 projecten, geselecteerd via de
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). Verder
loopt in Wallonië nog 1 project onder maatregel 50 inzake
netwerken, een project rond bioconversie (2019) en een actie rond
verwerking vanuit het productiebedrijf.
Na de langzame opstart zijn de Waalse projecten onder maatregel
47, innovatie, inmiddels in volle uitvoering, ook financieel. Twee
projecten betreffen het op punt stellen van "aquaponics" als
kweeksysteem. Dit betreft commercieel waardevolle soorten zoals
snoekbaars en steur. Een derde project onderzoekt de
kweektechnieken voor vlagzalm met gastronomisch potentieel.
De individuele projecten rond maatregel 48, 52 en 53, zijn
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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
inmiddels geselecteerd en klaar voor implementatie.
Voor Vlaanderen is dit het project 2019 "Edulis". Dit betreft een
breed onderzoekproject, onder maatregel 47 ‘innovatie’ naar de
mogelijke toepassingen van schelpdierkweek op longlines als
onderdeel van diversificatie en gezamenlijk ruimtegebruik in
windmolenparken binnen het algemene kader van het marien
ruimtelijk plan.
De algemene implementatie onder unieprioriteit 2 verloopt wat
stroever en heeft ernstig te leiden onder de algemene
onduidelijkheid inzake de Brexit en dit hoofdzakelijk om
budgettechnische redenen. Voor UP 2 werkt Vlaanderen via
projectoproepen en bijgevolg is er een periode van uitstel van
nieuwe projectoproepen voorgekomen. Dergelijke situatie is
echter ongunstig op programmatorisch vlak. Eind 2019 is dan ook
een nieuwe projectoproep aquacultuur gelanceerd voor onderzoek
(Investeringsprojecten kunnen via open loket). Deze
projectindiening zal zorgen voor een belangrijke toename wat
betreft de indicatoren en invullingspercentages t.o.v. de
beschikbare enveloppes. Deze sprong zal pas duidelijk worden in
het werkjaar 2020 (richting 70%).
Er is eind 2019 ongeveer 33% van het beschikbare budget onder
UP2 toegekend, waarvan 13% werd uitbetaald en gecertificeerd.
Een volledige inhaalbeweging wordt niet meer realistisch geacht.
Daarmee dringt een budgetverschuiving zich op en - onder
voorbehoud - zou dit richting UP5 Verwerking kunnen waar een
overbudgettering dient weggewerkt te worden.
Daarnaast zijn er in het OP onder UP2 een aantal maatregelen
ingepland met zeer kleine enveloppes. Deze initiatieven waren
opgezet volgens het principe ‘in geval van voorkomen” of
“onverwachte nood”. Bij een eerstkomende programmawijziging,
lijkt een opschoning van de onderliggende maatregelen en
enveloppes aangewezen. De impact op het programma of de
hiermee gepaarde wijzigingen zijn minimaal. Mogelijks opteert
België voor een behoud van de maatregelen (in geval van nood)
maar met 0 als verwacht aantal projecten.

3 - Bevordering van de UP3: GVB
tenuitvoerlegging van het GVB
In 2019 werden onder unieprioriteit 3, geen nieuwe projecten
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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
geselecteerd in Vlaanderen. De Belgische verplichtingen wat
betreft visserijcontrole en dataverzameling worden echter zonder
twijfel of zonder onderbreking uitgevoerd. Dit is louter omwille
van de administratieve behandeling waarbij de projecten meerdere
werkjaren beslaan.
De implementatie onder unieprioriteit 3 verloopt vlot en zoals
gepland. De verplichte programma’s rond visserijcontrole en
dataverzameling zijn steeds goed en correct uitgevoerd.
Er is eind 2019 ongeveer 89% van het beschikbare budget onder
UP3 toegekend, waarvan 46% werd uitbetaald en 39%
gecertificeerd.
Vooruitlopend naar 2020, wordt een overcommittering van 110%
voorzien. Volgens de historiek leveren de controleprogramma's
aanzienlijke restkredieten op. Gezien de huidige dossiers de
volledige werkprogramma’s tot en met 2020 beslaan, zouden de
eventuele restkredieten aangewend kunnen worden voor de
uitvoering van het controleprogramma tijdens de
overgangsperiode. De ring-fencing van het budget voor
unieprioriteit 3 laat geen verschuiving van restbudget toe en ligt
aan de basis van de voorgestelde werkwijze. (nvdr Deze situatie is
gewijzigd door de COVID-bepalingen in 2020).
In eerst instantie lijkt het dus niet noodzakelijk een
programmawijziging uit te voeren onder UP3 zolang dit binnen de
verwachte mogelijkheden valt van de overgangsperiode tussen het
huidige en toekomstige visserijfonds. (nvdr Budget kan worden
verschoven richting COVID-maatregelen in 2020).
Wat betreft de uitbetaling aan de begunstigden en certificatie naar
de EU toe, zit unieprioriteit 3 op respectievelijk 46% en 39%. Dit
is boven het algemeen gemiddelde 34% en 24% voor het
programma. Wegens het toen lopende onderzoek van de
Rekenkamer wat betreft het dataverzamelingsprogramma (gestart
in 2018) is er uitstel van certificatie voorgekomen in 2019.
Vooruitlopend op het werkjaar 2020 kan gesteld worden dat het
auditproces is gefinaliseerd. Bijgevolg zal het resterende bedrag
omtrent de projecten NDGP opgenomen worden in de
eerstvolgende betalingsaanvraag.
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
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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
noodzaak toe was).

5 - Bevordering van de afzet en UP5: Afzet en verwerking:
verwerking
In 2019 werden onder unieprioriteit 5, 7 acties geselecteerd in
Vlaanderen. In Wallonië was dit in de voorgaande
projectoproepen behandeld. Het (enige) Waalse project betreft een
serie promotievideo's over de kwaliteitsproducten van de typische
Waalse aquacultuur en is afgerond in 2019.
Voor Vlaanderen kunnen de 7 projecten als volgt onderverdeeld
worden:
 1 project onder maatregel 66 “productie- en
afzetprogramma’s”. Dit betreft de jaarlijkse Productie- en
MarketingPlannen (PMP), opgemaakt door de
producentenorganisatie (PO) voor het werkjaar 2019. Ook
ondersteuning en evaluatie in het kader van de brexit
wordt hierin behandeld.
 2 projecten onder artikel 68 “afzetmaatregelen”:
o een project rond de verdere uitbouw van “Visserij
verduurzaamt” dat zich focust op de retail. Aan de
hand van een aantal testcases zal ervaring
opgebouwd worden voor de verdere uitrol doorheen
de keten. Dit omvat onder meer
haalbaarheidsanalyses, de opzet van audit- en
accrediatiesystemen, de uitwerking van de
lastenboeken, enz.
o De brede (jaarlijkse) promotiecampagne onder de
overkoepelende werking van de VLAM.
De algemene implementatie onder unieprioriteit 5 loopt zeer vlot.
Er is eind 2019 ongeveer 104% van het beschikbare budget onder
UP5 toegekend, waarvan 70% werd uitbetaald en 46%
gecertificeerd.
Dit snelle verloop is hoofdzakelijk via de maatregel “verwerking
van vis- en aquacultuurproducten” volgens art. 69. Deze maatregel
werd dan ook stopgezet vanaf de blokperiode startende op
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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
16/04/2019.
Vooruitkijkend naar het einde van de programmeringsperiode
moet er ook voldoende budget voorhanden zijn om de jaarlijkse
“productie- en marketingplannen” (art. 66) en de belangrijke
“promotiecampagnes” (art. 68) te laten doorlopen. Er wordt
momenteel ingeschat dat dit een committering van 135% zou
inhouden. Een significante budgetverschuiving is noodzakelijk en
zal meegenomen worden in de eerstvolgende OP-wijziging.
Een resterende onduidelijkheid bestaat rond het beperkte budget
voor maatregel “Opslagsteun”. Deze kleine enveloppe van circa
200k is niet toegepast in het werkprogramma. Sowieso bestond
hiervoor een uitdoofscenario tegen eind 2018. Voorlopig is dit
bedrag verschoven richting uniprioriteit 1 maar enkel in de
“officieuze” bijlage aan de OP-versie 4.0 en als financiële
aanvulling in het kader van de Brexit. Duidelijkheid rond de
mogelijke toepassingen voor dit beperkte budget is noodzakelijk.
Anders zullen deze middelen ongebruikt blijven en verloren gaan
voor het Belgische EFMZV-programma. De huidige ring-fencing
van het budget voor opslagsteun ligt aan de basis van deze
problematiek en in-flexibiliteit. (nvdr Dit budget zou
flexibel worden in 2020).

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.
In 2018 werd reeds een eerste project goedgekeurd en 2019
betekende de officiële goedkeuring van de 2 projecten na het lange
goedkeuringstraject. Deze vertraging heeft geleid tot het nietbehalen van de doelstellingen volgens het performantiekader voor
unieprioriteit 6. De verplichting tot het verschuiven van de
bescheiden prestatiereserve van 60k euro is meegenomen in de
programmawijziging, ingediend eind september 2019 en
goedgekeurd in december 2019.
Voor Vlaanderen betreffen deze 2 projecten respectievelijk
een studie rond de inpassing en bescherming van grindbedden op
het Belgisch Continentaal Plat en een onderzoeksproject naar de
kwantificering van microplastics doorheen alle componenten van
het marien milieu.
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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
Er is eind 2019 ongeveer 42% van het beschikbare budget onder
UP6 toegekend. Onder deze UP werden nog geen betalingen aan
de begunstigden verricht wegens de gekende vertraging voor deze
UP. De initiële vertraging was toe te schrijven aan de "volledig
nieuwe unieprioriteit" tov de voorgaande visserijfondsen.
Vervolgens gooide de onzekerheid rond de Brexit roet in het eten.
De financiële armslag voor het Belgische programma is zeer
beperkt. In geval van Brexit zou dit een zware budgettaire impact
hebben op voornamelijk UP 1. Uit voorzorg werden de projecten
onder UP 6 geremd, ook al waren deze middelen vast toegewezen
(ringfenced). De problematiek van de Brexit is nog
steeds bijzonder onzeker.
Vooruitkijkend naar het einde van de programmeringsperiode zit 1
project in het goedkeuringstraject en dit zou leiden tot de
nagenoeg volledige benutting van de beschikbare middelen voor
unieprioriteit 6. Hier moet rekening mee gehouden worden in de
eventuele programmawijziging waar, in voorkomend geval, het
streefdoel voor het aantal projecten voor UP6 op 4 zou moeten
gezet worden in plaats van de huidige 5 projecten. Alhoewel dit
praktisch gezien slecht 1 project verschilt is, is dit procentueel een
significant verschil omwille van de lage aantallen.
Deze unieprioriteit is niet opgenomen in het Waalse luik van het
programma.

7 - Technische bijstand

UP 7: technische bijstand
In 2019 werden onder unieprioriteit 7, 3 acties geselecteerd in
Vlaanderen. Voor Wallonië lag dit voorheen al vast.
Voor Vlaanderen kunnen 3 projecten als volgt onderverdeeld
worden:
 2 projecten rond ondersteunend personeel
 1 project voor de uitgebreide tussentijdse evaluatie van het
Belgisch operationeel programma.
Er is eind 2019 ongeveer 57% van het beschikbare budget voor
UP 7 vastgelegd waarvan 38% werd uitbetaald en 28%
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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
gecertificeerd. Deze maatregel verloopt zoals verwacht.
Vooruitkijkend naar het einde van de programmeringsperiode
beschikt unieprioriteit 7 nog over heel wat marge. Mogelijks kan
hier een budgetverschuiving noodzakelijk zijn of wordt de
enveloppe gebruikt in de overgangsperiode.
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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

-6,25000

0,00000

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie
van de visvangst

litres fuel/ tonnes
landed catch

-85,00000

-329,00000

-24,00000

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

5.307,00000

3.111,00000

1.2 - Verandering in het productievolume

tonnes

2.000,00000

673,00000

1,00000

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie
van de visvangst

litres fuel/ tonnes
landed catch

-85,00000

-329,00000

-24,00000

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

FTE

0,00000

28,00000

13,00000

15

thousand Euros

2019
0,00000

NL

Specifieke doelstelling

Resultaatindicator

Meeteenheid

Streefwaarde
(2023)
541,00000

Cumulatieve
waarde
798,00000

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

62,00000

number

-5,00000

-55,00000

-30,00000

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

-7,32000

-4,01000

thousand Euros

3.000,00000

5.307,00000

3.111,00000

1.3 - Verandering in nettowinst

thousand Euros

300,00000

494,80000

61,50000

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

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

2019

2018
-29,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

-6,25000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van de
visvangst

-85,00000

220,00000

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

0,00000

-12,00000

-7,00000

0,00000

1.987,00000

188,00000

21,00000

0,00000

1.4.b - Verandering in ongewenste vangsten (%)
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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

Resultaatindicator
1.2 - Verandering in het productievolume

2018
414,00000

2017
258,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van de
visvangst

-85,00000

220,00000

0,00000

0,00000

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

12,00000

1,00000

2,00000

0,00000

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

78,00000

16,00000

642,00000

0,00000

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

-19,00000

-5,00000

-1,00000

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

-3,19000

-0,09000

-0,03000

0,00000

1.987,00000

188,00000

21,00000

0,00000

244,00000

187,30000

2,00000

0,00000

1.3 - Verandering in nettowinst

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

2014
0,00000

1.4.b - Verandering in ongewenste vangsten (%)

0,00000

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van de visvangst

0,00000

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

0,00000
0,00000

NL

Specifieke doelstelling
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
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

NL

18

Resultaatindicator

2014

1.2 - Verandering in het productievolume

0,00000

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van de visvangst

0,00000

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

0,00000

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

0,00000

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

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

0,00000

1.3 - Verandering in nettowinst

0,00000

0,00000

NL

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

Outputindicator

Opgenomen in het Streefwaarde
Cumulatieve
prestatiekader
(2023)
waarde

1.4 - Aantal projecten betreffende instandhoudingsmaatregelen,
12,00
10,00
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

Geselecteerde relevante maatregelen

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



3,00

2019 2018
3,00 6,00
0,00 0,00
0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

Outputindicator

2017 2016 2015 2014

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

1,00 0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

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 2019 2018
het
(2023)
waarde
prestatiekader
1.6
Aantal
projecten
18,00
12,00 0,00 0,00
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 06
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)

Specifieke
doelstelling

Outputindicator

2017 2016 2015 2014

1.6 - Aantal projecten betreffende 4,00 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 03
Binnenvisserij)
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
2019 2018
prestatiekader
(2023)
waarde
1.9 - Aantal projecten betreffende bevordering van
5,00
0,00 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
46,00 18,00 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 0,00 5,00
kwaliteit, gebruik van ongewenste vangsten en
vissershavens,
aanlandingsplaatsen,
afslagen
en
beschuttingsplaatsen
Thematische
doelstelling
03

20

Outputindicator

2017 2016 2015 2014

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

NL

Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische
doelstelling

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

2017 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 8,00 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 3,00 1,00 0,00 0,00
van ongewenste vangsten en vissershavens, aanlandingsplaatsen, afslagen en
beschuttingsplaatsen

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

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
6,00
innovatie,
adviesdiensten
en
partnerschappen met wetenschappers
1.7 - Aantal projecten voor energie10,00
9,00
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 04
en regelingen op het gebied van energie-efficiëntie; studies ter beoordeling van de bijdrage van alternatieve aandrijfsystemen en

NL
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Outputindicator

10,00

2019 2018
0,00 0,00
3,00 3,00
1,00 4,00

0,00 0,00 0,00

2017 2016 2015 2014

1.1 - Aantal projecten betreffende innovatie, 1,00 0,00 0,00 0,00
adviesdiensten
en
partnerschappen
met
wetenschappers
1.1 - Aantal projecten betreffende innovatie, 0,00 0,00 0,00 0,00
adviesdiensten
en
partnerschappen
met
wetenschappers
1.7 - Aantal projecten voor energie-efficiëntie, 3,00 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

2017 2016 2015 2014

1.8 - Aantal projecten betreffende vervanging of 0,00 0,00 0,00 0,00
modernisering van motoren
1
1
1
1
1

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
68,50000

0,00000

thousand
Euros
tonnes

4.000,00000

628,00000

230,00000

290,00000

150,00000

0,00000

2.2 - Verandering in de waarde van
de aquacultuurproductie

thousand
Euros

2.900,00000

1.280,00000

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

40,00000

40,00000

tonnes

470,00000

0,00000

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
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2019

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

Streefwaarde
(2023)
100,00000

Cumulatieve
waarde
0,00000

2019
0,00000

tonnes

0,00000

0,00000

0,00000

tonnes

0,00000

0,00000

0,00000

number

3,00000

0,00000

0,00000

FTE

20,00000

5,70000

2,70000

FTE

60,00000

19,80000

8,80000

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
0,00000

2017
58,00000

2016
10,50000

2015
0,00000

0,00000

545,00000

83,00000

1.050,00000

0,00000

0,00000

0,00000

150,00000

2.2 - Verandering in de waarde van de
aquacultuurproductie

230,00000

0,00000

0,00000

1.050,00000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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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

Resultaatindicator
2.7
Aquacultuurbedrijven
milieudiensten leveren

2018
0,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
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

0,00000

10,00000

0,00000

2,00000

2.9 - Behouden werkgelegenheid

0,00000

6,00000

0,00000

5,00000

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

NL
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die

Resultaatindicator
2.1 - Verandering in het volume van
aquacultuurproductie
2.2 - Verandering in de waarde van
aquacultuurproductie
2.1 - Verandering in het volume van
aquacultuurproductie
2.2 - Verandering in de waarde van
aquacultuurproductie
2.4 - Verandering in het productievolume van
biologische aquacultuur
2.5 - Verandering in het productievolume van

de

2014
0,00000

de

0,00000

de

0,00000

de

0,00000

de

0,00000

de

0,00000

NL

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

2014
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

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
2019 2018
(2023)
waarde
14,00
10,00 1,00 2,00
1,00

1,00 0,00 1,00
11

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

2017 2016 2015 2014
5,00 2,00 0,00 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 03
duurzame aquacultuur

Specifieke
doelstelling

NL

Opgenomen in
prestatiekader


het Streefwaarde
Cumulatieve
2019 2018
(2023)
waarde
3,00
4,00 0,00 1,00
3,00

0,00 0,00 0,00
1

11

Outputindicator

2017 2016 2015 2014

2.2 - Aantal projecten betreffende productieve investeringen in de aquacultuur

1,00 0,00 2,00 0,00

2.5 - Aantal projecten betreffende menselijk kapitaal inzake aquacultuur in het algemeen en betreffende nieuwe 0,00 0,00 0,00 0,00
aquacultuurexploitanten
1111
1

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
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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 06
aquacultuur

Specifieke
doelstelling

Opgenomen in het Streefwaarde
Cumulatieve
2019 2018
prestatiekader
(2023)
waarde

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

6,00

Outputindicator

1,00 1,00 0,00

2017 2016 2015 2014

2.2 - Aantal projecten betreffende productieve investeringen in de 0,00 0,00 0,00 0,00
aquacultuur
2.3 - Aantal projecten betreffende beperking van de milieu-impact van 0,00 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
1
Geselecteerde relevante maatregelen

01 - Artikel 54 Aquacultuur die milieudiensten levert

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
Thematische
doelstelling
06

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

NL

Opgenomen in
prestatiekader

Outputindicator

het Streefwaarde
Cumulatieve
2019 2018
(2023)
waarde
3,00
0,00 0,00 0,00
5,00

0,00 0,00 0,00
1

11

1

2017 2016 2015 2014

2.3 - Aantal projecten betreffende beperking van de milieu-impact van aquacultuur (milieubeheer, auditregelingen en 0,00 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 0,00
gezondheid van mens en dier
1111
1

27

NL

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
2019 2018
(2023)
waarde
1,00
2,00 0,00 1,00
1

Outputindicator

1

2017 2016 2015 2014

2.5 - Aantal projecten betreffende menselijk kapitaal inzake aquacultuur in het algemeen en betreffende nieuwe 1,00 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
80,00000

2019
80,00000

16,00000

53,00000

10,00000

5,00000

12,85000

2,06000

2018
80,00000

2017
80,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

5,00000

11,00000

15,00000

12,00000

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

Resultaatindicator
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
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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2018
4,39000

2017
3,30000

2016
1,60000

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

2015
1,50000

2014
0,00000
0,00000
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
2,00

2019 2018
2,00 0,00 1,00
1

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

2017
1,00

2016
0,00

1

2015
0,00

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

2019 2018
2,00 0,00 1,00
1

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

1

2017 2016 2015 2014
0,00 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 visserijen 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

2019
0,00000
1

1

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

1

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

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

Cumulatieve
waarde
0,00000
1

1

0,00000
1

1

2018
1.000,00000

2017
2.000,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1

1

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
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2019

1

1

2014
0,00000
0,00000

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
03
03

Specifieke doelstelling

het Streefwaarde
Cumulatieve
2019 2018
(2023)
waarde
1,00
4,00 1,00 1,00
5,00

0,00 0,00 0,00

25,00

10,00 2,00 2,00

Outputindicator

2017 2016 2015 2014

5.1 - Aantal producentenorganisaties of verenigingen van producentenorganisaties waaraan steun voor productie- en 2,00 0,00 0,00 0,00
afzetprogramma’s is verleend
5.2 - Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en opslagsteun
0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 - Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en opslagsteun
5,001
1,00
1
10,00
1 0,00 •

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

2019 2018
27,00 4,00 11,00
1

Outputindicator
5.3 - Aantal verwerkingsprojecten

2017
9,00

2016
3,00

2015
0,00

1

2014
0,00

6 - Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid
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Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFMZV - 6
Specifieke doelstelling
Specifieke doelstelling
Specifieke doelstelling

NL

Resultaatindicator

Meeteenheid

Streefwaarde (2023)

Resultaatindicator

2018
Resultaatindicator

33

Cumulatieve waarde
2017

2016

2019
2015
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 06
mariene en kusthulpbronnen
03 - Artikel 80.1.c Verbetering van de kennis over de staat van het mariene milieu
06

NL

Outputindicator



het Streefwaarde
Cumulatieve
2019 2018
(2023)
waarde
3,00
1,00 1,00 0,00
5,00

2,00 1,00 1,00
1

11

1

2017 2016 2015 2014

6.2 - Aantal projecten betreffende de bescherming en verbetering van kennis over 0,00 0,00 0,00 0,00
het mariene milieu
6.2 - Aantal projecten betreffende de bescherming en verbetering van kennis over 0,00 0,00 0,00 0,00
het mariene milieu
1111
1
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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
6.144.975,35

2019

2018

3.387.811,72

2.120.769,67

1.350.000,00

12.515.000,00

1.676.289,93

558.161,34

242.124,28

7.000.000,00
1.500.000,00
250.000,00

17.035.256,00
7.991.406,00
1.253.334,00

6.708.178,19
5.480.124,10
0,00
1.177.250,27

1.454.002,35
2.205.803,36
0,00
343.739,78

1.146.723,51
1.903.725,08
0,00
363.451,62

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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2017
636.393,96
114.663,45
4.107.452,33
1.370.595,66
0,00
374.901,91

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

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%
447.839,50
179.135,80

Deel van de
totale
toewijzing
besteed aan
de
geselecteerde
concrete
acties (%)
1,79%

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%

10.905.493,07

5.853.271,09

1.170,65%

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%
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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%

1.129.047,87

1.129.047,87

225,81%

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%

829.256,93

331.702,76

165,85%

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%

4.397.032,79

2.696.395,80

100,05%

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

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

0,00

51,46%

2.304.067,08

921.626,84

10,78%
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NL

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)

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

02 - Artikel 52 Aantrekken van
nieuwe
exploitanten
van
duurzame aquacultuur

210.000,00

157.500,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

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

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

200.000,00

150.000,00

0,00

75,00%

12.000,00

12.000,00

6,00%

06

01 - Artikel 54 Aquacultuur die
milieudiensten levert

200.000,00

150.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

03

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

400.000,00

200.000,00

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

08

01 - Artikel 50 Bevordering van
menselijk
kapitaal
en

260.000,00

145.000,00

0,00

55,77%

65.575,00

61.575,00

23,68%
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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
visserijen
aquacultuurproducten
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

4.057.977,50

65,83%

03

01 - Artikel 66 Productie- en
afzetprogramma's

1.000.000,00

500.000,00

0,00

50,00%

634.434,00

475.825,00

47,58%

03

02 - Artikel 67 Opslagsteun

201.406,00

201.406,00

0,00

100,00%

0,00

0,00

0,00%

03

03
Artikel
Afzetmaatregelen

68

3.360.000,00

1.700.000,00

0,00

50,60%

3.403.031,00

2.418.665,26

71,98%

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

3.430.000,00

1.760.000,00

0,00

51,31%

14.122.912,62

5.391.309,85

157,18%

586.667,00

440.000,00

176.000,00

75,00%

35.000,00

35.000,00

5,97%

666.667,00

500.000,00

200.000,00

75,00%

530.385,85

530.385,85

79,56%

01 - Artikel 78 Technische
bijstand op initiatief van de
lidstaten

3.283.600,00

1.300.000,00

0,00

39,59%

2.118.262,94

2.118.262,94

64,51%

06

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

Totale
EFMZVoverheidsbijdrage bijdrage
(EUR)
(EUR)

40

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
9.763.672,00
60,86% 68.573.256,24
45.782.035,55

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)
1,07
21.357,96

Deel van de
totale
toewijzing
besteed aan
de
geselecteerde
concrete
acties (%)
66,74%
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)

35.827,16

266.974,50

106.789,80

06

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

100.824,57

262.849,64

262.849,64

14,60

52.569,93

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

139.809,20

69.355,08

17,34

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

1.826.554,12

1.824.954,12

38,30

536.244,52

12

06

41

10

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

4.781.173,46

2.543.920,36

508,78

0,00

46

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

4.577.591,94

1.678.712,02

76,31

335.742,40

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

6

03

03

42
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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)
124,21
124.213,25

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)

165.851,38

631.348,19

248.426,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

01 - Artikel 47 Innovatie

609.277,59

1.100.224,51

1.004.527,88

37,27

226.983,12

10

9

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

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

0,00

2.227.353,79

890.941,54

10,42

0,00

4

02 - Artikel 52 Aantrekken van nieuwe
exploitanten van duurzame aquacultuur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
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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

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)

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

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

06

01 - Artikel 54 Aquacultuur die
milieudiensten levert

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0

08

01 - Artikel 50 Bevordering van
menselijk kapitaal en netwerkvorming

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

06

01 - Artikel 77 Gegevensverzameling

3.502.603,37

5.810.112,52

5.810.112,52

53,45

1.859.236,01

2

06

06
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Aantal
geselecteerde
concrete
acties

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)

Bijdrage
voor
klimaatverandering
van
door
de
begunstigden bij de
beheersautoriteit
gedeclareerde
totale
subsidiabele
overheidsuitgaven
(EUR)
40,93
0,00

Aantal
geselecteerde
concrete
acties

06

01 - Artikel 76 Controle en handhaving

0,00

2.567.081,60

2.523.347,05

03

01 - Artikel 66
afzetprogramma's

0,00

464.434,00

348.325,00

34,83

0,00

4

03

02 - Artikel 67 Opslagsteun

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

03

03 - Artikel 68 Afzetmaatregelen

0,00

2.050.226,05

1.433.142,90

42,65

0,00

10

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

0,00

9.415.088,03

3.743.435,54

109,14

0,00

27

10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

159.115,75

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00

1.292.744,28

1.292.744,28

39,37

0,00

26

6.666.167,13

37.413.565,83

23.781.584,23

34,67

3.156.347,19

189

06

06

Productie-

en

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
(%)
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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
0,00
TOTAAL OP
0,00

NL
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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%
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

NL
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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)
België heeft zijn operationeel programma tweemaal gewijzigd in 2019:
 De eerste maal, ingediend op 1 februari 2019, betrof een kleine administratieve aanvulling van de
ingediende OP-wijziging van december 2018, teruggezonden op 31 januari 2019. Inhoudelijk zijn
hierin geen verdere wijzigingen doorgevoerd. Onder sectie 7.2 is de tekstuele verantwoording van
de wijzigingen van de outputindicatoren aangevuld zoals aangegeven in de technische
bemerkingen van de terugzending.
 Een tweede maal, ingediend op 1 oktober 2019, betrof de verplichte wijziging van het operationeel
programma omwille van het performantiekader. De performantie-evaluatie als onderdeel van het
jaarrapport, werd ingediend op 29 mei 2019. De performantie-evaluatie was zeer positief, enkel
voor UP 6 werden de doelstellingen niet (tijdig) gehaald en diende een minieme verschuiving van
de prestatiereserve doorgevoerd te worden. Belangrijker was dat aan deze OP-wijziging ook een
alternatieve OP-versie gekoppeld was als bijlage. Deze bijlage kon geactiveerd worden in geval
van Brexit zonder akkkoord. Hierin is de toevoeging van de maatregel "tijdelijke stillegging"
opgenomen, evenwel zonder budget. België heeft een hoge graad van implementatie en bijhorende
committering. Hierdoor kunnen geen afdoende budgettaire verschuivingen doorgevoerd worden bij
activatie.
 België bemerkt dat bij uitzonderlijke omstandigheden zoals de Brexit, de financiële armslag en
flexibiliteit binnen het Belgische programma ontoereikend zijn om snel en gericht te kunnen
reageren vanuit het EFMZV.
Er is eind 2019 ongeveer 71% van het EFMZV-budget toegekend, waarvan 36% werd uitbetaald en 25%
gecertificeerd. Dit werd gerealiseerd in slechts 4 jaar van effectieve uitvoering, zijnde 2016 t.e.m. 2019
(algemene Europese vertraging van 2 jaar in 2014-2015). Aan dit tempo zal het volledige budget
makkelijk kunnen toegekend worden in de resterende 4 jaar tot het einde van het programma in 2023. Het
zwaartepunt van de betalingen zal zich bevinden in de n+3 of staartperiode van het programma. Dit is
sterk gelijkaardig aan de vorige programmeerperiodes en vormt een zware administratieve belasting door
de combinatie van verschillende programma's in de overgangsperiode. Dit vormt een belangrijk punt van
aandacht in aanloop naar de nieuwe programeerperiode 2021-2027.
Wat betreft de mobilistatie van de budgetten heeft Vlaanderen alvast voor het begrotingsjaar 2020 0,250
mio euro extra nationele middelen voorzien voor de uitvoering van de stilligregeling ten gevolge
van Covid-19. Voor het begrotingsjaar 2021 zullen 1 mio euro extra vastleggings- en betalingskredieten
worden voorzien, en dit bovenop het reguliere jaarlijkse begrotingsbudget van ongeveer 3 mio euro. Deze
extra nationale middelen moeten ertoe bijdragen dat de nog resterende EFMZV-middelen maximaal
kunnen toegekend worden ten laatste in 2021. De begunstigden hebben dan nog de tijd tot eind 2023 om
hun projecten te realiseren, zijnde een looptijd van ongeveer drie jaar. Dit lijkt een realistische tijdspanne
om voor deze projecten een positieve afloop te bewerkstelligen.
In 2020 wordt een update van het operationeel programma verwacht zoals aangegeven in de detailinfo per
unieprioriteit. Tot dusver is dit proces (onder meer omwille van de Brexit) uitgesteld geworden wegens de
algemene onzekerheid rond de verder evolutie. Los van Covid-19 en de Brexit, tonen de recente
monitorings- en evaluatiegegevens aan dat optimalisatie van de programmering noodzakelijk is. Op die
manier wordt de tweede helft van de programmeringsperiode goed ingezet.
België blijft de administratieve complexiteit benadrukken. Vereenvoudiging en
rationaliteit/proportionaliteit moet een prioritair aandachtspunt vormen op alle vlakken. België ondersteunt

NL

48

NL

dan ook resoluut ieder initiatief dat hieraan kan verhelpen. De aandachtspnten zijn zeer divers:
personeelsinzet, administatieve druk/last, weinig tot geen proportionaliteit, hoge en veelvuldige auditdruk,
langdurende processen en dossiers, enz. Vereenvoudiging, flexibilteit en uniformiteit zijn codewoorden
willen de administratieve deadlines binnen de programmering haalbaar blijven.

NL
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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. Op het jaarlijks overleg is aandacht voor deze screening
hernieuwd.
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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 rapportage van de begunstigden is aangevuld tot 31/12/2019 op de reguliere webstek:
https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij/efmzv-europees-fonds-voor-maritieme-zaken-envisserij-2014-2020 (waar ook een link is naar de detail van het Waalse luik :
https://agriculture.wallonie.be/operations-cofinancees-par-le-feamp).
Zoals reeds vaker vermeld, is de communicatie wat betreft het EFMZV zeer divers en verloopt dit via alle
beschikbare kanalen (bijv. vakpers, projectsymposia, stakeholdermeetings, publicaties, events, ...) maar
ook via de brede media en pers. Dit jaar willen we het VILT (Vlaams infocentrum land- en
tuinbouw, https://www.vilt.be/) onder de aandacht brengen. Dit multimediaal platform kan eenvoudig en
gestructureerd bevraagd worden via gerichte zoektermen. VILT herbergt inmiddels ook een digitale
zender namelijk "PlattelandsTV" met gerichte rubrieken zoals ‘Boerenstebuiten' die ook rapportages
brengen over de visserij of aquacultuur (https://www.plattelandstv.be/). Ook van de regionale
televisiezenders zoals Focus/WTV (https://www.focus-wtv.be/) wordt steeds vaker gebruik gemaakt om
de informatie en transparantie naar het brede publiek te verhogen.
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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.
Startend eind 2018 is een grootschalige evaluatie van het Belgische OP opgestart volgens artikel 56, lid 3
van Verordening (EU) Nr. 1303/2013 . Via openbare opdracht werd IDEA Consult aangeduid
als onafhankelijke evaluator. De evaluatie is gebaseerd op de richtlijnen van de Fame Support Unit
(working paper en toolbox) en bespreekt in detail de werking en resultaten van het programma tov van de
geplande doelstellingen. De preliminaire resultaten werden voorgesteld op het fysieke monitoringcomité
van 23/05/2019 waarna het eindrapport schriftelijk werd overgemaakt eens beschikbaar. Het eindrapport is
raadpleegbaar op de reguliere webstek https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij/efmzveuropees-fonds-voor-maritieme-zaken-en-visserij-2014-2020. De resultaten en aanbevelingen van deze
evaluatie zullen integraal opgenomen worden in de voorbereiding van de verwachte wijziging van het OP
in 2020. Ook de evaluatie- en monitoringsdata zullen de OP-wijzigingen mee onderbouwen, samen met en
in relatie tot de indicatoren.
Eind 2019 is ook de DAS-Audit door de Europese Rekenkamer afgesloten. Er zijn geen financiële
correcties noodzakelijk voor het programma. Vanuit DGMARE is een follow-up ingesteld wat betreft een
opfrissing van de organisatorische beschrijving voor het dataverzamelingsprogramma voor visserij.
De resultaten van deze audits en analyses worden ook opgenomen in het reguliere opvolgings -en
organisatieproces van het programma. Zeker voor verdere wijzigingen aan het operationeel programma is
deze info essentieel voor de verder optimalisatie en uitvoering richting 2023.
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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.
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10.
VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN DE FINANCIERINGSINSTRUMENTEN (ARTIKEL 46, LID 1, VAN
VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)
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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 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
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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

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
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
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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.

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.

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.
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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.
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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.
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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)
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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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