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2. OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (ARTIKEL 50, LID 2, 
VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013) 

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) werd goedgekeurd op 02/12/2015 bij uitvoeringsbesluit 
van de Commissie C(2015) 87662014. De activiteiten binnen het Europees Fonds voor Maritieme 
Zaken en Visserij (EFMZV) voor de rapporteringperiode 2014-2015 bestonden dan ook in hoofdzaak 
uit de administratieve organisatie en noodzakelijke procedures om dit goedkeuringsproces te voltooien. 

Het EFMZV is wettelijke van kracht vanaf 01/01/2014. Dat houdt in dat de uitvoering vanaf deze 
datum mogelijk is. België heeft er voor gekozen om dit op het niveau van de 
acties/gebruikers/begunstigden te bepreken tot indiening van mogelijke projecten en het starten op 
risico van de begunstigde. De verdere administratieve stappen bleven beperkt tot net vóór het plateau 
van officiële goedkeuring. Hierdoor werd een werkingsvacuüm of implementatiestop vermeden (bijv. 
NDGP, Controle, technische bijstand, enz., dit geldt uiteraard ook en in de eerste plaats voor de 
overige maatregelen en respectievelijke stakeholders) zonder dat het programma zelf blootgesteld 
werd aan de risico’s die gepaard gaan met een onvoldoende/gedeeltelijke uitwerking of de 
noodzakelijke beoordelingen van het programma. 

Gezien het OP werd goedgekeurd eind 2015, behoren de belangrijke vervolgstappen zoals de 
officialisering van het monitoringcomité, de aanduiding of “designation” van de autoriteiten, het 
evalueren van het beheers- en controlesysteem (BCS) maar ook de goedkeuring van de toelatings- of 
selectiecriteria, tot de periode 2016 en verder. Dit houdt niet in dat deze aspecten niet aanwezig zijn of 
volledig nieuw dienen opgebouwd te worden, uiteraard niet. Dit alles bestond en leverde uitstekend 
werk onder het Europees VisserijFonds (EVF, de voorganger van het EFMZV) en analoge mariene of 
visserijprogramma’s (EC). Maar, dit houdt wel in dat de noodzakelijke aanpassingen en procedures 
dienen doorlopen te worden om te voldoen aan het volledige nieuwe kader van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid (GVB) over het Financieel Kader, de Gemeenschappelijke Bepalingen tot de 
uiteindelijke en specifieke EFMZV-Verordening (EG 508/2014), met inbegrip van gedelegeerd 
handelingen (Delegated Acts, DA), uitvoeringshandelingen (Implementing Acts, IA) en richtsnoeren 
(guidelines). Aangezien de visserijfondsen samenwerkingsprogramma’s zijn tussen de EU en de 
lidstaten, dienen ook de analoge “nationale” wetgeving, structuren en procedures aangepast te worden 
en dit op alle bestuurlijke niveaus. Het nationaal-Belgische OP bestaat uit twee grote deelprogramma’s 
waarbij de Vlaamse en Waalse regering en hun administraties dé hoofdbetrokkenen zijn in dit geheel 
zonder daarbij de federale overheid, provincies, steden en gemeenten uit het oog te verliezen. Ook een 
uiterst belangrijke participatie van de stakeholders zelf was noodzakelijk en dit zowel als organisatie 
als individu. Dit betreft o.a. de ProducentenOrganisatie (OP, Rederscentrale), NGO’s (Natuurpunt), 
sociale partners, diverse andere administraties/organisaties/platforms-fora (leefmilieu, ILVO,…). Dit 
scala aan betrokkenen is gecondenseerd binnen het belangrijkste overlegplatform inzake structurele 
organisatie van het EFMZV-apparaat, namelijk het monitoringscomité. Dit orgaan is de centrale plaats 
en het hoogste niveau binnen het Belgische OP waar de programmering, opvolging, evaluatie en 
dergelijke meer worden behandeld. De volgende paragrafen zijn bijgevolg gewijd aan deze Monitoring 
Comité (MC)-vergaderingen die tot voor de officiële goedkeuring van het OP als 
schaduwmonitoringcomité door het leven ging en sedertdien officieel is ingesteld. De verslagen van 
deze MC’s zijn een reflectie van de activiteiten voor de periode 2014-2015 aangezien, zoals hierboven 
reeds vermeld, deze quasi integraal uit de voorbereiding, opmaak en goedkeuring van de verschillende 
organisatiefases bestaan. Deze activiteiten zijn dan ook besproken als verplicht onderdeel in het 
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goedgekeurde OP. 

2014 en vroeger: 

Het CvT-EVF werd in de overgangsperiode gebruikt als aanloop naar het MC-EFMZV. Het eerste 
schaduw-MC had plaats op 05/11/2014. De belangrijkste items waren: 

 De Stand van Zaken (SvZ) van het OP. Dit zit in een zeer vergevorderd stadium. 

 Unieprioriteit 4 (as 4 onder EVF) wordt niet opgenomen in het OP maar vervangen 
door plaatselijke projecten. 

 Promotor/activator voorzien. 

 Eerste versie selectiecriteria. 

 Overgang van de NDGP- en Controleprogramma’s. 

 De risico’s van een laattijdige indienings- en goedkeuringsperiode voor het OP. 

Het tweede schaduw-MC had plaats op 23/04/2015. De belangrijkste items waren: 

 De Stand van Zaken (SvZ) van het OP en de bespreking van de resterende opmerkingen of 
aanbevelingen. 

 De opmaak van het Reglement van Interne Orde (RvIO). 

 Verdere uitwerking van de selectiecriteria. 

 Aanvullen definitieve lijst van de leden. 
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Het derde schaduw-MC had plaats op 19/10/2015. De belangrijkste items waren: 

 De Stand van Zaken (SvZ) van het OP. Het OP wordt aangepast voor de resterende 3 
knelpunten namelijk het Belgisch vlootrapport, het te grote aantal maatregelen en betere 
(tekstuele) integratie van het NDGP en de Controle. Daarnaast zal bijkomende input geleverd 
worden voor een 50-tal kleinere bemerkingen/vragen. 

 Verdere uitwerking van de selectiecriteria. 

 Onderzoek van de financiering voor NDGP en controle binnen het nieuwe maar nog niet 
goedgekeurde OP en criteria. Prefinanciering door de LS is toegelaten. 

 Bespreking van het BVR en MB FIVA (FinancieringsInstrument voor Visserij en Aquacultuur, 
belangrijkste component voor nationale bijdrage). 

 Voorstelling aanvraagformulieren voor de begunstigde. 

Het eerste officieel MC-EFMZV had plaats op 26/01/2016. Dit valt onder het volgende Annual 
Implementation Report (AIR) maar wordt vermeld aangezien dit een belangrijke overgang betreft. 

Aangezien er nog geen projecten zijn goedgekeurd of opgenomen binnen het EFMZV-systeem zijn 
geen gegevens aanwezig of overzichten mogelijk met betrekking tot de financiële gegevens of 
indicatoren. 

België heeft geen financieringsinstrumenten onder het EFMZV. Tijdens het programmaverloop zal dit 
onderwerp onderzocht worden. 

NL NL6 



 
   

 

 

 
  

 
 

 

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 ecologisch duurzame, 
hulpbronnenefficiënte, innovatieve, 
concurrerende en op kennis gebaseerde 
visserij 

geen goedgekeurde acties 
1 actie (investering aan boord) ingediend 

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

geen goedgekeurde acties 
1 actie (productieve investering) ingediend 

3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van 
het GVB 

geen goedgekeurde acties en lopende 
2 actie (NDGP en Controle) ingediend en lopende 

5 - Bevordering van de afzet en verwerking geen goedgekeurde acties 
1 actie (PMP) ingediend  en lopende 

6 - Bevordering van de uitvoering van het 
geïntegreerd maritiem beleid 

geen goedgekeurde acties 
0 actie ingediend 

7 - Technische bijstand geen goedgekeurde acties, 
0 actie ingediend, wel lopende en in opmaak (bijv. 
brochure, communicatie, personeel) 
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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 5 - Bevordering van de afzet en verwerking 

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFMZV - 5 
Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid Streefwaarde 

(2023) 
Cumulatieve 

waarde 
2015 

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

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

thousand 
Euros 

2.000,00000 0,00000 0,00000 

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 

2.000,00000 0,00000 0,00000 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2014 
1 - Verbetering van de organisatie van de markt voor visserij- en aquacultuurproducten 5.1.a - Verandering in de waarde van de eerste verkoop van de PO's 0,00000 
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 0,00000 
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Specifieke doelstelling 1 - Verbetering van de organisatie van de markt voor visserij- en aquacultuurproducten 

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 1 

Geselecteerde relevante 
maatregelen 

Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in 
prestatiekader 

het Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

01 - Artikel 66 Productie- en 
afzetprogramma's 

03 5.1 - Aantal producentenorganisaties of verenigingen van producentenorganisaties 
waaraan steun voor productie- en afzetprogramma’s is verleend 

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

02 - Artikel 67 Opslagsteun 03 5.2 - Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en opslagsteun 5,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Artikel 68 Afzetmaatregelen 03 5.2 - Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en opslagsteun  25,00 0,00 0,00 0,00 

Specifieke doelstelling 2 - Aanmoediging van investeringen in de sectoren verwerking en marketing 

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 2 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen 
prestatiekader 

in het Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

01 - Artikel 69 Verwerking 
aquacultuurproducten 

van visserijproducten en 03 5.3 -
verwerkingsprojecten 

Aantal 10,00 0,00 0,00 0,00 

Unieprioriteit 3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB 

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFMZV - 3 
Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid Streefwaarde 

(2023) 
Cumulatieve 

waarde 
2015 

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

3.B.1 - Stijging van het percentage 
inwilligingen van dataoproepen 

% 5,00000 0,00000 0,00000 

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.A.1 - Aantal geconstateerde 
ernstige inbreuken 

number 16,00000 0,00000 0,00000 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 

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.A.2 - Aanlandingen die fysiek 
zijn gecontroleerd 

% 5,00000 0,00000 0,00000 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2014 
1 - Verbetering en het beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis en de verzameling en het beheer van gegevens 3.B.1 - Stijging van het percentage 

inwilligingen van dataoproepen 
0,00000 

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.A.1 - Aantal geconstateerde ernstige 
inbreuken 

0,00000 

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.A.2 - Aanlandingen die fysiek zijn 
gecontroleerd 

0,00000 
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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 - 1 

Geselecteerde relevante 
maatregelen 

Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in 
prestatiekader 

het Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

01 - Artikel 77 
Gegevensverzameling 

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

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

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 

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 2 

Geselecteerde relevante 
maatregelen 

Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in 
prestatiekader 

het Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

01 - Artikel 76 Controle en 
handhaving 

06 3.1 - Aantal projecten betreffende de tenuitvoerlegging van het uniaal systeem voor 
controle, inspectie en handhaving 

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

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 Streefwaarde 

(2023) 
Cumulatieve 

waarde 
2015 

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

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

tonnes -1.000,00000 0,00000 0,00000 

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

1.4.b - Verandering in ongewenste vangsten 
(%) 

% -15,00000 0,00000 0,00000 

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

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van 
de visvangst 

litres fuel/ tonnes 
landed catch 

-85,00000 0,00000 0,00000 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 

2 - Bescherming en herstel van de aquatische biodiversiteit en 
ecosystemen 

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

Aantal obstakels -8,00000 0,00000 0,00000 

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

1.1 - Verandering in de productiewaarde thousand Euros 12.000,00000 0,00000 0,00000 

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

1.2 - Verandering in het productievolume tonnes 2.000,00000 0,00000 0,00000 

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

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van 
de visvangst 

litres fuel/ tonnes 
landed catch 

-85,00000 0,00000 0,00000 

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

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

FTE 0,00000 0,00000 0,00000 

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

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

FTE 541,00000 0,00000 0,00000 

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

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

number -5,00000 0,00000 0,00000 

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

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

% -2,00000 0,00000 0,00000 

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

1.1 - Verandering in de productiewaarde thousand Euros 3.000,00000 0,00000 0,00000 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 

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

1.3 - Verandering in nettowinst thousand Euros 300,00000 0,00000 0,00000 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2014 
1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene milieu, met inbegrip van het zoveel 
mogelijk vermijden en verminderen van ongewenste vangsten 

1.4.a - Verandering in ongewenste vangsten (in ton) 0,00000 

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

1.4.b - Verandering in ongewenste vangsten (%) 0,00000 

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

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van de visvangst 0,00000 

2 - Bescherming en herstel van de aquatische biodiversiteit en ecosystemen 1.11 - Verandering van het aantal obstakels voor vismigratie in het 
rivierbekken van Maas en Rijn 

0,00000 

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

1.1 - Verandering in de productiewaarde 0,00000 

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

1.2 - Verandering in het productievolume 0,00000 

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

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van de visvangst 0,00000 

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

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

0,00000 

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

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

0,00000 

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

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

0,00000 

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

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

0,00000 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2014 
5 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie, met 
inbegrip van het vergroten van de energie-efficiëntie, en kennisoverdracht 

1.1 - Verandering in de productiewaarde 0,00000 

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

1.3 - Verandering in nettowinst 0,00000 
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Specifieke 1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene milieu, met inbegrip van het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van ongewenste 
doelstelling vangsten 

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 1 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in het 
prestatiekader 

Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

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) 

06 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 

 40,00 0,00 0,00 0,00 

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

06 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 

 5,00 0,00 0,00 0,00 

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

06 1.6 - Aantal projecten betreffende bescherming en herstel van de 
mariene biodiversiteit en ecosystemen 

5,00 0,00 0,00 0,00 

05 - Artikel 43.2 Vissershavens, aanlandings- en 
beschuttingsplaatsen en afslagen – investeringen om naleving 
van de verplichting om alle vangsten aan te landen, te 
vergemakkelijken 

06 1.3 - Aantal projecten betreffende toegevoegde waarde, kwaliteit, 
gebruik van ongewenste vangsten en vissershavens, 
aanlandingsplaatsen, afslagen en beschuttingsplaatsen 

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

Specifieke doelstelling 2 - Bescherming en herstel van de aquatische biodiversiteit en ecosystemen 

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 2 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in 
het 
prestatiekader 

Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

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 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) 

06 1.6 - Aantal projecten 
betreffende bescherming en 
herstel van de mariene 
biodiversiteit en ecosystemen 

18,00 0,00 0,00 0,00 

Specifieke 4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit van visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige kustvisserij, en verbetering van de 
doelstelling veiligheid en de arbeidsomstandigheden 
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Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 4 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in het 
prestatiekader 

Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

03 - Artikel 31 Aanloopsteun voor jonge vissers (+ artikel 44.2 Binnenvisserij) 03 1.9 - Aantal projecten betreffende bevordering van 
menselijk kapitaal en sociale dialoog, diversificatie en 
nieuwe vormen van inkomen, starterssteun voor vissers en 
gezondheid/veiligheid 

5,00 0,00 0,00 0,00 

04 - Artikel 32 Gezondheid en veiligheid (+ artikel 44.1.b Binnenvisserij) 03 1.9 - Aantal projecten betreffende bevordering van 
menselijk kapitaal en sociale dialoog, diversificatie en 
nieuwe vormen van inkomen, starterssteun voor vissers en 
gezondheid/veiligheid 

5,00 0,00 0,00 0,00 

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) 

03 1.3 - Aantal projecten betreffende toegevoegde waarde, 
kwaliteit, gebruik van ongewenste vangsten en 
vissershavens, aanlandingsplaatsen, afslagen en 
beschuttingsplaatsen 

5,00 0,00 0,00 0,00 

Specifieke 
doelstelling 

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 - 5 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in het 
prestatiekader 

Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

01 - Artikel 26 Innovatie (+ artikel 44.3 Binnenvisserij) 03 1.1 - Aantal projecten betreffende 
innovatie, adviesdiensten en 
partnerschappen met wetenschappers 

5,00 0,00 0,00 0,00 

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 1.7 - Aantal projecten voor energie-
efficiëntie, beperking van 
klimaatverandering 

10,00 0,00 0,00 0,00 

04 - Artikel 41.2 Energie-efficiëntie en matiging van klimaatverandering - Vervanging of 
modernisering van hoofd- of hulpmotoren (+ artikel 44.1.d Binnenvisserij) 

04 1.8 - Aantal projecten betreffende 
vervanging of modernisering van 
motoren 

10,00 0,00 0,00 0,00 

Unieprioriteit 6 - Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid 
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Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFMZV - 6 
Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid Streefwaarde (2023) Cumulatieve waarde 2015 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2014 
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Specifieke doelstelling 1 - Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het geïntegreerd maritiem beleid 

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 1 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in 
prestatiekader 

het Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

02 - Artikel 80.1.b Bescherming van het mariene milieu en 
duurzaam gebruik van de mariene en kusthulpbronnen 

06 6.2 - Aantal projecten betreffende de bescherming en 
verbetering van kennis over het mariene milieu 

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

03 - Artikel 80.1.c Verbetering van de kennis over de staat van 
het mariene milieu 

06 6.2 - Aantal projecten betreffende de bescherming en 
verbetering van kennis over het mariene milieu 

 5,00 0,00 0,00 0,00 

Unieprioriteit 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 Streefwaarde 

(2023) 
Cumulatieve 

waarde 
2015 

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

2.1 - Verandering in het volume van 
de aquacultuurproductie 

tonnes 400,00000 0,00000 0,00000 

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

2.2 - Verandering in de waarde van 
de aquacultuurproductie 

thousand 
Euros 

4.000,00000 0,00000 0,00000 

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 

2.1 - Verandering in het volume van 
de aquacultuurproductie 

tonnes 290,00000 0,00000 0,00000 

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 

2.2 - Verandering in de waarde van 
de aquacultuurproductie 

thousand 
Euros 

2.900,00000 0,00000 0,00000 

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 

2.4 - Verandering in het 
productievolume van de biologische 
aquacultuur 

tonnes 30,00000 0,00000 0,00000 

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 

2.5 - Verandering in het 
productievolume van de aquacultuur 
in een gesloten circuit 

tonnes 470,00000 0,00000 0,00000 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 

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 

2.7 - Aquacultuurbedrijven die 
milieudiensten leveren 

number 0,00000 0,00000 0,00000 

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 

tonnes 10,00000 0,00000 0,00000 

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

2.2 - Verandering in de waarde van 
de aquacultuurproductie 

thousand 
Euros 

100,00000 0,00000 0,00000 

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

2.4 - Verandering in het 
productievolume van de biologische 
aquacultuur 

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000 

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

2.5 - Verandering in het 
productievolume van de aquacultuur 
in een gesloten circuit 

tonnes 0,00000 0,00000 0,00000 

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

2.7 - Aquacultuurbedrijven die 
milieudiensten leveren 

number 3,00000 0,00000 0,00000 

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

2.8 - Gecreëerde werkgelegenheid FTE 20,00000 0,00000 0,00000 

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

2.9 - Behouden werkgelegenheid FTE 60,00000 0,00000 0,00000 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2014 
1 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht 2.1 - Verandering in het volume van de 

aquacultuurproductie 
0,00000 

1 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht 2.2 - Verandering in de waarde van de 
aquacultuurproductie 

0,00000 

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 

2.1 - Verandering in het volume van de 
aquacultuurproductie 

0,00000 

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 

2.2 - Verandering in de waarde van de 
aquacultuurproductie 

0,00000 

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 

2.4 - Verandering in het productievolume van de 
biologische aquacultuur 

0,00000 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2014 
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 

2.5 - Verandering in het productievolume van de 
aquacultuur in een gesloten circuit 

0,00000 

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 

2.7 - Aquacultuurbedrijven die milieudiensten 
leveren 

0,00000 

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 

0,00000 

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

2.2 - Verandering in de waarde van de 
aquacultuurproductie 

0,00000 

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

2.4 - Verandering in het productievolume van de 
biologische aquacultuur 

0,00000 

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

2.5 - Verandering in het productievolume van de 
aquacultuur in een gesloten circuit 

0,00000 

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

2.7 - Aquacultuurbedrijven die milieudiensten 
leveren 

0,00000 

5 - Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een leven lang leren 2.8 - Gecreëerde werkgelegenheid 0,00000 
5 - Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een leven lang leren 2.9 - Behouden werkgelegenheid 0,00000 
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Specifieke doelstelling 1 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht 

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 1 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische doelstelling Outputindicator Opgenomen in het prestatiekader Streefwaarde (2023) Cumulatieve waarde 2015 2014 
01 - Artikel 47 Innovatie 03 2.1 - Aantal projecten betreffende innovatie, adviesdiensten 10,00 0,00 0,00 0,00 

Specifieke 
doelstelling 

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 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in 
prestatiekader 

het Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

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

03 2.2 - Aantal projecten betreffende productieve investeringen in de aquacultuur  10,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Artikel 52 Aantrekken van nieuwe 
exploitanten van duurzame aquacultuur 

03 2.5 - Aantal projecten betreffende menselijk kapitaal inzake aquacultuur in het 
algemeen en betreffende nieuwe aquacultuurexploitanten 

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

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 

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 3 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in het 
prestatiekader 

Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

04 - Artikel 53 Omschakeling naar milieubeheer- en 
milieu-auditregelingen en naar biologische 
aquacultuur 

06 2.3 - Aantal projecten betreffende beperking van de milieu-impact van 
aquacultuur (milieubeheer, auditregelingen en milieudiensten van de 
biologische aquacultuur) 

6,00 0,00 0,00 0,00 

Specifieke 
doelstelling 

4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog niveau van milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid, dierenwelzijn, 
volksgezondheid en veiligheid 
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Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 4 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in 
prestatiekader 

het Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

01 - Artikel 54 Aquacultuur die 
milieudiensten levert 

06 2.3 - Aantal projecten betreffende beperking van de milieu-impact van aquacultuur 
(milieubeheer, auditregelingen en milieudiensten van de biologische aquacultuur) 

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

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

03 2.4 - Aantal projecten betreffende vergroting van het potentieel van 
aquacultuurlocaties en maatregelen betreffende de gezondheid van mens en dier 

5,00 0,00 0,00 0,00 

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

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 5 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in 
prestatiekader 

het Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2015 2014 

01 - Artikel 50 Bevordering van menselijk 
kapitaal en netwerkvorming 

08 2.5 - Aantal projecten betreffende menselijk kapitaal inzake aquacultuur in het 
algemeen en betreffende nieuwe aquacultuurexploitanten 

1,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabel 3: Financiële indicatoren voor het EFMZV 
Unieprioriteit Mijlpaal 

(2018) 
Streefwaarde 

(2023) 
Cumulatieve 

waarde 
2015 2014 

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

6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB 7.000.000,00 17.035.256,00 0,00 0,00 0,00 
5 - Bevordering van de afzet en verwerking 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 
6 - Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid 250.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 
7 - Technische bijstand 0,00 0,00 0,00 
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3.3. Financiële gegevens 

Tabel 4: Financiële gegevens voor het EFMZV 
Unieprioriteit Geselecteerde specifieke 

doelstelling 
Thematische 
doelstelling 

Maatregel Totale 
overheidsbijdrage 
(EUR) 

EFMZV-
bijdrage 
(EUR) 

Bijdrage aan 
klimaatverandering 
uit de EFMZV-
bijdrage (EUR) 

Medefinancieringspercentage 
EFMZV (%) 

Totale 
subsidiabele 
kosten van de 
concrete 
acties die 
voor steun 
zijn 
geselecteerd 
(EUR) 

Totale 
overheidsbijdrage 
voor de voor steun 
geselecteerde 
concrete acties 
(EUR) 

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

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 

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) 

10.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 

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 

06 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% 0,00 0,00 0,00% 

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 

06 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% 0,00 0,00 0,00% 

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 

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 

2.600.000,00 1.300.000,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 

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

2 - Bescherming en herstel van 
de aquatische biodiversiteit en 
ecosystemen 

06 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 

4.764.661,00 3.500.000,00 1.400.000,00 73,46% 0,00 0,00 0,00% 
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Unieprioriteit Geselecteerde specifieke 
doelstelling 

Thematische 
doelstelling 

Maatregel Totale 
overheidsbijdrage 
(EUR) 

EFMZV-
bijdrage 
(EUR) 

Bijdrage aan 
klimaatverandering 
uit de EFMZV-
bijdrage (EUR) 

Medefinancieringspercentage 
EFMZV (%) 

Totale 
subsidiabele 
kosten van de 
concrete 
acties die 
voor steun 
zijn 
geselecteerd 
(EUR) 

Totale 
overheidsbijdrage 
voor de voor steun 
geselecteerde 
concrete acties 
(EUR) 

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

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) 

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

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

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

350.000,00 175.000,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 

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

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

03 04 - Artikel 32 Gezondheid en 
veiligheid (+ artikel 44.1.b 
Binnenvisserij) 

1.000.000,00 500.000,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 

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

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

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) 

2.200.000,00 1.100.000,00 440.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 

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

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

03 01 - Artikel 26 Innovatie (+ 
artikel 44.3 Binnenvisserij) 

2.000.000,00 1.000.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 
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Unieprioriteit Geselecteerde specifieke 
doelstelling 

Thematische 
doelstelling 

Maatregel Totale 
overheidsbijdrage 
(EUR) 

EFMZV-
bijdrage 
(EUR) 

Bijdrage aan 
klimaatverandering 
uit de EFMZV-
bijdrage (EUR) 

Medefinancieringspercentage 
EFMZV (%) 

Totale 
subsidiabele 
kosten van de 
concrete 
acties die 
voor steun 
zijn 
geselecteerd 
(EUR) 

Totale 
overheidsbijdrage 
voor de voor steun 
geselecteerde 
concrete acties 
(EUR) 

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

kennis gebaseerde 
visserij 

efficiëntie, en kennisoverdracht 

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

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

04 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) 

200.000,00 100.000,00 100.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 

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

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

04 04 - Artikel 41.2 Energie-
efficiëntie en matiging van 
klimaatverandering - Vervanging 
of modernisering van hoofd- of 
hulpmotoren (+ artikel 44.1.d 
Binnenvisserij) 

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 

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

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

03 01 - Artikel 47 Innovatie 2.695.000,00 1.522.500,00 609.000,00 56,49% 0,00 0,00 0,00% 

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

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 

03 01 - Artikel 48.1.a-d, f-h 
Productieve investeringen in de 
aquacultuur 

8.555.000,00 4.400.000,00 51,43% 0,00 0,00 0,00% 

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

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 

03 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% 
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Unieprioriteit Geselecteerde specifieke 
doelstelling 

Thematische 
doelstelling 

Maatregel Totale 
overheidsbijdrage 
(EUR) 

EFMZV-
bijdrage 
(EUR) 

Bijdrage aan 
klimaatverandering 
uit de EFMZV-
bijdrage (EUR) 

Medefinancieringspercentage 
EFMZV (%) 

Totale 
subsidiabele 
kosten van de 
concrete 
acties die 
voor steun 
zijn 
geselecteerd 
(EUR) 

Totale 
overheidsbijdrage 
voor de voor steun 
geselecteerde 
concrete acties 
(EUR) 

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

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

06 04 - Artikel 53 Omschakeling 
naar milieubeheer- en milieu-
auditregelingen en naar 
biologische aquacultuur 

200.000,00 150.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

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

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

06 01 - Artikel 54 Aquacultuur die 
milieudiensten levert 

200.000,00 150.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

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

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

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% 

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

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

08 01 - Artikel 50 Bevordering van 
menselijk kapitaal en 
netwerkvorming 

260.000,00 145.000,00 55,77% 0,00 0,00 0,00% 

3 - Bevordering van de 
tenuitvoerlegging van 
het GVB 

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

06 01 - Artikel 77 
Gegevensverzameling 

10.870.850,00 8.696.680,00 80,00% 0,00 0,00 0,00% 

3 - Bevordering van de 
tenuitvoerlegging van 
het GVB 

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 

06 01 - Artikel 76 Controle en 
handhaving 

6.164.405,56 5.547.965,00 0,00 90,00% 0,00 0,00 0,00% 

5 - Bevordering van de 1 - Verbetering van de 03 01 - Artikel 66 Productie- en 1.000.000,00 500.000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 
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Unieprioriteit Geselecteerde specifieke 
doelstelling 

Thematische 
doelstelling 

Maatregel Totale 
overheidsbijdrage 
(EUR) 

EFMZV-
bijdrage 
(EUR) 

Bijdrage aan 
klimaatverandering 
uit de EFMZV-
bijdrage (EUR) 

Medefinancieringspercentage 
EFMZV (%) 

Totale 
subsidiabele 
kosten van de 
concrete 
acties die 
voor steun 
zijn 
geselecteerd 
(EUR) 

Totale 
overheidsbijdrage 
voor de voor steun 
geselecteerde 
concrete acties 
(EUR) 

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

afzet en verwerking organisatie van de markt voor 
visserij- en 
aquacultuurproducten 

afzetprogramma's 

5 - Bevordering van de 
afzet en verwerking 

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

03 02 - Artikel 67 Opslagsteun 201.406,00 201.406,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 

5 - Bevordering van de 
afzet en verwerking 

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

03 03 - Artikel 68 Afzetmaatregelen 3.360.000,00 1.700.000,00 50,60% 0,00 0,00 0,00% 

5 - Bevordering van de 
afzet en verwerking 

2 - Aanmoediging van 
investeringen in de sectoren 
verwerking en marketing 

03 01 - Artikel 69 Verwerking van 
visserijproducten en 
aquacultuurproducten 

3.350.000,00 1.700.000,00 50,75% 0,00 0,00 0,00% 

6 - Bevordering van de 
uitvoering van het 
geïntegreerd maritiem 
beleid 

1 - Ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van het 
geïntegreerd maritiem beleid 

06 02 - Artikel 80.1.b Bescherming 
van het mariene milieu en 
duurzaam gebruik van de 
mariene en kusthulpbronnen 

666.667,00 500.000,00 200.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

6 - Bevordering van de 
uitvoering van het 
geïntegreerd maritiem 
beleid 

1 - Ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van het 
geïntegreerd maritiem beleid 

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

666.667,00 500.000,00 200.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

7 - Technische bijstand 1 - Technische bijstand 01 - Artikel 78 Technische 
bijstand op initiatief van de 
lidstaten 

3.283.600,00 1.300.000,00 0,00 39,59% 0,00 0,00 0,00% 

Totaal 68.598.256,56 41.746.051,00 5.909.000,00 60,86% 0,00 0,00 0,00% 

Unieprioriteit Geselecteerde specifieke 
doelstelling 

Thematische 
doelstelling 

Maatregel 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) 

Aantal 
geselecteerde 
concrete 
acties 

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 

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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 - De bevordering van 1 - Vermindering van de effecten 06 03 - Artikel 39 Innovatie in verband 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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Unieprioriteit Geselecteerde specifieke 
doelstelling 

Thematische 
doelstelling 

Maatregel 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) 

Aantal 
geselecteerde 
concrete 
acties 

ecologisch duurzame, 
hulpbronnenefficiënte, 
innovatieve, 
concurrerende en op 
kennis gebaseerde visserij 

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

met de instandhouding van mariene 
biologische hulpbronnen (+ artikel 
44.1.c Binnenvisserij) 

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 

06 04 - Artikel 40.1.a Bescherming en 
herstel van de mariene biodiversiteit en 
de mariene ecosystemen – inzameling 
van verloren vistuig en zwerfvuil 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

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 

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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

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

2 - Bescherming en herstel van de 
aquatische biodiversiteit en 
ecosystemen 

06 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 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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 - De bevordering van 
ecologisch duurzame, 

4 - Versterking van het 
concurrentievermogen en de 

03 04 - Artikel 32 Gezondheid en 
veiligheid (+ artikel 44.1.b 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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Unieprioriteit Geselecteerde specifieke 
doelstelling 

Thematische 
doelstelling 

Maatregel 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) 

Aantal 
geselecteerde 
concrete 
acties 

hulpbronnenefficiënte, 
innovatieve, 
concurrerende en op 
kennis gebaseerde visserij 

rendabiliteit van 
visserijondernemingen, 
waaronder van de kleinschalige 
kustvisserij, en verbetering van de 
veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden 

Binnenvisserij) 

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

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

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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

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

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

03 01 - Artikel 26 Innovatie (+ artikel 44.3 
Binnenvisserij) 

0,00 0,00 0,00 0 

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

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

04 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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

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

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

04 04 - Artikel 41.2 Energie-efficiëntie en 
matiging van klimaatverandering -
Vervanging of modernisering van 
hoofd- of hulpmotoren (+ artikel 44.1.d 
Binnenvisserij) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

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

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

03 01 - Artikel 47 Innovatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 - De bevordering van 
ecologisch duurzame, 

2 - Versterking van het 
concurrentievermogen en de 

03 01 - Artikel 48.1.a-d, f-h Productieve 
investeringen in de aquacultuur 

0,00 0,00 0,00 0 
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Unieprioriteit Geselecteerde specifieke 
doelstelling 

Thematische 
doelstelling 

Maatregel 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) 

Aantal 
geselecteerde 
concrete 
acties 

hulpbronnenefficiënte, 
innovatieve, 
concurrerende en op 
kennis gebaseerde 
aquacultuur 

rendabiliteit van 
aquacultuurondernemingen, met 
inbegrip van de verbetering van 
de veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden, met 
name van kleine en middelgrote 
bedrijven 

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

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 

03 02 - Artikel 52 Aantrekken van nieuwe 
exploitanten van duurzame aquacultuur 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

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

06 04 - Artikel 53 Omschakeling naar 
milieubeheer- en milieu-
auditregelingen en naar biologische 
aquacultuur 

0,00 0,00 0,00 0 

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

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

06 01 - Artikel 54 Aquacultuur die 
milieudiensten levert 

0,00 0,00 0,00 0 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

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

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

08 01 - Artikel 50 Bevordering van 
menselijk kapitaal en netwerkvorming 

0,00 0,00 0,00 0 
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Unieprioriteit Geselecteerde specifieke 
doelstelling 

Thematische 
doelstelling 

Maatregel 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) 

Aantal 
geselecteerde 
concrete 
acties 

3 - Bevordering van de 
tenuitvoerlegging van het 
GVB 

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

06 01 - Artikel 77 Gegevensverzameling 0,00 0,00 0,00 0 

3 - Bevordering van de 
tenuitvoerlegging van het 
GVB 

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 

06 01 - Artikel 76 Controle en handhaving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5 - Bevordering van de 
afzet en verwerking 

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

03 01 - Artikel 66 Productie- en 
afzetprogramma's 

0,00 0,00 0,00 0 

5 - Bevordering van de 
afzet en verwerking 

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

03 02 - Artikel 67 Opslagsteun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5 - Bevordering van de 
afzet en verwerking 

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

03 03 - Artikel 68 Afzetmaatregelen 0,00 0,00 0,00 0 

5 - Bevordering van de 
afzet en verwerking 

2 - Aanmoediging van 
investeringen in de sectoren 
verwerking en marketing 

03 01 - Artikel 69 Verwerking van 
visserijproducten en 
aquacultuurproducten 

0,00 0,00 0,00 0 

6 - Bevordering van de 
uitvoering van het 
geïntegreerd maritiem 
beleid 

1 - Ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van het 
geïntegreerd maritiem beleid 

06 02 - Artikel 80.1.b Bescherming van 
het mariene milieu en duurzaam 
gebruik van de mariene en 
kusthulpbronnen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

6 - Bevordering van de 
uitvoering van het 
geïntegreerd maritiem 
beleid 

1 - Ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van het 
geïntegreerd maritiem beleid 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

7 - Technische bijstand 1 - Technische bijstand 01 - Artikel 78 Technische bijstand op 
initiatief van de lidstaten 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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Tabel 5: Kosten van buiten het programmagebied uitgevoerde acties (artikel 70 van 
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) 

Aandeel van de 
totale 
financiële 
toewijzing aan 
de prioritaire 
as (%) 

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

0,00 0,00% 

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

0,00 0,00% 

3 - Bevordering van de 
tenuitvoerlegging van het GVB 

0,00 0,00% 

4 - Verhoging van de 
werkgelegenheid en de 
territoriale cohesie 

0,00 

5 - Bevordering van de afzet en 
verwerking 

0,00 0,00% 

6 - Bevordering van de 
uitvoering van het geïntegreerd 
maritiem beleid 

0,00 0,00% 

7 - Technische bijstand 0,00 0,00% 
TOTAAL OP 0,00 
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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 ex- Criteria waaraan niet wordt Te nemen maatregelen Uiterste Instanties die Maatregel Aan Verwachte datum Commentaar 
antevoorwaarden waaraan voldaan datum verantwoordelijk zijn voltooid voor criteria voor volledige 
niet of gedeeltelijk is voor de naleving uiterste datum voldaan uitvoering van 
voldaan resterende 

maatregelen 
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. 

31-mei-
2016 

Departement LV Ja Ja Overschrijding 
deadline met 1 
week. 
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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) 
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5. INFORMATIE OVER ERNSTIGE INBREUKEN EN CORRIGERENDE MAATREGELEN (ARTIKEL 114, 
LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 508/2014) 

Informatie over en genomen maatregelen bij ernstige inbreuken als bedoeld in artikel 10, lid 1, en bij niet-
naleving van de in artikel 10, lid 2, vastgestelde duurzaamheidsvoorwaarden, alsook over corrigerende 
maatregelen. 
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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. 
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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 EFMZV-
verordening, in het bijzonder wat betreft de nationale wetgeving, met inbegrip van eventuele toepasselijke 
drempels voor de bekendmaking van gegevens van natuurlijke personen 
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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. 
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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 50, LID 4, 
VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013) 

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. 

NL NL45 



 

   
   

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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Recentste validatieresultaten 
Ernst Code Bericht 

Info Versie van het uitvoeringsverslag is gevalideerd 

NL NL 49 


	Structuurbladwijzers
	Specifieke doelstelling 1 - Verbetering van de organisatie van de markt voor visserij- en aquacultuurproducten 
	Specifieke doelstelling 2 - Aanmoediging van investeringen in de sectoren verwerking en marketing 
	Specifieke doelstelling 1 - Verbetering en het beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis en de verzameling en het beheer van gegevens 
	Specifieke doelstelling 2 - Bescherming en herstel van de aquatische biodiversiteit en ecosystemen 
	Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2014 
	Specifieke doelstelling 1 - Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het geïntegreerd maritiem beleid 
	Specifieke doelstelling 1 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht 
	Specifieke doelstelling 5 - Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een leven lang leren 


