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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) voor het Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV) werd goedgekeurd op 02/12/2015 bij uitvoeringsbesluit van de Commissie C(2015) 
87662014. In het werkjaar 2017 draaide het visserijfonds op volle kruissnelheid na de eerder 
programmatorische voorbereidingen gedurende de voorgaande jaren. 

Een 65-tal projecten zijn inmiddels goedgekeurd en volop in uitvoering gebracht, waarvan 45 en 20 
respectievelijk in Vlaanderen en Wallonië. Deze acties, verspreid over diverse maatregelen en 
unieprioriteiten, omvatten een derde van de beschikbare financiële enveloppe voor de werkingsperiode 
2014-2020. Daarnaast werden er in 2017 ook een groot aantal projecten (+-40) ingediend voor opname 
in het verdere goedkeuringstraject. Hierdoor is de continuïteit van de goede en snelle werking naar 
aanloop van het werkjaar 2018 verzekerd. In wallonië werden tot dusver 2 projectoproepen 
gelanceerd. Met deze tweede oproep van maart 2017 (6 geselecteerde projecten onder de maatregelen 
44.6, 47, 50 en 68) werd quasi het volledige werkbudget voor Wallonië vastgelegd. 

Gezien veel acties zich nog in uitvoering bevinden, ligt de concrete doorvertaling naar de operationele 
doelstellingen en indicatoren van het programme wat moeilijker. Voor 2017 toonden deze analyses 
duidelijk de gunstige evolutie aan richting de mijlpaal- en einddoelstellingen, respectievelijk in 2018 
en 2023. Eind 2017 werd gemiddeld 36 % van de EFMZV-middelen vastgelegd, 13 % uitbetaald aan 
de begunstigden waarvan 8 % gecertificeerd naar de EU en 6 % doorgestort naar België. De 
prefinancieringen inclusief heeft België cumulatief 11 %  van het voorziene EFMZV-budget 
ontvangen. Al deze financiële indicatoren maakten een grote sprong voorwaarts t.o.v. 2016 en 
scoorden zeer goed binnen hun Europese context. Voor het Waalse luik omhelsden de 
eligibele uitgaven 508k euro waarvan 252k aan EFMZV-middelen. 

De laatste administratieve horde in verband met de opstartvereisten binnen het EFMZV, betrof de 
aanwijzing van de autoriteiten. Na een positieve her-evaluatie van het aangevulde beheers- en 
controlesysteem, werd de aanwijzing succesvol afgerond in mei 2017. Hierdoor kon overgegaan 
worden tot certificatie naar de EC toe. Dit leidde tot de indiening van de laatste betalingsaanvraag voor 
het boekjaar 1/07/2016-30/06/2017 voor een totaal aan subsidiabele uitgaven van circa 6,5 miljoen 
euro met een overeenkomstige EFMZ-bedrag van 2.677.876,12 euro (6,8 % van het totaalbudget 
zonder prestatiereserve). De afsluiting van de rekening voor deze periode werd voorbereid vanaf 
september 2017 maar kon pas ingediend worden in 2018 (15/02). Er was voor 2017 geen risico op 
decommitment volgens de N+3 regel. 

Het Monitoring Comité (MC) kwam tweemaal samen in 2017. Op het MC van 16/03/2017 werd het 
jaarlijks uitvoeringsrapport 2016 (AIR) goedgekeurd en de nodige wijzigingen aan de projectmaxima. 
Belangrijk was ook dat de ex-ante voorwaarde omtrent het jaarlijks vlootrapport (FR) werd vervuld en 
de vlootsegmenten in balans zijn bevonden. Bijgevolg zijn de maatregelen “steun aan jonge vissers” en 
“motorvervanging” niet langer opgeschort en is het “ActiePlan tong 7d” vervuld. Op het MC van  27 
oktober werd de 1ste wijziging van het OP goedgekeurd. Hierbij werd artikel 28 toegevoegd als 
maatregel aan het OP, werden de bijdragen aan de klimaatsdoelstellingen in regel gesteld en werd de 
definitie van betoelaagbare acties onder aquacultuur opengetrokken naar geïntegreerde systemen 
conform het gewijzigd Nationaal Strategisch Plan voor Aquacultuur. Ook de eindfase van de afsluiting 
van het voorgaande EVF 2007-2013 werd ingezet. Begin 2018 mag België de “acceptance letter” en 
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“final payment” verwachten. Daarmee zal het EVF definitief afgesloten worden. 

Naar audit en evaluatie was 2017 een drukke periode. Begin 2017 werd de designation audit 
uitgevoerd. Medio en einde het werkjaar kwamen de normale en jaarlijkse auditactiviteiten aan bod 
met betrekking tot respectievelijk de betalingsaanvraag en rekening. Voor 2017 waren dit volwaardige 
activiteiten en rapportages in tegenstelling tot de eerder “pro forma” toepassingen van de voorgaande 
jaren. Daarenboven werd in het najaar 2017 een Early Fraud Detection Audit uitgevoerd door de EC 
op het Belgische programma. Hoofzakelijk het Vlaamse luik werd hierin gescreend. De resultaten en 
opvolging hiervan behoren tot het werkjaar 2018 (algemeen zeer positief resultaat met als belangrijkste 
werkpunt de verdere detaillering van de risicoanalyse en evaluatiecyclus rond fraudegevoeligheid). 

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 agendapunt in 2017. België is zeer 
onderhevig aan deze thematiek en bijgevolg ook zeer actief op de diverse fora en initiatieven rond dit 
het thema en dit in samenspraak met de sector vertegenwoordigd door de Rederscentrale (PO). 

De aanlandingsplicht ging in 2017 onverminderd verder richting 100% implementatie. De 
mogelijkheden of adaptaties die hiertoe kunnen bijdragen lagen zeer moeilijk binnen het EFMZV. 
Binnen de Europese context zal getracht moeten worden dit proces te verbeteren. 

Er is in 2017 heel wat communicatie voorgekomen en dit via diverse kanalen en evenementen. 
Specifiek te vermelden zijn o.a. de vergaderingen van de Task Force binnen het Convenant (3 maart en 
29 november) maar ook bijv. de samenkomsten van de Strategische Stuurgroep Aquacultuur. De 
klankbordgroep van het Convenant werd gehouden op 20 juni te Brugge rond de opstart en stand van 
zaken voor het EFMZV naast de afsluiting van het EVF. Gezien zowel de zeer positieve ervaringen als 
de communicatiekracht inzake gerichte en brede informatieverspreiding, zal dit initiatief voortgezet en 
uitgebouwd worden als het centrale publiciteitsmoment voor het EFMZV. 

België heeft geen Community Led Local Development (CLLD) onder het EFMZV. 

België heeft geen financieringsinstrumenten (FI) onder het EFMZV. 

Wallonië werkte met oproepen voor projecten behalve voor individuele investeringsdossiers voor 
aquacultuur. De acties rond individuele investeringen worden verwacht te kunnen starten in 2018, na 
de noodzakelijke aanpassingen aan de regelgeving. 
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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 
ecologisch duurzame, 
hulpbronnenefficiënte, 
innovatieve, concurrerende en op 
kennis gebaseerde visserij 

UP1 

Tot eind 2017 werden onder unieprioriteit 1, 36 acties geselecteerd 
waarvan 25 in Vlaanderen en 11 in Wallonië. 

Voor Wallonië vielen alle 11 projecten, geselecteerd via de 
projectoproepen, onder maatregel 44.6 “bescherming van de 
aquatische fauna en flora” voor een vastgelegd bedrag van 4,95 
millioen euro waarvan 3.7 miljoen euro EFMZV (overcommitering 
van 10 % op de voorziene enveloppe). 

Voor Vlaanderen kunnen de 25 projecten als volgt onderverdeeld 
worden: 

 10 onder maatregel 32 ‘gezondheid en veiligheid’. 
o 1 collectief project voor VSAT-communicatie op 

een 40-tal vaartuigen. 
o 9 individuele projecten voor een breed gamma aan 

verbetering van de veiligheid- en 
arbeidsomstandigheden zoals bijv. veiligere 
werktuigen en afscherming, verbeterde 
nutsvoorzieningen, slaap- en leefvertrekken, airco, 
camerasystemen, verlichting, geluidisolatie, veiliger 
werkdek (bijv. vloer, deuren, gieken), aanpassingen 
aan de verwerkingslijn, communicatie… 

Dit is een goed en vlot werkende maatregel die als zeer 
positief wordt ervaren gezien de directe impact op het 
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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 

vissersleven aan boord. Veiligheid en levensomstandigheden 
vormen een hoge prioriteit en belangrijk actiepunt binnen de 
sector. 

 5 individuele projecten onder maatregel 41,1 a-c ‘energie-
efficiëntie en klimaatsverandering’ zoals veranderingen van 
vistuig (bijv. sumwing) of visserijtechniek (bijv. 
langoustinevisserij), boegschroeven en aanpassingen van de 
visruimkoeling. 

 4 individuele projecten onder maatregel 43 ’vissershavens, 
aanlandingsplaatsen, afslagen’’ met o.a. vlottende steigers, 
toepassing van vistubs, aanpassing van de proceslijnen en 
verbeterde mechanisatie in de afslag, verbeterde hygiëne, 
veiligheid, energiegebruik en milieu-impact 

 1 project onder maatregel 38 ‘Beperking impact op milieu 
en aanpassing voor bescherming van soorten’ rond 
aanpassing van de verwerkingslijn en visbakken voor 
betere overleving. 

 3 projecten onder maatregel 39 ‘innovatie i.v.m. 
instandhouding biologische rijkdommen’: een project in de 
Ierse Zee rond validatie van de surveygegevens, een project 
rond modellering van de overleving en een geïntegreerd 
project rond dataverzameling, overlevingsproeven en de 
aanpak van de landingsobligatie door stakeholders en 
bevoegde administraties. 

 1 project onder maatregel 26 ‘innovatie‘ rond technische 
innovaties in de boomkorvisserij om de bijvangsten te 
reduceren en overleving te verbeteren. 

 1 project onder maatregel 38 ‘beperking impact visserij‘ 
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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 

rond de vangstverwerkingsinstallatie om ongewenste 
vangsten te verminderen en te behandelen voor betere 
overleving. 

 1 project onder maatregel 40,1 b-g ‘ bescherming en herstel 
van de mariene biodiversiteiten en de mariene 
ecosystemen‘ rond de ontwikkeling van een geografische 
tool om geïntegreerde informatie rond de 
visserijactiviteiten beschikbaar te stellen. 

De algemene implementatie onder unieprioriteit 1 loopt behoorlijk 
vlot na de algemene programmavertraging van 2 jaar. Er is eind 
2017 ongeveer 38,6 % van de beschikbare enveloppe vastgelegd. 
Gezien de activiteiten zich voornamelijk in 2017 ontwikkelden, 
zijn de meest projecten nog volop lopende. Bijgevolg is de 
effectieve betaling aan de begunstigde naar verhouding laag met 
ongeveer 4.6 %. Deze trend zet zich automatisch door naar de 
certificering toe met slechts 0,41 %. 

De implementatie is zeer uiteenlopend tussen de verschillende 
maatregelen van UP1. Een aantal maatregelen bereiken een 
vastleggingsgraad van 100 tot 300 procent terwijl voor andere 
eerder beperkte dossiers zijn ingediend. Dit is niet zo 
verwonderlijk. Het EFMZV betekende een sterke toename 
aan uiteenlopende mogelijkheden die elk op zich hun belang 
hebben. Deze nieuwe aanpak vergt de nodige aanpassingen en 
gebruikservaring. Een aantal moeilijkheden en knelpunten zijn 
inmiddels geïdentificeerd bijv. onder artikel 38 en 39. In het licht 
van het mijlpaaljaar 2018 en het evaluatie- en performantiekader 
moet hiermee voldoende rekening gehouden worden. 

2 - De bevordering van UP2: Aquacultuur 
ecologisch duurzame, 
hulpbronnenefficiënte, 
innovatieve, concurrerende en op 
kennis gebaseerde aquacultuur 

Tot eind 2017 werden onder unieprioriteit 2, 10 acties geselecteerd 
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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 
waarvan 6 in Vlaanderen en 4 in Wallonië. 

Voor Wallonië vielen alle 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). Voor 
projecten rond individuele steunaanvragen, diende de regelegeving 
nog vervolledigd te worden (begin 2018). 

Voor Vlaanderen kunnen de 6 projecten als volgt onderverdeeld 
worden: 

 4 projecten onder maatregel 47 “innovatie”: Dit betreft een 
haalbaarheidsstudie rond de inplanting van aquacultuur aan 
land, een project rond mosselkweek in windmolenparken, 
een studie naar de toepassing van aquacultuur in grote 
wateroppervlakten aan land en een studie naar 
geïntegreerde kweek van diverse soorten in zee. 

 2 projecten rond artikel 48,1 a-d en f-h “productieve 
investering in aquacultuur”: beide projecten betreffen 
omegabaars waarbij respectievelijk een vetmesterij en een 
verbetering van de verwerkingsmogelijkheden werden 
gerealiseerd. 

De algemene implementatie onder unieprioriteit 2 loopt behoorlijk 
vlot na de algemene programmavertraging van 2 jaar. Er is eind 
2017 ongeveer 26 % van de beschikbare enveloppe vastgelegd. 
Gezien de activiteiten zich voornamelijk in 2017 ontwikkelden, 
zijn de meest projecten nog volop lopende. Bijgevolg is de 
effectieve betaling aan de begunstigde naar verhouding zeer laag 
met ongeveer 6,7 %. Deze trend zet zich automatisch door naar 
de certificering toe met 6,5%. 

De hoofdmoot van de acties zijn studies/innovaties onder artikel 47 
met een enveloppegebruik van 75 %. Daarnaast zijn er ook de 2 
Vlaamse investeringsdossiers onder artikel 48. Voor de overige 
toepassingsmogelijkheden zijn nog geen acties goedgekeurd. De 
indicator voor het prestatiekader onder UP2 zit momenteel op 50% 
en lijkt haalbaar naar de milestone 2018. Daarvoor kunnen ofwel in 
Vlaanderen bijkomende investeringsdossiers worden ingediend 
ofwel in Wallonië van zodra de regelgeving adminsitratief is 
afgewerkt. 

The milestone 2018 voor de financiële realisatie ligt gevoeliger 
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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 
gezien de lage effectieve benuttingsgraad van < 15%. 

3 - Bevordering van de 
tenuitvoerlegging van het GVB 

UP3: GVB 

Tot eind 2017 werden onder unieprioriteit 3, 2 acties geselecteerd 2 
in Vlaanderen. Dit is volstrekt logisch aangezien Wallonië geen 
specifiek controle- of dataverzamelingsprogramma dient uit te 
voeren. 

Voor Vlaanderen kunnen de 2 projecten als volgt onderverdeeld 
worden: 

 1 project onder maatregel 76 “controle”. Dit betreft de 
uitvoering van het reguliere controleprogramma dat vanaf 
2014 onder de werkginssfeer van het EFMZV is gebracht 
(voorheen direct beheer). 

 1 project onder maatregel 77 “gegevensverzameling””. Dit 
betreft de uitvoering van het reguliere 
dataverzamelingsprogramma dat vanaf 2014 onder de 
werkginssfeer van het EFMZV is gebracht (voorheen direct 
beheer). 

De implementatie onder unieprioriteit 3 wordt door dezelfde 
entiteiten en volgens dezelfde planning uitgevoerd als voorheen 
onder direct beheer. De opname onder het EFMZV heeft 
voornamelijk tot pure administratieve aanpassingen geleid. Er is 
eind 2017 ongeveer 38 % van de beschikbare enveloppe 
vastgelegd. Dit is conform de geplande besteding over de 
werkingsperiode van het EFMZV. Naar gecertifieerde bedragen is 
hier een hoger percentage van 19 % te noteren gezien de opname 
van het NDGP-project voor de werkjaren 2014-2016 in de finale 
betalingsaanvraag voor het boekjaar 2016-2017. Certificatie van de 
bedragen voor het controleprogramma 2014-2015 (eventueel 2016) 
zullen opgenomen worden in het boekjaar 2017-2018. 

De indicator voor het prestatiekader onder UP3 liggen perfect in 
lijn met de verwachtingen en er bestaat geen risico op het niet-
behalen. Deze projecten lopen over 2 tot 3 jaar en dit moet 
meegenomen worden in de toepssing van de indicator bij de 
evaluatie milestone 2018. 
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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 

De financiële doelstellingen onder UP3 lopen mogelijks wel risico 
voor het performantiekader aangezien er gewerkt wordt met 
gecertificeerde bedragen naar de EC toe. Voorafgaand aan 
de certificatie moeten echter heel wat administratieve procedures 
en voorwaarden vervuld zijn. De projectduur van verschillende 
jaren en de strikte voorwaarden voor opname in de 
betalingsaanvragen en rekeningen, bemoeilijken zowel de 
uitbetaling aan de begunstigde als de verdere doorrekening naar de 
EC toe. Hiervoor moeten duidelijke richtlijnen en afspraken 
gemaakt worden. Op die manier wordt dit risico vermeden. 

Voor de gegevensverzameling op Waalse grondgebied, is een klein 
budget voorzien in het programma. Zonder concrete aanleiding 
wordt dit momenteel niet geactiveerd. 

5 - Bevordering van de afzet en 
verwerking 

UP5: Afzet en verwerking: 

Tot eind 2017 werden onder unieprioriteit 5, 19 acties geselecteerd 
waarvan 18 in Vlaanderen en 1 in Wallonië. 

Voor Wallonië viel een eerder beperkt project onder maatregel 68 
“afzetmaatregelen” voor een ingeschat bedrag van 60.000 euro 
waarvan 45.000 EFMZV (75% op de voorziene enveloppe). 

Voor Vlaanderen kunnen de 18 projecten als volgt onderverdeeld 
worden: 

 2 projecten onder maatregel 66 “productie- en 
afzetprogramma’s”. Dit betreffen de jaarlijkse Productie- 
en MarketingPlannen (PMP) die opgemaakt worden door 
de producentenorganisatie (PO). 

 4 projecten onder artikel 68 “afzetmaatregelen”: 
o een project rond traceerbaarheid en certificatie van 

de visserij. Dit project is gelinkt aan de projecten 
onder het EVF waar de methode en implementatie 
werd onderzocht en voorbereid. 

o een promotiecampagne voor duurzame 
visserijproducten doorheen de keten 

o een project rond de verwerkingsmogelijkheden van 
pladijs 

o een project rond markterkenning voor de visserij in 

NL NL11 



 

 

 

 

 

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 

transitie. 
 12 projecten onder artikel 69 “verwerking”. 8 projecten 

werden goedgekeurd in 2017 en betroffen handmatig 
fileren, rokerijen, gebruik van minder bekende vissoorten 
of meer lokaal aangelande producten naast proces- en 
ketenverbeteringen rond verwerking/verpakking. 

De algemene implementatie onder unieprioriteit 5 loopt tot dusver 
zeer vlot. De vastgelegde middelen belopen tot 40% van de 
voorziene enveloppe waarvan reeds 18 % werd uitbetaald aan de 
begunstigden. Certificatie naar de EU was nog niet mogelijk 
binnen het boekjaar wegens de vroege uitvoeringsfase van deze 
projecten. 

Naar indicatoren voor het performantiekader toe is het risico op het 
niet-behalen zeer klein gezien het aantal reeds behandelde dossiers 
en deze nog aanwezig in de pijplijn. Herdistributie van middelen 
naar UP5 moet overwogen worden bij aanpassing van het OP. 

De budgetlijn voor opvang onder artikel 67 zal, in tegenstelling tot 
de programmering, niet gebruikt worden. Hiermee moet rekening 
gehouden worden bij aanpassing van het OP. 

6 - Bevordering van de 
uitvoering van het geïntegreerd 
maritiem beleid 

UP 6: Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) 

Unieprioriteit 6 verloopt moeizaam. Een aantal projectvoorstellen 
werden ingediend maar ervaring en uitvoeringsmodaliteiten 
moeten nog opgebouwd worden onder deze nieuwe, horizontale 
unieprioriteit. Dit is zonder meer een aspect dat moet behandeld 
worden op het niveau van het programma en in het OP. 

Deze unieprioriteit is niet opgenomen in het Waalse luik van het 
programma. 

7 - Technische bijstand UP 7: technische bijstand 

Tot eind 2017 werden onder unieprioriteit 7, 18 acties geselecteerd 
waarvan 13 in Vlaanderen en 5 in Wallonië. 

Voor Wallonië omhelsden de 5 projecten onder maatregel 78 
“technische bijstand” een vastgelegd bedrag van 1.3 miljoen euro 
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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 
waarvan 314.000 EFMZV (92% op de voorziene enveloppe). 

Voor Vlaanderen kunnen de 13 projecten als volgt onderverdeeld 
worden: 

 5 projecten (per kwartaal) rond ondersteunend personeel 
 1 project rond de invulling van een programmafacilitator 
 4 projecten in verband met auditwerkzaamheden 
 2 projecten voor een vertaler aanwezig op het 

monitoringscomité 
 1 project rond de organisatiekosten voor de klankbordgroep 

van het Convenant 

Technische bijstand is voor reeds voor de 50% van de enveloppe 
vastgelegd. Deze maatregel verloopt zoals verwacht. Er zijn geen 
specifieke indicatoren voor UP 7. 
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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 
2017 

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 2.000,00000 2.000,00000 

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 2016 2015 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 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 

0,00000 0,00000 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 

2017 2016 

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 2,00 2,00 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 6,00 5,00 1,00 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 2015 2014 

01 - Artikel 66 Productie- 
afzetprogramma's 

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

0,00 0,00 

02 - Artikel 67 Opslagsteun 03 5.2 - Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en opslagsteun 0,00 0,00 
03 - Artikel 68 Afzetmaatregelen 03 5.2 - Aantal projecten betreffende afzetmaatregelen en opslagsteun 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 

2017 2016 

01 - Artikel 69 Verwerking 
aquacultuurproducten 

van visserijproducten en 03 5.3 -
verwerkingsprojecten 

Aantal 10,00 14,00 12,00 2,00 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische doelstelling Outputindicator 2015 2014 
01 - Artikel 69 Verwerking van visserijproducten en aquacultuurproducten 03 5.3 - Aantal verwerkingsprojecten 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 2017 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2016 2015 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 

2017 2016 

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 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 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 

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 

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 
2017 

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 80,00000 80,00000 

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 38,00000 11,00000 

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 

% 5,00000 6,40000 3,30000 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2016 2015 2014 
1 - Verbetering en het beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis en de verzameling en het 3.B.1 - Stijging van het percentage 0,00000 0,00000 0,00000 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2016 2015 2014 
beheer van gegevens inwilligingen van dataoproepen 
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 

15,00000 12,00000 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.2 - Aanlandingen die fysiek zijn 
gecontroleerd 

1,60000 1,50000 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 

2017 2016 

01 - Artikel 77 
Gegevensverzameling 

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

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

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische doelstelling Outputindicator 2015 2014 
01 - Artikel 77 Gegevensverzameling 06 3.2 - Aantal projecten betreffende het verzamelen, beheren en gebruiken van gegevens 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 

2017 2016 

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 2,00 1,00 1,00 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische doelstelling Outputindicator 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 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 
2017 

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 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2017 

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 -137,00000 -
137,00000 

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 

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 900,00000 900,00000 

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 173,00000 173,00000 

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 -137,00000 -
137,00000 

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 3,00000 3,00000 

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 41,00000 41,00000 

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 -7,33000 -7,33000 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2017 

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 -33,00000 -33,00000 

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 

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 123,25000 123,25000 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2016 2015 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 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 (%) 0,00000 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 0,00000 0,00000 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 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 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 

1.2 - Verandering in het productievolume 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 

1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van de visvangst 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 

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

0,00000 0,00000 0,00000 

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

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

0,00000 0,00000 0,00000 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2016 2015 2014 
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 

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

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 

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

0,00000 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 0,00000 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 

1.3 - Verandering in nettowinst 0,00000 0,00000 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 

2017 2016 

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

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 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 

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 

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 

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 

0,00 0,00 

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

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 2 
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Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in 
het 
prestatiekader 

Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2017 2016 

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 9,00 9,00 0,00 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 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 

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 

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 4 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in het 
prestatiekader 

Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2017 2016 

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 13,00 10,00 3,00 

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 5,00 4,00 1,00 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 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 0,00 0,00 
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Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 2015 2014 

dialoog, diversificatie en nieuwe vormen van inkomen, starterssteun voor vissers 
en gezondheid/veiligheid 

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 

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 

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 

2017 2016 

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

5,00 1,00 1,00 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 7,00 5,00 2,00 

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 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 2015 2014 

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

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 

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 

0,00 0,00 
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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 
2017 

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 150,00000 150,00000 

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 1.050,00000 1.050,00000 

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 

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 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2017 

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 3,00000 3,00000 

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

2.9 - Behouden werkgelegenheid FTE 60,00000 51,00000 51,00000 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2016 2015 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 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 

0,00000 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 

0,00000 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 

0,00000 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 

0,00000 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 

0,00000 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 

2.7 - Aquacultuurbedrijven die 
milieudiensten leveren 

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 

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 

2.2 - Verandering in de waarde van de 
aquacultuurproductie 

0,00000 0,00000 0,00000 
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Specifieke doelstelling Resultaatindicator 2016 2015 2014 
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 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 

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 

0,00000 0,00000 0,00000 

5 - Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een leven lang leren 2.8 - Gecreëerde werkgelegenheid 0,00000 0,00000 0,00000 
5 - Ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een leven lang leren 2.9 - Behouden werkgelegenheid 0,00000 0,00000 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 2017 2016 
01 - Artikel 47 Innovatie 03 2.1 - Aantal projecten betreffende innovatie, adviesdiensten 10,00 8,00 8,00 0,00 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische doelstelling Outputindicator 2015 2014 
01 - Artikel 47 Innovatie 03 2.1 - Aantal projecten betreffende innovatie, adviesdiensten 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 

2017 2016 

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 4,00 2,00 2,00 

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 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 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 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 

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 

2017 2016 
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Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in het 
prestatiekader 

Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2017 2016 

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 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 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) 

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 

Tabel 2: Outputindicatoren voor het EFMZV - 4 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator Opgenomen in 
prestatiekader 

het Streefwaarde 
(2023) 

Cumulatieve 
waarde 

2017 2016 

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 

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 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) 

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 

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 

2017 2016 

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 1,00 1,00 0,00 

NL NL 30 



   

Geselecteerde relevante maatregelen Thematische 
doelstelling 

Outputindicator 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 

0,00 0,00 

NL NL 31 



 

 

 
 
 

 
 
 

Tabel 3: Financiële indicatoren voor het EFMZV 
Unieprioriteit Mijlpaal 

(2018) 
Streefwaarde 

(2023) 
Cumulatieve 

waarde 
2017 2016 

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 2.051.277,86 2.051.277,86 0,00 

3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB 7.000.000,00 17.035.256,00 4.321.504,05 4.321.504,05 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 120.612,46 120.612,46 0,00 

Unieprioriteit 2015 2014 
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 
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 

NL NL 32 



 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

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% 49.930,00 19.972,00 0,20% 

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% 534.675,10 504.122,86 28,01% 

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 met 

4.764.661,00 3.500.000,00 1.400.000,00 73,46% 5.190.843,92 5.152.843,92 108,15% 
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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 (%) 

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% 2.422.263,49 1.473.962,03 147,40% 

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% 1.247.194,14 498.877,66 22,68% 

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

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) 

2.000.000,00 1.000.000,00 50,00% 740.921,00 740.921,00 37,05% 
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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 (%) 

visserij 
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% 335.733,31 118.071,32 59,04% 

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% 3.478.124,25 2.111.534,99 78,35% 

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 

8.550.000,00 4.400.000,00 51,46% 2.076.459,20 830.583,68 9,71% 

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 

210.000,00 157.500,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% 

2 - De bevordering van 3 - Bescherming en herstel van 06 04 - Artikel 53 Omschakeling 200.000,00 150.000,00 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 (%) 

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

de aquatische biodiversiteit en 
de versterking van de aan 
aquacultuur verbonden 
ecosystemen en bevordering 
van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen bij de aquacultuur 

naar milieubeheer- en milieu-
auditregelingen en naar 
biologische aquacultuur 

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% 17.250,00 13.525,00 5,20% 

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% 4.275.818,14 4.275.818,14 39,33% 

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 

6.164.406,00 5.547.965,00 0,00 90,00% 2.281.275,00 2.281.275,00 37,01% 

5 - Bevordering van de 1 - Verbetering van de 03 01 - Artikel 66 Productie- en 1.000.000,00 500.000,00 50,00% 333.334,00 250.000,00 25,00% 
afzet en verwerking organisatie van de markt voor 

visserij- en 
aquacultuurproducten 

afzetprogramma's 

NL NL 36 



 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

  

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 (%) 

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% 1.721.073,98 1.240.540,26 36,92% 

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% 4.285.386,77 1.643.064,18 49,05% 

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% 1.928.355,65 1.928.355,65 58,73% 

Totaal 68.593.257,00 41.746.051,00 5.909.000,00 60,86% 30.918.637,95 23.083.467,69 33,65% 

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) 

3.994,40 49.930,00 19.972,00 0,20 3.994,40 1 

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

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

06 03 - Artikel 39 Innovatie in verband 
met de instandhouding van mariene 
biologische hulpbronnen (+ artikel 
44.1.c Binnenvisserij) 

100.824,57 264.471,21 264.471,21 14,69 52.894,24 3 
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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 

kennis gebaseerde visserij vangsten 
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) 

1.514.111,66 204.715,46 202.715,46 4,25 59.565,91 9 

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, 
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 

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

0,00 899.704,65 494.892,49 49,49 0,00 10 

NL NL 38 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

veiligheid en de 
arbeidsomstandigheden 

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) 

99.775,53 133.076,00 53.230,40 2,42 10.646,08 4 

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 1 

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) 

59.035,66 211.555,00 68.400,00 34,20 34.200,00 5 

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 477.122,45 1.241.179,95 308.672,99 11,45 69.747,75 8 

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

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

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

2.069.065,24 827.626,12 9,68 2 
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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 

aquacultuur 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 1 

3 - Bevordering van de 
tenuitvoerlegging van het 
GVB 

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

06 01 - Artikel 77 Gegevensverzameling 3.420.654,51 2.736.523,61 25,17 1 
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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 

gegevens 
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 0,00 699.465,04 618.118,03 10,03 0,00 1 

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 

253.334,00 190.000,00 19,00 2 

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 761.494,10 543.464,52 16,17 5 

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 

1.593.031,30 637.131,14 19,02 12 

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 

0,00 441.483,41 417.495,49 12,71 0,00 18 

Totaal 2.254.864,27 12.243.159,87 7.382.713,46 10,76 231.048,38 83 
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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 
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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) 

De implementatie maakte een gigantische sprong voorwaarts in 2017. Na de algemene vertraging 
gedurende de jaren 2014-2015 en de zware administratieve omschakelingen tijdens het opstartjaar 2016, 
kan 2017 bestempeld worden als het blitzjaar qua mobilisatie van projecten, doelstellingen en middelen. 

Wanneer we dieper inzoomen, kunnen wel degelijk onderdelen of hinderpalen aangeduid worden waar de 
praktijk niet of onvoldoende gelijklopend is met de vooropgestelde planning binnen het OP: 

De uitvoering tussen de verschillende maatregelen is zeer uiteenlopend, voor sommige is de 
implementatie vergevorderd terwijl andere maatregelen niet of nauwelijks ingang vinden. 

Voor een aantal belangrijke budgetlijnen, zijn de omstandigheden sterk gewijzigd of is het momentum 
verloren gedurende de omschakelingperiode. Hierbij spelen ook de complexiteit en de cascade van 
bijkomende voorwaarden, criteria of gewijzigde situatie (bijv. de BREXIT) in op de terughoudendheid of 
complete onmogelijkheid om deze mogelijkheden te benutten. 

Gezien de algemene vertraging en de noodzakelijk rush voorwaarts, is het risico op (weliswaar nuttige) 
niet geactiveerde maatregelen groeiende. Wegens het tijdschema is bijsturing wellicht zeer moeilijk 
aangezien nieuwe impulsen niet onmiddellijk een garantie op effectieve opname betekenen. 

Projecten kunnen ingediend worden onder verschillende maatregelen maar tegelijkertijd leggen die 
verschillende maatregelen verschillende accenten of voorwaarden op die een duidelijke en gerichte 
uitvoering sterk bemoeilijken. Voornamelijk innovatie- en onderzoeksprojecten hebben hier sterk onder te 
leiden maar dit aspect is zonder meer doorheen het volledige programma aanwezig. 

De vooruitgang binnen de programma’s is latent tov de organisatorische planning van de verschillende 
meetpunten. Dit aspect wordt ernstig verzwaard door de strikte resultaatsverbintenis die echter steunt op 
een zeer zwakke (en initieel onvolledige/onduidelijke) programmatielogica. Ondanks de inspanningen om 
zowel voor het regelgevend kader als bij de invulling (in samenwerking met de 
stakeholders/begunstigden) een inhaalbeweging te realiseren, blijft dit een moeilijk aspect. Deze precaire 
situatie zal evenwichtig benaderd moeten worden, ook in de toekomst. 

België blijft de complexiteit en administratief kluwen benadrukken. Vereenvoudiging en 
rationaliteit/proportionaliteit moet een prioritair aandachtspunt vormen op alle vlakken. 

Naar de toekomstige evaluaties en toetsing met de mijlpaaldoelstellingen, kunnen reeds een aantal risico’s 
en wijzigingen aangeduid worden. Wijzigingen die hieraan zouden kunnen verhelpen zijn echter niet of 
nauwelijks mogelijk in de praktijk. Deze ambiguïteit verhindert de optimalisering van het programma en 
de implementatie. België benadrukt dat deze afwegingen fair en gebalanceerd opgenomen moeten worden 
tijdens de beslissingsmomenten. 

Rond certificatie is er probleemstelling waarbij er momenteel van uitgegaan wordt dat enkel afgesloten 
projecten kunnen opgenomen worden in tussentijdse betalingsaanvragen op basis van “volledige 
verificatie van de  wettig- en regelmatigheid”. Dit zet mogelijks een rem op het principe van snelle en 
vlotte certificatie via de betalingsaanvragen. Naar financiële indicatoren toe, kan dit een probleem vormen 
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gezien hiervoor enkel gewerkt wordt met gecertifieerde bedragen. 

De vooruitgang van de financiële indicatoren volgens Tabel 3, geeft de situatie weer voor het kalenderjaar 
2017. De opgenomen cijfers verwijzen naar de laatste betalingsaanvraag van medio 2017. Hierop is een 
sterke reductie toegepast bij de rekening van februari 2018. De verdere uitwerking van dit aspect zal zo 
nodig behandeld worden in het AIR 2018. 

Tenslotte is er de blijvende opmerking dat de administratieve impact zowel qua complexiteit als omvang 
(en dit voor elk onderdeel), buitensporig is toegenomen. Zeker voor kleinere programma’s en 
overeenkomstige administraties is dit een absoluut probleem. Daarmee ondersteunt België ieder initiatief 
die hieraan kan verhelpen. 
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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. 

Tot dusver zijn er geen aanvragen of projecten onderhevig aan deze voorwaarden. 

De beheersautoriteit vraagt de gegevens omtrent inbreuken of dergelijke meer op bij de controledienst op 
het moment van de projectindiening of de aanvraag tot betaling. 

Analoge informatie gevraagd door andere lidstaten, worden doorgestuurd naar de 
bevoegde controlediensten voor repliek en omgekeerd. 
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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. 

Tot dusver zijn geen vervangingen van hoofd- of hulpmotoren voorgekomen. Daarnaast is er geen 
kleinschalig kustvisserij als visserijsegment in België. 

NL NL47 



   

 

 
 

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 

De lijst van begunstigden wordt weergegeven op één specifieke website: 

https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij/efmzv-europees-fonds-voor-maritieme-zaken-en-
visserij-2014-2016 

met de link voor de gegevens van beide regio's: 

Vlaanderen:https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/wd_2017_voorlichting_steun.pdf 

Wallonië: https://agriculture.wallonie.be/operations-cofinancees-par-le-feamp 

Er is een aanbeveling geformuleerd in het auditrapport van de vroegtijdige preventieve systeemaudit door 
de EC, eind 2017. De opmerking betrof de expliciete opname van het scheepsnummer en het gebruikte 
formaat van het publiek document. Dit was louter technisch van aard en werd verholpen. 

Naar aanleiding van dit jaarrapoort is de opmerking geformleerd om de afzonderlijke gegevens per regio 
te bundelen op één en dezelfde plaats of bestand. Momenteel zijn beide tabellen te raapdlegen op 
éénzelfde webstek. Bij een volgende rapportering zal ook de omzetting naar éénzelfde tabel verzorgd 
worden. 

Verder zijn er geen wijzigingen/probleemstelling/beperkingen in verband met de publicatie van gegevens. 
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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. 

Gezien de algemene vertraging van het programma, is 2017 het "officieuse" startjaar van de 
implementatie. Desondanks nam de lancering van de maatregelen en de onderliggende projecten, een 
duidelijke bliksemstart. 

Vele van deze acties zijn echter nog volop in uitvoering en de partiële gegevens of indicatoren hieromtrent 
bemoeilijken de evaluatiecyclus. 

Tot dusver was het niet opportuun om grootschalige evaluaties uit te voeren gezien de huidige stand van 
zaken. Om hieraan tegemoet te komen, werd voorgesteld om op het MC een vroegtijdige 
analyse/voorstelling per unieprioriteit te presenteren. 

In 2017 werd dit, voor zover mogelijk, behandeld onder het agendapunt "evaluatie EFMZV-programma". 

Naar de toekomst toe, zal de staat van uitvoering een diepere analyse en evaluatie mogelijk maken. 
Hiervoor zal gewerkt worden via de specificiek opgestelde guidelines. Medio 2018 zou hierin het 
kantelmoment vormen. 
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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. 
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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. 

  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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