EFMZV: Resultaatsindicatoren
1. De resultaatsindicatoren per maatregel
Onderstaande tabel geeft per maatregel (=artikel uit de EFMZV Verordening) weer welke
resultaatsindicatoren wettelijk vastgelegd zijn als zijnde relevant voor de betrokken maatregel (zie
in eerste kolom op grijze achtergrond).
Voor elke maatregel:
-

-

staat de nummer van de indicator in de eerste kolom
staat een korte omschrijving van de indicator in de tweede kolom
staat de meeteenheid in de derde kolom
dient de begunstigde in de vierde kolom m.b.t. de betrokken indicator, het resultaat te
geven dat hij op voorhand verwacht te zullen behalen dank zij de door het EFMZV en FIVA
gesubsidieerde investering of actie
dient de begunstigde na afloop van de door het EFMZV en FIVA gesubsidieerde investering
of actie het werkelijk effect op de resultaatsindicator aan te tonen

De begunstigde dient voor elke indicator uit te leggen:
-

voor de investering: op basis van welke parameters en hoe hij het indicatief verwacht
resultaat (kolom 4) bepaald heeft.
na de investering: op basis van welke parameters en hoe hij het indicatief verwacht resultaat
(kolom 5) bepaald heeft.

En volgend deel van dit document geeft een beknopte omschrijving hoe elke resultaatindicator moet
bepaald worden. Deze omschrijving is in feite een korte samenvatting in het Nederlands van een
omstandige documentatie hieromtrent die in opdracht van de EU Commissie door “FAME support
unit” in het Engels opgemaakt werd.
Meer informatie kan gevonden worden in de originele documenten beschikbaar op volgende
website: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/fame_en
Vooral het document: https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/fame-working-paperdefinitions-of-common-indicators_en.pdf geeft meer uitleg over de resultaatsindicatoren. (in het
Engels). Het tweede deel van onderhavig document is hierop gebaseerd en bij verschillen is de
document “FAME Support Unit - Definition of Common indicators – Version 4.0 Final van Oktober
2016, of latere versies, meest relevant.
Omdat de waarden voor de resultaatsindicatoren in een volgende fase moeten ingegeven worden in
een geïnformatiseerd systeem, is het belangrijk een aantal basisvoorschriften in acht te nemen; dit
zijn onder meer:
•
•
•

•

Decimalen: niet meer dan twee cijfers moeten worden opgenomen na het decimaalteken.
Decimaalteken: het integrale deel van een nummer wordt gescheiden door een punt, niet
door een komma.
Afgeronde decimalen: Wanneer fractie delen moeten worden afgerond op gehele
getallen, geldt het volgende: indien => 0.5 afronden op het eerstvolgende hogere gehele
getal; indien < 0.5 naar beneden af te ronden naar het vorige lagere gehele getal.
Groepering van duizendtallen: Geen komma’s, punten of spaties te gebruiken;
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•

duizendtallen worden vermeld als „10000”.
Percentages: voorstelling van percentages volgens de voornoemde regels gevolgd door
een harde spatie en het „%” -teken. Merk ook op dat dat bij percentages elk cijfer achter
de komma, ook indien nul, nauwkeurig dient te worden aangegeven: 3,5 % is niet gelijk
aan 3,50 %.

I.1: Artikel 26 Innovatie
in visserij
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.1
1.2
1.3

1.5

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Verandering van de waarde
van de productie
Verandering
van
het
productievolume
Verandering
in
de
nettowinst

Duizend
euro

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

de
van

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

ton
Duizend
euro
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten

I.3:
Artikel
28
Partnerschappen
tussen wetenschappers
en vissers
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.1
1.2
1.3

1.5

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Verandering van de waarde
van de productie
Verandering
van
het
productievolume
Verandering
in
de
nettowinst

Duizend
euro

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

de
van

ton
Duizend
euro
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten

I.7:
Artikel
31
Starterssteun
voor
jonge vissers
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.1
1.2

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Verandering van de waarde
van de productie
Verandering
van
het
productievolume

Duizend
euro
ton

2

EFMZV: Resultaatsindicatoren
1.3

Verandering
nettowinst

1.5

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

1.8

1.9.a

1.9.b

1.2
1.3

1.5

1.7

1.8

1.9.a
1.9.b

de
van

Duizend
euro
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten
VTE

VTE

aantal

%

32
en

Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.1

de

Werkgelegenheid
gecreëerd (VTE) in de
visserijsector
of
in
aanvullende activiteiten
Werkgelegenheid
(VTE)
behouden
in
de
visserijsector
of
in
aanvullende activiteiten
Verandering in het aantal
werkgerelateerde
verwondingen
en
ongevallen
Verandering in het % van
de
werk
gerelateerde
verwondingen
en
ongevallen in verhouding
tot het totale aantal vissers

1.7

I.8:
Artikel
Gezondheid
veiligheid

in

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Verandering van de waarde
van de productie
Verandering
van
het
productievolume
Verandering
in
de
nettowinst

Duizend
euro

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

de
van

Werkgelegenheid
gecreëerd (VTE) in de
visserijsector
of
in
aanvullende activiteiten
Werkgelegenheid
(VTE)
behouden
in
de
visserijsector
of
in
aanvullende activiteiten
Verandering in het aantal
werkgerelateerde
verwondingen
en
ongevallen
Verandering in het % van

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

ton
Duizend
euro
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten
VTE

VTE

aantal
%
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de
werk
gerelateerde
verwondingen
en
ongevallen in verhouding
tot het totale aantal vissers
I.13: Artikel 36 Steun
voor de systemen voor
het
toewijzen
van
vangstmogelijkheden
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.3
1.6

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Verandering
in
de
nettowinst
Wijzigen
in
%
van
onevenwichtige vloten

Duizend
euro

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

%

I.15:
Artikel
38
Beperking
van
de
impact van de visserij
op het mariene milieu
en aanpassing van de
visserij
aan
de
bescherming
van
soorten
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.4.a

Verandering in ongewenste
vangsten (in ton)

1.4.b

Verandering in ongewenste
vangsten (in %)

1.5

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

de
van

Wijzigingen
in
ongewenste
vangsten
(ton)
Wijzigingen
in
ongewenste
vangsten (%)
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten

I.16:

Artikel
39
Innovatie in verband
met de instandhouding
van
biologische
rijkdommen van de zee
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.4.a

Omschrijving (2)

Verandering in ongewenste
vangsten (in ton)

Meeteenheid
(3)

Wijzigingen
in
ongewenste
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1.4.b

Verandering in ongewenste
vangsten (in %)

1.5

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

de
van

vangsten
(ton)
Wijzigingen
in
ongewenste
vangsten (%)
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten

I.17: Artikel 40, lid 1,
onder a) Bescherming
en herstel van de
mariene biodiversiteit
— verzamelen van afval
op zee
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

1.4.a

Verandering in ongewenste
vangsten (in ton)

1.4.b

Verandering in ongewenste
vangsten (in %)

1.5

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

de
van

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Wijzigingen
in
ongewenste
vangsten
(ton)
Wijzigingen
in
ongewenste
vangsten (%)
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten

I.18: Artikel 40, lid 1,
onder b) tot en met g),
en i), Bescherming en
herstel van de mariene
biodiversiteit
—
bijdragen tot een beter
beheer of een betere
instandhouding;
bouwen, installeren of
moderniseren van vaste
of
verplaatsbare
voorzieningen;
opstelling
van
beschermingsen
beheerplannen
voor
Natura 2000-gebieden
en
speciale
beschermingszones;
beheer, herstel en
monitoring
van
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beschermde mariene
gebieden, met inbegrip
van
Natura
2000gebieden;
vergroting
van milieubewustzijn;
deelname aan andere
acties met het oog op
de instandhouding en
de ontwikkeling van de
biodiversiteit
en
ecosysteemdiensten
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.5

1.10.a

1.10.b

Omschrijving (2)

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

Meeteenheid
(3)

de
van

Wijziging van de dekking
van Natura 2000 gebieden
die zijn aangewezen onder
de
Vogelen
Habitatrichtlijnen
Wijziging van de dekking
van andere ruimtelijke
beschermingsmaatregelen
onder Art. van de Richtlijn
2008/56 / EG

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten

km²

km²

I.19: Artikel 40, lid 1,
onder h) Bescherming
en herstel van de
mariene biodiversiteit
—totstandbrenging van
regelingen voor de
vergoeding van schade
aan vangsten die wordt
veroorzaakt
door
zoogdieren en vogels
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.1
1.2
1.3

1.5

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Verandering van de waarde
van de productie
Verandering
van
het
productievolume
Verandering
in
de
nettowinst

Duizend
euro

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

de
van

ton
Duizend
euro
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten
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1.7

1.8

1.9.a

1.9.b

Werkgelegenheid
gecreëerd (VTE) in de
visserijsector
of
in
aanvullende activiteiten
Werkgelegenheid
(VTE)
behouden
in
de
visserijsector
of
in
aanvullende activiteiten
2. Verandering in het
aantal
werkgerelateerde
verwondingen en
ongevallen
Verandering in het % van
de
werk
gerelateerde
verwondingen
en
ongevallen in verhouding
tot de totale vissers

VTE

VTE

aantal

%

I.20: Artikel 41, lid 1,
onder a) tot en met c),
Energie-efficiëntie en
mitigatie
van
de
klimaatverandering —
investeringen
in
uitrusting aan boord,
audits en regelingen
voor energie-efficiëntie,
studies
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.1
1.2
1.3

1.5

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Verandering van de waarde
van de productie
Verandering
van
het
productievolume
Verandering
in
de
nettowinst

Duizend
euro

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

de
van

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

on
Duizend
euro
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten

I.21: Artikel 41, lid 2,
Energie-efficiëntie en
mitigatie
van
de
klimaatverandering —
vervanging
of
modernisering
van
motoren
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)
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(4).

1.1
1.2
1.3

1.5

Verandering van de waarde
van de productie
Verandering
van
het
productievolume
Verandering
in
de
nettowinst
Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

de
van

Duizend
euro
ton
Duizend
euro
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten

I.23: Artikel 43, leden 1
en 3, Vissershavens,
aanlandingsplaatsen,
afslagen
en
beschuttingsplaatsen
— investeringen in de
verbetering van de
infrastructuur
van
vissershavens
en
afslagen
of
van
aanlandingsplaatsen en
beschuttingsplaatsen;
investeringen
ter
verhoging
van
de
veiligheid
van
de
vissers
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

1.1
1.2
1.3

1.5

1.7

1.8

1.9.a

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Verandering van de waarde
van de productie
Verandering
van
het
productievolume
Verandering
in
de
nettowinst

Duizend
euro

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

de
van

Werkgelegenheid
gecreëerd (VTE) in de
visserijsector
of
in
aanvullende activiteiten
Werkgelegenheid
(VTE)
behouden
in
de
visserijsector
of
in
aanvullende activiteiten
Verandering in het aantal
werkgerelateerde
verwondingen
en
ongevallen

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

ton
Duizend
euro
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten
VTE

VTE

aantal
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Verandering in het % van
de
werk
gerelateerde
verwondingen
en
ongevallen in verhouding
tot de totale vissers

1.9.b

%

I.24: Artikel 43, lid 2
Vissershavens,
aanlandingsplaatsen,
afslagen
en
beschuttingsplaatsen —
investeringen
ter
bevordering van de
naleving
van
de
verplichting tot het
aanlanden van alle
vangsten
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Wijzigingen in ongewenste
vangsten (ton)
Wijzigingen in ongewenste
vangsten (%)

1.4.a
1.4.b

Verandering
van
brandstofefficiëntie
visvangst

1.5

de
van

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

ton
%
Liter
brandstof /
ton
aangelande
vangsten

II.1: Artikel 47 Innovatie
in aquacultuur
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

Verandering in het volume
van
de
aquacultuurproductie
Wijziging van de waarde
van
de
aquacultuurproductie
Verandering
in
de
nettowinst

2.1

2.2
2.3
II.2: Artikel 48, lid
onder a) tot en met
en f) tot en met
Productieve
investeringen in
aquacultuur

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

ton
Duizend
euro
Duizend
euro

1,
d),
h)
de

Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)
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begunstigde
(4).

2.1

2.2
2.3

2.8
2.9

Verandering in het volume
van
de
aquacultuurproductie
Wijziging van de waarde
van
de
aquacultuurproductie
Verandering
in
de
nettowinst
Gecreëerde
werkgelegenheid
Behouden
werkgelegenheid

ton
Duizend
euro
Duizend
euro
VTE
VTE

II.3: Artikel 48, lid 1,
onder e), i) en j)
Productieve
investeringen in de
aquacultuur
—
hulpbronnenefficiëntie,
vermindering van het
watergebruik
en
gebruik van chemische
stoffen,
recirculatiesystemen
ter minimalisering van
het watergebruik
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

Omschrijving (2)

Verandering
van
het
productievolume
biologische aquacultuur
Verandering in het volume
van
het
productiecirculatiesysteem
Verandering
van
het
volume
van
aquacultuurproductie
gecertificeerd
onder
vrijwillige
duurzaamheidsregelingen
Aquacultuur
boerderijen
die milieudiensten leveren
Gecreëerde
werkgelegenheid
Behouden
werkgelegenheid

Meeteenheid
(3)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

ton

ton

ton

aantal

II.4: Artikel 48, lid 1,
onder k) Productieve
investeringen in de
aquacultuur
—
vergroting
van
de
energie-efficiëntie,
hernieuwbare energie
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Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

Omschrijving (2)

Verandering
van
het
productievolume
biologische aquacultuur
Verandering in het volume
van
het
productiecirculatiesysteem
Verandering
van
het
volume
van
aquacultuurproductie
gecertificeerd
onder
vrijwillige
duurzaamheidsregelingen
Aquacultuur
boerderijen
die milieudiensten leveren
Gecreëerde
werkgelegenheid
Behouden
werkgelegenheid

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

Meeteenheid
(3)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief

Resultaatindicator: waarde

ton

ton

ton

aantal

II.5: Artikel 49 Beheer-,
verzorgingsen
adviesdiensten
voor
aquacultuurbedrijven
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

Omschrijving (2)

Verandering in het volume
van
de
aquacultuurproductie
Wijziging van de waarde
van
de
aquacultuurproductie
Verandering
in
de
nettowinst

2.1

2.2
2.3

Meeteenheid
(3)

ton
Duizend
euro
Duizend
euro

II.6:
Artikel
50
Bevordering van het
menselijk kapitaal en
netwerkvorming
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

Gecreëerde
werkgelegenheid
Behouden
werkgelegenheid

2.8
2.9
IV.1:Artikel
Productieafzetprogramma's
Resultaatindicatoren

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

VTE
VTE

66
en
met

Omschrijving (2)

Meeteenheid
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betrekking tot de actie (1)

(3)

5.1.a
5.1.b
5.1.c

5.1.d
IV.2:
Artikel
Opslagsteun

Duizend
euro

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Wijziging in de waarde van
de eerste verkoop in PO's
Verandering in het volume
van de eerste omzet in PO's
Wijziging in de waarde van
de eerste verkoop in nietPO's
Verandering in het volume
van de eerste omzet in
niet-PO's

Duizend
euro

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

Wijziging in de waarde van
de eerste verkoop in PO's
Verandering in het volume
van de eerste omzet in PO's
Wijziging in de waarde van
de eerste verkoop in nietPO's
Verandering in het volume
van de eerste omzet in
niet-PO's

Duizend
euro

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

ton
Duizend
euro
ton

67

Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

5.1.a
5.1.b
5.1.c

5.1.d
IV.3:
Artikel
Afzetmaatregelen

Wijziging in de waarde van
de eerste verkoop in PO's
Verandering in het volume
van de eerste omzet in PO's
Wijziging in de waarde van
de eerste verkoop in nietPO's
Verandering in het volume
van de eerste omzet in
niet-PO's

resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

ton
Duizend
euro
ton

68

Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

5.1.a
5.1.b
5.1.c

5.1.d

ton
Duizend
euro
ton

IV.4:
Artikel
69
Verwerking van visserijen
aquacultuurproducten
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)
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(4).

5.1.a
5.1.b
5.1.c

5.1.d

Wijziging in de waarde van
de eerste verkoop in PO's
Verandering in het volume
van de eerste omzet in PO's
Wijziging in de waarde van
de eerste verkoop in nietPO's
Verandering in het volume
van de eerste omzet in
niet-PO's

Duizend
euro

Omschrijving (2)

Meeteenheid
(3)

ton
Duizend
euro
ton

VI.1: Artikel 76 Controle
en handhaving
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

Aantal
geconstateerde
ernstige inbreuken
Landingen
die
fysiek
gecontroleerd zijn

3.A.1
3.A.2
VI.2:
Artikel
Verzameling
gegevens

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

aantal
%

77
van

Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

Omschrijving (2)

3.B.1

Verhoging
van
percentage
van
vervulling
gegevensoproepen

Meeteenheid
(3)

het
de
van

%

VII.1:
Artikel
78
Technische bijstand op
initiatief
van
de
lidstaten
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

6.1

6.2.a

6.2.b

Omschrijving (2)

Toename
in
de
gemeenschappelijke
informatieuitwisselingsomgeving
(CISE) voor het toezicht op
het EU-maritieme domein
Verandering
van
de
dekking van Natura 2000
gebieden
die
zijn
aangewezen onder de
Vogel- en Habitatrichtlijnen
Wijziging van de dekking
van andere ruimtelijke
beschermingsmaatregelen

Meeteenheid
(3)

%

km²
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onder Art. van de Richtlijn
2008/56 / EG
VIII.1: Artikel 80, lid 1,
onder a) Integratie van
maritieme bewaking
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

6.1

6.2.a

6.2.b

Omschrijving (2)

Toename
in
de
gemeenschappelijke
informatieuitwisselingsomgeving
(CISE) voor het toezicht op
het EU-maritieme domein
Verandering
van
de
dekking van Natura 2000
gebieden
die
zijn
aangewezen onder de
Vogel- en Habitatrichtlijnen
Wijziging van de dekking
van andere ruimtelijke
beschermingsmaatregelen
onder Art. van de Richtlijn
2008/56 / EG

Meeteenheid
(3)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

%

VIII.2: Artikel 80, lid 1,
onder b) Bevordering
van de bescherming
van het mariene milieu
en
het
duurzame
gebruik
van
de
rijkdommen van de zee
en van de kust
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

6.1

6.2.a

6.2.b

Omschrijving (2)

Toename
in
de
gemeenschappelijke
informatieuitwisselingsomgeving
(CISE) voor het toezicht op
het EU-maritieme domein
Verandering
van
de
dekking van Natura 2000
gebieden
die
zijn
aangewezen onder de
Vogel- en Habitatrichtlijnen
Wijziging van de dekking
van andere ruimtelijke
beschermingsmaatregelen
onder Art. van de Richtlijn
2008/56 / EG

Meeteenheid
(3)

%

VIII.3: Artikel 80, lid 1,
onder c) Verbeteren
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van de kennis over de
toestand
van
het
mariene milieu
Resultaatindicatoren
met
betrekking tot de actie (1)

6.1

6.2.a

6.2.b

Omschrijving (2)

Toename
in
de
gemeenschappelijke
informatieuitwisselingsomgeving
(CISE) voor het toezicht op
het EU-maritieme domein
Verandering
van
de
dekking van Natura 2000
gebieden
die
zijn
aangewezen onder de
Vogel- en Habitatrichtlijnen
Wijziging van de dekking
van andere ruimtelijke
beschermingsmaatregelen
onder Art. van de Richtlijn
2008/56 / EG

Meeteenheid
(3)

Indicatief
resultaat,
verwacht door
de
begunstigde
(4).

Resultaatindicator: waarde
gevalideerd na uitvoering
(5)

%

km²
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2. Resultaatindicatoren: uitleg per indicator
1. UP1 bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve,
concurrerende en op kennis gebaseerde visserij

1.1. Verandering in de productiewaarde
Indicatorcode

RI_ UP1.1

Indicator titel

Verandering in de productiewaarde (in duizend euro)

Meeteenheid

In duizend euro

Definitie

Verandering in de totale jaarlijkse inkomsten uit de verkoop van vis
en aanverwante visserijproducten op het niveau van de
begunstigde (visser/onderneming).

Definitie - nadere
toelichting

•

Inbreng van de
begunstigde

•

•

•

De indicator heeft betrekking op de inkomsten UITSLUITEND van
vis en aanverwante visserijproducten.
Andere bronnen van inkomsten (bijv. zoals vermeld in de verlies
en winstrekening) moeten worden uitgesloten, tenzij indien van
zeer gering belang, bijvoorbeeld minder dan 10 % van de
ontvangsten
Totale jaarlijkse inkomsten UITSLUITEND uit de verkoop van vis
en aanverwante visserijproducten VÓÓR de operatie;
Totale jaarlijkse inkomsten UITSLUITEND uit de verkoop van vis
en aanverwante visserijproducten NA de operatie;

Referentieperiode voor
de specifieke actie

De periode meteen voor de verrichting en meteen na de voltooiing,
waarvoor de meest recente jaarlijkse gegevens beschikbaar zijn. Als
alternatief en indien beschikbaar kunnen ook de gemiddelden van
een meerjaarlijkse cyclus (bv. 3 jaar) worden gebruikt ter beperking
van de invloed van uitschietende jaren.

Berekening

Verandering in de productiewaarde (in duizend euro) = B-A
Waarbij:
• A = Totale jaarlijkse ontvangsten UITSLUITEND uit de
verkoop van vis en aanverwante visserijproducten VOOR
de operatie
• B = Totale jaarlijkse ontvangsten UITSLUITEND uit de
verkoop van vis en aanverwante visserijproducten NA de
operatie

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Totale jaarlijkse inkomsten uitsluitend uit de verkoop van vis en
aanverwante visserijproducten vóór de actie waarvoor de meest
recente jaarverslagen beschikbaar zijn.
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1.2 Verandering in het productievolume
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid

RI UP1.2
Verandering in het productievolume (in ton)
Ton

Definitie

Verandering in het totale jaarlijkse volume van het levend gewicht
van aanlandingen op het niveau van de begunstigde
(visser/onderneming).
• de indicator heeft betrekking op hoeveelheden die bestemd zijn
voor verkoop.

Definitie - nadere
toelichting
Inbreng van de
begunstigde

Referentieperiode voor
de specifieke actie

Berekening

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

•

Totale jaarlijkse omvang van het levend gewicht van
aanlandingen VOOR de operatie;
• Totale jaarlijkse omvang van het levend gewicht van
aanlandingen met het NA de operatie.
De periode meteen voor de verrichting en na de voltooiing,
waarvoor de meest recente jaarlijkse waarden beschikbaar zijn.
Subsidiair en indien beschikbaar kunnen ook de gemiddelden van
een meerjaarlijkse cyclus (bv. 3 jaar) worden gebruikt ter beperking
van de invloed van de uitschietende jaren.
Verandering in de productiewaarde (in ton) =B-A
Waarbij:
• A = Totale jaarlijkse volume van het levend gewicht bij
aanlandingen VOOR de operatie
• B = Totale jaarlijkse volume van het levend gewicht bij
aanlandingen NA de operatie
Totale jaarlijkse omvang van het levend gewicht van aanlandingen
vóór de actie waarvoor de meest recente jaarverslagen beschikbaar
zijn.
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1.3 Veranderingen in de netto winst
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid

RI UP1.3
Veranderingen in de netto winst (in duizend euro)
In duizend euro

Definitie

De variatie in het verschil tussen de inkomsten en de totale kosten
(de variabele en niet-variabele kosten die rechtstreeks kunnen
worden toegerekend aan een visserij-activiteit) voor een bepaalde
boekhoudkundige periode op het niveau van de begunstigde
(visser/onderneming).
In het kader van de EFMZV dient nettowinst niet te mogen worden
verlaagd door te betalen rentes en belastingen: d.w.z. de
nettowinst wordt vastgesteld op het niveau van het EBIT (winst
vóór rente en belastingen) niveau.

Definitie - nadere
toelichting

•
•
•
•
•

Aangiftes van begunstigden op basis van hun winst- en
verliesrekeningen of dergelijke verklaringen moeten worden
gebruikt;
Voor de gevallen waarin geen of een vereenvoudigde
boekhoud verplichting bestaat, dienen ramingen van de
begunstigde te worden gebruikt;
De indicator sluit interesten, belastingen, afschrijvingen en
opportuniteitskosten uit ter wille van de eenvoud en
betrouwbaarheid;
De indicator heeft ENKEL betrekking op de nettowinst uit
inkomsten die verband houden met visserijactiviteiten;
Netto winst uit andere bronnen van inkomsten (bijv. zoals
vermeld in de verlies winst rekening) moeten worden
uitgesloten, tenzij indien van gering belang, bijvoorbeeld bij
een bijdrage van minder dan 10 % van de nettowinst;

Inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie

• Jaarlijkse EBIT VÓÓR de ingreep
• Jaarlijkse EBIT NA de ingreep
De periode meteen voor de verrichting en na de voltooiing ervan,
waarvoor de meest recente jaarlijkse waarden beschikbaar zijn.
Subsidiair en indien beschikbaar kunnen ook de gemiddelden van
meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) worden gebruikt ter
beperking van de invloed van de uitschietende jaren.

Berekening

Mutaties in de netto winst (in duizend euro) = B-A
Waarbij:
• A = jaarlijkse EBIT VOOR de operatie
• B = jaarlijkse EBIT NA de operatie

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Jaarlijkse EBIT vóór de actie waarvoor de meest recente
jaarverslagen beschikbaar zijn.
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1.4 Verandering in ongewenste vangsten
Indicatorcode
Indicator titel
Subindicatoren
Meeteenheid
Definitie

Definitie – nadere
toelichting

Inbreng van de
begunstigde

Referentieperiode voor
de specifieke actie

RI UP1.4 (a) en (b)
Verandering in ongewenste vangsten
(a) Verandering in ongewenste vangsten (in ton).
(b) Verandering in ongewenste vangsten (%).
(a) Ton.
(b) %
(a) Verandering van het absolute volume van de vangsten van
ongewenste soorten en/of het aantal exemplaren kleiner dan de
toepasselijke minimum instandhoudingsreferentiegrootte en die
vallen onder de aanlandingsverplichting (LO) die is opgenomen in
art. 15 van Verordening. (EU) nr. 1380/2013 op het niveau van de
begunstigde (visser/onderneming).
(b) Wijziging van de verhouding tussen de sub-indicator a)/ totale
vangsten van soorten op het niveau van de begunstigde
(visser/onderneming).
• „wijziging” in de zin van „verlaging” wordt uitgedrukt als
negatieve waarde;
• Het totale volume is de referentie, flexibiliteitsmechanismen
omtrent quotacontingenten worden niet in aanmerking
genomen.
• De totale vangsten van soorten die vallen onder de
aanlandingsverplichting VOOR de ingreep.
• Totaal vangsten van soorten die vallen onder de
aanlandingsverplichting NA de ingreep.
De periode meteen voor de verrichting en na de voltooiing,
waarvoor de meest recente jaarlijkse waarden beschikbaar zijn.
Subsidiair en indien beschikbaar kunnen ook de gemiddelden van
meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) worden gebruikt ter
beperking van de invloed van de uitschietende jaren.
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Berekening

(a) Verandering in ongewenste vangsten (in ton) =
B*C*(1-D)-A*C
Waarbij:
• A = totale vangsten van soorten waarvoor de
aanlandingsverplichting geldt VOOR de operatie;
• B = totale vangsten van soorten waarvoor de
aanlandingsverplichting geldt NA de operatie;
• C = index van wetenschappelijke publicatie van
het gemiddelde volume van ongewenste
vangsten voor het betrokken vlootsegment;
• D = coëfficiënt die vangsten uit de
wetenschappelijke publicatie voor de
vermindering van de hoeveelheid ongewenste
vangsten door gebruik te maken van specifieke
selectief vistuig.
(b) Verandering in ongewenste vangsten (%) = D
Waarbij:
• D = als hierboven

De uitgangswaarde voor de
specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage III,
rubriek 37)

Het is moeilijk om een uitgangswaarde voor deze
indicator vast te stellen vanwege het ontbreken van
historische gegevens.
Vandaar dat de monitoring van OP’s afhankelijk zal zijn
van de referentiegegevens over de totale vangsten en op
indexen en coëfficiënten aanvaard door de lidstaten als
betrouwbaar, geproduceerd door relevante
onderzoeksinstituten, of door beschikbare gegevens van
de visserijtakken die de LO geïmplementeerd hebben. Het
uitgangswaarde wordt dan berekend en niet gemeten.
Voor de doeleinden van het OP toezicht zou dit
voldoende moeten zijn.
Indicatieve beschikbare gegevens die op een later tijdstip
beschikbaar zijn, bv. op basis van steekproeven van
teruggooi uitgevoerd door lidstaten of andere
organisaties uit de gegevens met betrekking tot de LO,
kunnen worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden om te
controleren en/of kalibreren van de gebruikte indexen en
coëfficiënten.
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1.5 Verandering in brandstofefficiëntie van de visvangst
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid
Definitie

Definitie – nadere
toelichting

RI UP1.5
Verandering in brandstofefficiëntie van de visvangst (in liter
brandstof/ton aangelande vangst)
Liter/ton
Wijziging van de verhouding tussen de hoeveelheid verbruikte
energie (uitgedrukt in liter brandstof) en de output (uitgedrukt in
ton levend gewicht van de aanlandingen voor menselijke
consumptie) op het niveau van de begunstigde
(visser/onderneming).
•
•
•

•

Inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie

Berekening

•
•

„wijziging” in de zin van „verlaging” wordt uitgedrukt als
negatieve waarde;
in het geval van de vervanging van de motor, dient alleen de
hoofdmotor in acht genomen te worden.
Ingeval brandstofverbruik gerapporteerd wordt als kosten in
plaats van liter, dient de gemiddelde jaarlijkse prijs voor
brandstof te worden gebruikt. Deze zijn gewoonlijk
beschikbaar door brandstofleveranciers of exploitanten van
het vaartuig.
In sommige lidstaten wordt voor grotere vaartuigen de
brandstof bepaald in massa en niet in volume-eenheden (ton
in plaats van liter); In deze gevallen dient de
omrekeningsfactor van ong. 1l = 0,82 kg te worden toegepast.
Jaarlijks brandstofverbruik VOOR en NA de ingreep.
Jaarlijks volume in levend gewicht van aanlandingen VOOR en
NA de ingreep.

De termijn voor de ingreep en na voltooiing, waarvoor de meest
recente jaarlijkse waarden bestaan.
Als alternatief en indien beschikbaar, kunnen ook de gemiddelden
van meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) gebruikt worden ter
beperking van de invloed van jaren met uitschieters.
Verandering in brandstofefficiëntie van de visvangst = B/D-A/C
Waarbij:
• A = jaarlijkse brandstofverbruik VÓÓR de ingreep
• B = jaarlijkse brandstofverbruik NA de ingreep
• C = jaarlijkse volume van de aangelande vangst VÓÓR de
ingreep
• D = de jaarlijkse omvang van de aangelande vangsten NA
de ingreep

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

De begunstigde registreert het jaarlijkse brandstofverbruik en de
jaarlijkse hoeveelheden in levend gewicht van vóór de ingreep
waarvoor de meest recente jaarverslagen beschikbaar zijn.
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1.6 Verandering in het percentage van onevenwichtige vloten
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid

RI UP 1.6
Verandering in het percentage onevenwichtige vloten
%

Definitie

Verandering in het percentage onevenwichtige vloten is de
verhouding tussen het percentage onevenwichtige vloten nadat de
ingrepen zijn afgerond en het percentage onevenwichtige vloten bij
de start van het programma.
Het percentage onevenwichtige vloten is het aantal
onevenwichtige vlootsegmenten gedeeld door het aantal van alle
vlootsegmenten.
Een vlootsegment wordt beschouwd als onevenwichtig in
overeenstemming met de „Richtlijnen voor de analyse van het
evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden volgens
art. 22 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees
Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid”
(COM(2014) 545 finaal van 2.9.2014).
• Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1014/2014 bepaalt dat
de uitgangssituatie van de indicator wordt vastgesteld
„overeenkomstig met de geraamde startwaarden in de
OP’s van het EFMZV”. Echter, zijn die er in de meeste OP’s
niet.
• Daarom, is het mogelijk dat de referentiewaarde genomen
wordt uit het verslag van de lidstaten over het evenwicht
tussen de vangstcapaciteit van de vloot en de
vangstmogelijkheden van het jaar vóór de invoering van de
ingreep (overeenkomstig artikel 22, lid 2, van Verordening
(EU) nr. 1380/2013).
• Indien dergelijk verslag niet voldoende informatie bevat
voor de berekening van het percentage onevenwichtige
vloten, dienen de lidstaten deze beoordeling te doen voor
de berekening van de Resultaatsindicator, gebaseerd op de
desbetreffende richtlijn (COM(2014) 545 finaal van
2.9.2014).

Definitie – nadere
toelichting

De inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie

De begunstigden zijn meestal niet in staat de gegevens te
verstrekken die nodig zijn voor de berekening van deze indicator.
De tijd vóór en na de ingreep waarvoor de meest recente jaarlijkse
waarden ter beschikking zijn (d.w.z. de recente versie van de
Nationale verslagen over het evenwicht tussen de vangstcapaciteit
van hun vloten en hun vangstmogelijkheden die de lidstaten
jaarlijks moeten indienen bij de Commissie (overeenkomstig
artikel 22, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013).
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Berekening

Verandering in het percentage onevenwichtige vloten = (B/DA/C)/E
Waarbij:
• A = Aantal onevenwichtige vlootsegmenten VÓÓR de
operatie
• B = Aantal onevenwichtige vlootsegmenten NA de operatie
• C = aantal van alle vlootsegmenten VÓÓR de operatie
• D = aantal van alle vlootsegmenten NA de operatie
• E = A/C
Indien bepaalde gegevens voor een bepaald vlootsegment
ontbreken, kunnen zij worden vervangen door schattingen.

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Verordening 1014/2014 vermeldt in voetnoot 13: „geraamde
startwaarden in de OP’s van het EFMZV”
De waarde kan het meest actuele beschikbare punt ten tijde van de
indiening van de aanvraag door de begunstigde zijn.
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1.7 Gecreëerde werkgelegenheid in de visserijsector of bij de aanvullende
activiteiten
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid
Definitie

Definitie — verdere
verduidelijking

RI_UP1.7
Gecreëerde werkgelegenheid (VTE) in de visserijsector of bij de
aanvullende activiteiten
VTE.
Aantal personen in een of andere vorm van nieuwe of
gecompenseerde werkgelegenheid in de visserij- of maritieme
sector (als werknemer of zelfstandige, voor loon, winst of
verhoging van het gezinsinkomen) op het niveau van de
begunstigde (visser/onderneming).
Zij worden uitgedrukt in voltijdequivalenten (VTE) op basis van het
nationale VTE coëfficiënt.










Inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie

Posities moeten worden ingevuld en leiden tot een
toename van het totale aantal banen in de onderneming.
Indien de totale werkgelegenheid niet tot een verhoging
leidt dan is de waarde nul.
Personen die tijdelijk tewerkgesteld worden ter
verwezenlijking van het project, bijvoorbeeld op het gebied
van infrastructuur, dienen niet te worden geregistreerd als
het scheppen van banen.
Functies worden verwacht permanent te zijn, of - in het
geval van seizoengebonden arbeidsplaatsen - terugkerend.
Banen worden beschouwd op het niveau van de
onderneming. De oorsprong van de ambtsbekleder wordt
niet bekeken zolang dat ze rechtstreeks bijdraagt aan de
toename van het totale aantal banen in de onderneming.
De indicator houdt geen rekening met kwalitatieve
factoren zoals het salaris.
Een zelfstandige moet worden beschouwd als 1 VTE indien
er een gebrek is aan geregistreerde werkuren.
Wat betreft Art.29.1/29.3, dienen ook bezoldigde stagiairs
als „nieuwe functies” te worden beschouwd.

Aantal nieuwe banen (die op aannemelijke gronden kunnen
worden toegeschreven aan de steun uit het EFMZV). Jaarlijkse
arbeidstijd per nieuwe baan.
De periode meteen voor de actie en na voltooiing, waarvoor de
meest recente jaarlijkse waarden bestaan.
Alternatief, en indien beschikbaar, kunnen ook de gemiddelden
van meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) gebruikt worden ter
beperking van de invloed van jaren met uitschieters. Als gevolg
van de aard van bepaalde maatregelen (bv. art.29)kan enige
vertraging tot het scheppen van werkgelegenheid worden
verwacht; twee jaar zouden in dat geval voldoende moeten zijn.

24

EFMZV: Resultaatsindicatoren
Berekening

Gecreëerde werkgelegenheid (VTE) = som (Ai * Bi/C)
Waarbij:
 Ai = Nieuw aangeworven persoon NA de aanvang van de
actie. „Nieuw aangeworven persoon” is een persoon in
een bepaalde vorm van gecompenseerde tewerkstelling in
de visserij of de maritieme sector (als werknemer of
zelfstandige, voor loon, winst of verhoging van het
gezinsinkomen), die voor de actie niet bestond;
 Bi = „arbeidstijdseenheden per jaar”, dat wil bijvoorbeeld
zeggen het aantal werkelijk gepresteerde uren of dagen
per nieuwe werknemer;
 C = „VTE coëfficiënt”, dat wil zeggen het nationale
referentie aantal voor een voltijdse tewerkstelling, bv.
1720 uren/jaar.

De uitgangswaarde voor
de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Nul
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1.8 Behouden werkgelegenheid in de visserijsector of bij aanvullende
activiteiten
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid
Definitie

Definitie – nadere
toelichting

RI UP1.8
Behouden werkgelegenheid (VTE) in de visserijsector of bij
aanvullende activiteiten
VTE.
Aantal personen in een of andere vorm van reeds bestaande
gecompenseerde werkgelegenheid in de visserij- of maritieme sector
(werknemer of zelfstandige voor loon, winst of verhoging van het
gezinsinkomen) van wie de banen in gevaar waren en die mogelijk
verloren dreigden te gaan zonder EFMZV interventie op het niveau
van de begunstigde (visser/onderneming).
Zij worden uitgedrukt in voltijdequivalenten (VTE) op basis van het
nationale VTE-coëfficiënt.
•
•
•
•

De indicator houdt geen rekening met kwalitatieve factoren
zoals het salaris.
Banen worden verwacht permanent, of - in het geval van
seizoengebonden arbeidsplaatsen – terugkerend te zijn.
Er wordt van uitgegaan dat alle banen in de visserijsector of
bij aanvullende activiteiten een groot risico lopen.
Een zelfstandige dien te worden beschouwd als 1 VTE
wanneer er een gebrek is aan werkuurregistratie.

Inbreng van de
begunstigde

Aantal personen in een of andere vorm van reeds bestaande
gecompenseerde werkgelegenheid.
Jaarlijkse arbeidstijd per persoon.

Referentieperiode
voor de specifieke
actie

De periode meteen voor de actie en na voltooiing, waarvoor de
meest recente jaarlijkse waarden bestaan.
Alternatief, en indien beschikbaar, kunnen ook de gemiddelden van
meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) gebruikt worden ter beperking
van de invloed van jaren met uitschieters.

Berekening

Behouden werkgelegenheid (VTE) =
Som (Ai * Bi/C)

De uitgangswaarde
voor de specifieke
actie
(Reg.480/2014,
bijlage III, rubriek 37)

Waarbij:
• Ai = de persoon in enige vorm van reeds bestaande
gecompenseerde tewerkstelling op het niveau van de
begunstigde (visser/onderneming) in de visserij of de
maritieme sector;
Bi = „Werktijdeenheid per jaar”, d.w.z. het aantal werkelijk
•
gewerkte uren of dagen per persoon zoals hierboven
beschreven;
• C = „VTE coëfficiënt”, d.w.z. het nationale referentie aantal
voor een voltijdse tewerkstelling, bv. 1720 uren/jaar.
Nul.
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3.1.9 Verandering in de arbeid gerelateerde letsels en ongevallen
Indicatorcode
Indicator titel
Subindicatoren

RI UP1.9
Verandering in de arbeid gerelateerde letsels en ongevallen
(a) Verandering in het aantal arbeidsgerelateerde letsels en
ongevallen op het niveau van de begunstigde
(visser/onderneming).
(b) Verandering in het percentage arbeid gerelateerde letsels en
ongevallen ten opzichte van het totale aantal vissers.

Meeteenheid

(a) (Heel) getal.
(b) %

Definitie

(a) Verandering van het absolute aantal arbeid gerelateerde
letsels en ongevallen in de visserij per jaar.
Een letsel is een lichamelijke schade op biologisch niveau als gevolg
van een acute blootstelling aan energie (zijnde mechanisch,
thermisch, elektrisch, chemisch of in de vorm van straling), die
inwerkt op het lichaam in dergelijke mate die de drempel van de
fysiologische tolerantie overschrijdt.
De definitie van een „arbeidsongeval” varieert in verschillende
lidstaten, maar omvat in de regel elk letsel dat optreedt wanneer
de persoon zich op een plaats om te werken bevindt, d.w.z. aan
boord van een vaartuig.
Visser is „iedere persoon die een beroepsactiviteit uitoefent aan
boord van een visvaartuig, alsmede stagiairs en leerlingen, met
uitzondering van walpersoneel dat werkzaamheden aan boord van
een vaartuig uitvoert aan de kade en havenloodsen”
(overeenkomstig Richtlijn van de Raad 93/103//EC- artikel 2(e)).
(b) Verandering in de verhouding tussen sub-indicator (a) en het
totale aantal vissers.

Definitie – nadere
toelichting

• „wijziging” in de zin van „verlaging” wordt uitgedrukt als
negatieve waarde;
• Zonder onderscheid op basis van soort, ernst enz. van arbeid
gerelateerde letsels en ongevallen;
• Elk geval van arbeid gerelateerde letsels en ongevallen komt
overeen met één visser.
Voor sub-indicator (a) Aantal arbeid gerelateerde letsels en
ongevallen VOOR en NA de actie.
Voor sub-indicator (b) geen informatie.
De periode meteen voor de actie en na voltooiing, waarvoor de
meest recente jaarlijkse waarden bestaan.
Alternatief, en indien beschikbaar, kunnen ook de gemiddelden van
meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) gebruikt worden ter
beperking van de invloed van jaren met uitschieters.

De inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie
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Berekening

(a) Verandering in het aantal arbeid gerelateerde letsels en
ongevallen =
B-A
Waarbij:
• A = jaarlijkse totale aantal arbeid gerelateerde letsels en
ongevallen per jaar VOOR de actie.
• B = jaarlijkse totale aantal arbeid gerelateerde letsels en
ongevallen per jaar NA de operatie.
(b) Verandering in het percentage arbeid gerelateerde letsels en
ongevallen ten opzichte van het totale aantal vissers = (B/C-A/D)/E.

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)
Opmerkingen

Waarbij:
• A = als hierboven
• B = als hierboven
• C = totaal aantal vissers in de LS NA de actie voor het
betrokken jaar (jaren)
• D = totaal aantal vissers in de LS VOOR de actie voor het
betrokken jaar (jaren)
• E = B/D
Totaal aantal arbeid gerelateerde letsels en ongevallen per jaar
vóór de actie waarvoor de meest recente jaarverslagen beschikbaar
zijn.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de begunstigden
die een uitgangswaarde van nul ongevallen en verwondingen
rapporteren. Zij kunnen formeel geen enkele vermindering van
ongevallen en letsels rapporteren, hoewel zij investeren en
bijdragen tot gezondheid en de veiligheid. In dit geval kan een
programma-specifieke indicator worden vastgesteld die het
beoogde effect kwantificeert.
Deze indicator is niet geschikt voor de weergave van het effect van
de maatregelen, zoals de discussie over „nul verbetering” aangeeft.
Een alternatieve indicator kan in de toekomst worden overwogen.
Een bruikbaar alternatief is het „aantal vissers die betrokken zijn bij
de actie” dat wordt gerapporteerd in context van art. 97.1
rapportage (zie CIR (EU) nr. 1242/2014, bijlage V, I.8). De MA dient
er in deze context voor te zorgen dat er betrouwbare cijfers
worden aangeleverd.
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1.10 Verandering in de dekking van beschermde mariene gebieden die
onder Unieprioriteit 1 vallen
Indicatorcode
Indicator titel
Subindicatoren

Meeteenheid

Definitie

Definitie – nadere
toelichting

De inbreng van de
begunstigde

Referentieperiode voor
de specifieke actie
Berekening

RI UP1.10
Verandering in de dekking van beschermde mariene gebieden die
onder Unieprioriteit 1 vallen
(a) Verandering in de dekking van Natura 2000 gebieden
aangewezen volgens de Vogel- en de Habitatrichtlijnen (km²).
(b) Verandering in de dekking van andere ruimtelijke
beschermingsmaatregelen op grond van Artikel 13.4 van Richtlijn
2008/56/EG (km²).
(a) km²
(b) km²
Verandering in de mate van beschermde mariene zones (MPA’s).
MPA’s zijn:
(a)
Een (zee of binnenland) gebied dat behoort tot het
Natura 2000-netwerk van gebieden (speciale
beschermingszones (SBZ) volgens de Vogelrichtlijn en de
speciale onderhoudsgebieden (SAC) op grond van de
Habitatrichtlijn) aangewezen ter behoud van de natuurlijke
leefgebieden en soorten van in het wild levende dieren die
zeldzaam, bedreigd of kwetsbaar zijn in de Europese Unie.
(b)
Een gebied dat onder een ruimtelijke
beschermingsmaatregel valt in de zin van Artikel 13.4 van
Richtlijn 2008/56/EG. Een ruimtelijke
beschermingsmaatregel is elke ruimtelijke beperking of het
beheer van menselijke activiteiten met het oog op de
bescherming van de biodiversiteit en ter ondersteuning of
stopzetting van bepaalde industriële of recreatieve
activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de
bescherming/behoud van biodiversiteit.
 Voor de toepassing van NATURA 2000, dient enkel naar
mariene gebieden verwezen te worden wanneer Art. 44.6.
binnenvisserij niet opgenomen is in het OP. Als Art. 44.6
binnenvisserij is opgenomen dan dienen de binnenlandse
Natura 2000 gebieden ook te worden overwogen.
 De MPA dient in zijn geheel te worden beschouwd, d.w.z.
dat het hele gebied moeten worden opgenomen (zoals
omschreven in het aangewezen gebiedsdecreet), ongeacht
de specifieke omvang van een maatregel. Het is voldoende
dat een concrete actie zich bevindt binnen het aangewezen
gebied in de MPA.
De ruimtelijke dimensie van de betrokken MPA’s.
Aandacht dient te worden besteed aan de correcte afhandeling van
de meeteenheid (km²) en de noodzakelijke transformatie van
andere ruimtelijke eenheden (hectare of acre of andere).
De periode direct vóór de actie en tot en met 3 jaar na de
voltooiing
Verandering in de dekking van MPA’s die relevant zijn voor UP 1 =
Oppervlakte van beschermde mariene gebieden (gecreëerd ten
gevolge van een EFMZV-actie) bij het finaliseren van de actie.
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De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Nul.
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2. UP2 bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve,
competitieve en op kennis gebaseerde aquacultuur

2.1. Verandering in het productievolume van de aquacultuur
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid

RI UP2.1
Verandering in het volume van de aquacultuurproductie (in ton)
Ton

Definitie

Verandering in het totale jaarlijkse productievolume, op het niveau
van de begunstigde (producent/onderneming).
“Volume” betekent:
(a) voor vis, schaal- en schelpdieren en andere aquatische
organismen het levend gewicht equivalent van het product. Bij
schelpdieren wordt het gewicht van de schelp meegeteld;
(b) voor waterplanten, het natte gewicht van het product.
(bron: Verordening nr. 762/2008, Bijlage I)

Definitie – nadere
toelichting
Inbreng van de
begunstigde

• de indicator heeft betrekking op hoeveelheden die bestemd
zijn voor verkoop.
• Totale jaarlijkse productievolume, uitgedrukt in equivalent
levend gewicht/nat gewicht VOOR de actie
• Totale jaarlijkse productievolume, uitgedrukt in equivalent
levend gewicht/nat gewicht NA de actie
De periode meteen voor de actie en na voltooiing, waarvoor de
meest recente jaarlijkse waarden bestaan.
Alternatief, en indien beschikbaar, kunnen ook de gemiddelden van
meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) gebruikt worden ter
beperking van de invloed van jaren met uitschieters.

Referentieperiode voor
de specifieke actie

Berekening

Verandering in het volume van de aquacultuurproductie (in ton)
= B-A
Waarbij:
• A = totale jaarlijkse productievolume, uitgedrukt in
equivalent levend gewicht/nat gewicht VOOR de actie
• B = totale jaarlijkse productievolume, uitgedrukt in
equivalent levend gewicht/nat gewicht NA de actie

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Totale jaarlijkse hoeveelheid equivalent levend gewicht/nat
gewicht vóór de actie waarvoor de meest recente jaarverslagen
beschikbaar zijn.
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2.2 Verandering in de waarde van de aquacultuurproductie
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid
Definitie

Definitie – nadere
toelichting

Inbreng van de
begunstigde

Referentieperiode voor
de specifieke actie

Indicatorcode
Berekening

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

RI UP2.2
Verandering in de waarde van de aquacultuurproductie (in
duizend euro)
In duizend euro
Verandering in de totale jaarlijkse opbrengsten uit de verkoop van
aquacultuurproducten op het niveau van de begunstigde,
(producent/onderneming).
• De indicator heeft ALLEEN betrekking op de opbrengsten
uit de verkoop van aquacultuurproducten die aan de
begunstigde kunnen worden toegewezen (inclusief
verwerkte producten uit zijn eigen primaire productie).
• Enige andere bronnen van inkomsten (bv. doorverkoop)
dienen te worden uitgesloten, tenzij dat ze van gering
belang zijn, bijvoorbeeld minder dan 10 % van de
opbrengsten.
•

De totale jaarlijkse opbrengsten uit de eerste verkoop van
aquacultuurproducten VOOR de actie
• De totale jaarlijkse opbrengsten uit de eerste verkoop van
aquacultuurproducten NA de actie
De periode meteen voor de actie en na voltooiing, waarvoor de
meest recente jaarlijkse waarden bestaan.
Alternatief, en indien beschikbaar, kunnen ook de gemiddelden van
meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) gebruikt worden ter
beperking van de invloed van jaren met uitschieters.
RI UP2.2
Verandering in de waarde van de aquacultuurproductie (in
duizend euro) =
B-A
Waarbij:
• A = Totale jaarlijkse opbrengst uit de verkoop van
aquacultuurproducten VOOR de actie
• B = Totale jaarlijkse opbrengst uit de verkoop van
aquacultuurproducten NA de operatie
Totale jaarlijkse opbrengst vanuit de eerste verkoop van
aquacultuurproducten, vóór de actie waarvoor de meest recente
jaarverslagen beschikbaar zijn.
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2.3 Verandering in de netto winst
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid

RI UP2.3
Verandering in de netto winst (in duizend euro)
In duizend euro

Definitie

De verandering in het verschil tussen de inkomsten en de totale
kosten (variabele en niet-variabele kosten die rechtstreeks kunnen
worden toegeschreven aan een aquacultuurproductie-activiteit)
voor een bepaalde boekhoudkundige periode op het niveau van de
begunstigde (producent/onderneming).
In het kader van het EFMZV dient nettowinst niet te worden
verlaagd door interesten en te betalen belastingen: d.w.z. dat de
nettowinst wordt vastgesteld op het niveau van de EBIT (Earnings
Before Interests and Taxes).

Nadere toelichting —
definitie

Inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie

Berekening

•

Aangiftes van begunstigden op basis van hun winst- en
verliesrekeningen of vergelijkbare verklaringen dienen te
worden gebruikt;
• Voor de gevallen waarin geen of een vereenvoudigde
boekhoudverplichting bestaat, dienen ramingen van de
begunstigde te worden gebruikt;
• De indicator sluit interesten, belastingen, afschrijvingen en
opportuniteitskosten uit ter bevordering van de eenvoud
en betrouwbaarheid;
• Jaarlijkse EBIT VOOR de actie
• Jaarlijkse EBIT NA de actie
De periode meteen voor de actie en na voltooiing, waarvoor de
meest recente jaarlijkse waarden bestaan.
Alternatief, en indien beschikbaar, kunnen ook de gemiddelden van
meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) gebruikt worden ter
beperking van de invloed van jaren met uitschieters.
Verandering in de netto winst (in duizend euro)
= B-A
Waarbij:
• A = jaarlijkse EBIT VÓÓR de operatie
• B = jaarlijkse EBIT NA de operatie

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

EBIT vóór de actie waarvoor de meest recente jaarverslagen
beschikbaar zijn.
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2.4 Verandering in het productievolume van de biologische aquacultuur
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid
Definitie

Inbreng van de
begunstigde

Referentieperiode voor
de specifieke actie
Indicatorcode
Berekening

RI UP2.4
Verandering in het productievolume van de biologische
aquacultuur (in ton)
Ton.
Verandering in het jaarlijkse productievolume (in ton) van
biologische aquacultuurbedrijven (H&N) op het niveau van de
begunstigde (producent/onderneming).
“Volume” betekent:
(a) voor vis, schaal- en schelpdieren en andere aquatische
organismen het levend gewicht equivalent van het product.
Bij schelpdieren wordt het gewicht van de schelp
meegeteld;
(b)
voor waterplanten, het natte gewicht van het
product.
(bron: Verordening nr. 762/2008, Bijlage I)
“Biologische aquacultuur” in de zin van Raadsverordening (EG)
nr. 834/2007 en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 710/2009
van de Commissie.
• Totale jaarlijkse volume van de biologische
aquacultuurproductie VÓÓR de actie.
• Totale jaarlijkse volume van de biologische
aquacultuurproductie NA de actie.
De periode vóór de actie (meest recente jaarlijkse waarden,
bijvoorbeeld het gemiddelde van de laatste 3 jaar) en tot 5 jaar na
de voltooiing (meest recente jaarlijkse waarden), op basis van de
nationale wetgeving voor biologische productie.
RI UP2.4
Verandering in het productievolume van de biologische
aquacultuur = B-A
Waarbij:
• A = som van het productievolume (in ton) in levend/nat
gewicht van de biologische aquacultuur voor menselijke
consumptie VÓÓR de operatie
• B = som van het productievolume (in ton) in levend/nat
gewicht van de biologische aquacultuur voor menselijke
consumptie NA de operatie

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Productievolume van de biologische aquacultuur vóór de actie
waarvoor de meest recente jaarverslagen beschikbaar zijn.
Voor concrete acties in het kader van art. 53 Omschakeling naar
milieubeheer- en milieu-auditregelingen en naar biologische
aquacultuur, dient de uitgangswaarde nul te zijn. Voor concrete
acties in het kader van art. 48 Productieve investeringen in
aquacultuur kan de uitgangswaarde nul zijn.
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2.5 Verandering in het productievolume van recirculatiesystemen
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid
Definitie

RI UP2.5
Verandering in het productievolume van recirculatiesystemen (in
ton)
Ton.
Productie (in ton) van aquacultuurbedrijven die gebruik maken van
recirculatiesystemen op het niveau van de begunstigde
(producent/onderneming), ingeval de begunstigde uitsluitend
produceert door gebruik van recirculatiesystemen OF op het niveau
van het systeem/eenheid indien gemengd.
De definitie van „recirculatiesystemen” is gegeven in de Eurostat
Verordening (Verordening (EG) nr. 762/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de indiening
door de lidstaten van statistieken over aquacultuur en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 788/96 van de Raad).
“Volume” betekent:
(a) voor vis, schaal- en schelpdieren en andere aquatische
organismen het levend gewicht equivalent van het product.
Bij schelpdieren wordt het gewicht van de schelp
meegeteld;
(b) voor waterplanten, het natte gewicht van het product.
(bron: Verordening nr. 762/2008, Bijlage I)

Definitie – nadere
toelichting
Inbreng van de
begunstigde

Referentieperiode voor
de specifieke actie
Indicatorcode
Berekening

Alle types van recirculatiesystemen vallen onder deze definitie,
d.w.z. ook open of gesloten systemen.
• Jaarlijkse totale productievolume door gebruik van
recirculatiesystemen VÓÓR de actie;
• Jaarlijkse totale productievolume door gebruik van
recirculatiesystemen NA de actie.
De periode vóór de actie (meest recente jaarlijkse waarden) en tot
3 jaar na de uitvoering of, indien langer, afhankelijk van de
nationale wetgeving (meest recente jaarlijkse waarde).
RI UP2.5
Verandering in het productievolume van recirculatiesystemen = B-A
Waarbij:
• A = Som van de aquacultuurproductie in levend/nat
gewicht (t) in recirculatiesystemen voor menselijke
consumptie VÓÓR de actie
• B = som van de aquacultuurproductie in levend/nat
gewicht (t) in recirculatiesystemen voor menselijke
consumptie NA de actie

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

In het geval van een nieuw systeem is de uitgangswaarde nul;
In het geval van een investering in een geïnstalleerd
recirculatiesystemen is de referentiesituatie het jaarlijkse totale
productievolume dat gebruik maakt van recirculatiesystemen vóór
de actie waarvoor de meest recente jaarverslagen beschikbaar zijn.
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2.6 Verandering in het productievolume van de aquacultuur die is
gecertificeerd in het kader van vrijwillige duurzaamheidsprogramma’s
Indicatorcode
Indicator titel

RI UP2.6
Verandering in het productievolume van de aquacultuur die is
gecertificeerd in het kader van vrijwillige
duurzaamheidsprogramma’s (in ton)

Meeteenheid

Ton

Definitie

Verandering in de productie van boerderijen die steun hebben
ontvangen in het kader van art. 53 of art. 48 van het EFMZV en
gecertificeerd zijn in het kader van vrijwillige
duurzaamheidsprogramma’s op het niveau van de begunstigde
(producent/onderneming).
“Volume” betekent:
(a)
voor vis, schaal- en schelpdieren en andere
aquatische organismen het levend gewicht equivalent van
het product. Bij schelpdieren omvat het levend gewicht het
gewicht van de schelp;
(b)
voor waterplanten, geldt het natte gewicht van het
product.
(bron: Verordening nr. 762/2008, bijlage I)
• Alle soorten vrijwillige duurzaamheidsprogramma’s vallen
onder deze definitie, zolang de MA’s ze als deugdelijk en
geldig beschouwen (bv. niet enkel als een
publiciteitsmaatregel).

Definitie – nadere
toelichting

Inbreng van de
begunstigde

Referentieperiode voor
de specifieke actie
Berekening

•
•

Totale jaarlijkse productievolume in het kader van
vrijwillige duurzaamheidsprogramma’s VÓÓR de actie;
Totale jaarlijkse productievolume in het kader van
vrijwillige duurzaamheidsprogramma’s NA de actie.

De periode vóór de actie (meest recente jaarlijkse waarde) en tot 5
jaar na de voltooiing (meest recente jaarlijkse waarde).
Verandering in het productievolume van de aquacultuur die is
gecertificeerd in het kader van vrijwillige
duurzaamheidsprogramma’s = B-A
Waarbij:
• A = totale jaarlijkse productievolume in het kader van
vrijwillige duurzaamheidsprogramma’s VÓÓR de actie; indien
de begunstigde voor het eerst een vrijwillig
duurzaamheidsprogramma introduceert, dan: A = 0
• B = totale jaarlijkse productievolume in het kader van
vrijwillige duurzaamheidsprogramma’s NA de actie.

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Nul indien de begunstigde voor het eerst een vrijwillig
duurzaamheidsprogramma introduceert;
Totale jaarlijkse productievolume in het kader van vrijwillige
duurzaamheidsprogramma’s VOOR de actie als de begunstigde een
vrijwillig duurzaamheidsprogramma vernieuwd of uitbreid.
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2.7 Aquacultuurbedrijven die milieudiensten aanbieden (aantal bedrijven)
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid

RI UP2.7
Aquacultuurbedrijven die milieudiensten aanbieden (aantal
bedrijven)
(Heel) getal.

Definitie

Bedrijven die steun ontvingen uit hoofde van art. 54 van het
EFMZV.
Milieudiensten verwijzen naar kwalitatieve en kwantitatieve
functies van natuurlijke hulpbronnen (grond, water, lucht en de
daarmee samenhangende ecosystemen en hun biota) verband
houdende met de verkoopspotentieel, productie, recreatie en
andere daarmee samenhangende behoeften van mensen.

Inbreng van de
begunstigde

—

Referentieperiode voor
de interne werking

Aantal gesteunde bedrijven wordt jaarlijks door de BA
geregistreerd voor art.54.1 (a) en (b).
Voor concrete acties in het kader van art. 54.1 c) tot 5 jaar na de
operatie.
Aquacultuurbedrijven die milieudiensten aanbieden (aantal
landbouwbedrijven) = A = AANTAL

Berekening

Wanneer
A = aantal bedrijven betrokken is bij exploitatie; er wordt van
uitgegaan dat dit 1 is.
De basislijn voor de
interne werking
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Nul.

37

EFMZV: Resultaatsindicatoren
2.8 Gecreëerde werkgelegenheid
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid

RI UP2.8
Gecreëerde werkgelegenheid (VTE)
VTE.

Definitie

Aantal personen in een of andere vorm van nieuw opgerichte en
gecompenseerde werkgelegenheid in de aquacultuursector (in
loondienst of als zelfstandige tegen betaling, winst of verhoging
van het gezinsinkomen) op het niveau van de begunstigde
(producent/onderneming).
Zij worden uitgedrukt in voltijdequivalenten (VTE) op basis van het
nationale VTE coëfficiënt.

Definitie – nadere
toelichting

•

•

•
•

•
•
Inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie

Arbeidsplaatsen moeten worden opgevuld en het totale
aantal werkplaatsen in de onderneming doen toenemen.
Indien de totale werkgelegenheid niet toeneemt is de
waarde nul.
Personen die tijdelijk tewerkgesteld worden op
projectbasis, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur,
dienen niet te worden geregistreerd als het scheppen van
banen.
Banen worden verwacht permanent, of — in het geval van
seizoengebonden arbeidsplaatsen — terugkerend te zijn.
Banen worden beschouwd op het niveau van de
onderneming. De oorsprong van de ambtsbekleder wordt
niet bestudeerd zolang dat deze rechtstreeks bijdraagt aan
de toename van het totale aantal werkplaatsen in de
onderneming.
De indicator houdt geen rekening met kwalitatieve
tewerkstellingsfactoren zoals het salaris.
Een zelfstandige moet worden beschouwd als 1 VTE indien
er een gebrek is aan werkuurregistratie.

Aantal nieuwe banen (vermoedelijk toe te schrijven aan de steun
uit het EFMZV). Jaarlijkse arbeidstijd per nieuwe baan.
De periode meteen voor de actie en na voltooiing, waarvoor de
meest recente jaarlijkse waarden bestaan.
Alternatief en indien beschikbaar, kunnen ook de gemiddelden van
meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) worden gebruikt ter
beperking van de invloed van jaarlijkse uitschieters.
Gezien de aard van sommige van de maatregelen (bijv. Art.50) kan
enige tijdsvertraging voor het scheppen van de arbeidsplaatsen
verwacht worden; in dergelijk geval zou 2 jaar voldoende tijd
moeten zijn.
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Berekening

Gecreëerde werkgelegenheid (VTE) = som (Ai*Bi/C)
Waarbij:
• Ai = Nieuw aangeworven personeelslid NA de aanvang van
de actie. “Nieuw aangeworven personeelslid” is een
persoon in een bepaalde vorm van gecompenseerde
werkgelegenheid in de aquacultuursector (als werknemer
of zelfstandige tegen betaling, winst of verhoging van het
gezinsinkomen), die niet bestond voor de actie;
Bi = „werktijdeenheden per jaar”, dat wil zeggen het aantal
•
van bv. uren of dagen per nieuwe werknemer werkelijk
gewerkte uren;
• C = „VTE coëfficiënt”, dat wil zeggen het nationale
referentienummer voor een voltijdse baan, bv. 1720
uur/jaar.

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Nul.
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2.9 Behouden werkgelegenheid
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid

RI UP2.9
Behouden werkgelegenheid (VTE)
VTE.

Definitie

Aantal personen in een of andere vorm van reeds bestaande
gecompenseerde werkgelegenheid in de aquacultuursector (in
loondienst of als zelfstandige, voor loon, winst of verhoging van het
gezinsinkomen) waarvan het behoud van de arbeidsplaats in
gevaar was en waarschijnlijk verloren zouden zijn gegaan zonder
EFMZV interventie op het niveau van de begunstigde
(producent/onderneming).
Zij worden uitgedrukt in voltijdequivalenten (VTE) op basis van het
nationale VTE coëfficiënt.
•

Definitie - nadere
toelichting

•
•
Inbreng van de
begunstigde

Referentieperiode voor
de specifieke actie

Berekening

De indicator houdt geen rekening met kwalitatieve
factoren zoals het salaris.
Arbeidsplaatsen worden verwacht permanent, of — in het
geval van seizoengebonden arbeidsplaatsen —
terugkerend te zijn.
Een zelfstandige dient te worden beschouwd als 1 VTE
indien er een gebrek is aan werkuurregistratie.

Aantal personen in een of andere vorm van reeds bestaande
gecompenseerde tewerkstelling, waarvan de instandhouding van
de arbeidsplaats vermoedelijk kan worden toegeschreven aan de
steun uit het EFMZV.
Jaarlijkse arbeidstijd per persoon waarvan de instandhouding van
de arbeidsplaats toe te schrijven is aan de EFMZV-steun.
De periode meteen voor de actie en na voltooiing, waarvoor de
meest recente jaarlijkse waarden bestaan.
Alternatief en indien beschikbaar, kunnen ook de gemiddelden van
meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) worden gebruikt ter
beperking van de invloed van jaarlijkse uitschieters.
Behouden werkgelegenheid (VTE) =
Som (Ai*Bi/C)
Waarbij:
• Ai = de persoon in enige vorm van reeds bestaande
gecompenseerde werkgelegenheid in de aquacultuursector
die in gevaar is en zonder tussenkomst van het EFMZV
waarschijnlijk verloren zou gaan.
Bi = „Werktijd eenheden per jaar”, d.w.z. bijvoorbeeld het
•
aantal werkelijk gewerkte uren of dagen per bovenvermeld
persoon.
C = „VTE coëfficiënt”, dat wil zeggen het nationale referentiecijfer
voor een voltijdse baan, bv. 1720 uur/jaar.

Nul.
De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)
3. UP 3 Stimulering van de uitvoering van het GVB
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3.1 Aantal geconstateerde ernstige inbreuken
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid

RI_UP3.A1
Aantal geconstateerde ernstige inbreuken
Getal

Definitie

Het aantal ernstige inbreuken geconstateerd en geregistreerd in de
nationale gegevensbank zoals vereist in art. 78 van de
controleverordening (1224/2009). De indicator handelt over
vastgestelde ernstige inbreuken, ongeacht de definitieve uitspraak.
• De MA dient deze gegevens bij het Controle Agentschap op
te vragen, die de jaarlijkse totalen uit het nationale register
van inbreuken haalt. Het nationale register is de
belangrijkste bron van deze indicator en is nodig voor de
opslag van de gegevens „alleen voor zolang dat
noodzakelijk is voor de toepassing van deze verordening,
doch altijd gedurende minimaal 3 jaar, te rekenen vanaf
het jaar dat volgt op het jaar waarin de informatie is
opgeslagen.” (art. 93.4). Dus, dienen de jaarlijkse totalen
afzonderlijk te worden bewaard door het Controle
Agentschap of de MA.
• Het is aanbevolen in de context van deze EFMZV
resultaatindicator om ENKEL vaststellingen en GEEN
uitspraken/vonnissen te overwegen, aangezien zij dichter
staan bij de aard van de EFMZV-maatregelen (d.w.z.
uitbreiding van de controlecapaciteit en
handhavingsautoriteiten) en ook in overeenstemming zijn
met de bewoordingen van de indicator;
uitspraken/vonnissen kunnen ook onderhevig zijn aan
aanzienlijke vertragingen.
• Ernstige inbreuken worden relevant voor EFMZV
monitoring eenmaal ze opgenomen zijn in het officiële
verslag van het nationale register van inbreuken door de
bevoegde autoriteit.
• Voor deze indicator is het niet mogelijk om het effect van
een enkele actie te isoleren op het aantal ernstige
inbreuken; elke wijziging in het aantal dient eerder te
worden toegeschreven aan het totale aantal acties.
• Derhalve, omwille van eenvoud en transparantie wordt
voorgesteld dat één enkele actie geen waarde rapporteert.
De waarde van de indicator wordt geboekt bv. Voor de AIR,
door de MA.
Dezelfde als „Vrijwillige bijdragen uit andere bronnen”
(begunstigde is het Controle Agentschap)
N.V.T.

Definitie – nadere
toelichting

Inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie
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Berekening
Aantal geconstateerde ernstige inbreuken = A
Waarbij:
• A = totaal jaarlijks aantal geconstateerde ernstige inbreuken
zoals geregistreerd door het nationale register van
inbreuken, zoals voorgeschreven in de
controleverordening (Verordening nr. 1224/2009, art. 93)
De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

N.V.T.
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3.2 Aanlandingen die onderhevig zijn aan fysieke controle
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid
Definitie

Definitie – nadere
toelichting

RI_UP3.A2
Aanlandingen die fysiek zijn gecontroleerd (%)
%
Jaarlijks aantal aanlandingen gecontroleerd door visserijinspecteurs, gedeeld door het totaal aantal aanlandingen per jaar
(gemeten in ton levend gewicht).








Inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie
Berekening

Raadsverordening (EC) Nr. 1224/2009 (de
‘Controleverordening’), art. 4 stelt dat: ‘aanlanding’
betekent het initiële ontladen van elke hoeveelheid
visserijproducten van op het visvaartuig naar vast land;
Commissie Implementerende Verordening (EU) Nr.
404/2011 (die de gedetailleerde regels bepaald voor de
implementatie van Raadsverordening (EC) nr. 1224/2009)
bevat bijlage XXVII, die de informatie specifieert die dient
toegevoegd te zijn aan het inspectierapport (module 3),
waaronder het levend gewicht equivalent van de aan te
landen vangst;
Voor deze indicator is het niet mogelijk om te zeggen welke
gevolgen van een enkele handeling toe te schrijven zijn aan
het volume van de aanlandingen die fysiek gecontroleerd
zijn; elke verandering van de indicator dient eerder worden
toegeschreven aan het totale aantal verrichtingen.
Derhalve, omwille van eenvoud en transparantie wordt
voorgesteld dat één enkele actie geen waarde rapporteert.
De waarde van de indicator moet aangeleverd worden
door het Controle Agentschap.

Dezelfde als „Vrijwillige bijdragen uit andere bronnen”
(begunstigde is het Controle Agentschap)
N.V.T.

Aanlandingen die fysiek zijn gecontroleerd (%) = B/A
Waarbij:
• B = Totale jaarlijkse hoeveelheid van de aanlandingen die
zijn onderworpen aan een fysieke controle zoals
geregistreerd in de nationale databank, zoals vereist door
de ‘Controleverordening’ (Reg. 1224/2009, Art. 78);
• A = Totale hoeveelheid van de aanlandingen, geregistreerd
in de controlegegevensbank (op basis van logboeken en/of
verkoopdocumenten)
De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

N.V.T.
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3.3 Maatregelen inzake gegevensverzameling: Inwilliging van dataoproepen
in het kader van DCF
Indicatorcode
Indicator titel
Meeteenheid

RI_UP3.B1
Stijging van het percentage inwilligingen van dataoproepen (%)
%

Definitie

Wijziging ten opzichte van het voorgaande jaar, in het aantal
„datatransmissie kwesties” aangegeven als „toereikend” (kolom
„STECF Assessment”) in het jaarlijkse STECF Rapport omtrent
‘Evaluatie van DFC AR en transmissie kwesties/Bijlage 2 gegevenstransmissiesystemen resultaten’ in verhouding tot het
totale aantal „datatransmissie kwesties” in dezelfde bijlage.
• Alleen de „datatransmissie kwestie” aangegeven als
„toereikend” worden beschouwd; „onbekend” is
aangemerkt als zijnde verschillend van „toereikend”, ook
indien deze niet als “ontoereikend” zijn aangegeven.
• Andere evaluatie aspecten zoals „Type” of „Ernst” zijn niet
in aanmerking genomen.
• Voor deze indicator is het niet mogelijk om het effect van
één enkele operatie op het percentage inwilligingen van
dataoproepen te isoleren; elke wijziging in het aantal dient
eerder te worden toegeschreven aan het totale aantal
verrichtingen.
• Derhalve, omwille van eenvoud en transparantie wordt
voorgesteld dat één enkele actie geen waarde rapporteert.
De waarde van de indicator wordt geboekt bv. Voor de AIR,
door de MA.
—

Definitie – nadere
toelichting

Inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie
Berekening

N.V.T.

Stijging van het percentage inwilligingen van dataoproepen (%)
[(D/C)/(B/A) -1]
Waarbij:
• A = totale jaarlijkse aantal datatransmissie kwesties in het
jaar VOOR de actie;
• B = A - totale aantal jaarlijkse datatransmissie kwesties
NIET aangegeven als “toereikend” in het jaar VOOR de
actie;
• C = totale jaarlijkse aantal datatransmissie kwesties in het
jaar NA de actie;
• D = C - Totale jaarlijkse aantal datatransmissie kwesties
NIET aangegeven als “toereikend” in het jaar NA de actie;
De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

N.V.T.
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5. UP5 bevordering van marketing en verwerking

5.1 Verandering in EU-productie
Indicatorcode
Indicator titel
Subindicatoren

RI UP5.1
Verandering in de EU-productie met een onderscheid tussen PO’s
en niet-PO’s
(a) Verandering in de waarde van de eerste verkoop van de PO’s (in
duizend euro).
(b) Verandering in het volume van de eerste verkoop van de PO’s
(in ton).
(c) Verandering in de waarde van de eerste verkoop van de nietPO’s (in duizend euro).
(d) Verandering in het volume van de eerste verkoop van de nietPO’s (in ton).

Meeteenheid

(a) en (c): in duizend euro.
(b) en d): ton.

Definitie

(a) Verandering (in duizend EUR) voor PO begunstigden zoals
berekend door aftrekking van de “voormalige waarde” van eerste
verkoop (d.w.z. voor de actie) van de “huidige waarde” van eerste
verkoop (d.w.z. na de actie);
(b) Verandering (in ton) voor PO begunstigden zoals berekend
door aftrekking van het “voormalige volume” van eerste verkoop
(d.w.z. voor de actie) van het “huidige volume” van eerste verkoop
(d.w.z. na de actie);
(c) Verschil (in duizend EUR) voor de overige begunstigden (op het
niveau van de begunstigde, d.w.z. de verwerker/onderneming)
zoals berekend door de “waarde van de producten die op de markt
worden aangeboden vóór de actie” in mindering te brengen van de
“waarde van de op de markt aangeboden producten na de actie”;
(d) verandering (in ton) voor niet-PO begunstigden (op het niveau
van de begunstigde d.w.z. de verwerker/onderneming) zoals
berekend door “de hoeveelheid producten die op de markt zijn
aangeboden vóór de actie” in mindering te brengen van het
“volume van de producten die op de markt worden aangeboden na
de actie”.

45

EFMZV: Resultaatsindicatoren
Definitie – nadere
toelichting

• Deze indicator geldt expliciet voor PO’s en hun marktprestaties;
• De term niet-PO’s betreft de producenten die geen lid zijn van
PO’s (die in aanmerking komen voor steun krachtens art. 68)
evenals de verwerkende bedrijven (die in aanmerking komen
voor steun krachtens art. 69);
• De maatregelen in het kader van de specifieke doelstellingen
5(a) en 5(b) worden niet volledig door de sub-indicator
betreffende producentenorganisaties gedragen, vooral
artikel 69;
• Tal van lidstaten hebben aangegeven in de FAME SU Needs
Assessment Survey in oktober 2015 dat zij menen dat artikel 69
als een van de belangrijkste maatregelen in hun OP is;
• “Eerste verkoop” refereert naar de eerste keer dat deze
producten op de markt van visserij- en aquacultuurproducten
worden aangeboden. In het geval van verwerkende
ondernemingen, zijn de te beschouwen waarde en volume die
van producten die op de markt worden aangeboden na
verwerking. Het omvat alle fasen van de waardeketen die
waarde toevoegen aan de producten na de eerste verkoop,
zoals de verkoop aan groothandelaars en aan consumenten, en
wordt gebruikt ongeacht de plaats waar de verwerker de
grondstof heeft verworven (met inbegrip van invoer).

Inbreng van de
begunstigde

• De totale jaarlijkse waarde van de eerste verkoop in het jaar
VÓÓR de actie.
• De totale jaarlijkse waarde van de eerste verkoop in het jaar NA
de actie.
• Totale jaarlijkse volume van de eerste verkoop in het jaar VÓÓR
de actie.
• Het totale jaarlijkse volume van de eerste verkoop in het jaar NA
de actie.
• Totale jaarlijkse waarde van verwerkte producten in het jaar
VÓÓR de actie.
• Totale jaarlijkse waarde van verwerkte producten in het jaar NA
de actie.
• De totale jaarlijkse volume verwerkte producten in het jaar
VÓÓR de actie.
• Het totale jaarlijkse volume verwerkte producten in het jaar NA
de actie.

Referentieperiode voor
de specifieke actie

De tijd direct voor de actie en na voltooiing, waarvoor de meest
recente jaarlijkse waarden bestaan.
Subsidiair en indien beschikbaar kunnen ook de gemiddelden van
meer dan een jaarlijkse cyclus (bv. 3) gebruikt worden ter
beperking van de invloed van jaren met uitschieters.
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Berekening

(a) Verandering in de waarde van de eerste verkoop van de PO’s =
B-A
Waarbij:
•

A = Som van de waarde van de eerste verkoop in
duizenden EUR vóór de actie

•

B = de som van de waarde van de eerste verkoop in
duizenden EUR na de operatie

(b) Verandering in het volume van de eerste verkoop van de PO’s
= B-A
(c) Waarbij:
•

A = som van het volume (in ton) van de eerste verkoop in
levend/nat gewicht voor de actie

•

B = som van het volume (in ton) van de eerste verkoop van
levend/nat gewicht na de actie

(c) Verandering in de waarde van de eerste verkoop van de nietPO’s (in het kadervan deze fiche) = B-A
Waarbij:
•

A = jaarlijkse totale waarde van verwerkte producten in het
jaar vóór de actie

•

B = jaarlijkse totale waarde van verwerkte producten in het
jaar na de actie

(d) Verandering in het volume van de eerste verkoop van de nietPO’s (in de context van deze fiche) = B-A
Waarbij:

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

•

A = jaarlijkse totale volume verwerkte producten in het
nettogewicht in het jaar vóór de actie

•

B = totale jaarlijkse volume verwerkte producten in
nettogewicht in het jaar na de actie

(a) de totale jaarlijkse opbrengsten van de eerste verkoop van de
PO’s vóór de actie waarvoor de meest recente jaarlijkse
verslagen beschikbaar zijn
(b) totale jaarlijkse volume (levend/nat gewicht) van de eerste
verkoop van de PO’s vóór de actie waarvoor de meest recente
jaarlijkse verslagen beschikbaar zijn
(c) totale jaarlijkse opbrengsten van de eerste verkoop van
verwerkte producten van de niet-PO’s vóór de actie waarvoor
de meest recente jaarverslagen beschikbaar zijn
(d) totale jaarlijkse volume (gewicht van het product) van de eerste
verkoop van verwerkte producten van de niet-PO’s vóór de actie
waarvoor de meest recente jaarlijkse verslagen beschikbaar zijn.
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6. UP 6 Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid

6.1. Gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor de
bewaking van het maritieme gebied in de EU
Indicatorcode
Indicator titel

Meeteenheid
Definitie

RI UP.6.1
Uitbreiding van de gemeenschappelijke
gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor de bewaking van het
maritieme gebied in de EU (%)
%
Verandering in de dekking van de vereiste gegevens inzake
maritieme bewaking (circa 500 gegevenselementen) zoals
vastgesteld door de technische adviesgroep (TAG) voor
geïntegreerde maritieme bewaking die alle zeven CISE relevante
sectoren (vervoer, milieu, grenscontrole, algemene
rechtshandhaving, visserij, douane en marine) en alle relevante
agentschappen (EMSA, EFCA, Frontex, Europol, EEA en EDA)
vertegenwoordigt.
•

Definitie – nadere
toelichting

•

Inbreng van de
begunstigde
Referentieperiode voor
de specifieke actie
Indicatorcode
Berekening

Voor deze indicator is het niet mogelijk om te zeggen welke
gevolgen van een enkele actie op het aantal aanlandingen
die fysiek zijn gecontroleerd te isoleren; elke wijziging in
het aantal dient eerder te worden toegewezen aan het
totale aantal acties.
Derhalve, omwille van de eenvoud en transparantie wordt
voorgesteld dat afzonderlijke acties geen waarde
rapporteren. De waarde van de indicator wordt geboekt
voor bv. de AIR, door de MA.

—
N.V.T.
RI UP.6.1
Uitbreiding van de gemeenschappelijke
gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor de bewaking van het
maritieme gebied in de EU (%) = B/A-1
Waarbij:

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

•

A = dekkingsniveau van de vereiste gegevens inzake
maritieme bewaking in % AAN HET BEGIN van de
programmeringsperiode;

•

B = dekkingsniveau van de vereiste gegevens inzake
maritieme bewaking in % AAN HET EINDE van de
programmeringsperiode.

N.V.T.
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6.2. Verandering in de dekking van beschermde mariene gebieden (MPA’s)
die onder UP 6 vallen
Indicatorcode
Indicator titel
Subindicatoren

Meeteenheid
Definitie

RI UP6.2
Verandering in de dekking van beschermde mariene gebieden
(MPA’s) die onder UP 6 vallen
(a) Verandering in de dekking van Natura 2000 aangewezen
gebieden volgens de Vogel- en de Habitatrichtlijn (km²).
(b) Verandering in de dekking van andere ruimtelijke
beschermingsmaatregelen op grond van artikel 13.4, van
Richtlijn 2008/56/EG (km²).
(a) km²
(b) km²
Verandering in de ruimtelijke omvang van beschermde mariene
zones (MPA’s). MPA’s zijn:
(a) Het (zee- of binnenland) gebied dat behoort tot het Natura
2000-netwerk van gebieden (speciale beschermingszones (SBZ)
volgens de vogelrichtlijn en de speciale instandhoudingszones
(SIZ) op grond van de Habitatrichtlijn) aangewezen ter
instandhouding van de natuurlijke habitat en soorten van in het
wild levende dieren die zeldzaam, bedreigd of kwetsbaar zijn in
de Europese Unie.
(b) Een gebied dat onder een beschermingsmaatregel in de zin van
artikel 13.4, van Richtlijn 2008/56/EG valt. Een ruimtelijk
beschermingsmaatregel is elke ruimtelijke beperking of het
beheer van menselijke activiteiten met het oog op de
bescherming van de biodiversiteit en de ondersteuning of het
stopzetten van bepaalde industriële of recreatieve activiteiten
die gevolgen kunnen hebben voor de bescherming/de
instandhouding van biodiversiteit.

Definitie – nadere
toelichting

• De MPa moet worden beschouwd als een geheel, d.w.z. het
volledige gebied moet worden opgenomen (zoals omschreven
in het decreet van het afgebakend gebied), ongeacht de
specifieke omvang van een maatregel. Het is voldoende dat een
actie is gelokaliseerd binnen het MPA toegewezen gebied.
• De indicator dient alleen de verandering in de ruimtelijke
omvang van MPA’s die rechtstreeks kunnen worden
toegeschreven aan een activiteit in het kader van het EFMZV te
rapporteren.

De inbreng van de
begunstigde

Er wordt van uitgegaan dat de begunstigden ervaren genoeg zijn
om de ruimtelijke omvang van de betrokken mariene beschermde
gebieden te bevatten.
Aandacht dient te worden geschonken aan de correcte afhandeling
van de meeteenheid (km²) en de noodzakelijke transformatie van
andere ruimtelijke eenheden (hectare of per acre of andere).

Referentieperiode voor
de specifieke actie

De periode direct vóór de exploitatie en tot 3 jaar na de voltooiing
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Berekening

Verandering in de dekking van beschermde mariene gebieden die
relevant zijn voor UP 6 = Oppervlakte van beschermde mariene
gebieden (ontstaan ten gevolge van een EFMZV-actie) bij de
voltooiing van de actie.

De uitgangswaarde
voor de specifieke actie
(Reg.480/2014, bijlage
III, rubriek 37)

Nul.
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