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EUROPEES FONDS VOOR MARITIEME ZAKEN EN 
VISSERIJ 

 
Belgisch Programma voor de Visserijsector 2014-2020 

 « VOORUITZIEND EN VOORTVAREND » 
 

Selectiecriteria voor acties die kunnen genieten van steun 
vanuit het EFMZV, in toepassing van het OP-EFMZV (art 18-

24 van Verordening (EU) No 508/2014 - art 125(3)a van 
Verordening (EU) No 1303/2013) 

 
SELECTIECRITERIA voor projecten in Vlaanderen 

 
- definitief goedgekeurd door het Monitoringcomité d.d. 

13/04/2016, laatst gewijzigd d.d. 04/10/2017 
 
Een project of initiatief komt voor betoelaging uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken 
en Visserij (EFMZV) in aanmerking indien het beantwoordt aan de algemene 
aanvaardingscriteria in hoofdstuk A. 
  
Ieder ingediend project wordt beoordeeld op de maatregel-specifieke selectiecriteria 
vermeld in hoofdstuk B.  
 
 
A . Algemene reglementaire aanvaardingsvoorwaarden: 
  

- Het project draagt bij tot de doelstellingen van het Operationeel Programma (OP) en 
past binnen de er in opgenomen maatregelen; 

- Herinnering aan artikel 10 van de EFMZV-verordening en aan Verordening (EU) Nr. 
2015/288 die de voorwaarden voor aanvaardbaarheid van elke aanvraag vastleggen, in 
geval van zware inbreuk of fraude (te bevestigen op het aanvraagformulier);  

- Herinnering aan artikel 11 van de EFMZV-verordening dat verschillende acties die 
niet voor betoelaging in aanmerking komen opsomt (alle maatregelen dooreen);  

- Herinnering aan artikel 25 van de EFMZV-Verordening met algemene voorwaarden 
voor steun aan de duurzame ontwikkeling van de visserij; 

- Herinnering aan artikel  46  EFMZV dat de aanvaardingscriteria voor de EFMZV 
steun aan aquacultuur vastlegt.  

 
B. Maatregel-specifieke selectiecriteria Vlaanderen 
 
Deze criteria zijn aanvullend op de bepalingen van de EFMZV-verordening welke onverkort 
gelden. De nummering verwijst naar het desbetreffend artikel in de EFMZV-verordening. 
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Voor alle projecten geldt dat de omschrijving van de impact op de duurzaamheid voldoende 
motivering dient in te houden over de bijdrage tot de 3 pijlers: ecologische, sociale en 
economische duurzaamheid. 
 
Wat het toekennen van punten aan de verschillende selectiecriteria betreft, wordt de 
puntenschaal als volgt gehanteerd: al naar gelang aan een selectiecriterium in meerdere of 
mindere mate voldaan wordt, worden aan dat criterium meer of minder punten toegekend (5 = 
meest aan voldaan, 1 = minst aan voldaan, 0 = helemaal niet aan voldaan). Aan elk 
selectiecriterium is tevens een gewicht toegekend. Het eindresultaat wordt bekomen door elke 
score te vermenigvuldigen met het er aan toegekende gewicht en het totaal van het resultaat 
van deze vermenigvuldigingen te delen door  de maximale score. Het resultaat van deze 
deling wordt vermenigvuldigd met 100. 
Projecten worden geklasseerd volgens de eindscore: hoe hoger de totale score, hoe beter het 
project geklasseerd is.  
 
In formulevorm uitgedrukt wordt het resultaat als volgt bekomen: 
 
∑ (gewicht selectiecriterium 1 * score 1) + … + (gewicht selectiecriterium n * score n) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100 
∑ (gewicht selectiecriterium 1 * 5) + … + (gewicht selectiecriterium n * 5) 
 
Sommige maatregelen (= maatregel op artikelniveau) kunnen concrete acties omvatten van 
een bepaalde natuur waarvoor een of meer selectiecriteria, gekoppeld aan de maatregel in 
kwestie, minder of niet relevant zijn.  
Het is dan ook aangewezen om in deze gevallen te voorzien dat enkel de relevante 
selectiecriteria in aanmerking genomen worden.  
Waar dit het geval is (bij artikel 32, 38 en 43) wordt aangegeven met een voetnoot onder de 
tabel met selectiecriteria welke van de selectiecriteria relevant zijn bij het berekenen van de 
totale puntenscore. Enkel deze criteria worden voor die maatregel in aanmerking genomen en 
de resterende niet. 
 
 
Unieprioriteit 1: Bevorderen van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte 
innovatieve, competitieve en op kennis gebaseerde visserij  
 
Concrete acties waarvoor ondersteuning vanuit EFMZV en FIVA wordt aangevraagd en die 
vallen onder maatregelen vervat onder Unieprioriteit 1 moeten de doelstellingen vastgelegd in 
de EFMZV Verordening en de specifieke doelstellingen vastgelegd in het goedgekeurde 
operationeel programma “Vooruitziend en voortvarend”, nastreven. Het al dan niet behalen 
van een specifieke doelstelling wordt afgetoetst op basis van resultaatindicatoren.  
 
Een concrete actie waarvoor ondersteuning vanuit EFMZV en FIVA wordt aangevraagd moet 
dan ook bijdragen tot het behalen van deze doelstellingen en een significant resultaat 
opleveren in die zin dat gescoord wordt op het vlak van de resultaatindicatoren. 
 
De specifieke doelstellingen voor Unieprioriteit 1 en hun resultaatindicatoren zijn: 
 
1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene milieu, met inbegrip van het 

zoveel mogelijk vermijden en verminderen van ongewenste vangsten 
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Resultaatindicatoren: 
 1.4.a - Verandering in ongewenste vangsten (in ton) 
 1.4.b - Verandering in ongewenste vangsten (in %) 
 1.5 - Verandering in brandstofefficiëntie van de visvangst (in liter brandstof/ton aangelande vangst – 

streefdoel: vermindering met 85 liter brandstof per ton aangelande vis) 
 

2 - Bescherming en herstel van de aquatische biodiversiteit en ecosystemen 
Resultaatindicatoren: geen resultaatindicatoren vastgelegd in het OP 
 

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

Resultaatindicatoren: 
 1.1    - Verandering in de productiewaarde  
 1.2    - Verandering in het productievolume  
 1.5    - Verandering in brandstofefficiëntie van de visvangst  
 1.7    - Gecreëerde werkgelegenheid (VTE) in de visserijsector of bij de aanvullende activiteiten  
 1.8     - Behouden werkgelegenheid (VTE) in de visserijsector of bij de aanvullende activiteiten  
 1.9.a  - Verandering in het aantal werk gerelateerde verwondingen en ongevallen  
 1.9.b - Verandering in het percentage werk gerelateerde verwondingen en ongevallen ten opzichte 

van het totale aantal vissers  
  

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  
 1.3 - Verandering in nettowinst  

 
- 26 Innovatie in de visserij (VL maatregel) 

 
Selectiecriteria: 
Een aanvraag voor een innovatieproject wordt hoger gerangschikt als dit: 

  Gewicht Score  

0 tot 5 

Totale 

score 

Maximu

m score 

  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 

1 significant bijdraagt aan selectief vissen  25   125 
2 bijdraagt tot een actieplan1 (vb. vistraject) 25   125 
3 de uitvoerbaarheid van de aanlandplicht vergroot 15    75 
4 onmiddellijk in de praktijk kan toegepast worden 15   75 
5 een grotere impact heeft op de ganse visketen, van 

producent tot consument 
10   50 

6 een  participatie, financieel of in natura2 van de 
sector inhoudt, t.t.z. indien het project niet louter met 
overheidsgeld gefinancierd wordt 

10   50 

7 significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 1 vastgelegd in het goedgekeurd OP  

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
                                                 
1 Een ‘actieplan’ is een plan ondersteund door projectgroep, minister,… 
2 Hoe hoger de participatie, des te hoger de score 
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- 28 Partnerschappen tussen wetenschappers en vissers 
 
Selectiecriteria: 
Een aanvraag voor een innovatieproject wordt hoger gerangschikt als dit: 

  Gewicht Score  

0 tot 5 

Totale 

score 

Maximu

m score 

  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 

1 significant bijdraagt aan selectief vissen  25   125 
2 bijdraagt tot een actieplan3 (vb. vistraject) 25   125 
3 de uitvoerbaarheid van de aanlandplicht vergroot 15    75 
4 een  participatie, financieel of in natura4 van de 

sector inhoudt, t.t.z. indien het project niet louter met 
overheidsgeld gefinancierd wordt 

10   50 

5 significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 1 vastgelegd in het goedgekeurd OP  

50   250 

 Totaal   -  625 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/625]*100  
 
- 31 Starterssteun voor jonge vissers (VL maatregel)) 

 
Selectiecriteria: 
 
Deze maatregel wordt automatisch toegepast eens aan de aanvaardingscriteria voldaan is. 
 
 
- 32 Gezondheid en veiligheid aan boord (VL maatregel) 

 
Selectiecriteria: 
 
Een project wordt hoger gerangschikt indien het:  
 
  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 meer bijdraagt aan de veiligheid en/of gezondheid 

dan wettelijk vereist  
45   225 

2 de arbeidsomstandigheden en/of hygiëne meer 
verbetert dan wettelijk vereist  

30   150 

3 betrekking heeft op de aanpassing met betrekking tot 
veiligheid en/of gezondheid en/of 
arbeidsomstandigheden en/of hygiëne ten gevolge 

15   75 

                                                 
3 Een ‘actieplan’ is een plan ondersteund door projectgroep, minister,… 
4 Hoe hoger de participatie, des te hoger de score 
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van gewijzigde omstandigheden aan boord omwille 
van de aanlandplicht 

4 een participatie, financieel of in natura 5 van de 
sector inhoudt, t.t.z. indien het project niet louter met 
overheidsgeld gefinancierd wordt 

10   50 

5 significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 1 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -   
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 

-  Relevante selectiecriteria bij concrete acties op het gebied van veiligheid (Verordening (EU) nr. 2015/531 art 
3): criterium 1, 3, 4 en 5 

- Relevante selectiecriteria bij concrete acties op het gebied van gezondheid (Verordening (EU) nr. 2015/531 
art 4): criterium 1, 3, 4 en 5 

- Relevante selectiecriteria bij concrete acties op het gebied van hygiëne (Verordening (EU) nr. 2015/531 art 
5): criterium 2, 3, 4 en 5  

- Relevante selectiecriteria bij concrete acties op het gebied van arbeidsomstandigheden (Verordening (EU) nr. 
2015/531 art 6): criterium 2, 3, 4 en  5 

 
 

- 38 Beperking van de impact van de visserij op het mariene milieu en 
aanpassing van de visserij aan de bescherming van soorten (VL maatregel) 

 
Selectiecriteria: 
 
Een project krijgt voorrang indien het:  
 
  Gewicht Score  0 

tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 een meetbare onmiddellijke positieve impact heeft 

op het mariene milieu (zeebodem en/of 
ecosysteem) dat hierdoor beter gevrijwaard wordt 
of op de bescherming van habitats en soorten, 
zowel commerciële als niet-commerciële 

30   150 

2 de selectiviteit van de vangst aantoonbaar verhoogt  25   125 
3 impact heeft op de behandeling van de vangsten 

met bijzondere aandacht voor bedreigde en 
beschermde soorten en/of  bij toegestane teruggooi 
meetbaar bijdraagt tot het verhogen van de 
overlevingskans  

25   125 

4 inzet op samenwerking tussen vissers onderling 
en/of vissers en wetenschap en/of vissers en NGO’s 

20   100 

5 significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 1 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

                                                 
5 Hoe hoger de participatie, des te hoger de score 
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 Totaal   -   
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  

- Relevante selectiecriteria bij investeringen in uitrusting om de selectiviteit van het vistuig op grootte en soort 
te verfijnen (Verordening (EU) nr. 508/2014 art 38(1)a: criterium 2, 4 en 5 

- Relevante selectiecriteria bij investeringen aan boord of in uitrusting voor het uitbannen van teruggooi door 
voorkoming en vermindering van  ongewenste vangsten van commerciële bestanden of voor de behandeling 
van ongewenste vangsten die moeten worden aangeland  (Verordening (EU) nr. 508/2014 art 38(1)b: 
criterium 3, 4 en 5 

- Relevante selectiecriteria bij investeringen in uitrusting om de fysieke en biologische impact van de visserij 
op het ecosysteem of de zeebodem te beperken en zo mogelijk tot nul te reduceren  aangeland  (Verordening 
(EU) nr. 508/2014 art 38(1)c: criterium 1, 4 en 5 

- Relevante selectiecriteria bij investeringen in uitrusting ter bescherming van het vistuig en de vangst tegen 
zoogdieren en vogels die beschermd zijn (Verordening (EU) nr. 508/2014 art 38(1)d: criterium 1, 4 en 5 

 
- 39 Innovatie in verband met de instandhouding van biologische rijkdommen 

van de zee (VL maatregel) 
 

Selectiecriteria: 
 

Een project krijgt voorrang indien het : 
 
  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 op een beduidende wijze bijdraagt tot een exploitatie 

van natuurlijke mariene hulpbronnen die de 
populaties boven de MSY of andere aanvaardbare 
niveaus brengt en handhaaft 

30   150 

2 onmiddellijk bijdraagt aan de bescherming van het 
mariene milieu (zeebodem en/of ecosysteem), 
habitats of soorten, met respect van de Habitat- en 
Vogelrichtlijn 

25   125 

3 sneller in de praktijk kan toegepast worden 20   100 
4 een participatie, financieel of in natura 6 van de 

sector inhoudt, t.t.z. indien het project niet louter 
met overheidsgeld gefinancierd wordt 

15   75 

5 inzet op internationale samenwerking of bijdraagt 
tot de werking van een internationale instelling 

10   50 

6 significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 1 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  

  
- 40 Bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit en mariene 

ecosystemen en compensatieregelingen in het kader van duurzame 
visserijactiviteiten (VL maatregel) 

 

                                                 
6 Hoe hoger de participatie, des te hoger de score 
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Selectiecriteria: 
 
Een project krijgt voorrang indien het: 
 
  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 onmiddellijk bijdraagt aan de bescherming van 

habitats en soorten 
35   175 

2 inzet op samenwerking tussen vissers onderling 
en/of vissers en wetenschap en/of vissers en ngo’s 

25   125 

3 een participatie7, al dan niet financieel of in natura,  
vanuit  de visserijsector of ngo’s impliceert 

25   125 

4 een positieve impact op het imago van de sector 
heeft 

10   50 

5 de internationale samenwerking bevordert 5   25 
6 significant bijdraagt tot het behalen van een of 

meerdere doelstellingen m.b.t. Unieprioriteit 1 
vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
- 41 Energie-efficiëntie en mitigatie van de klimaatverandering (VL maatregel) 

 
Selectiecriteria: 
 
Een project krijgt voorrang indien het: 
 
  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 een aantoonbare, bij voorkeur meetbare, verhoging 

van de energie-efficiëntie meebrengt 
60   300 

2 een vermindering van de uitstoot van stoffen met 
negatieve impact op het leefmilieu, meebrengt 

40   200 

3 significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 1 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
- 43 Veilingen, aanlandplaatsen (VL maatregel) 

 
Selectiecriteria: 
                                                 
7 Hoe hoger de participatie, des te hoger de score 
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Een project krijgt voorrang indien de investering: 
 
  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 het kwaliteitsbehoud van de verhandelde producten 

verbetert 
30   150 

2 de traceerbarheid verbetert 25   125 
3  de band met de leveranciers/reders versterkt   25   125 
4 aansluiting vindt in het Productie- en Marketingplan 

(PMP) 
10   50 

5 Een impact heeft op milieubescherming of energie-
efficiëntie of milieubescherming of veiligheids- en 
arbeidsomstandigheden 

10   50 

6 significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 1 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -   
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  

- Relevante selectiecriteria bij investeringen om de kwaliteit van de aangelande producten te verbeteren (Art 
43(1): criterium 1, 3 en 6 

- Relevante selectiecriteria bij investeringen om de controle van de aangelande producten te verbeteren: 
criterium (Art 43(1): criterium 2, 3 en 6 

- Relevante selectiecriteria bij investeringen om de traceerbaarheid van de aangelande producten te verbeteren: 
criterium (Art 43(1): criterium 2, 3 en  6 

- Relevante selectiecriteria bij investeringen om de energie-efficiëntie, de milieubescherming en de 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden te verbeteren: criterium 5 en 6 

 
 
Unieprioriteit 2: Bevorderen van een ecologisch duurzame, hulpbronefficiënte, 
innovatieve, competitieve en op kennis gebaseerde aquacultuur  
 
Het project moet bijdragen tot de objectieven van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor 
aquacultuur, behorend tot het OP. 
 
Concrete acties waarvoor ondersteuning vanuit EFMZV en FIVA wordt aangevraagd en die 
vallen onder maatregelen vervat onder Unieprioriteit 2 moeten de doelstellingen vastgelegd in 
de EFMZV Verordening en de specifieke doelstellingen vastgelegd in het goedgekeurde 
operationeel programma “Vooruitziend en voortvarend”, nastreven. Het al dan niet behalen 
van een specifieke doelstelling wordt afgetoetst op basis van resultaatindicatoren.  
 
Een concrete actie waarvoor ondersteuning vanuit EFMZV en FIVA wordt aangevraagd moet 
dan ook bijdragen tot het behalen van deze doelstellingen en een significant resultaat 
opleveren in die zin dat gescoord wordt op het vlak van de resultaatindicatoren. 
 
De specifieke doelstellingen voor Unieprioriteit 2 en hun resultaatindicatoren zijn: 
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1 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van technologische ontwikkeling, 
innovatie en kennisoverdracht 

Resultaatindicatoren: 
 2.1 - Verandering in het volume van de aquacultuurproductie  
 2.2 - Verandering in de waarde van de aquacultuurproductie  

 
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 

Resultaatindicatoren: 
 2.1 - Verandering in het volume van de aquacultuurproductie  
 2.2 - Verandering in de waarde van de aquacultuurproductie  

 
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 

Resultaatindicatoren: 
 2.4 - Verandering in het productievolume van de biologische aquacultuur  
 2.5 - Verandering in het productievolume van de aquacultuur in een gesloten circuit  
 2.7 - Aquacultuurbedrijven die milieudiensten leveren  

 
4 - Bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog niveau van 

milieubescherming, en de bevordering van diergezondheid, dierenwelzijn, 
volksgezondheid en veiligheid 

Resultaatindicatoren: 
 2.1 - Verandering in het volume van de aquacultuurproductie  
 2.2 - Verandering in de waarde van de aquacultuurproductie  
 2.4 - Verandering in het productievolume van de biologische aquacultuur  
 2.5 - Verandering in het productievolume van de aquacultuur in een gesloten circuit  
 2.7 - Aquacultuurbedrijven die milieudiensten leveren  

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

leren 
Resultaatindicatoren: 

 2.8 - Gecreëerde werkgelegenheid  
 2.9 - Behouden werkgelegenheid  

 
- 47 Innovatie in de aquacultuur (in Vlaanderen) 

 
Selectiecriteria voor projecten in Vlaanderen:  
 
Een project krijgt de voorrang indien: 
 
  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 het bijdraagt tot een verhoging van de 

aquacultuurproductie 
30   150 

2 het bijdraagt tot de ontwikkeling van een 
aquacultuur-nicheproduct met een hoge toegevoegde 
waarde 

20   100 

3 het bijdraagt tot de toepassing van innovatieve 
technieken in de aquacultuursector 

15   75 
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4 uitgevoerd wordt in een samenwerkingsverband 10   50 
5 het bijdraagt tot de ontwikkeling van maricultuur 10   50 
6 het een positief effect op milieu en klimaat heeft 10   50 
7 het een participatie, financieel of in natura 8 van de 

sector inhoudt, t.t.z. indien het project niet louter 
met overheidsgeld gefinancierd wordt 

5   25 

8 het significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 2 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
     
- 48. Productieve investeringen in aquacultuur (VL maatregel)  

 
Selectiecriteria in het Vlaams gewest: 
 
Het project krijgt de voorrang indien: 
 
  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 het voor  een verhoging van de aquacultuurproductie 

zorgt 
30   150 

2 het project kan aantonen dat er voldoende 
marktpotentieel is of het project voldoende 
maatregelen inhoudt om dit te creëren 

25   125 

3 het de productie van een nicheproduct met een hoge 
toegevoegde waarde of pootgoed beoogt 

15   125 

4 het een teelt- of productiesysteem betreft met een 
positief effect op milieu en klimaat 

15   75 

5 het een maricultuur project betreft 10   50 
6 de projectbegunstigde bijdraagt tot een positieve 

communicatie over de aquacultuursector 
5   25 

7 het significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 2 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   - - 750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
-  49(1) b) advies in de aquacultuur (VL maatregel)  

Selectiecriteria 
 
Het project krijgt de voorrang indien: 
 
                                                 
8 Hoe hoger de participatie, des te hoger de score 
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  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 het advies kadert binnen de opdracht vanuit de 

Strategische Stuurgroep Aquacultuur (SSAQ) 
50   250 

2 het project bijdraagt  aan de opbouw van een 
(virtueel) netwerk van praktijkcentra 

50   250 

3 het significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 2 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
- 50 Bevordering van het menselijk kapitaal en de sociale dialoog in de 

aquacultuur (in Vlaanderen) 
 

Selectiecriteria:  
 
Het project krijgt de voorrang indien: 
 
  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 het bijdraagt tot de netwerkvorming binnen de 

aquacultuursector 
25   125 

2 het bijdraagt tot de informatiedoorstroom in de 
aquacultuursector 

25   125 

3 het opleiding betreft die betrekking heeft op de 
aquacultuur of bedrijfseconomische kennis 

20   100 

4 er voldoende potentieel binnen de aquacultuursector 
is dat in deze opleiding geïnteresseerd is 

20   100 

5 de activiteit open staat voor alle belanghebbenden 10   50 
6 het significant bijdraagt tot het behalen van een of 

meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 2 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 

 
- 56 Maatregelen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn in 

aquacultuur (VL maatregel) 
 
Selectiecriteria : 

 
Het project krijgt de voorrang indien: 
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  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 het zorgt voor de ontwikkeling van kweekmethoden, 

biomerkers of monitoringsystemen van de dieren en 
hun omgeving die het welzijn van dieren verhogen  

100   500 

2 het significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 2 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
 
Unieprioriteit 3: Bevorderen van de implementatie van het Gemeenschappelijk 
Visserij Beleid  
 
Concrete acties waarvoor ondersteuning vanuit EFMZV en FIVA wordt aangevraagd en die 
vallen onder maatregelen vervat onder Unieprioriteit 3 moeten de doelstellingen vastgelegd in 
de EFMZV Verordening en de specifieke doelstellingen vastgelegd in het goedgekeurde 
operationeel programma “Vooruitziend en voortvarend”, nastreven. Het al dan niet behalen 
van een specifieke doelstelling wordt afgetoetst op basis van resultaatindicatoren.  
 
Een concrete actie waarvoor ondersteuning vanuit EFMZV en FIVA wordt aangevraagd moet 
dan ook bijdragen tot het behalen van deze doelstellingen en een significant resultaat 
opleveren in die zin dat gescoord wordt op het vlak van de resultaatindicatoren. 
 
De specifieke doelstellingen voor Unieprioriteit 3 en hun resultaatindicatoren zijn: 
 
1 - Verbetering en het beschikbaar stellen van wetenschappelijke kennis en de verzameling en 
het beheer van gegevens 

Resultaatindicatoren: 
 3.B.1 - Stijging van het percentage 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  

Resultaatindicatoren: 
 3.A.1 - Aantal geconstateerde ernstige inbreuken 
 3.A.2 - Aanlandingen die fysiek zijn gecontroleerd  

 
 
- 76 Controle en handhaving (implementatie van het EU systeem voor 

controle, inspectie en handhaving) (VL maatregel) 
  

Selectiecriteria:  
Het project krijgt de voorrang indien: 
 
  Gewicht Score  0 Totale Maximum 
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tot 5 score score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1. het project in lijn  is met de prioriteiten van de Unie 

qua controle en handhaving zoals vastgelegd in  het 
Uitvoeringsbesluit van de Commissie nr. 
2014/464/EU en het project draagt het meest bij tot 
de prioriteiten van de EU m.b.t. controle en 
handhaving9 

100   500 

2. het significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 3 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal  -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
- 77 Verzameling van gegevens, beheer en gebruik (in Vlaanderen) 

 
Selectiecriteria:  
 
Het project krijgt de voorrang indien: 
 
  Gewicht Score  0 

tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1.  het past binnen het nationaal werkprogramma voor 

datacollectie zoals goedgekeurd door de EC of als 
het project, buiten het NDGP, het meest bijdraagt tot 
het behalen van de doelstellingen van het GVB en 
het operationeel programma 

100   500 

2.  het significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 3 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal  -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
 
Unieprioriteit 5: Bevorderen van afzet en verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten 
 
Bevordering van afzet en verwerking door een betere marktwerking voor visserij- en 
aquacultuurproducten met inbegrip van verwerking en afzet 
 

                                                 
9 Voor projecten bedoeld in art 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. FIVA  
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Concrete acties waarvoor ondersteuning vanuit EFMZV en FIVA wordt aangevraagd en die 
vallen onder maatregelen vervat onder Unieprioriteit 5 moeten de doelstellingen vastgelegd in 
de EFMZV Verordening en de specifieke doelstellingen vastgelegd in het goedgekeurde 
operationeel programma “Vooruitziend en voortvarend”, nastreven. Het al dan niet behalen 
van een specifieke doelstelling wordt afgetoetst op basis van resultaatindicatoren.  
 
Een concrete actie waarvoor ondersteuning vanuit EFMZV en FIVA wordt aangevraagd moet 
dan ook bijdragen tot het behalen van deze doelstellingen en een significant resultaat 
opleveren in die zin dat gescoord wordt op het vlak van de resultaatindicatoren. 
 
De specifieke doelstellingen voor Unieprioriteit 5 en hun resultaatindicatoren zijn: 
 
1 - Verbetering van de organisatie van de markt voor visserij- en aquacultuurproducten 

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

 
2 - Aanmoediging van investeringen in de sectoren verwerking en marketing 

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

 
 

- 66 Productie- en afzetprogramma’s (VL maatregel) 
 
Selectiecriteria: 
 
Het Productie- en afzetprogramma wordt goedgekeurd indien: 
 
  Gewicht Score  0 

tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1. het project van de PO’s voldoet  aan de bepalingen 

van de GMO in de sector visserij en aquacultuur zoals 
omschreven in Verordening (EU) nr. 1379/2013 

100   500 

22. het significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 5 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal  -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
 

- 67 Opslagsteun (VL maatregel) 
 
Selectiecriteria: 
 
De opslagsteunregeling wordt toegepast indien : 
 
  Gewicht Score  Totale Maximum 
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0 tot 5 score score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 

1.  het project beantwoordt aan alle voorwaarden van 
artikelen 30 en 31 van Verordening (EU) nr. 
1379/2013 en artikel 67 van de EFMZV-Verordening  
en de traceerbaarheid van de producten is 
gegarandeerd, en het departement Landbouw en 
Visserij heeft de procedure goedgekeurd en bindend 
verklaard. 

100   500 

2.  het significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 5 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal  -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 

- 68 Afzetmaatregelen (in Vlaanderen) 
Selectiecriteria: 

 
Het project heeft voorrang indien :  
 
  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 het project in hoofdzaak betrekking heeft op lokaal 

aangelande producten 
40   200 

2 het project een meetbare impact heeft op de 
voorwaarden voor het op de markt brengen en/of de 
conditionering van de producten 

25   125 

3 de voorgestelde actie in lijn is met het goedgekeurd 
Productie- en Marketingplan  

20   100 

4 de voorgestelde actie haar efficiëntie aantoont door 
een kosten-batenanalyse 

15   75 

5 het significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 5 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
- 69 Verwerking van visserij en aquacultuurproducten (in Vlaanderen) 

 
Selectiecriteria: 
Het project heeft voorrang in de mate dat :  
 
  Gewicht Score  Totale Maximum 
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0 tot 5 score score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 het in sterke mate bijdraagt tot de lokale verwerking 

van lokaal aangelande producten (vangst of 
bijvangst) 

40   200 

2 de door de aanvrager bepaalde verhoging van het 
aandeel van lokale vis of aquacultuurproducten in 
zijn verwerkte hoeveelheden hoger is 

30   150 

3 het focust op de kwaliteit en/of originaliteit van 
nieuwe of verbeterde producten of processen of 
organisatiesystemen  

20   100 

4 het de impact op het milieu vermindert 10   50 
5 het significant bijdraagt tot het behalen van een of 

meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 5 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
 
Unieprioriteit 6: Bevorderen van het Geïntegreerd Maritiem Beleid  
 
Concrete acties waarvoor ondersteuning vanuit EFMZV en FIVA wordt aangevraagd en die 
vallen onder maatregelen vervat onder Unieprioriteit 6 moeten de doelstellingen vastgelegd in 
de EFMZV Verordening en de specifieke doelstellingen vastgelegd in het goedgekeurde 
operationeel programma “Vooruitziend en voortvarend”, nastreven. Het al dan niet behalen 
van een specifieke doelstelling wordt afgetoetst op basis van resultaatindicatoren.  
 
Een concrete actie waarvoor ondersteuning vanuit EFMZV en FIVA wordt aangevraagd moet 
dan ook bijdragen tot het behalen van deze doelstellingen en een significant resultaat 
opleveren in die zin dat gescoord wordt op het vlak van de resultaatindicatoren. 
 
De specifieke doelstellingen voor Unieprioriteit 6 en hun resultaatindicatoren zijn: 
 
1 - Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het geïntegreerd maritiem beleid 

Resultaatindicatoren: geen resultaatindicatoren vastgelegd in het OP 
 
- 79 en 80 Concrete onder gedeeld beheer gefinancierde acties inzake GMB 

(VL maatregel)  
 

Selectiecriteria:  
Het project heeft voorrang indien het:  
 
  Gewicht Score  

0 tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
  (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1 een positieve impact heeft op het behalen van de 

doelstellingen van  Natura 2000 
40   200 
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2 een positieve impact heeft op het behalen van de 
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie 

40   200 

3 past binnen het kader en de doelstellingen van de 
MMM10 wet of MRP11 

10   100 

4 rechtstreeks of onrechtstreeks de bestaande 
milieutoestand in de Belgische Noordzee verbetert, 
bevordert of herstelt 

10   50 

5 het significant bijdraagt tot het behalen van een of 
meerdere specifieke doelstellingen m.b.t. 
Unieprioriteit 6 vastgelegd in het goedgekeurd OP 

50   250 

 Totaal   -  750 
 Totale score op 100: [(∑ (a)*(b))/750]*100  
 
 
 
Buiten categorie: 7. Technische bijstand  
 
- 78 Technische bijstand (VL maatregel) 

 
Aanvaardingcriteria: 
Het project draagt bij tot: 
 
Initiatief managementautoriteit Gewicht Score  0 

tot 5 
Totale 

score 
Maximum 

score 
 (a) (b)  (a)*(b) (a) * 5 
1. het beheer of de audit van het operationeel 

programma, of 
2. de ondersteuning van het operationeel programma 

door advies en bekendmaking 

100   500 

Totale score op 100: [( (a)*(b)/750]*100  
 
 

                                                 
10 Wet Mariene Milieumaatregelen 
11 Marien Ruimtelijk Plan 


