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1.   Identificatie van het jaarlijkse uitvoeringsverslag  

 

CCI 2014NL14MFOP001 

Titel Duurzaam vissen voor de markt 

Versie 1.0 

Verslagjaar 2014 - 2015 

Datum van goedkeuring CvT 21 maart 2016 

2.   Overzicht van de uitvoering van het operationele programma  
 

De jaren 2014 en 2015 stonden in het teken van de start van het EFMZV; het opstellen van het 

Operationeel Programma,  de beschrijving van het management- en controlesysteem en de eerste 

regelingen en opdrachtomschrijvingen.   

2.1 Juridisch kader 

De bepalingen van het EFMZV  zijn vastgelegd in de Verordeningen (EU) nr. 508/2014 en (EU) 

nr.1303/2013. Voor subsidies is nationaal aanvullende regelgeving opgesteld in de Regeling Europese 

EZ-Subsidies (REES). Per openstelling wordt een aparte module opgenomen in de REES.    

 

2.2 Focus van het Nederlandse  Operationeel Programma  

Op 25 februari 2015 is het Nederlandse Operationeel Programma “Duurzaam Vissen voor de Markt” 

vastgesteld door de Europese Commissie. Ter voorbereiding van het Operationeel Programma zijn onder 

andere vijf stakeholderbijeenkomsten en een internetconsultatie  georganiseerd. De stakeholders zijn 

van de voortgang op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven. Een ex-ante evaluatie is uitgevoerd door 

Ecorys en een strategische milieubeoordeling door Grontmij. Op 30 juni 2015 is het Operationeel 

Programma “Duurzaam Vissen voor de Markt” door staatssecretaris Sharon Dijksma gepresenteerd.  

 

Het Nederlandse Operationeel Programma is gericht op het bevorderen van innovatie en verduurzaming 

in de vissector. Dit zal bereikt worden door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende 

partijen, het financieren van innovatieprojecten en uitrol van innovaties, en het uitzetten van gerichte  

(onderzoeks)opdrachten vanuit de overheid.  

 

Nederland kiest op het terrein van de uitvoering bewust voor een beleidsmatige focus en stelt een 

beperkt aantal maatregelen het EFMZV programma open. Bovendien zal binnen elke maatregel het 
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aantal openstellingen beperkt zijn. Waar mogelijk worden openstellingen met een meerjarige looptijd 

gerealiseerd. Een beperkter aantal, thematisch gerichte openstellingen, geeft meer richting aan de 

inhoud van projecten. Hierdoor sluit, naar verwachting, het aanbod van projecten beter aan bij het 

beschikbare budget en zullen minder projecten worden afgewezen. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten 

lager bij een beperkt aantal openstellingen.  

2.3 Comité van Toezicht 

Het Comité van Toezicht is in 2014 één keer bijeengekomen (2 december), dit betrof een “schaduw” 

Comité van Toezicht vergadering omdat de het Comité van Toezicht nog niet officieel benoemd kon 

worden. Dit kan pas als het Operationeel Programma door de Europese Commissie is vastgesteld. In 

2015 is het Comité van Toezicht vier keer bij elkaar geweest (23 maart, 4 juni,  20 augustus en 12 

november), dit hoge aantal bijeenkomsten heeft te maken met de opstartperiode van het EFMZV. 

Aansluitend op de vergadering van 4 juni is het schip van het Masterplan Duurzame Visserij bezocht, 

waarvan innovatieve onderdelen zijn gefinancierd onder het Europees Visserij Fonds (EVF).  

 

 In 2014 en 2015 hebben er geen wisselingen van vertegenwoordigers plaatsgevonden. Tijdens de 

vergaderingen zijn de  selectiecriteria voor alle artikelen en het statuut van het Comité van Toezicht 

besproken en vastgesteld. OLAF, financiële voortgang en evaluatie zijn niet aan de orde geweest, omdat 

in deze periode nog geen betalingen zijn gedaan  en er geen fraude is geconstateerd.  

  

3.   Uitvoering van de Unieprioriteiten  

3.1.   Overzicht van de uitvoering  

Unieprioriteit bevordering van een ecologisch duurzame,innovatieve, concurrerende en op kennis 

gebaseerde visserij, die doelmatig met natuurlijke hulpbronnen omgaat. 

 

Binnen deze unieprioriteit hebben in 2015 de volgende activiteiten plaatsgevonden:  

 

- Openstelling van de regeling Innovatie Aanlandplicht (artikel 39, EU-Vo 508/2014). Doel van de 

regeling is om innovatieprojecten ten behoeve van de aanlandplicht te ondersteunen. Het 

subsidieplafond bedroeg 3 mln euro, waarvan 1,5 mln gericht was op projecten die tot doel 

hebben de overlevingskans van bijvangsten te verhogen en 1,5 mln gericht was op het 

verbeteren van de selectiviteit van vismethoden. De regeling is opengesteld van 15 september 

2015 tot 31 december 2015. Er zijn drie aanvragen ingediend voor het thema selectiviteit en één 

aanvraag voor een project gericht op overleving. Tijdens de openstellingsperiode, die 

aanvankelijk tot 2 november 2015 duurde, werd duidelijk dat aanvragers meer tijd nodig hadden 

om een aanvraag voor te bereiden. Dit kwam doordat de regelgeving van het EFMZV scherpere 

eisen bevat dan die van het Europees Visserij Fonds (EVF). Besloten is de openstelling voor 

andere regelingen gericht op innovatieprojecten ook te verlengen.  

- Openstelling regeling Jonge Vissers (artikel 31, EU-Vo 508/2014). Doel van de regeling Jonge 

Vissers is het ondersteunen van vissers jonger dan 40 jaar bij de eerste aanschaf van een 

vissersvaartuig. Deze regeling is opengesteld van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015. Er 

zijn 5 aanvragen ingediend. 
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- Opdracht voor uitzet van glasaal (artikel 37, EU-Vo 508/2014). Het doel van dit project is om 

glasaal en pootaal uit te zetten en om de uittrek van schieraal te verhogen, conform de 

doelstellingen uit de Europese Aalverordening (EG-Vo 1100/2007) en de nationale 

implementatie daarvan via het Nederlandse Aalbeheerplan. Binnen deze opdracht wordt voor 

375.000 euro glasaal uitgezet in de daarvoor aangewezen gebieden.  

- Opdracht pulsonderzoek (artikel 28, EU-Vo 508/2014). Een nieuwe techniek in de Nederlandse 

visserij is de pulstechniek. Het doel van deze onderzoeksopdracht is om de effecten van de 

grootschalige toepassing van de pulstechniek in kaart te brengen, hetgeen een randvoorwaarde 

is voor een verantwoorde  uitrol van deze techniek.  Dit onderzoek is gericht op de effecten van 

pulsvisserij op mariene organismen, het benthische  ecosysteem en de zeebodem. Het budget 

bedraagt 2,5 mln euro en de looptijd is vier jaar.  

- Opdracht voortzetting kenniskringen 2016 (artikel 28, EU-Vo 508/2014). Deze opdracht is in 

2015 uitgezet maar wordt in 2016 uitgevoerd.  

In 2015 heeft ook de voorbereiding voor de regeling Innovatie Rendementsverbetering (artikel 26, EU-

Vo 508/2014) plaatsgevonden. In 2016 zal de regeling opengesteld worden.    

 

Unieprioriteit bevordering van een ecologisch duurzame, innovatieve, concurrerende en op kennis 

gebaseerde aquacultuur, die doelmatig met natuurlijke hulpbronnen omgaat. 

 

In 2015 heeft de voorbereiding voor de regeling Innovatie Aquacultuur (artikel 47, EU-Vo 508/2014) 

plaatsgevonden. Deze regeling wordt in 2016 opengesteld.   

Unieprioriteit uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. 

In 2014 en 2015 is een opdracht datacollectie uitgevoerd (artikel 77, EU-VO 508/2014). Jaarlijks is er 4,5 

mln beschikbaar om de datacollectie uit te voeren.  Dit omvat mariene monitoring die verplicht is onder 

de datacollectieverordening (EG-Vo 199/2008).  

In 2015 is er een start gemaakt met een opdracht om de ICT-voorzieningen voor visserijcontrole te 

verbeteren (artikel 76, EU-Vo 508/2014).  

Unieprioriteit bevorderen van afzet en verwerking 

In 2014 en 2015 heeft binnen deze unieprioriteit geen activiteit plaatsgevonden.  

Unieprioriteit Geïntegreerd Maritiem Beleid 

In 2014 en 2015 heeft binnen deze unieprioriteit geen activiteit plaatsgevonden.   
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3.2.   Resultaat-, output- en financiële indicatoren voor het EFMZV  

Gegevens voor resultaat- en outputindicatoren staan in bijlage 1 (tabel 3 resultaatindicatoren) 

respectievelijk bijlage 2 (tabel 4 outputindicatoren).  

De financiële indicatoren staan in tabel 1. In de jaren 2014 en 2015 zijn er nog geen bedrag betaald. Dit 

komt doordat de eerste openstellingen (Jonge Vissers en Innovatie Aanlandplicht) op 31 december 2015 

sloten.   

 

TABEL 1 

Financiële indicatoren voor het EFMZV 

  

Unieprioriteit 

Financiële indicatoren 

Cumulatieve 

waarde Indicator Mijlpaal (2018) 

Streefwaarde 

(2023) 2014 2015 

1 - De bevordering van 

ecologisch duurzame, 

hulpbronnenefficiënte, 

innovatieve, concurrerende 

en op kennis 

gebaseerde visserij Financiële 

indicator 3.580.000,00 28.640.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 - De bevordering van 

ecologisch duurzame, 

hulpbronnenefficiënte, 

innovatieve, concurrerende 

en op kennis 

gebaseerde aquacultuur 

Financiële 

indicator 750.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00 0,00 

3 - Bevordering van de 

tenuitvoerlegging van het 

GVB 

Financiële 

indicator 12.000.000,00 33.344.080,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Bevordering van de afzet 

en verwerking 

Financiële 

indicator 800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 - Bevordering van de 

uitvoering van het 

geïntegreerd maritiem 

beleid 

Financiële 

indicator 400.000,00 2.152.000,00 0,00 0,00 0,00 
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 3.3.   Financiële gegevens 

Er hebben nog geen betalingen plaatsgevonden. In bijlage 3 is tabel 4 Financiële gegevens voor het 

EFMZV en tabel 5 Kosten van buiten het programmagebied uitgevoerde acties opgenomen.  

4.   Kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het programma en 

genomen corrigerende maatregelen  
 

4.1.   Maatregelen die zijn genomen om aan de ex-antevoorwaarden te voldoen  

Op het moment van indiening van het Operationeel Programma “Duurzaam Vissen voor de Markt” is 

aan alle ex-ante voorwaarden voldaan.  

4.2.   Kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het programma en de genomen corrigerende 

maatregelen  

De geleerde lessen van het EVF hebben een belangrijke invloed gehad op de start en uitvoering van het 

EFMZV.  

Een van de geleerde lessen is dat helderheid vooraf voor alle betrokkenen van groot belang is, 

bijvoorbeeld om te zorgen dat de managementautoriteit volledige informatie krijgt van aanvragers en 

een gedeelde interpretatie bestaat over definities. Dit heeft geleid tot duidelijke en strikte regelgeving. 

Bij de openstelling Innovatie Aanlandplicht bleek dat aanvragers hierdoor meer tijd nodig hebben om 

hun aanvraag in te dienen dan vooraf verwacht. Hier is op geanticipeerd door de openstellingstermijn te 

verlengen en deze verlengde termijn ook voor andere regelingen ten behoeve van innovatieprojecten te 

hanteren.  

Daarnaast duurt de aanwijzing van de autoriteiten lang doordat de geleerde lessen ook in het 

management- en controlesysteem verwerkt moeten worden  waarna de aanwijzingsaudit plaats moet 

vinden.  

Bovenstaande zaken hebben tot aanpassing van de planning  van openstellingen en opdrachten geleid, 

maar hebben geen verstrekkende gevolgen voor het uitvoeren van het Operationeel Programma.  
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5.   Informatie over ernstige inbreuken en corrigerende maatregelen  

In 2014 en 2015 zijn er nog geen subsidieaanvragen van marktdeelnemers beoordeeld. Daardoor zijn er 

ook nog geen aanvragen onontvankelijk.  

6.   Informatie over de maatregelen die zijn genomen ter naleving van 

artikel 41, lid 8  
 

Artikel 41 is niet opgenomen in het Operationeel Programma van Nederland. Daarom is dit onderdeel 

niet van toepassing.  

7.   Informatie over de maatregelen die zijn genomen om de 

bekendmaking van de begunstigden te waarborgen 
 

In 2014 en 2015 is nog geen subsidie verleend, er zijn enkel opdrachten gegund. De gunning van de 

opdrachten heeft eind 2015 plaatsgevonden, waardoor de begunstigden niet in 2015  zijn gepubliceerd. 

In 2014 en 2015 zijn wel voorbereidingen getroffen om gegevens over begunstigden openbaar te 

maken.  Ook is aan de potentiële begunstigden bekend gemaakt dat de gegevens zullen worden 

gepubliceerd. 

8.   Activiteiten in verband met het evaluatieplan en samenvatting van de 

evaluaties  

In het evaluatieplan is een aantal acties opgenomen. De ex-ante evaluatie is uitgevoerd en opgenomen 

als bijlage bij het Operationeel Programma. De gegevensverzameling omtrent resultaatindicatoren en 

outputindicatoren is een continue proces, dat samenhangt met het verlenen en monitoren van de 

subsidieprojecten. Dit is geborgd in het IT-systeem. Publicatie van de lijst van concrete acties stond in 

het evaluatieplan voor de eerste helft van 2015, dit is echter naar achter geschoven omdat de eerste 

projecten pas eind 2015 zijn geselecteerd.  
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9.   Publiekssamenvatting 
 

Hieronder staat de publiekssamenvatting van het jaarverslag 2014-2015. Deze samenvatting zal op de 

EFMZV-portal op de website van RVO.nl geplaatst worden.  

 

• Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) heeft een looptijd van 2014 tot 

2020. Iedere EU-lidstaat krijgt een deel van dit fonds om de vissector te steunen. De plannen 

van de lidstaten zijn vastgelegd in het “Operationeel Programma”.  

• Het Nederlandse Operationeel Programma “Duurzaam Vissen voor de Markt” is gericht op het 

bevorderen van innovatie en verduurzaming in de vissector. Dit zal bereikt worden door:  

- het bevorderen van samenwerking tussen verschillende partijen;   

- het financieren van innovatieprojecten en uitrol van innovaties;  

-  het uitzetten van gerichte  (onderzoeks)opdrachten.  

• Dit jaarverslag heeft betrekking op 2014 en 2015. Deze jaren stonden in het teken van de start 

van het EFMZV.   

• In 2014 en 2015 konden jonge vissers die voor de eerste keer een schip wilden aanschaffen hier 

subsidie voor krijgen. Daarnaast was er subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten die bij 

kunnen dragen aan de implementatie van de aanlandplicht.  

• In 2014 en 2015 zijn een aantal opdrachten verleend uit het EFMZV. Een daarvan is een 

onderzoek naar de effecten van pulsvisserij. Pulsvisserij is een nieuwe vistechniek. In deze 

opdracht moet duidelijk worden welke effecten deze vistechniek heeft op de natuur. Daarnaast 

is een opdracht uitgezet voor de uitzet van glas- en pootaal, dit om de palingstand te 

verbeteren.  

• Uit het EFMZV worden ook de controle op visserij en het onderzoek naar visbestanden betaald. 

In 2015 is een start gemaakt met het verbeteren van ICT-voorzieningen voor visserijcontrole.   

 

10.   Verslag over de uitvoering van de financieringsinstrumenten  

 
Op dit moment is er geen financieringsinstrument.  



 
 

Bijlagen  

Bijlage 1: Resultaatindicatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gebaseerde visserij  

Specifieke doelstelling Resultaatindicator 

Meete

enheid 

Streefwaard

e (2023) 

Jaarwaarde   

2014 2015 2016 2017 

Cumulatieve 

waarde 

1 - Vermindering van de effecten van de 

visserij op het mariene 

milieu, met inbegrip van het zoveel mogelijk 

vermijden en 

verminderen van ongewenste vangsten 

1.4.b - Verandering 

in ongewenste 

vangsten (%) % -25 0 0     0 

4 - Versterking van het concurrentievermogen 

en de rendabiliteit 

van visserijondernemingen, waaronder van 

de kleinschalige 

kustvisserij, en verbetering van de veiligheid 

en de 

arbeidsomstandigheden 

1.1 - Verandering in 

de 

productiewaarde 

1000 

EUR 840 0 0     0 
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4 - Versterking van het concurrentievermogen 

en de rendabiliteit 

van visserijondernemingen, waaronder van 

de kleinschalige 

kustvisserij, en verbetering van de veiligheid 

en de 

arbeidsomstandigheden 

1.8 - Behouden 

werkgelegenheid 

(VTE) in de 

visserijsector of bij 

de 

aanvullende 

activiteiten 

VTE 

(=fte) 0 0 0     0 

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 

1000 

EUR 1000 0 0     0 

 

 

        

         Uniprioriteit 2 - De bevordering van ecologisch duurzame, 

hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis 

gebaseerde aquacultuur 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid 

Streefwaarde 

(2023) 

Jaarwaarde   

2014 2015 2016 2017 

Cumulatieve 

waarde 

1 - Bieden van ondersteuning 

voor de intensivering van 

technologische ontwikkeling, 

innovatie en kennisoverdracht 

2.2 - Verandering in de 

waarde van 

de aquacultuurproductie 1000 EUR 650 0 0     0 



13 

 

2 - Versterking van het 

concurrentievermogen en de 

rendabiliteit 

van 

aquacultuurondernemingen, 

met inbegrip van de 

verbetering 

van de veiligheid en de 

arbeidsomstandigheden, met 

name van 

kleine en middelgrote 

bedrijven 

2.2 - Verandering in de 

waarde van 

de aquacultuurproductie 1000 EUR 0 0 0     0 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

        Uniprioriteit 3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid 

Streefwaarde 

(2023) 

Jaarwaarde   

2014 2015 2016 2017 

Cumulatieve 

waarde 

1 - Verbetering en het 

beschikbaar stellen van 

wetenschappelijke 

kennis en de verzameling en 

het beheer van gegevens 

3.B.1 - Stijging van het 

percentage 

inwilligingen van 

dataoproepen % 0 0 0     0 
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2 - Bieden van ondersteuning 

voor monitoring, controle en 

handhaving, versterking van 

de institutionele capaciteit en 

de 

efficiëntie van 

overheidsdiensten, zonder de 

administratieve lasten 

te vergroten 

3.A.1 - Aantal 

geconstateerde 

ernstige inbreuken aantal 0,01 0 0     0 

2 - Bieden van ondersteuning 

voor monitoring, controle en 

handhaving, versterking van 

de institutionele capaciteit en 

de 

efficiëntie van 

overheidsdiensten, zonder de 

administratieve lasten 

te vergroten 

3.A.2 - Aanlandingen die 

fysiek 

zijn gecontroleerd % 10 0 0     0 

          

 

 

 

 

        Uniprioriteit 5 - Bevordering van de afzet en verwerking 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid 

Streefwaarde 

(2023) 

Jaarwaarde   

2014 2015 2016 2017 

Cumulatieve 

waarde 

1 - Verbetering van de 

organisatie van de markt voor 

visserij- en 

aquacultuurproducten 

5.1.a - Verandering in de 

waarde 

van de eerste verkoop van 

de PO's 1000 EUR 300 0 0     0 
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       Uniprioriteit 6 - Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem 

Specifieke doelstelling Resultaatindicator Meeteenheid 

Streefwaarde 

(2023) 

Jaarwaarde   

2014 2015 2016 2017 

Cumulatieve 

waarde 
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1 - Ontwikkeling en 

tenuitvoerlegging van het 

geïntegreerd 

maritiem beleid 

6.2.a - Verandering in de 

dekking 

van in het kader van de 

vogel- en de 

habitatrichtlijn 

aangewezen Natura 

2000-gebieden Km2 0 0 0     0 

1 - Ontwikkeling en 

tenuitvoerlegging van het 

geïntegreerd 

maritiem beleid 

6.2.b - Verandering in de 

dekking 

van andere ruimtelijke 

beschermingsmaatregelen 

op grond 

van artikel 13, lid 4, van 

Richtlijn 

2008/56/EG Km2 0 0 0     0 

 

 

Bijlage 2 Outputindicatoren 

 

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

Specifieke doelstelling 1 - Vermindering van de effecten van de visserij op het mariene 

milieu, met inbegrip van het zoveel mogelijk vermijden en 

verminderen van ongewenste vangsten 

Geselecteerde relevante Outputindicatoren Cumulatieve 
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maatregelen 

Indicator 

Opgenomen in 

prestatiekader 

Mijlpaal 

(2018) 

Streefwaarde 

(2023) 2014 

201

5 

waarde 

01 - Artikel 37 Steun 

voor het ontwerp en de 

tenuitvoerlegging van 

instandhoudingsmaatre 

gelen 

1.4 - Aantal projecten betreffende 

instandhoudingsmaatregelen, 

beperking van de impact van de 

visserij op het mariene milieu en 

aanpassing van de visserij aan de 

bescherming van soorten Nee n.v.t 6 0,00 0,00 0,00 

02 - Artikel 38 Beperking van de 

impact van de visserij op het 

mariene milieu en aanpassing 

van de visserij aan de 

bescherming van soorten (+ 

artikel 44.1.c Binnenvisserij) 

1.4 - Aantal projecten betreffende 

instandhoudingsmaatregelen, 

beperking van de impact van de 

visserij op het mariene milieu en 

aanpassing van de visserij aan de 

bescherming van soorten Ja 6 20 0,00 0,00 0,00 

03 - Artikel 39 Innovatie in 

verband met de 

instandhouding 

van mariene biologische 

hulpbronnen (+ artikel 

44.1.c Binnenvisserij 

1.4 - Aantal projecten betreffende 

instandhoudingsmaatregelen, 

beperking van de impact van de 

visserij op het mariene milieu en 

aanpassing van de visserij aan de 

bescherming van soorten Ja 0 40 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

      

        

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

Specifieke doelstelling 4 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit 

van visserijondernemingen, waaronder van de kleinschalige 

kustvisserij, en verbetering van de veiligheid en de 

arbeidsomstandigheden 
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Geselecteerde relevante 

maatregelen 

Outputindicatoren 

Cumulatieve 

waarde Indicator 

Opgenomen in 

prestatiekader 

Mijlpaal 

(2018) 

Streefwaarde 

(2023) 2014 2015 

03 - Artikel 31 

Aanloopsteun voor 

jonge vissers (+ artikel 

44.2 Binnenvisserij) 

1.9 - Aantal projecten 

betreffende 

bevordering van 

menselijk kapitaal en 

sociale dialoog, 

diversificatie en 

nieuwe vormen van 

inkomen, starterssteun 

voor vissers en 

gezondheid/veiligheid Nee n.v.t 7 0,00 0,00 0,00 

08 - Artikel 42 

Toegevoegde waarde, 

productkwaliteit en 

gebruik van 

ongewenste vangsten 

(+ artikel 44.1.e 

Binnenvisserij) 

1.3 - Aantal projecten 

betreffende 

toegevoegde waarde, 

kwaliteit, gebruik van 

ongewenste vangsten 

en vissershavens, 

aanlandingsplaatsen, 

afslagen en 

beschuttingsplaatsen Nee n.v.t 7 0,00 0,00 0,00 
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Uniprioriteit 1 - De bevordering van ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij  

Specifieke doelstelling 5 - Bieden van ondersteuning voor de intensivering van 

technologische ontwikkeling, innovatie, met inbegrip van het 

vergroten van de energie-efficiëntie, en kennisoverdracht 

Geselecteerde relevante 

maatregelen 

Outputindicatoren 

Cumulatieve 

waarde Indicator 

Opgenomen in 

prestatiekader 

Mijlpaal 

(2018) 

Streefwaarde 

(2023) 2014 2015 

01 - Artikel 26 

Innovatie (+ artikel 

44.3 Binnenvisserij) 

1.1 - Aantal projecten 

betreffende innovatie, 

adviesdiensten en 

partnerschappen met 

wetenschappers Nee n.v.t 16 0,00 0,00 0,00 

02 - Artikel 28 Partnerschappen 

tussen 

wetenschappers en 

vissers (+ artikel 44.3 

Binnenvisserij) 

1.1 - Aantal projecten 

betreffende innovatie, 

adviesdiensten en 

partnerschappen met 

wetenschappers Nee n.v.t 3 0,00 0,00 0,00 
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Uniprioriteit 2 - De bevordering van ecologisch duurzame, 

hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis 

gebaseerde aquacultuur 

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

Geselecteerde relevante 

maatregelen 

Outputindicatoren 

Cumulatieve 

waarde Indicator 

Opgenomen in 

prestatiekader 

Mijlpaal 

(2018) 

Streefwaarde 

(2023) 2014 2015 

01 - Artikel 47 

Innovatie 

2.1 - Aantal projecten 

betreffende innovatie, 

adviesdiensten en 

bestandsverzekering Ja 0 13 0,00 0,00 0,00 
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Uniprioriteit 2 - De bevordering van ecologisch duurzame, 

hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis 

gebaseerde aquacultuur 

Specifieke doelstelling 2 - Versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit 

van aquacultuurondernemingen, met inbegrip van de verbetering 

van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden, met name van 

kleine en middelgrote bedrijven 

Geselecteerde relevante 

maatregelen 

Outputindicatoren 

Cumulatieve 

waarde Indicator 

Opgenomen in 

prestatiekader 

Mijlpaal 

(2018) 

Streefwaarde 

(2023) 2014 2015 

01 - Artikel 48.1.a-d, fh 

Productieve 

investeringen in de 

aquacultuur 

2.2 - Aantal projecten 

betreffende productieve 

investeringen in de 

aquacultuur Nee n.v.t 0 0,00 0,00 0,00 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Uniprioriteit 3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB 

Specifieke doelstelling 1 - Verbetering en het beschikbaar stellen van wetenschappelijke 

kennis en de verzameling en het beheer van gegevens 

Geselecteerde relevante Outputindicatoren Cumulatieve 
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maatregelen 

Indicator 

Opgenomen in 

prestatiekader 

Mijlpaal 

(2018) 

Streefwaarde 

(2023) 2014 2015 

waarde 

01 - Artikel 77 

Gegevensverzameling 

3.2 - Aantal projecten 

betreffende het 

verzamelen, beheren en 

gebruiken van 

gegevens Ja 1 2 0,00 0,00 0,00 

        

        Uniprioriteit 3 - Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB 

Specifieke doelstelling 2 - Bieden van ondersteuning voor monitoring, controle en 

handhaving, versterking van de institutionele capaciteit en de 

efficiëntie van overheidsdiensten, zonder de administratieve lasten 

te vergroten 

Geselecteerde relevante 

maatregelen 

Outputindicatoren 

Cumulatieve 

waarde Indicator 

Opgenomen in 

prestatiekader 

Mijlpaal 

(2018) 

Streefwaarde 

(2023) 2014 2015 

01 - Artikel 76 

Controle en 

handhaving 

3.1 - Aantal projecten 

betreffende de 

tenuitvoerlegging van 

het uniaal systeem voor 

controle, inspectie en 

handhaving Nee n.v.t 6 0,00 0,00 0,00 

        

        Uniprioriteit 5 - Bevordering van de afzet en verwerking 

Specifieke doelstelling 1 - Verbetering van de organisatie van de markt voor visserij- en 

aquacultuurproducten 

Geselecteerde relevante Outputindicatoren Cumulatieve 
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maatregelen 

Indicator 

Opgenomen in 

prestatiekader 

Mijlpaal 

(2018) 

Streefwaarde 

(2023) 2014 2015 

waarde 

01 - Artikel 66 

Productie- en 

afzetprogramma's 

5.1 - Aantal 

producentenorganisatie 

s of verenigingen van 

producentenorganisatie 

s waaraan steun voor 

productie- en 

afzetprogramma’s is 

verleend Nee n.v.t 10 0,00 0,00 0,00 

02 - Artikel 67 

Opslagsteun 

5.2 - Aantal projecten 

betreffende 

afzetmaatregelen en 

opslagsteun Nee n.v.t 0 0,00 0,00 0,00 

03 - Artikel 68 

Afzetmaatregelen 

5.2 - Aantal projecten 

betreffende 

afzetmaatregelen en 

opslagsteun Ja 2,00 6 0,00 0,00 0,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        
Uniprioriteit 6 - Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem 

beleid 

Specifieke doelstelling 1 - Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het geïntegreerd 



24 

 

aquacultuurproducten 

Geselecteerde relevante 

maatregelen 

Outputindicatoren 

Cumulatieve 

waarde Indicator 

Opgenomen in 

prestatiekader 

Mijlpaal 

(2018) 

Streefwaarde 

(2023) 2014 2015 

02 - Artikel 80.1.b 

Bescherming van het 

mariene milieu en 

duurzaam gebruik van 

de mariene en 

kusthulpbronnen 

6.2 - Aantal projecten 

betreffende de 

bescherming en 

verbetering van kennis 

over het mariene milieu Ja 1 3 0,00 0,00 0,00 

03 - Artikel 80.1.c 

Verbetering van de 

kennis over de staat 

van het mariene milieu 

6.2 - Aantal projecten 

betreffende de 

bescherming en 

verbetering van kennis 

over het mariene milieu Nee n.v.t 6 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 


