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Publiekssamenvatting Jaarverslag EFMZV 2018 
 
 
 
De Europese Unie en de Nederlandse overheid willen met het Europees Fonds voor Maritieme 
Zaken en Visserij (EFMZV) bijdragen aan de verwezenlijking van het nieuwe 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het EFMZV heeft een looptijd van 2014 tot en met 2020. 
Iedere EU-lidstaat krijgt een deel van dit fonds om de vissector te steunen. 
 
De plannen van Nederland zijn vastgelegd in het Operationeel Programma “Duurzaam 
Vissen voor de Markt”. Nederland zet in op drie thema’s: invoering aanlandplicht, verdere 
verduurzaming van de visserij- en aquacultuur en verbetering van de rendementen in de 
visserij en aquacultuurketen. De plannen uit het Operationeel Programma zijn gebaseerd op 
de Europa 2020 strategie, het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB), het Geïntegreerd 
Maritiem Beleid (GMB) en de ex ante evaluatie.  
Deze publiekssamenvatting geeft een beknopt overzicht van de activiteiten die zijn 
uitgevoerd in 2018 en belangrijke mijlpalen die zijn behaald. 
 
Het EFMZV kent in Nederland een totale omvang van ruim € 128 miljoen euro. Hiermee 
worden over 5 geselecteerde Unieprioriteiten projecten en investeringsvoorstellen uit de 
markt (door middel van openstellingen) en overheidsopdrachten gesubsidieerd. In de jaren 
tot en met 2018 is 59% van het totale budget gecommitteerd en 24% van het budget is 
gedeclareerd bij de EU. Het budget is besteed aan 125 geselecteerde voorstellen. 
 
Per Unieprioriteit volgen de belangrijkste ontwikkelingen uit 2018. 
 
Unieprioriteit 1 bevordering van een ecologisch duurzame, innovatieve, concurrerende en 
op kennis gebaseerde visserij, die doelmatig met natuurlijke hulpbronnen omgaat. 
 
Binnen deze unieprioriteit hebben in 2018 de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
 

- De openstelling Jonge Vissers is bedoeld om vissers jonger dan 40 jaar financieel bij te 
staan bij de aanschaf van een eerste vissersvaartuig. Deze openstelling komt jaarlijks 
terug. In 2018 zijn er 3 aanvragen ingediend. Betalingen uit 2016 en 2017 voor 
investeringen uit deze openstelling zijn afgerond.  

 
- De openstelling Toegevoegde Waarde kende 88 aanvragen in 2018. Hiervan zijn er 

tot 2019 40 toegekend. Mogelijk worden er in 2019 meer aanvragen goedgekeurd, 
hierover wordt nog besloten.  

 
- Van de openstelling Partnerschappen is nog niet bekend hoeveel aanvragen 

ontvangen zijn. In 2019 wordt besloten welke ingediende voorstellen toegekend 
worden. De overheidsopdracht Voortzetting Project Kenniskringen is afgerond. 
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o In 2018 zijn 5 projectaanvragen onder de regeling Samenwerkingsprojecten 
wetenschap en visserij 2017 II goedgekeurd. 

o Verder zijn er nog 2 overheidsopdrachten en 3 projecten uit openstellingen die 
in 2018 zijn voortgezet.  

 
- De openstelling Innovatie Rendement sloot net na de jaarwisseling. Het is daarom nog 

niet bekend hoeveel aanvragen zijn ingediend en hoeveel aanvragen zijn 
goedgekeurd.  

o In 2018 zijn 2 projectaanvragen onder de regeling Innovatie 
Rendementsverbetering Visserij 2017 goedgekeurd. 

 
- Onder artikel 37 heeft één overheidsopdracht haar activiteiten afgerond, namelijk 

Uitzetten glas en pootaal 2016. Deze is goedgekeurd in 2015. De eindbetaling vindt in 
2019 plaats. 

 
Onder artikel 39 lopen 4 projecten aanlandplicht.  
 
Unieprioriteit 2 bevordering van een ecologisch duurzame, innovatieve, concurrerende en 
op kennis gebaseerde aquacultuur, die doelmatig met natuurlijke hulpbronnen omgaat. 
 
De basis voor de verwezenlijking van deze uniprioriteit is het Nationaal Strategisch Plan 
Aquacultuur. Met betrekking tot deze unieprioriteit wil Nederland zich inzetten voor de 
intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht van de 
aquacultuursector. Binnen deze unieprioriteit heeft in 2018 de volgende activiteit 
plaatsgevonden. De regeling Innovatie Aquacultuur is bedoeld om innovaties in de 
aquacultuur te bevorderen waarbij de verschillende aspecten van duurzaamheid worden 
meegewogen. In 2018 zijn 5 aanvragen ingediend voor deze openstelling. Er zijn in 2018 twee 
aanvragen afgewezen, voor de overige drie wordt in 2019 een beslissing genomen. 7 
projecten die in 2017 zijn geselecteerd liepen door in 2018. 
 
Unieprioriteit 3 uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid 
 
Er zijn geen nieuwe overheidsopdrachten geselecteerd in 2018 onder deze Unieprioriteit. Wel 
zijn 2 projecten afgerond, namelijk Basis op Orde VIRIS3 – Onderstroom. Fase 1: 
vooronderzoek en Overdracht taken en systemen vangstregistratie van de NVWA en RVO-
VIR. Fase 1: Vooronderzoek. Het vooronderzoek van Basis op Orde VIRIS3 omvatte een 
grondige analyse van de VIRIS3 functionaliteit en heeft voldoende input opgeleverd om een 
gedetailleerd projectplan te kunnen schrijven voor het uitvoeringsproject van de 
fundamentele datamodel optimalisatie (met bijbehorende functionaliteit) en de migratie 
van VIRIS3 naar een ander systeemsoftware platform. De Overdracht van taken en systemen 
vangstregistratie van de NVWA en RVO-VIR had tot doel inzicht te krijgen in de status quo 
van de over te dragen taken en systemen en daarbij de financiële en organisatorische 
consequenties van de overgang in beeld te krijgen. Het project heeft dit afdoende in beeld 
weten te brengen. 
 
De activiteiten binnen datacollectie Visserij 2014-2016 zijn afgerond en die van Datacollectie 
2017-2019 lopen nog. Ook van 4 overheidsopdrachten binnen controle en handhaving lopen 
de activiteiten volgens planning door in 2018.  
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Tot slot zijn er in 2018 2 overheidsopdrachten ingetrokken. 
 
Unieprioriteit 5 bevorderen van afzet en verwerking 
 
Binnen deze unieprioriteit hebben in 2018 de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
 

- De regeling Productieplannen stond open van 1 augustus tot 31 augustus. Er zijn 10 
aanvragen ingediend, deze zijn allemaal goedgekeurd. 

 
- Van de regeling Productieplannen zijn in 2017 tien projecten goedgekeurd. Deze zijn 

allemaal in 2018 afgerond, de eindbetaling heeft plaatsgevonden. 
 

- Onder Afzetbevorderingsprojecten zijn 6 lopende projecten die zijn goedgekeurd in 
2017 en in 2018 doorlopen.  
 

Unieprioriteit 6 Geïntegreerd Maritiem Beleid 
 
Binnen deze unieprioriteit hebben in 2018 de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
 

- De overheidsopdracht Monitoring riverine litter, geselecteerd in 2016, is in 2018 gestart. 
Verder zijn er geen nieuwe overheidsopdrachten geselecteerd. 

 
- Er is 1 project afgerond. Dit project richtte zicht op onderzoek naar de effecten van 

de aanwezigheid van nanoplastic- en microplasticdeeltjes op het aquatisch mariene 
milieu in het Nederlandse deel van de Noordzee. De eindbetaling heeft 
plaatsgevonden. 

 
In 2018 zijn er 6 lopende overheidsopdrachten. 
 
Technische bijstand. 
Er loopt één project onder technische bijstand, namelijk Uitvoering Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij. Doel van deze opdracht is het EU-conform uitvoeren van 
subsidieregelingen en overheidsopdrachten. Werkzaamheden die hier onder vallen zijn 
onder meer het inrichten van de uitvoeringsketen EFMZV en uitvoeringstaken van het EFMZV, 
met name de selectie van projecten, managementverificaties en verantwoording. 
Technische bijstandsmiddelen zijn ook beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden van de 
Certificeringsautoriteit en Auditautoriteit. In het Operationeel Programma is €7.730.870 euro 
opgenomen voor technische bijstand. Hiervan komt €4.980.000 uit het Europese budget en 
€2.750.870 uit het nationale budget. Tot en met 2018 is een bedrag van €5.257.204,06 
gedeclareerd, zijnde 68% van het totaal beschikte bedrag voor technische bijstand. 
 
Mijlpalen 2018 
In het Operationeel Programma zijn per Unieprioriteit mijlpalen voor 2018 opgenomen. Per UP 
is een mijlpaal vastgesteld voor het aantal geselecteerde projecten én de een financiële 
indicator, die uitgaat van gedeclareerde kosten per UP. Gelet op het aantal geselecteerde 
projecten is de mijlpaal alleen voor UP 1 niet gehaald. De mijlpaal van 2018 is uitgegaan van 
6 projecten, dit zijn er uiteindelijk 4 geworden. Dit heeft te maken met een gebrek aan 
aanvragen voor innovatieprojecten, door belemmeringen in de uitvoering van projecten en 
de gunstige economische omstandigheden in de visserijsector. Ook is ten tijde van het 



4 
 

opstellen van het OP rekening gehouden met het openstellen van een investeringsregeling. 
Er werden onvoldoende kansen gezien om deze in de uitvoering van het programma open 
te stellen. Er wordt nagedacht over andere mogelijkheden binnen Unieprioriteit 1, waaronder 
een compensatie regeling voor de Brexit. De overige mijlpalen zijn wel behaald.  
 
De financiële indicator is voor UP 2 en UP 5 niet behaald. Waar UP 3 en UP 6 boven 
verwachting hebben gepresteerd (geselecteerde projecten uit overheidsopdrachten), zijn 
de totaal gedeclareerde bedragen voor UP 2 en UP 5 met respectievelijk 36% en 38% ver 
onder de verwachtingen gebleven. Dit hangt deels samen met de vertraging die is 
opgetreden bij de start van het programma en dat de eerste projecten onder deze UP’s pas 
in 2017 zijn geselecteerd.  
 


