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Toelichting op de regelingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 2009 
 
Hieronder volgt het overzicht van de regelingen op grond waarvan in 2009 in het kader van 
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid subsidie is verstrekt. Per regeling wordt een korte 
toelichting gegeven. 
 
1. FIOV-regeling: Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij 
Het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) draagt bij aan de 
herstructurering van de visserijsector en de versterking van de economische en sociale 
cohesie. Het stimuleert de ontwikkeling van de kustgebieden waar de visserij een 
belangrijke plaats inneemt. Het geld van het FIOV wordt toegekend op basis van meerjarige 
programma’s die de Commissie en iedere lidstaat in onderling overleg opstellen. 
 
De regels voor steunverlening in het kader van het FIOV zijn door de Europese Commissie 
vastgesteld. Projecten die voor financiering door het FIOV in aanmerking komen, worden 
door de lidstaat vastgesteld. Het FIOV werkt op basis van het cofinancieringsbeginsel: de 
lidstaten moeten altijd met 
eigen geld aan de financiering van projecten bijdragen. De maatregelen mochten onder geen 
beding leiden tot uitbreiding van de visserij-inspanning. De laatste programmeringsperiode 
liep van 2000 tot en met 2006. De definitieve afronding van de projecten onder het FIOV 
programma vond voor eind april 2009 plaats. 
In Nederland is het FIOV in het kalenderjaar 2009 gebruikt voor: 
 
Projecten Innovatieve aquacultuur 
De projecten zijn gericht op innovatie en versterking van de aquacultuursector. Het gaat 
hierbij zowel om op recirculatietechnologie gebaseerde viskweek als om alternatieve 
productiemethoden voor schelpdierenkweek en andere aquatische organismen. Versterking 
en innovatie van de aquacultuursector draagt bij aan een verlaging van de visserijdruk op de 
natuurlijke bestanden door een duurzame productie van gekweekte soorten. Ter stimulering 
van de betreffende acties zijn (innovatie)regelingen voor de aquacultuur opgesteld. 
 
Technische bijstand 
In 2007 is subsidie verleend voor de uitvoering van deze FIOV-regeling. Deze subsidie was 
deels een gcofinancierde maatregel. 
 
2. EVF-regeling: Europees Visserijfonds 
Het Europees Visserijfonds draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de visserijsector, 
visserijgebieden en binnenvisserij. Het Operationeel Programma bevat de maatregelen die 
Nederland wil nemen met middelen uit het EVF. Deze middelen worden voornamelijk ingezet 
voor het bevorderen van vernieuwing en verduurzaming. 
Net als bij het vorige programma FIOV, zijn de regels voor steunverlening in het kader van 
het EVF door de Europese Commissie vastgesteld en worden de projecten die voor 
financiering in aanmerking komen door de lidstaat vastgesteld. 
 
Het EVF werkt op basis van het cofinancieringsbeginsel: de lidstaten dragen altijd met eigen 
geld bij aan de financiering van projecten. Voorop staat dat maatregelen onder geen beding 
mogen leiden tot verhoging van de visserij-inspanning. De programmeringsperiode loopt van 
2007 tot en met 2013. 
 
In Nederland is het EVF in het kalenderjaar 2009 gebruikt voor: 
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Sanering Visserij 
Deze regeling maakte het mogelijk om het definitief beëindigen van de visserijactiviteiten 
van een vissersvaartuig te ondersteunen. Het doel van de regeling is om capaciteit van de 
vissersvloot te verminderen en deze meer in overeenstemming te brengen met de omvang 
van de visbestanden. 
 
Vergoedingsregeling voor uittredende vissers uit de visserij 
De essentie van deze regeling is dat een bijdrage kan worden ontvangen voor omscholing 
naar een beroep buiten de visserij of voor vervroegde uittreding uit de visserij. De 
subsidieontvanger is niet langer actief binnen de visserij. 
 
Collectieve acties in de visketen 
Deze regeling is bedoeld voor visserij- of aquacultuurondernemingen, beroepsorganisaties of 
samenwerkingsverbanden hiertussen. Ook is de subsidie bedoeld voor samenwerking met 
maatschappelijke organisaties. De projectplannen zijn door het Visserij Innovatieplatform 
(VIP) beoordeeld waarna het VIP een selectie maakt welke collectieve acties gehonoreerd 
kunnen worden. 
De minister van LNV maakt de uiteindelijke keuze. 
 
Nieuwe markten visserij 
Subsidie voor projecten die de vermarkting van vis bevorderen. 
 
Certificering in de visketen 
Subsidie voor het doorlopen van een certificeringstraject voor duurzame visvangst. 
 
Sociale maatregelen visserij 
Subsidie voor uittreding uit de visserij of bijscholing. 
 
Innovatie in de visketen 
De subsidie is gericht op het uittesten van nieuwe technieken in zowel de visserij, de schaal- 
en schelpdiersector en de aquacultuur. Voor de visserij gaat het vooral om nieuwe 
technieken voor een meer duurzame en energie-efficiëntie visserij, maar ook projecten in de 
visketen vallen er onder. De 
innovatieprojecten worden door het Visserij Innovatieplatform (VIP) beoordeeld waarna het 
VIP een selectie maakt welke projecten gehonoreerd kunnen worden. De minister van LNV 
maakt de uiteindelijke keuze. 
 
Investeringen in voormalige rondvisvissersvaartuigen 
Deze subsidie is voor moderniseringen aan vissersvaartuigen die voor de komst van het 
kabeljauwherstelplan werden gebruikt in de visserij op rondvis. Denk aan kabeljauw, wijting 
of schelvis. Als gevolg van het herstelplan moeten deze vissersvaartuigen nu worden 
gebruikt voor de visserij op andere vissoorten. Het doel van deze subsidie is de 
vissersvaartuigen duurzamer te maken en het selectief vissen te stimuleren. 
 
Investering in aquacultuur 
Subsidie voor investeringsprojectein in de aquacultuur. 
 
Investering in mosselzaadinvanginstallaties  
Subsidie voor investering in aanschaf en eerste plaatsing van Mosselzaadinvanginstallagies. 
 
Technische bijstand 
In 2009 is subsidie verleend voor de uitvoering van deze EVF-regelingen. Deze subsidie was 
deels een gecofinancierde maatregel. 
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3. IVIS (Interventieregeling vis) (ELGF direct) 
Wanneer erkende producentenorganisaties geen koper kunnen vinden voor de door haar 
leden aangevoerde vis tegen een vooraf vastgestelde minimumprijs, kunnen de 
producentenorganisaties een subsidie krijgen voor het uit de markt nemen van deze vis. 


