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TOELICHTING OP DE BETALINGEN IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 

VISSERIJBELEID (GVB) IN HET KALENDERJAAR 2009  

 

1. Gemeenschappelijk visserijbeleid 

 

Het doel van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is de ontwikkeling van een 

duurzame, economisch gezonde visserijsector. Centraal staat de evenwichtige en duurzame 

exploitatie van de visstand. Door de EU zijn regels opgesteld over onder meer de 

hoeveelheid vis die mag worden gevangen, minimummaaswijdten, minimum vismaten, 

periodes en gebieden waarin niet mag worden gevist, en beperkingen voor bepaalde 

visserijmethoden. Ook zijn afspraken gemaakt over de stabiliteit van de vismarkt. 

 

Het GVB bestaat uit afspraken en regelgeving op EU niveau. De uitwerking ervan is in 

handen van de lidstaten. De afspraken en regelgeving uit het GVB worden ondersteund door 

subsidies uit het Europees Visserijfonds (EVF). Dit fonds is in 2007 in de plaats gekomen van 

het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV). De Europese 

Commissie wil het geld van het nieuwe fonds gebruiken voor de verduurzaming van het 

visserijbeleid. Dan gaat het over verdere sanering van de visserijvloot, de omschakeling 

naar selectievere visserijmethoden, stimulering van innovatie en viskweek, ontwikkeling van 

niet-visserijgebonden activiteiten in de kustzone en de economische positie van jonge 

vissers. Het programma voor het EVF is in december 2007 door de Europese Commissie 

goedgekeurd; de regelingen zijn in 2008 van start gegaan. De laatste projecten die nog 

onder het oude FIOV vielen zijn in 2009 afgerond. 
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2. Regelingen 

 

2.1 FIOV-regeling: Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij 

Het in 2009 beëindigde Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) 

leverde een bijdrage aan de herstructurering van de sector en aan de versterking van de 

economische en sociale cohesie van de visserijsector. Het stimuleerde de ontwikkeling van 

kustgebieden waar de visserij een belangrijke plaats inneemt. 

  

Het geld van het FIOV werd toegekend op basis van meerjarige programma’s die de 

Commissie en de individuele lidstaten in onderling overleg opstelden. De regels voor 

steunverlening in het kader van het FIOV werden door de Europese Commissie vastgesteld. 

De lidstaten stelden zelf vast welke projecten voor financiering door het FIOV in aanmerking 

komen. 

 

Het FIOV werkte 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 toten met 2006. De laatste projecten onder het FIOV-programma zijn in het 

voorjaar van 2009 afgerond. 

 

In het boekjaar 2009 vielen twee Nederlandse projecten onder het FIOV:  

 

2.1.1 Project horsmakreel 

Het doel van het project was vermindering van bijvangsten van ondermaatse horsmakreel in 

de pelagische visserij door middel van vistuigaanpassingen. Zo leverde het project een 

bijdrage aan de verbetering van het horsmakreelbestand in de Atlantische wateren tussen 

de Canarische Eilanden en het noorden van Groot-Brittannië.



Toelichting op de betalingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid in het kalenderjaar 2009, 1 april 
2010, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

2.1.2 Project Mauritanië 

Dit project droeg bij aan verdere verduurzaming van de visserij in Mauritaanse wateren. Het 

resulteerde onder meer in een beter inzicht in aard en omvang van de plaatselijke 

visbestanden. Daarnaast heeft het gebruik van andere netten geleid tot verlaging van de 

bijvangst, met name die van grote soorten. Verder heeft dit project een bijdrage geleverd 

aan de professionalisering van het IMROP (het Mauritaanse visserij-instituut). 

 

2.2 EVF-regeling: Europees Visserijfonds 

 

Het Europees Visserijfonds, sinds 2008 operationeel, draagt bij aan de duurzame 

ontwikkeling van de visserijsector (inclusief de binnenvisserij) en van visserijgebieden. Het 

Nederlandse Operationeel Programma bevat de maatregelen die deels uit het EVF 

gefinancierd worden. Deze middelen worden voornamelijk gebruikt voor het bevorderen van 

vernieuwing en verduurzaming. 

 

Het EVF lijkt qua opzet op z’n voorganger. Net als bij het FIOV zijn de regels voor 

steunverlening in het kader van het EVF door de Europese Commissie vastgesteld, terwijl de 

lidstaten zelf de projecten selecteren die voor financiering in aanmerking komen. 

 

Ook het EVF werkt op basis van het cofinancieringbeginsel: de lidstaten dragen altijd met 

eigen geld bij aan de financiering van projecten. En ook hier staat voorop dat maatregelen 

onder geen beding mogen leiden tot verhoging van de visserij-inspanning. De 

programmeringperiode loopt van 2007 tot en met 2013.  

 

In Nederland is het EVF in het boekjaar 2009 gebruikt voor negen regelingen en drie 

beschikkingen:
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2.2.1 Investering in de aanpassing van vissersvaartuigen 

Deze subsidie bevordert duurzame visserijmethoden door investeringen in de aanpassing 

van vissersschepen te stimuleren. Het gaat vooral over de omschakeling naar andere 

vistechnieken met selectievere vangstmethoden, en om technieken die ongewenste 

bijvangsten, bodemberoering en energieverbruik verminderen.  

 

2.2.2 Investeringen in aquacultuur 

Stimuleringsregeling voor investeringen in de bouw, uitbreiding, uitrusting en modernisering 

van productie-installaties voor aquacultuur (viskweek). 

 

2.2.3 Verwerking en afzet 

Deze regeling stimuleert duurzaamheid in de verwerking en afzet van vis. Het gaat onder 

meer om investeringen in kwalitatief hoogwaardige producten, de ontwikkeling van 

innovatieve productie-, verwerkings- en afzettechnieken, het vinden van niches in de markt 

en een beter gebruik van weinig benutte soorten, bijproducten en afval.  

 

2.2.4 Innovatie in de visketen (keten: van vangst tot afzet, inclusief kweek) 

De subsidie is gericht op het uittesten van nieuwe technieken in de hele keten, van de 

visserij en de schaal- en schelpdiersector tot de aquacultuur. Voor de visserij gaat het vooral 

om nieuwe technieken voor een meer duurzame en energie-efficiëntie visserij, maar ook 

projecten in de rest van de visketen vallen er onder, bijvoorbeeld een project tot verbetering 

en modernisering van een laad- en kweeksysteem en innovatieve viskweekprojecten De 

innovatieprojecten worden beoordeeld door het Visserij Innovatieplatform (VIP), dat ook de 

selectie van gehonoreerde projecten maakt. De minister van LNV maakt de uiteindelijke 

keuze. 
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2.2.5 Collectieve acties in de visketen 

Deze subsidie is bedoeld om de samenwerking tussen vissers, ketenpartijen, 

maatschappelijke organisaties en kennisinstituten te stimuleren. De steun richt zich op de 

bevordering van ketenbrede samenwerkingsvormen op het gebied van het ontwikkelen, 

delen en benutten van kennis. Het eerder genoemde VIP beoordeelt de ingediende 

projectplannen. Dat platform selecteert ook de plannen die door de Minister van LNV 

gehonoreerd kunnen worden. 

 

2.2.6 Kwaliteit, rendement en nieuwe markten 

Deze subsidieregeling is bedoeld voor samenwerkingsvormen van (groepen van) bedrijven, 

kennisinstellingen en andere relevante organisaties. Het doel is om de kwaliteit en het 

rendement van visserijproducten en de ontwikkeling van nieuwe markten te bevorderen. 

 

2.2.7 Certificering in de visketen 

Subsidie voor samenwerkende visserijondernemingen of beroepsorganisaties voor het 

verkrijgen van een certificering voor duurzame visvangst. Certificering van vis en 

schelpdieren kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame visserijketen. De 

certificering door een onafhankelijke certificeringsinstantie moet voldoen aan de richtlijnen 

van de Food en Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties.  

 

2.2.8 Investering in mosselzaadinvanginstallaties  

Subsidie voor investeringen in de eerste aanschaf en plaatsing van 

mosselzaadinvanginstallaties. Deze installaties vangen mosselzaad zonder de zeebodem te 

verstoren. Die vangstmethode levert een belangrijke bijdrage aan het natuurherstel van de 

Waddenzee, de Oosterschelde en de Zeeuwse Voordelta. 
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2.2.9 Sociale maatregelen visserij 

Deze regeling voorziet in een sociaal vangnet bij sanering. Het gaat om sociaal-economische 

steun voor vissers en opvarenden van 58 jaar en ouder die definitief uit het vak stappen. 

Daarnaast steunt de regeling projecten om via bijscholing de beroepsvaardigheden van de 

vissers te verbeteren.  

 

2.2.10 Losse projecten 

Projecten onder het EVF die in aparte regelingen zijn ondergebracht: 

• Zeeuwse Tong (duurzame binnendijkse kweek van zeetong) 

• Solea (pilot project betreffende de duurzame kweek van zeetong in een gesloten 

recirculatiesysteem) 

• Technische bijstand ter ondersteuning van het opstarten van duurzame ontwikkeling 

van visserijgebieden in 2010 

 

2.3 IVIS (Interventieregeling vis) (ELGF indirect)  

Deze Europese verplichting valt buiten het EVF. Wanneer erkende producentenorganisaties 

geen koper(s) kunnen vinden voor de door haar leden aangevoerde vis tegen een vooraf 

vastgestelde minimumprijs, kunnen die organisaties een subsidie krijgen voor het uit de 

markt nemen van vis. 


