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Inleiding

Visserij en aquacu ltuur z ijn  belangrijke  econom ische activ ite iten  in  de 
Europese Unie, met name in  bepaalde kustgebieden waar w e in ig  economische 
alternatieven bestaan. Z ij leveren bovendien een bijdrage aan de voorziening 
van de Europese m arkt, die tegenwoordig een ruim schoots negatieve handels
balans heeft.

In  het lich t van de zorgwekkende achteruitgang van de visbestanden en de 
m ondialisering van de econom ie w erk t de visserijsector van de EU al enige 
jaren aan veranderingen, die nod ig  zijn  om  een duurzame exp lo ita tie  van de



visbestanden te waarborgen en om het concurrentieverm ogen van de sector te 
herstellen.

In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) neemt de 
Gemeenschap actie f deel aan deze herstructu re ring  door m idde l van het 
F inancieringsinstrum ent voor de O riëntatie  van de Visserij (FIOV).

De meeste van de visserij afhankelijke gebieden kunnen bovendien een beroep 
doen op het Europees Fonds voor Regionale O n tw ikke ling  (EFRO) en het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de omschakeling en diversificatie van hun 
economie.



Wat is het FIOV?

Het FIOV is een van de v ie r structuurfondsen van de Europese Unie. Het FIOV 
is in  1993 opgericht te r vervanging van de verschillende structuurinstrum enten 
die voord ien bestonden.

Het draagt enerzijds b ij to t de doelstellingen van het GVB door de herstructu 
rering van de sector te begeleiden, en anderzijds to t de versterking van de eco
nomische en sociale cohesie van de Unie door de o n tw ikke ling  te stimuleren 
van de kustgebieden waar de visserij een belangrijke plaats in de economische 
bedrijv igheid  inneemt.

Zo moet het FIOV het bedrijfsleven in  de sector helpen te beantwoorden aan 
de uitdagingen van de n ieuw e mondiale economie, een ecologisch duurzame 
en econom isch rendabele explo ita tie  van de visbestanden te waarborgen, het 
voortbestaan van de visserij m ogelijk  te maken in  de gebieden waar w ein ig  
econom ische a lternatieven zijn , en de Europese consum ent een grote 
verscheidenheid aan kw a lita tie f goede producten te bieden.

De m iddelen van het FIOV w orden  toegekend op basis van meerjarige p ro 
gramma’s die de Commissie en iedere lidstaat in  onderling  overleg opstellen. 
Deze program m a’s worden, naargelang van de situatie, enkelvoudige program- 
m eringsdocum enten (EPD’s) o f operationele program m a’s (OP’s) genoemd (')• 
De huid ige program m eringsperiode duu rt 7 jaar en loop t van 2000 to t en met 
2006.

De algemene regels voor steunverlening in  het kader van het FIOV w orden op 
het niveau van de Gemeenschap vastgesteld, maar de selectie van de pro jecten 
gebeurt op het niveau van de lidstaat.

Het FIOV w e rk t op basis van het cofinancieringsbeginsel: de lidstaten moeten 
a ltijd  met overheidsm iddelen aan de financiering van pro jecten bijdragen. Ais 
de comm unautaire steun verband houdt met een investering die inkomsten 
genereert, moeten de collectieve o f  ind iv idue le  begunstigden bovendien een 
eigen bijdrage leveren.

Voor de periode 2000-2006 beschikt het FIOV over een totale begroting van 
3,7 m iljard euro, waarvan 2,6 miljard in  het kader van doelstelling 1 en 1,1 miljard 
elders.

(') Zie glossarium in de bijlage.
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Waar verleent het FIOV steun?

Het FIOV verleent steun op het hele grondgebied van de Gemeenschap. 
Maatregelen om de s tructuu r van de visserijsector aan te passen kunnen dus 
door het FIOV w orden gesteund in  het kader van m eerjarenprogramma’s, 
ongeacht de geografische ligging.

Er w o rd t echter een verhoogde bijdrage toegekend voor pro jecten in  gebieden 
die een ontw ikkelingsachterstand hebben, nam elijk de reg io ’s die vo o r steun 
u it hoofde van doelstelling 1 van de structuurfondsen in  aanmerking komen 
(zie kaart).

© Ifrem er

H et FIOV is ac tie f in de hele Unie, m aar levert vooral een g ro te  b ijdrage aan  
projecten in regio's m et een ontw ikkelingsachterstand .

Waar verleent het FIOV steun?



Wat financiert het FIOV?

Aanpassing van de visserij-inspanning

De overcapaciteit van de visserijv loot in  verhouding to t de visbestanden is 
de oorzaak van vele problem en waarmee de visserijsector momenteel w o rd t 
geconfronteerd. Het is dan ook een van de eerste p rio r ite iten  van de Unie de 
sector te helpen om een ecologisch duurzaam en econom isch rendabel 
evenw ich t te vinden, waarbij de visserijbedrijven hun  concurrentiepositie  
kunnen herstellen zonder de visbestanden in  gevaar te brengen. Om to t d it 
evenw ich t te komen m oet onder andere w orden  aangemoedigd dat een 
aantal vaartuigen aan de v loo t w o rd t on ttrokken in bet kader van meerjarige 
oriëntatieprogram m a’s (MOP’s) m et kw antita tieve doelstellingen voor de 
a fbouw  van de overcapaciteit.

□  D rie  typen maatregelen komen voor overheidssteun in  aanmerking:

— de sloop van het vaartuig;

— de defin itieve overbrenging van het vaartuig naar een derde land, ook in  
het kader van een gemengde vennootschap;

— lie t gebru ik van het vaartuig voor andere doeleinden dan visserij.

□  In e lk van deze gevallen m oet het vaartuig ten m inste tien jaar oud zijn. 
Vaartuigen die d e fin itie f w orden overgebracht, ook in  het kader van een 
gemengde vennootschap, m oeten ten m inste 30 jaar oud zijn  en een tonnage 
van 20 BRT o f 22 GT hebben.

Vaartuigen mogen n ie t w orden overgebracht naar een derde land dat kandi
daat is voor toetreding to t de Unie, en de overbrenging mag n ie t in  strijd  zijn 
m et de internationale voorschriften  inzake de instandhouding en het beheer 
van de visbestanden, noch m et de sociale bepalingen inzake de arbeidsvoor
waarden voor vissers.

□  De regeling inzake de oprich ting  van gemengde vennootschappen is enigszins 
gewijzigd ten opzichte van de tijdens de programmeringsperiode 1994-1999 
geldende regeling. T ijde lijke  samenwerkingsverbanden komen niet meer 
vo o r financie ring  door het FIOV in aanmerking en de steunpercentages zijn 
aanzienlijk lager dan voorheen (zie verder).
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Ook gelden n ieuw e voorwaarden:

• de gemengde vennootschap m oet een overeenkomstig de w etten  van het 
derde land opgerichte en geregistreerde handelsvennootschap zijn, o f moet 
de vorm  hebben van een partic ipa tie  in  het vennootschappelijk kapitaal van 
een reeds geregistreerde vennootschap; de vennootschap m oet ten doei heb
ben activ ite iten in  de visserijsector u it te oefenen in  de wateren die onder de 
ju risd ic tie  van het derde land vallen;

• de partic ipa tie  van de partne r u it de Gemeenschap moet tussen 25 % en 75 % 
van het aandelenkapitaal bedragen;

• de begunstigde m oet een bankgarantie stellen voor een bedrag dat gelijk is 
aan 20 % van de prem ie; deze bankgarantie zal w orden vrijgegeven na v i j f  jaar 
m its aan alle voorwaarden is voldaan;

• gedurende v i j f  jaar mag het vaartuig n ie t voor andere dan de overeengekomen 
doeleinden, noch door andere reders w orden  gebruikt;

•  het vaartu ig w o rd t d e fin it ie f u it het com m unauta ire  gegevensbestand 
geschrapt en uitgesloten van visserijactiviteiten in  de communautaire wateren.

Categorie vaartuigen 
naar brutotonnage (GT)

EUR

0 < 10 11 000/GT + 2 000

10 <25 5 000/GT + 62 000

25 < 100 4 200/GT + 82 000

100 < 300 2 700/GT + 232 000

300 < 500 2 200/GT + 382 000

500 en meer 1 200/GT + 882 000

Categorie vaartuigen
naar brutoregistertonnage (BRT) EUR

0 < 25 8 200/BRT

25 < 50 6 000/BRT + 55 000

50 < 100 5 400/BRT + 85 000

100 <250 2 600/BRT + 365 000

O  Vanaf 1 januari 2000, voor vaartuigen met een lengte van m eer dan 24 m tussen de loodlijnen, 
en vanaf 1 januari 2004 voor alle vaartuigen, zijn alleen de GT-tarieven v-an toepassing.
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Participa tiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap (FlOV-steun)
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat

Regio's van doelstelling 1 50 % < A < 75 %
B > 25 %

Overige gebieden 25 % < A < 50 %
B > 50 %

Slooppremies (maximumbedrag)

Vaartuigen van Vaartuigen van Vaartuigen van
10 to t 15 jaaroud 16 to t 2 9 jaaroud 30 jaaren ouder

Nevenstaand tarie f Tarief verminderd met Tarief verminderd
1,5 % per jaar na 15 jaar met 22,5 %

Premies voor de definitieve overbrenging (maximumbedrag)

Gemengde vennootschap Eenvoudige overbrenging naar een
derde land

80 % van de slooppremietarieven 50 % van de slooppremietarieven

Overbrenging voor specifieke Andere overbrengingen
doeleinden (3)

Slooppremietarieven 50 % van de slooppremietarieven

O  Instandhouding van het historisch erfgoed op het grondgebied van een  lidstaat, visserijonder- 
zoek. opleiding d o o r overheids- o f sem i-overheidsinstanties van een lidstaat, o f controle van 
visserijactiviteiten.
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©  Lionel Flageul

Steun van h e t FIOV voor het m oderniseren van vaartu igen  m ag n ie t leiden to t  
een u itb re id ing  van de visserlj-inspannlng.
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Vernieuw ing van de vloot en modernisering van de 
vissersvaartuigen

Verbetering van de ve iligheid  en van de hygiënische en de arbeidsomstan
digheden aan boord van vissersvaartuigen, verbetering van de behandeling 
van vis en toepassing van selectievere vangsttechnieken zijn  onontbeerlijke  
maatregelen om lie t concurrentieverm ogen van de comm unautaire v loo t in  
stand te houden en de visbestanden op duurzame en verantw oorde w ijze  te 
explo iteren. De overheidssteun mag echter n ie t bijdragen to t een nog grote
re overcapacite it van de vloot. Overheidssteun (zow el van de Gemeenschap 
ais van de nationale o f  regionale overheden) voor de bouw  o f m odernisering 
van vaartuigen kan dus alleen w orden toegestaan ais de to ta le  jaarlijkse doel
stellingen van de meerjarige oriëntatieprogram m a’s w orden  gehaald.

• Wanneer de jaarlijkse doelstellingen van de betreffende vlootsegm enten zijn 
gehaald, kan in de periode  2000-2006 overheidssteun voor de bouw  van een 
vaartuig w orden verleend ais zonder overheidssteun aan de v loo t dezelfde 
capaciteit w o rd t on ttrokken  ais in  het betrokken segment w o rd t ingebracht.

• Wanneer de jaarlijkse doelstellingen van de betreffende vlootsegm enten in  de 
periode 2000-2006 niet zijn gehaald, kan overheidssteun vo o r de bouw  van 
een vaartuig alleen w orden verleend ais zonder overheidssteun aan de v loo t 
een capaciteit w o rd t on ttrokken  die ten m inste 30 % g ro te r is dan de inge
brachte n ieuwe capaciteit.

• Overheidssteun voor de bouw  van vaartuigen van m inder dan 12 m eter (met 
u itzondering  van traw lers) is alleen m ogelijk  op voorwaarde dat die maatregel 
niet le id t to t een vergro ting  van de totale visserij-inspanning.

• Steun voor de m odernisering van vaartuigen mag geen invloed hebben op de 
capaciteit, noch in  tonnage noch in  m otorverm ogen.

De vaartuigen moeten worden gebouwd m et inachtnem ing van:

— de comm unautaire regels inzake hygiëne, veiligheid, gezondheid, p roduct- 
kw a lite it en arbeidsomstandigheden,

— de comm unautaire bepalingen betreffende de m eting van schepen,

— de regels inzake de contro le  op de visserij.
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De investeringen voor de m odernisering van een vaartuig moeten zijn gericht op:

— rationalisatie van de visserij, m et name gebru ik van selectievere vangst- 
m ethoden; de vervanging van vistuigen w o rd t echter n ie t door het FIOV 
gecofinancierd,

— verbetering van de behandeling en de kw a lite it van producten  aan boord,

— verbetering van de arbeidsomstandigheden en van de veiligheid.

Categorie vaartuigen naar 
brutotonnage (GT)

EUR

0 < 10 22 000/GT + 4 000

10 <25 10 000/GT + 124 000

25 < 100 8 400/GT + 164 000

100 <300 5 400/GT + 464 000

300 < 500 4 400/GT + 764 000

500 en meer 2 400/GT + 1 764 000

Categorie vaartuigen naar 
brutotonnage (GT)

EUR

0 < 10 11 000/GT + 2 000

10 <25 5 000/GT + 62 000

25 < 100 4 200/GT + 82 000

100 < 300 2 700/GT + 232 000

300 < 500 2 200/GT + 382 000

500 en meer 1 200/GT + 882 000
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Participatiepercentages voor de bouw of de modernisering van vaar
tuigen (ais percentage van de subsidiabele kosten met inachtneming 
van de maxima)

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat 
C = financiële participatie van particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 A < 35 %
B > 5 %
C > 60 %

Overige gebieden A <  15 %
B > 5 %
C > 60 %
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De kleinschalige kustvisserij Is van fundam enteel belang, n iet alleen voor de totale  
economie van de sector m aar ook voor het economisch en sociaal weefsel van de 
kustgebieden van de Unie.
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Kleinschalige kustvisserij

De vaartuigen met een totale lengte van m inder dan 12 m eter vorm en 60 % 
van het totale aantal vaartuigen in de Unie. Gelet op hun vangsten spelen 
deze schepen een fundam entele rol, zowel voor de algemene econom ie van 
de sector ais voor de sociale en econom ische s truc tuu r van de kustgebieden 
van de Unie.

Voortaan kan het FIOV aan de kustvisserij (m et u itzondering  van traw lers) 
steun toekennen voor pro jecten van samenwerkingsverbanden, gezinnen o f 
verenigingen, vooral met betrekking tot:

— de verbetering van de hygiënische omstandigheden, de werkom standig
heden en de veiligheid,

—  de invoering van selectievere vangsttechnieken,

— de organisatie van de productieketen m et het doei de toegevoegde waarde 
van de producten  te verhogen,

— beroepsople id ing en omscholing.

Deze maatregelen vorm en een aanvulling op de geplande specifieke aanpak 
met betrekking to t de bouw  en m odernisering van schepen van m inder dan 
12 m  (zie vorig  punt).

H ierb ij zij verm eld dat voo r de prem ie een maxim um bedrag van 150 000 euro 
per co lle c tie f p ro ject geldt.

Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat

Regio's van doelstelling 1 50 % < A < 75 %
B > 25 %

Overige gebieden 25 % < A < 50 %
B > 50 %
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Binnenvisserij

In  een aantal landen van de Unie, zoals Finland, is de professionele zoet- 
watervisserij een econom isch belangrijke activ ite it. In Finland zijn ongeveer 
duizend vissers ac tie f in  laatstgenoemde visserijtak.

Hei FIOV kan voortaan steun verlenen voor de bouw  en m odernisering van 
schepen voor de binnenvisserij.

De vaartuigen moeten w orden gebouwd m et inachtnem ing van:

— de comm unautaire regels inzake hygiëne, ve iligheid , gezondheid, product- 
kw a lite it en arbeidsomstandigheden,

— de comm unautaire bepalingen betreffende de m eting van schepen,

— de regels inzake de contro le  op  de visserij.

De investeringen voor de m odernisering van een vaartuig moeten zijn gericht 
op:

— rationalisatie van de visserij, m et name gebru ik van selectievere vangst- 
m ethoden,

— verbetering van de behandeling en de kw a lite it van producten aan boord,

— verbetering van de arbeidsomstandigheden en van de veiligheid.

Er w o rd t echter noo it steun toegekend ais de investeringen het evenw ich t tus
sen de omvang van de v loo t en de overeenkomstige beschikbare visbestanden 
in gevaar kunnen brengen.

Vaartuigen die met steun van het FIOV zijn gebouwd vo o r de binnenvisserij, 
mogen n ie t w orden  ingezet voor de zeevisserij.
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Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat 
C = financiële participatie van particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 A < 35 %
B > 5 %
C > 40 %

Overige gebieden A < 15 %
B > 5 %
C > 60 %

e  M arkku Saiha (SAKL/FYFF)

H et FIOV kan ook een b ijdrage leveren aan de b ou w  o f m odernisering van vaar
tu ig en  voor de binnenvisserij, een ac tiv ite it die in som m ige landen van de Unie 
ook economisch belangrijk  is.
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Bescherming en ontw ikkeling  van de visbestanden

De totstandbrenging van beschermde aquatische gebieden, m et name door 
de aanleg van kunstmatige riffen , maakt sinds 1983 deel u it van het struc
tuurbele id. Het gaat h ie rb ij om b ijvoorbeeld  bescherm ingsriffen, herpopula- 
tie riffen  o f  concentratieriffen.

Het FIOV kan bijdragen in  de financiering van vaste o f  verplaatsbare elementen 
om bestanden te beschermen en te on tw ikke len  die:

— van co llec tie f belang zijn,

— w orden uitgevoerd door overheids- o f semi-overheidsinstanties dan w el 
erkende beroepsorganisaties,

— geen negatief e ffect op het aquatische m ilieu  hebben.

Elk p ro ject m oet gedurende ten m inste v i j f  jaar w etenschappelijk worden 
gevolgd.

Er w o rd t echter geen steun toegekend voor herpopulatie.

Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat

Regio's van doelstelling 1 50 % < A < 75 %
B > 25 %

Overige gebieden 2 5 % < A < 5 0 %
B > 50 %
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Het FIOV kan deelnem en aan de financiering  van concrete m iddelen om het 
m ariene m ilieu  te  beschermen en visbestanden te  o n tw ikke len .
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Uitrusting van vissershavens

O ptim ale omstandigheden voor de aanvoer van vis en de afhandeling ervan 
aan de wal zijn be langrijk  om  de versheid van de producten  vo o r de consu
ment te garanderen. Sinds 1988 verleent de Unie steun voor de aanleg van 
koelinstallaties en van zones voor de aanvoer, de behandeling en de opslag 
van visserijproducten.

Er kan steun w orden toegekend voor investeringen betreffende installaties en
uitrusting:

— om  de aanvoer, de behandeling en de opslag van visserijp roducten in  de 
havens te verbeteren;

— om de activ ite iten van vissersvaartuigen te ondersteunen (bevoorrading met 
brandstof, ijs en water, onderhoud en reparatie van de vissersvaartuigen);

— voor de in rich tin g  van de kaden, om  de ve iligheid  b ij het laden o f lossen te 
vergroten.

O  Mostra

Sinds 1988 kent de Unie steun to e  voor de uitrusting van vissershavens om  
optim a le  om standigheden voor het lossen van de vis en het behandelen  ervan  
op de w al te  w aarb orgen .
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Er zal p rio r ite it w orden verleend aan investeringen die van co lle c tie f belang 
zijn voor de vissers en die bijdragen to t een betere dienstverlening.

Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat 
C = financiële participatie van particuliere begunstigden

Zonder participatie van particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 50 % < A < 75 %
B > 25 %

Overige gebieden 25 % < A < 50 %
B > 50 %

Met participatie van particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 A < 35 %
B > 5 %
C > 40 %

Overige gebieden A < 15 %
B > 5 %
C > 60 %
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O ntw ikkeling  van de aquacultuur

De aquacultuur speelt een steeds belangrijker rol in  de productie van visserij
producten. In  1997 was de aquacultuur goed voor 15 % van het volume en 25 % 
van de waarde van de totale productie in  de Gemeenschap. In de aquacultuur 
zijn ongeveer 80 000 mensen werkzaam, er worden veel uiteenlopende soorten 
gekweekt en er w ord t een grote verscheidenheid aan methoden toegepast.

Steun kan w orden verleend voor investeringen in  materieel, zoals:

— voorzieningen voor p roductie  en beheer (bijv. bouw, u itb re id ing, u itrusting  
en m odernisering van installaties);

— voorzieningen te r verbetering van de hygiëne o f de gezondheid, te r verbe
tering van de p rodu c tkw a lite it o f te r verm indering  van de negatieve gevol
gen vo o r het m ilieu;

— constructies om  de w atercircu la tie  b innen de aquacultuurbedrijven aan te 
passen o f  te verbeteren, en bedrijfsvaartuigen.

Overeenkomstig de comm unautaire w etgeving kan steun voor pro jecten voor
intensieve visteelt slechts w orden toegestaan na evaluatie van de gevolgen voor
het m ilieu.

Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat 
C = financiële participatie van particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 A  < 35 %
B > 5 %
C > 40 %

Overige gebieden A < 15 %
B > 5 %
C > 60 %
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De aquacultuur, waarin ongeveer 80 000 mensen werkzaam zijn, speelt een 
steeds grotere rol In de aanvoer van visserijproducten.
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Verw erking en a fze t van visserij- en aquacultuurproducten

In  de Europese Unie zijn  de verw erkte  visserij- en aquacultuurproducten 
goed voor b ijna het dubbele van de waarde van de comm unautaire vangst en 
voor zo’n 96 000 banen, o ftew e l 23 % van de totale werkgelegenheid in  de 
sector. De handelsbalans van de Gemeenschap voor verw erkte  p roducten  is 
echter ruim schoots negatief en in sommige landen is de verwerkende 
industrie  afhankelijk van im p o rt voor de aanvoer van grondstoffen. De 
industrie  voor de ve rw erk ing  van visserij- en aquacultuurproducten is een 
sterk gediversifieerde bedrijfstak, m et een zeer oude traditie  en toch zeer 
innoverend.

Steun voor investeringen in  de sector van de verwerking en afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten (m et u itzondering van de kle inhandel) kan w orden toe
gekend voor p roducten  die voor menselijke consum ptie bestemd zijn en voor 
de behandeling van afvallen van deze producten.

De investeringen kunnen betrekking hebben op materiële voorzieningen:

— voor p roductie  en beheer (bijv. bouw, u itbre id ing, u itrusting  en m odernise
ring van installaties), o f

— te r verbetering van de hygiëne o f de gezondheid, te r verbetering van de 
p roductkw a lite it o f  te r verm indering  van de negatieve gevolgen voor het 
m ilieu.

Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat 
C = financiële participatie van particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 A < 35 %
B > 5 %
C > 40 %

Overige gebieden A < 15 %
B > 5 %
C > 60 %
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Het FIOV verleent steun aan de sector van de verwerking en afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten.

Wat financiert het FIOV? I 27



Verkoopbevordering en m arktverruim ing

Sinds 1988 verleent de Gemeenschap actie f steun vo o r het organiseren van 
afzetbevorderingscam pagnes vo o r v isserij- en aquacu ltuu rp roducten . 
Voorbeelden hiervan zijn de campagne, gerich t op  de Spaanse consument, 
tegen de consum ptie  van ondermaatse vis, en de campagne onder Franse 
consumenten om  de consum ptie  van verse vis te bevorderen. Ze kunnen 
ook de vorm  aannemen van educatieve program m a’s voor onderw ijzend per
soneel en leerlingen van het basis- en m iddelbaar onderw ijs, zoals in  het 
Verenigd Kon inkrijk .

Het FIOV kan collectieve acties financieren inzake verkoopbevordering en om 
nieuw e afzetmogelijkheden voor visserij- en aquacultuurproducten te zoeken, 
zoals (n iet-lim ita tieve lijs t):

— acties inzake kw alite itsborg ing  en p roducte tike ttering ;

— verkoopbevorderingscampagnes;

— enquêtes over het verbru ik;

— deelnem ing aan vakbeurzen en tentoonstellingen;

— organisatie van studiereizen en handelsmissies;

— marktonderzoek, met name naar de afzetmogelijkheden voor communautaire 
p roducten in  derde landen;

— advies en andere diensten te r ondersteuning van afzet en verkoop.

De investeringen kunnen betrekking hebben op:

— de kosten van reclamebureaus en andere diensten in  verband met het opzet
ten en de u itvoering  van acties;

— de aankoop o f h uu r van advertentieruim te, zendtijd  en dergelijke, het beden
ken van slagzinnen en het ontw erpen van emblemen voor de duur van de 
acties;

— de kosten voor het uitgeven van materiaal, extern personeel, lokalen en voer
tuigen, voorzover die voor de acties noodzakelijk zijn.
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Voorrang w ord t gegeven aan:

— acties die gericht zijn op de afzet van soorten waarvan er een overschot is 
o f  die onderbevist zijn;

— ind iv idue le  o f  gezamenlijke in itia tieven van producentenorganisaties;

— de u itvoering  van een kwalite itsbele id;

— afzetbevordering van volgens m ilieuvriende lijke  m ethoden verkregen p ro 
ducten.

De acties mogen echter n ie t zijn afgestemd op handelsmerken en mogen niet 
verw ijzen naar een land o f een bepaald geografisch gebied, tenzij in lie t speci
fieke geval waarin de ve rw ijz ing  naar de oorsprong o ffic iee l is erkend op grond 
van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherm ing van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouw producten  en levens
middelen.
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Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat 
C = financiële participatie van particuliere begunstigden

Zonder participatie van particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 50 % < A < 75 % 
B > 25 %

Overige gebieden 25 % < A < 50 % 
B > 50 %

Met participatie van particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 A < 35 % 
B > 5 %
C > 40 %

Overige gebieden A <  15 % 
B > 5 %
C > 60 %
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Sociale m aatregelen ter begeleiding van de herstructurering

De Gemeenschap heeft besloten de gevolgen op  sociaal en economisch 
gebied van de herstructu re ring  van de visserijsector te verzachten door 
degenen die door de stopzetting van v isserijactiv ite iten w orden getroffen, 
een vergoeding te geven o f de m ogelijkhe id  te bieden to t omschakeling. 
Daarnaast kan, gelet op het gebrek aan interesse voor het beroep onder de 
jeugd, steun w orden toegekend om de toegang to t het statuut van zelfstan
dige te vergemakkelijken.

Om de door de herstructurering van de visserijsector getroffen vissers te helpen, 
kan het FIOV het volgende cofinanciercn:

— nationale regelingen voor vervroegde u ittred ing  van vissers die ten minste 
55 jaar oud zijn en m inder dan tien jaar verw ijderd zijn van de in de betrokken 
lidstaat geldende pensioengerechtigde leeftijd; begunstigden moeten bewijzen 
dat zij ten minste tien jaar het beroep van visser hebben uitgeoefend;

— ind iv idue le  premies van maximaal 10 000 euro voor vissers die kunnen aan
tonen dat zij het beroep sinds ten m inste tw aa lf maanden uitoefenen, wan
neer zij hun w erk  verliezen ais gevolg van de defin itieve beëindig ing van de 
visserijactiv ite it op  hun vaartuig;

— individuele premies voor vissers die kunnen aantonen dat zij het beroep 
sinds ten m inste v i j f  jaar u itoefenen, m et het oog op herscholing o f  diversi
ficatie van hun activ ite iten  naar gebieden buiten de zeevisserij; het bedrag 
van de premies is a fhanke lijk  van de omvang van het p ro je c t en van de finan
ciële bijdragen van de begunstigde, en kan maximaal 50 000 euro bedragen.

Om de aanschaf van een eigen vaartuig voor jonge vissers te vergem akkelijken, 
kan het FIOV bovendien steun cofinanciercn aan vissers onder de 35 jaar voor 
de eerste ve rw erv ing  van een vaartuig; het vissersvaartuig moet een lengte over 
alles van m inimaal 7 en maximaal 24 m  hebben, m inim aal 10 en maximaal 
20 jaar oud zijn, en reeds opgenomen zijn  in  het com m unauta ir gegevensbe
stand van vissersvaartuigen; het bedrag van de steun is afhankelijk van de 
omvang en de leeftijd  van het schip en van de financië le voorwaarden voor de 
verw erving; de steun mag ten hoogste 10 % van de aankoopprijs en maximaal 
50 000 euro bedragen; de eigendom mag n iet w orden overgedragen tussen 
leden van dezelfde fam ilie to t de tweede graad van verwantschap.
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Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat 
C = financiële participatie van particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 50 % < A < 75 %
B > 25 %

Overige gebieden 25 % < A < 50 %
B > 50 %
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Om vissers te  helpen die w orden  g etro ffen  door de defin itieve beëindiging van 
hun activiteiten, kan het FIOV onder bepaalde voorw aarden nationale regelingen  
voor vervroegde u ittred in g  m edefinancieren .
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Collectieve in itiatieven van het bedrijfsleven

M et steun van het FIOV w i l  de Gemeenschap het bedrijfsleven aanmoedigen 
zijn krachten te bundelen om gemeenschappelijke instrum enten voor het 
beheer van de visbestanden o f  van hun  activ ite it to t stand te brengen, om 
zich aan te passen aan de n ieuw e situatie op de m arkt voor visserijproduc
ten, o f om een sectorale aanpak te ontw ikke len.

Het FIOV kan steun verlenen voor uiteenlopende initiatieven die het bedrijfsleven 
neemt om de rol van de bedrijven te versterken en activiteiten te rationaliseren, 
zoals:

— de op rich ting  van producentenorganisaties;

— de uitvoering, door producentenorganisaties, van een plan voor de verbetering 
van de kw a lite it;

— acties van co lle c tie f belang voor een ratione ler beheer van de visbestanden, 
die door producentenverenigingen o f -groeperingen o f door andere, namens 
de producenten handelende organisaties w orden  ondernom en; deze in itia 
tieven kunnen betrekking hebben op het beheer van de visserij-inspanning, 
bevordering van technische maatregelen voor de instandhouding van de 
bestanden, met inbegrip  van selectievere vangstmethoden, maatregelen voor 
de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de hygiëne in  verband 
m et de producten, co llectieve aquacultuuru itrustingen, maatregelen voor 
een betere bescherm ing van het m ilieu  en van de ecosystemen langs de 
kust, organisatie van de elektronische handel in  visserijproducten, toegang 
to t op le id ing  en to t het zelfstandig ondernemerschap, kw alite itsverbetering 
o f  technische innovatie (n ie t-lim ita tieve lijst).

Het FIOV kan ook studies, proel- en dem onstratieprojecten en acties op het 
gebied van opleiding, technische bijstand en uitw isseling van ervaringen cofi- 
nancieren met betrekking to t de verschillende aspecten van de sector, met inbe
grip  van acties voor gelijke kansen voor vrouw en en mannen. Projecten betref
fende de experim entele visserij komen voor steun in  aanmerking voorzover ze 
gericht zijn op het gebru ik van meer selectieve vangstmethodes.
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Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en andere overheden van de betrokken lidstaat 
C = financiële participatie van particuliere begunstigden

Andere dan door overheidsinstanties uitgevoerde proefprojecten

Regio's van doelstelling 1 A < 75 % 
B > 5 %
C > 20 %

Overige gebieden A < 50 % 
B > 5 %
C > 30 %

Innoverende acties en technische bijstand, waaronder door 
overheidsinstanties uitgevoerde proefprojecten

Regio's van doelstelling 1 50 % < A < 75 % 
B > 25 %

Overige gebieden 25 % < A < 50 % 
B > 50 %

Door het bedrijfsleven uitgevoerde acties zonder participatie van 
particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 50 % < A < 75 % 
B > 25 %

Overige gebieden 25 % < A < 50 % 
B > 50 %
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Door het bedrijfsleven uitgevoerde acties met participatie van particuliere 
begunstigden

Regio's van doelstelling 1 A < 35 %
B > 5 %
C > 40 %

Overige gebieden A < 15 %
B > 5 %
C > 60 %
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Tijdelijke stillegging van activiteiten

Alleen al in  het jaar 2000 hebben de schorsing van de overeenkomst tussen 
de Gemeenschap en Marokko, de sch ipbreuk van de Erika en de daling van 
de kabeljauwstand in de Noordzee er op p ijn lijk e  w ijze  aan herinnerd dat de 
econom ische levensvatbaarheid van visserijbedrijven a fhanke lijk  is van po li
tieke, ecologische en biologische factoren waarop deze bedrijven geen vat 
hebben.

Er krm tijde lijke  sterna w orden verleend aan vissers o f  eigenaren van vaartuigen 
die hun activ ite iten  noodgedwongen tijd e lijk  moeten stilleggen:

— in  geval van een n ie t te voorziene gebeurtenis, in  het b ijzonder ais gevolg 
van biologische oorzaken (bv. b ij industrië le  o f  natuurlijke  vervu iling);

— in  geval van n ie t-vern ieuw ing o f schorsing van een door de Gemeenschap 
gesloten visserijovereenkomst;

— ingeval een plan voor het herstel van een m et u itpu tting  bedreigd bestand 
w o rd t uitgevoerd;

— ingeval technische beperkingen voor bepaalde vistuigen o f vangstmethoden 
w orden vastgesteld.

Deze bijzondere maatregelen moeten wetenschappelijk worden gemotiveerd en 
in  voorkomend geval w orden vastgesteld b ij besluit van de bevoegde comm u
nautaire instanties (Commissie, Raad van Visserijministers).

Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap
B = totaal van de financiële participaties van de nationale, regionale, plaatse

lijke en andere overheden van de betrokken lidstaat 
C = financiële participatie van particuliere begunstigden

Regio's van doelstelling 1 50 % < A < 75 %
B > 25 %

Overige gebieden 25 % < A < 50 %
B > 50 %

Maximumbedrag (overeenkomstig artikel 16, lid  3): 1 miljoen euro o f 4 %  van de 
financiële bijstand van de Gemeenschap.

Wat financiert het FIOV?



©  Lionel Flageul

Wat financiert het FIOV? I 37





Hoe kunt u financiering door het FIOV aanvragen?

De pro jecten w orden geanalyseerd en geselecteerd doo r de in  iedere lidstaat 
aangewezen behecrsautorite it(en), en niet door de diensten van de Europese 
Commissie.

Om voor financiële steun van het FIOV in aanmerking te komen, moeten pro
jectvoorste llen w orden gerich t aan:

in België:
M inisterie  van M iddenstand en Landbouw 
Bestuur voor het landbouwbeleid 
Dienst Zeevisserij 
A dm in istra tie f centrum  
Vrijhavenstraat 5 
B8400 Oostende

M inisterie van de Vlaamse Gemeenschap 
A fde ling Land- en tu inbouwondersleuningsbele id 
Leuvenseplein -i,3e verd iep ing 
B-1000 Brussel

in Nederland:
M inisterie  van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ke/.uidcnhouiscweg 73
Postbus: 20401
2500 EK ’s-Gravcnhage
Tel. (31-70) 378 43 42
Fax (31-70) 379 61 53

Op deze adressen:
— kan w orden nagegaan o f het p ro je c t onder de werkingssfeer van het FIOV 

valt;

— kan worden gecontro leerd o f het p ro ject in overeenstemming is met de 
doo r de Commissie en de Belgische, respectievelijk de Nederlandse, auto
rite iten  in overleg vastgestelde p rio rite iten  vo o rd e  periode 2000-2006:

— kunnen in lich tingen  w orden verkregen over de nodige stappen vo o r het 
indienen van een steunaanvraag.
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Andere communautaire steun voor van de visserij 
afhankelijke regio's

Communautair initiatief Pesca
Evenals negen andere communautaire in itia tieven is het com m unautair in itia tie f 
Pesca, dat gedurende de periode 1994-1999 is uitgevoerd, in 2000 stopgezet. 
Enkele van de steunmaatregelen ten heltoeve van de economische en sociale 
diversificatie in  het kader van Pesca vallen voortaan onder de werkingssfeer van 
het FIOV (zie hierboven).

Omschakelmgsmaatregelen
Andere maatregelen voor de omschakeling en d iversifica tie  van plaatselijke 
econom ieën komen in  aanmerking voor steun u it het Europees Fonds voor 
Regionale O n tw ikke ling  ais de p ro jecten w orden  uitgevoerd in  gebieden met 
een ontw ikkelingsachterstand (doelste lling 1 van de structuurfondsen) o f met 
het oog op de econom ische en sociale omschakeling van gebieden m et struc
turele problem en (doelste lling 2 van de structuurfondsen), w aaronder van de 
visserij a fhanke lijk  gebieden.

Opleidingsmaatregelen
Acties op het gebied van hum an resources, m et name in itia tieven voor speci
fieke o f continue op le id ing  om de kans op n ieuw  w erk te vergroten, de bevor
dering van maatregelen om op econom ische en sociale veranderingen te anti
ciperen en deze te vergemakkelijken, o f de bevordering van gelijke kansen 
voor vrouw en en mannen, kom en in  aanmerking voor steun u it hoofde van bet 
Europees Sociaal Fonds (doelste lling 3 van de hervorm de structuurfondsen), 
ongeacht de geografische ligging.

Andere communautaire steun voor van de visserij afhankelijke regio’s





Conclusie

Met het FIOV kom t de Europese Unie haar verp lich tingen jegens de visserij
sector na. Het voortbestaan van deze sector is onontbeerlijk  voor de econom ie 
van de kustgebieden en voor de voorzien ing van de comm unautaire m arkt voor 
visserijproducten. Voor de toekom st m oet w orden gestreefd naar een moderne 
sector met voldoende concurrentieverm ogen op basis van een duurzame en 
verantwoorde exp lo ita tie  van de visbestanden.

© Lionel Flageul
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Bijlagen

Glossarium

B e he e rs  a u to r i te i t :  iedere door de lidstaat aangewezen openbare o f  particu 
liere, nationale, regionale o f  plaatselijke instantie o f  au to rite it die is belast n ie t 
het beheer van de steunverlening u it hoofde van de structuurfondsen.

C om ités  va n  to e z ic h t:  instanties bestaande u it vertegenwoordigers van de 
reg io ’s, de lidstaat, de verantw oorde lijke  instanties en de Commissie. Deze 
com ités evalueren regelmatig de u itvoering  van de programma’s en doen in 
voorkom end geval voorstellen om de steunverlening aan te passen.

C o m m u n a u ta ir  bes tek  (CB): meerjarig ontw ikkelingscontract, opgesteld in het 
kader van een partnerschap tussen een lidstaat en de Europese Commissie. In  het 
CB worden de ontw ikkelingsdoelstellingen vastgesteld, worden priorita ire  zwaar
tepunten voor de communautaire steun gekozen en w ord t een ind icatie f finan
cieringsplan opgesteld. De visserijsector is een van de p rio rita ire  zwaartepunten 
van het CB voor doelstelling 1 voor de betrokken landen en regio's.

E co n o m isch e  en s o c ia le  co he s ie : so lidarite it tussen de vo lken van de 
Europese Unie, econom ische en sociale vooruitgang en een sterkere samen
hang zijn vastgelegd in  het eerste deel van het Verdrag to t op rich ting  vim  de 
Europese Gemeenschap. In  artike l 158 van het Verdrag staat: „De Gemeenschap 
stelt zich in  het b ijzonder ten doei de verscliillen  tussen de on tw ikke lingsn i
veaus van de onderscheiden reg io ’s en de achterstand van de m inst begunstig
de regio's o f  eilanden, met inbegrip  van de plattelandsgebieden, te  verkle inen". 
Binnen het beleid voor econom ische en sociale cohesie z ijn  de s tructuurfond
sen de instrum enten b ij u itstek w aarin  de so lidarite it b innen de Gemeenschap 
to t u itd rukk in g  komt.

E n k e lv o u d ig  p ro g ra m m e r in g s d o c u m e n t  (EPD): deze documenten bevatten 
zowel elementen van een CB ais van een OP. Ze betreffen meestal door de struc
tuurfondsen gecofinancierde steun voor bedragen to t een m iljard  euro. Buiten 
de gebieden van doelstelling 1 w o rd t steun van het FIOV verleend in het kader 
van EPD’s.

O p e ra t io n e e l p ro g ra m m a  (OP): samenhangend geheel van meerjarige maat
regelen waaraan w o rd t bijgedragen door een o f meer structuurfondsen. Meestal
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w o rd t na de goedkeuring van een CB een OP ingediend om financië le steun 
van de structuurfondsen aan te vragen.

P r io r i t a i r e  d o e ls te llin g e n  van  de s tru c tu u r fo n d s e n :  de financië le steun 
w ord t vooral gericht op drie p rio rita ire  doelstellingen. Doelstelling 1 (EFRO, 
ESE EOGFL en FIOV) is de belangrijkste doelstelling en betreft de o n tw ikke ling  
en structurele  aanpassing van reg io ’s met een ontw ikkelingsachterstand. 
Doelstelling 2 (EFRO, ESF) betreft de econom ische en sociale omschakeling van 
gebieden met structure le  problem en. Doelstelling 3 (ESF) is n ie t gebiedsge
bonden, maar beoogt bet beleid en de regelingen inzake onderw ijs, ople id ing  en 
werkgelegenheid aan te passen en te moderniseren. Het FIOV verleent verder 
steun buiten de gebieden van doelstelling 1, zonder geografische beperkingen.

P ro g ra n u n a c o n ip le m e n t:  h ie rin  w orden de b innen ieder programma gefi
nancierde maatregelen gedetailleerd beschreven. Het w o rd t opgesteld door de 
voor bet programma verantw oorde lijke  instanties (o f beheersautoriteiten), die 
de p ro jecten  selecteren.

S tru c tu u r fo n d s e n :  algemene benaming voor verschillende financieringsin- 
strum enten: bet EFRO (Europees Fonds voor Regionale O n tw ikke ling , bet ESF 
(Europees Sociaal Fonds), het EOGFL (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de Landbouw), het FIOV (F inanciering instrum ent voor de O riëntatie  van 
de Visserij). D oor m iddel van deze fondsen verleent de Europese Unie financië
le steun voor het oplossen van structurele econom ische en sociale problem en, 
teneinde de ongelijkhe id  tussen verschillende reg io ’s en verschillende sociale 
groepen te verkleinen.
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