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Inleiding

Visserij en aquacultuur zijn belangrijke economische activiteiten in de 
Europese Unie, met name in bepaalde kustgebieden waar weinig economische 
alternatieven bestaan. Zij leveren bovendien een bijdrage aan de voorziening 
van de Europese markt, waar het aanbod tegenwoordig niet meer kan voldoen 
aan de vraag.

In het licht van de zorgwekkende achteruitgang van de visbestanden en de 
mondialisering van de economie werkt de visserijsector van de EU al enige 
jaren aan veranderingen, die nodig zijn om een duurzame exploitatie van de vis
bestanden te waarborgen en om het concurrentievermogen van de sector te 
herstellen.



In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) neemt de 
Gemeenschap actief deel aan deze herstructurering door middel van het 
Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV).

De meeste van de visserij afhankelijke gebieden kunnen bovendien een beroep 
doen op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (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 vier structuurfondsen van de Europese Unie. Het FIOV 
is in 1993 opgericht ter vervanging van de verschillende structuurinstrumen- 
ten die voordien bestonden.

Het draagt enerzijds bij tot de doelstellingen van het GVB door de herstructu
rering van de sector te begeleiden, en anderzijds tot de versterking van de eco
nomische en sociale cohesie van de Unie door de ontwikkeling te stimuleren 
van de kustgebieden waar de visserij een belangrijke plaats in de economische 
bedrijvigheid inneemt.

Zo moet het FIOV het bedrijfsleven in de sector helpen te beantwoorden aan 
de uitdagingen van de nieuwe mondiale economie, een ecologisch duurzame 
en economisch rendabele exploitatie van de visbestanden te waarborgen, het 
voortbestaan van de visserij mogelijk te maken in de gebieden waar weinig eco
nomische alternatieven zijn, en de Europese consument een grote verschei
denheid aan kwalitatief goede producten te bieden.

De door het FIOV gecofinancierde maatregelen mogen onder geen beding bij
dragen tot een uitbreiding van de visserij-inspanning.

De middelen van het FIOV worden toegekend op basis van meerjarige pro
gramma’s die de Commissie en iedere lidstaat in onderling overleg opstellen. 
Deze programma’s worden, naar gelang van de situatie, enkelvoudige program- 
meringsdocumenten (EPD’s) of operationele programma’s (OP’s) (') genoemd. 
De huidige programmeringsperiode duurt zeven jaar en loopt van 2000 tot en 
met 2006.

De algemene regels voor steunverlening in het kader van het FIOV worden op 
het niveau van de Gemeenschap vastgesteld, maar de selectie van projecten 
gebeurt op het niveau van de lidstaat.

Het FIOV werkt op basis van het cofinancieringsbeginsel: de lidstaten moeten 
altijd met overheidsmiddelen aan de financiering van projecten bijdragen. Ais 
de communautaire steun verband houdt met een investering die inkomsten 
genereert, moeten de collectieve of individuele begunstigden bovendien een 
eigen bijdrage leveren.

Voor de periode 2000-2006 beschikt het FIOV over een totale begroting van 3,7 
miljard euro, waarvan 2,6 miljard voor gebieden van doelstelling 1 en 1,1 mil
jard voor andere gebieden.

Het FIOV bevordert de ontwikkeling van kustgebieden die van de visserij afhan
kelijk zijn, en versterkt daardoor de economische en sociale cohesie in de Unie.

O  Zie glossarium in de bijlage.
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Europese Unie
Structuurfondsen 2000-2006: doelstelling 1-gebieden

Guadeloupe

Guyane (F)

Açores (P)

Madeira (P)

Doelstelling 1 

IZZI Overgangssteun (to t 2005) 

IZZI Overgangssteun (to t 2006) 
Specifiek programma
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Waar verleent het FIOV steun?

Het FIOV verleent steun op het hele grondgebied van de Gemeenschap. Alle 
maatregelen om de structuur van de visserijsector aan te passen kunnen dus in 
het kader van meerjarenprogramma’s door het FIOV worden gesteund, onge
acht de geografische ligging.

Er wordt echter een verhoogde bijdrage toegekend voor projecten in gebieden 
die een ontwikkelingsachterstand hebben, namelijk de regio’s die voor steun 
uit hoofde van doelstelling 1 van de structuurfondsen in aanmerking komen 
(zie kaart).

Hierbij zij vermeld dat de lidstaten niet noodzakelijk alle maatregelen die voor 
steun van het FIOV in aanmerking komen, steunen en cofinancieren.

©  I f re m e r

Het FIOV is actief in de hele Unie, maar levert vooral een grote bijdrage aan 
projecten in region met een ontwikkelingsachterstand.

W aar v e r le e n t  h e t FIOV steun?



Wat financiert het FIOV?

Aanpassing van de visserij-inspanning

De overcapaciteit van de visserijvloot in verhouding tot de visbestanden is 
de oorzaak van vele problemen waarmee de visserijsector momenteel wordt 
geconfronteerd. Het is dan ook een van de eerste prioriteiten van de Unie de 
sector te helpen om een ecologisch duurzaam en economisch rendabel 
evenwicht te vinden waarbij de visserijbedrijven hun rendabiliteit op de 
lange termijn kunnen herstellen zonder de visbestanden in gevaar te bren
gen. Om to t dit evenwicht te komen, moet onder andere worden aangemoe- 
digd dat een aantal vaartuigen aan de vloot wordt onttrokken met het oog 
op de afbouw van de overcapaciteit.

□  Drie typen maatregelen komen voor overheidssteun in aanmerking:

• de sloop van vaartuigen;

• tot 31 december 2004, de definitieve overbrenging van vaartuigen naar een 
derde land, ook in het kader van een gemengde vennootschap;

• het gebruik van vaartuigen voor andere doeleinden dan visserij.

□  In elk van deze gevallen moet het vaartuig ten minste tien jaar oud zijn. 
Vaartuigen die definitief worden overgebracht, ook in het kader van een 
gemengde vennootschap, moeten ten minste 30 jaar oud zijn en een tonna
ge van 20 BRT of 22 GT hebben.

Vaartuigen mogen niet worden overgebracht naar een derde land dat heeft 
verzocht om toetreding tot de Unie, en de overbrenging mag niet in strijd 
zijn met de internationale voorschriften inzake de instandhouding en het 
beheer van de visbestanden, noch met de sociale bepalingen inzake de 
arbeidsvoorwaarden voor vissers.

Vaartuigen mogen alleen definitief worden overgebracht naar landen waar
mee de Europese Commissie een visserijovereenkomst heeft gesloten. In uit
zonderlijke gevallen kan de Commissie toestaan dat van deze regel wordt 
afgeweken om vaartuigen definitief over te brengen in het kader van een 
gemengde vennootschap.
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□ De regeling inzake de oprichting van gemengde vennootschappen is enigs
zins gewijzigd ten opzichte van de tijdens de programmeringsperiode 1994- 
1999 geldende regeling. Tijdelijke samenwerkingsverbanden komen niet 
meer voor financiering door het FIOV in aanmerking en de steunpercentages 
zijn aanzienlijk lager dan voorheen (zie verder).

□  Vaartuigen waarvan de visserij-inspanning op grond van door de Raad goed
gekeurde herstelplannen met meer dan 25 % moet worden verminderd, 
komen in aanmerking voor een slooppremie die 20 % hoger is dan de FIOV- 
premie voor het uit de vaart nemen van een vaartuig.

□  Om de overbevissing tegen te gaan, verleent het FIOV ook steun aan rege
lingen voor de tijdelijke stillegging van vaartuigen, mits deze gepaard gaan 
met regelingen voor het uit de vaart nemen van vaartuigen die een gelijk
waardig effect hebben op de visserij-inspanning (zie hoofdstuk over de tij
delijke stillegging van vaartuigen).

B ru to tonnage  (GT) EUR

0 < 10 11 000/GT + 2 000

10 < 2 5 5 000/GT + 62 000

25 < 100 4 200/GT + 82 000

100 < 3 0 0 2 700/GT + 232 000

300 < 500 2 200/GT + 382 000

500 en m eer 1 200/GT + 882 000

Brutoreg is te r tonnage  (BRT) EUR

0 < 25 8 200/BRT

25 < 5 0 6 000/BRT + 55 000

50 < 100 5 400/BRT + 85 000

100 < 2 5 0 2 600/BRT + 365 000

C2) Vanaf 1 januari 2000, voor vaartuigen met een lengte van meer dan 24 m tussen de loodlijnen, 
en vanaf 1 januari 2004 voor alle vaartuigen, zijn alleen de GT-tarieven van toepassing.
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Participatiepercentages

A = financiële participatie van de G em eenschap (FlOV-steun)
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en an d e re  overheden  van de  be trokken  lidstaat

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

Regio's van doelstelling 1 in een 50 % < A < 80 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt B > 20 %
voor steun  uit he t  Cohesiefonds

Overige geb ieden 25 % < A < 50 %
B > 50 %

Maximumbedrag slooppremie (naar leeftijd vaartuigen)

10-15 jaar  oud 16-29 jaar  oud 30 jaar  of ouder

Zie „Prem ietarieven '1 „Premietarieven" 
minus 1,5 % per jaar  
boven de 15

„Premietarieven" 
minus 22,5 %

Maximumbedrag premie voor definitieve overbrenging

G em engde vennoo tschap  Eenvoudige overbrenging
naar  een derde  land

80 % van de s loopprem ie 30 % van de sloopprem ie

Gebruik van vaar tu igen  voor 
an d e re  doele inden  dan  visserij

Slooppremie
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©  L ionel F la g e u l

Steun van het FIOV voor het moderniseren van vaartuigen mag niet leiden tot een  
uitbreiding van de visserij-inspanning.
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Vern ieuw ing van de v loo t en uitrusting o f m odernisering van de 
vissersvaartuigen

Verbetering van de veiligheid 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 het concurrentievermogen van de communautaire vloot in 
stand te houden en de visbestanden op duurzame en verantwoorde wijze te 
exploiteren.

• Overheidssteun voor de vernieuw ing van vissersvaartuigen mag to t 
31 december 2004 worden verleend voor vaartuigen van minder dan 400 GT. 
Deze steun moet in overeenstemming zijn met de beperkingen van de in 2002 
door de Raad goedgekeurde regelingen voor toevoeging/onttrekking aan de 
vloot en met de door de Commissie voor iedere lidstaat vastgestelde referen- 
tieniveaus voor de vangstcapaciteit van de vissersvloten (de artikelen 12 en 
13 van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 
inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in 
het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid).

• Overheidssteun voor de uitrusting of modernisering van vissersvaartuigen 
mag worden verleend voor vaartuigen van vijf jaar of ouder, mits deze steun 
de capaciteit (uitgedrukt in tonnage of vermogen) niet vergroot en de doel
treffendheid van het vistuig niet verbetert.

De tonnage van vissersvaartuigen van vijf jaar en ouder mag toenem en door 
modernisering in verband met het hoofddek ter verbetering van de veiligheid 
aan boord, arbeidsomstandigheden, hygiëne en productkwaliteit, op voor
waarde dat de vangstcapaciteit van het vaartuig daardoor niet toeneem t (arti
kel 11, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad).

Investeringen voor de uitrusting of modernisering van vissersvaartuigen moe
ten verband houden met:

• rationalisatie van de visserij, met name het gebruik van selectievere vangst- 
methoden; de vervanging van vistuigen wordt echter niet door het FIOV 
gecofinancierd;

• de installatie van satellietvolgsystemen — ook voor vaartuigen van minder 
dan vijf jaar oud;

• verbetering van de behandeling en de kwaliteit van producten aan boord;

• verbetering van de arbeidsomstandigheden en van de veiligheid.
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Bouw van nieuwe vaartuigen —  
(naar grootte vaartuigen)

Subsidiabele kosten

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 of meer 2 400/GT + 1 764 000

Uitrusting en modernisering van de vissersvaartuigen —  
Subsidiabele kosten (naar grootte vaartuigen)

B ru to tonnage  (GT) EUR

0 < 10 11 000/GT + 2 000

10 < 2 5 5 000/GT + 62 000

25 < 100 4 200/GT + 82 000

100 < 3 0 0 2 700/GT + 232 000

300 < 500 2 200/GT + 382 000

500 of m eer 1 200/GT + 882 000
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Participatiepercentages voor de bouw, uitrusting of modernisering 
van vaartuigen (ais percentage van de subsidiabele kosten met 
inachtneming van de maxima)

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en an d e re  overheden  van de  be trokken  lidstaat 
C = financiële participatie van de (particuliere) beguns tigde

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

Regio's van doelstelling 1 in een  A < 35 %
lidstaat die in aanm erk ing  kom t B > 5 %
voor steun  uit he t  Cohesiefonds C > 60 %

Overige geb ieden  A < 15 %
B > 5 %
C > 60 %
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©  L ionel F la g e u l

De kleinschalige kustvisserij is van fundamenteel belang, niet alleen voor de totale 
economie van de sector maar ook voor het economisch en sociaal weefsel van de 
kustgebieden van de Unie.
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Kleinschalige kustvisserij

De vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 m vormen 60 % 
van het totale aantal vaartuigen in de Unie. Gelet op hun vangsten spelen 
deze schepen een fundamentele rol, zowel voor de algemene economie van 
de sector ais voor de sociale en economische structuur van de kustgebieden 
van de Unie.

Het FIOV kan aan de kustvisserij steun toekennen voor projecten van samen
werkingsverbanden, gezinnen of verenigingen, vooral met betrekking tot:

• de verbetering van de hygiënische omstandigheden, de werkomstandigheden 
en de veiligheid;

• de invoering van selectievere vangsttechnieken;

• de organisatie van de productieketen met het doei de toegevoegde waarde 
van de producten te verhogen;

• beroepsopleiding en omscholing.

Er kan alleen steun worden verleend voor vaartuigen met een lengte over alles
van minder dan 12 m die geen gebruikmaken van gesleept tuig.

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en an d e re  overheden  van de  be trokken  lidstaat

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

Regio's van doelstelling 1 in een 
lidstaat die in aanm erk ing  komt 
voor steun  uit he t  Cohesiefonds

50 % < A < 80 % 
B > 20 %

Overige geb ieden 25 % < A < 50 % 
B > 50 %

Voor de  premie ge ld t  een  m axim um bedrag  van 150 000 euro  per collectief 
project.
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Binnenvisserij

In een aantal landen van de Unie, zoals Finland, is de professionele zoetwa
tervissen) een economisch belangrijke activiteit. In Finland zijn ongeveer 
duizend vissers actief in laatstgenoemde visserijtak.

Het FIOV kan steun verlenen voor de bouw en modernisering van schepen 
voor de binnenvisserij.

De vaartuigen moeten worden gebouwd met inachtneming van:

• de communautaire regels inzake hygiëne, veiligheid, gezondheid, product- 
kwaliteit en arbeidsomstandigheden;

• de communautaire bepalingen betreffende de meting van schepen;

• de regels inzake de controle op de visserij.

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

• rationalisatie van de visserij, met name gebruik van selectievere vangstme- 
thoden; de vervanging van vistuigen wordt echter niet door het FIOV geco- 
financierd;

• verbetering van de behandeling en de kwaliteit van producten aan boord;

• verbetering van de arbeidsomstandigheden en van de veiligheid.

Er wordt echter nooit steun toegekend ais de investeringen het evenwicht tus
sen de omvang van de vloot en de overeenkomstige beschikbare visbestanden 
in gevaar kunnen brengen.

Vaartuigen die met steun van het FIOV zijn gebouwd voor de binnenvisserij, 
mogen niet worden ingezet voor de zeevisserij.
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Participatiepercentages

A = financiële participatie van de Gemeenschap 
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en an d e re  overheden  van de be trokken  lidstaat 
C = financiële participatie van de (particuliere) beguns tigde

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

Regio's van doelstelling 1 in een A < 35 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt B > 5 %
voor steun  uit he t  Cohesiefonds C > 40 %

Overige geb ieden A <  15 %
B > 5 %
C > 60 %

©  M a rk k u  S a ih a  (SAKL/FYFF)

Het FIOV kan ook een bijdrage leveren aan de bouw of modernisering van vaar
tuigen voor de binnenvisserij, een activiteit die in sommige landen van de Unie 
ook economisch belangrijk is.
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Bescherming en ontwikkeling van de visbestanden

De totstandbrenging van beschermde aquatische gebieden, met name door 
de aanleg van kunstmatige riffen, maakt sinds 1983 deel uit van het struc
tuurbeleid. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld beschermingsriffen, herpopula- 
tieriffen of concentratieriffen.

Het FIOV kan bijdragen in de financiering van vaste of verplaatsbare elementen 
om bestanden te beschermen en te ontwikkelen die:

• van collectief belang zijn;

• worden uitgevoerd door overheids- of semi-overheidsinstanties dan wel 
erkende beroepsorganisaties;

• geen negatief effect op het aquatische milieu hebben.

Elk project moet gedurende ten minste vijf jaar wetenschappelijk worden 
gevolgd.

Er wordt echter geen steun toegekend voor herpopulatie.

A = financiële participatie van de G em eenschap 
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en an d e re  overheden  van de be trokken  lidstaat

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

Regio's van doelstelling 1 in een 
lidstaat die in aanm erk ing  komt 
voor steun  uit he t  Cohesiefonds

50 % < A < 80 % 
B > 20 %

Overige geb ieden 25 % < A < 50 % 
B > 50 %
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Sinds 1993 kan het FIOV deelnemen aan de financiering van concrete middelen om 
het mariene milieu te  beschermen en visbestanden te ontwikkelen.
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Uitrusting van vissershavens

Optimale omstandigheden voor de aanvoer van vis en de afhandeling ervan 
aan de wal zijn belangrijk om de versheid van de producten voor 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 worden toegekend voor investeringen betreffende installaties en
uitrusting:

• om de aanvoer, de behandeling en de opslag van visserijproducten in de 
havens te verbeteren;

• om de activiteiten van vissersvaartuigen te ondersteunen (bevoorrading met 
brandstof, ijs en water, onderhoud en reparatie van de vissersvaartuigen);

• voor de inrichting van de kaden, om de veiligheid bij het laden of lossen te 
vergroten.

©  M o s tra

Sinds 1988 kent de Unie steun toe voor de uitrusting van vissershavens om 
optimale omstandigheden voor het lossen van de vis en het behandelen ervan op 
de wal te  waarborgen.
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Er zal prioriteit worden verleend aan investeringen die van collectief belang 
zijn voor de vissers en die bijdragen tot een betere dienstverlening.

A = financiële participatie van de Gemeenschap
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale.

plaatselijke en an d e re  overheden  van de be trokken  lidstaat
C = financiële participatie van de (particuliere) beguns tigde

Zonder participatie van particuliere begunstigden

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

Regio's van doelstelling 1 in een 50 % < A < 80 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt B > 20 %
voor steun  uit he t  Cohesiefonds

Overige geb ieden 25 % < A < 50 %
B > 50 %

M e t participatie van particuliere begunstigden

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

Regio's van doelstelling 1 in een A < 35 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt B > 5 %
voor steun  uit he t  Cohesiefonds C > 40 %

Overige geb ieden A <  15 %
B > 5 %
C > 60 %
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Ontwikkeling van de aquacultuur

De aquacultuur speelt een steeds belangrijkere rol in de productie van vis
serijproducten. In 2000 was de aquacultuur goed voor 17 % van het volume 
en 27 % van de waarde van de totale productie in de Gemeenschap. In de 
aquacultuur zijn ongeveer 80 000 mensen werkzaam, er worden veel uit
eenlopende soorten gekweekt en er wordt een grote verscheidenheid aan 
methoden toegepast.

Steun kan worden verleend voor investeringen in materieel, zoals:

• voorzieningen voor productie en beheer (bv. bouw, uitbreiding, uitrusting en 
modernisering van installaties);

• voorzieningen ter verbetering van de hygiëne of de gezondheid, ter verbete
ring van de productkwaliteit of ter vermindering van de negatieve gevolgen 
voor het milieu;

• constructies om de watercirculatie binnen de aquacultuurbedrijven aan te pas
sen of te verbeteren, en bedrijfsvaartuigen.

Overeenkomstig de communautaire wetgeving kan steun voor projecten voor
intensieve visteelt slechts worden toegestaan na evaluatie van de gevolgen voor
het milieu.

A = financiële participatie van de G em eenschap
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale.

plaatselijke en an d e re  overheden  van de be trokken  lidstaat
C = financiële participatie van de (particuliere) beguns tigde

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

Regio's van doelstelling 1 in een A < 35 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt B > 5 %
voor steun  uit he t  Cohesiefonds C > 40 %

Overige geb ieden A <  15 %
B > 5 %
C > 60 %

W at f in a n c ie rt  h e t  FIOV?
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De aquacultuur, waarin ongeveer 80 000 mensen werkzaam zijn, speelt een steeds 
grotere rol in de aanvoer van visserijproducten.

W at f in a n c ie rt  h e t  FIOV? 25



V erw erk ing  en a fze t van visserij- en aquacultuurproducten

In de Europese Unie zijn de verwerkte visserij- en aquacultuurproducten 
goed voor bijna het dubbele van de waarde van de communautaire vangst en 
voor zo’n 96 000 banen, oftewel 23 % van de totale werkgelegenheid in de 
visserijsector. De handelsbalans van de Gemeenschap voor verwerkte pro
ducten is echter ruimschoots negatief en in sommige landen is de verwer
kende industrie afhankelijk van import voor de aanvoer van grondstoffen. De 
industrie voor de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten is een 
sterk gediversifieerde bedrijfstak, met een zeer oude traditie en toch zeer 
innoverend.

Steun voor investeringen in de sector van de verwerking en afzet van visserij
en aquacultuurproducten (met uitzondering van de kleinhandel) kan worden 
toegekend voor producten die voor menselijke consumptie bestemd zijn en 
voor de behandeling van afvallen van deze producten.

De investeringen kunnen betrekking hebben op materiële voorzieningen:

• voor productie en beheer (bv. bouw, uitbreiding, uitrusting en modernisering 
van installaties), of

• ter verbetering van de hygiëne of de gezondheid, ter verbetering van de pro- 
ductkwaliteit of ter vermindering van de negatieve gevolgen voor het milieu.

A = financiële participatie van de G em eenschap
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale.

plaatselijke en an d e re  overheden  van de be trokken  lidstaat
C = financiële participatie van de (particuliere) beguns tigde

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

Regio's van doelstelling 1 in een A < 35 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt B > 5 %
voor steun  uit he t  Cohesiefonds C > 40 %

Overige geb ieden A <  15 %
B > 5 %
C > 60 %

W at f in a n c ie rt  h e t  FIOV?
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Het FIOV verleent steun aan de sector van de verwerking en afzet van visserij- en 
aquacultuurproducten.
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Verkoopbevordering  en m arktverru im ing

Sinds 1988 verleent de Gemeenschap actief steun voor het organiseren van 
afzetbevorderingscampagnes voor visserij- en aquacultuurproducten. 
Voorbeelden hiervan zijn de campagne, gericht op de Spaanse consument, 
tegen de consumptie van ondermaatse vis, de campagne onder Franse con
sumenten om de consumptie van verse vis te bevorderen, en de educatieve 
programma’s gericht op leerlingen en onderwijzend personeel van het basis
en middelbaar onderwijs in het Verenigd Koninkrijk.

Het FIOV kan collectieve acties financieren inzake verkoopbevordering en om
nieuwe afzetmogelijkheden voor visserij- en aquacultuurproducten te zoeken,
bijvoorbeeld:

• acties inzake kwaliteitsborging en productetikettering;

• verkoopbevorderingscampagnes;

• enquêtes over het verbruik;

• deelneming aan vakbeurzen en tentoonstellingen;

• organisatie van studiereizen en handelsmissies;

• marktonderzoek, met name naar de afzetmogelijkheden voor communautaire 
producten in derde landen;

• advies en andere diensten ter 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 uitvoering van acties;

• de aankoop of huur van advertentieruimte, zendtijd en dergelijke, het beden
ken van slagzinnen en het ontwerpen 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 wordt gegeven aan:

• acties die zijn gericht op de afzet van soorten waarvan er een overschot is of 
die onderbevist zijn;

• individuele of gezamenlijke initiatieven van producentenorganisaties;

• de uitvoering van een kwaliteitsbeleid;

• afzetbevordering van volgens milieuvriendelijke m ethoden verkregen pro
ducten.

De acties mogen echter niet zijn afgestemd op handelsmerken en mogen niet 
verwijzen naar een land of een bepaald geografisch gebied, tenzij in het speci
fieke geval waarin de verwijzing naar de oorsprong officieel is erkend op grond 
van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levens
middelen.
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Participatiepercentages
A = financiële participatie van de G em eenschap 
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en an d e re  overheden  van de be trokken  lidstaat 
C = financiële participatie van de (particuliere) beguns tigde

Zonder participatie van particuliere begunstigden

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

Regio's van doelstelling 1 in een 50 % < A < 80 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt B > 20 %
voor steun  uit he t  Cohesiefonds

Overige geb ieden 25 % < A < 50 %
B > 50 %

M e t participatie van particuliere begunstigden

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

Regio's van doelstelling 1 in een A < 35 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt B > 5 %
voor steun  uit he t  Cohesiefonds C > 40 %

Overige geb ieden A <  15 %
B > 5 %
C > 60 %
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Sociale m aatregelen te r begeleid ing van de herstructurering

De Gemeenschap heeft besloten de gevolgen op sociaal en economisch 
gebied van de herstructurering van de visserijsector te verzachten door 
degenen die door de stopzetting van visserijactiviteiten worden getroffen, 
een vergoeding te geven of de mogelijkheid te bieden tot omschakeling.

Om de door de herstructurering van de visserijsector getroffen vissers te hel
pen, kan het FIOV het volgende cofinancieren:

• nationale regelingen voor vervroegde uittreding van vissers die ten minste 55 
jaar oud zijn en minder dan tien jaar verwijderd zijn van de in de betrokken 
lidstaat geldende pensioengerechtigde leeftijd; begunstigden m oeten bewij
zen dat zij ten minste tien jaar het beroep van visser hebben uitgeoefend;

• individuele premies van maximaal 10 000 euro voor vissers die kunnen aan
tonen dat zij het beroep sinds ten minste twaalf maanden uitoefenen, wan
neer zij hun werk verliezen ais gevolg van de definitieve beëindiging van de 
visserijactiviteit op hun vaartuig;

• individuele premies voor vissers die kunnen aantonen dat zij het beroep sinds 
ten minste vijf jaar uitoefenen, met het oog op herscholing of diversificatie 
van hun activiteiten; het bedrag van de premies is afhankelijk van de omvang 
van het project en van de financiële bijdragen van de begunstigde; het mag 
echter nooit meer bedragen dan 50 000 euro voor vissers die de visserijsec
tor definitief verlaten, of 20 000 voor deeltijdse diversificatie van de activitei
ten van vissers buiten de visserijsector.

Om de aanschaf van een eigen vaartuig voor jonge vissers te vergemakkelijken, 
kan het FIOV bovendien steun cofinancieren aan vissers onder de 35 jaar voor 
de eerste verwerving van een vaartuig; het vissersvaartuig moet een lengte over 
alles van minimaal 7 en maximaal 24 m hebben, minimaal 10 en maximaal 20 
jaar oud zijn, en reeds opgenomen zijn in het communautair gegevensbestand 
van vissersvaartuigen; het bedrag van de steun is afhankelijk van de omvang en 
de leeftijd van het schip en van de financiële voorwaarden voor de verwerving; 
de steun mag ten hoogste 10 % van de aankoopprijs en maximaal 50 000 euro 
bedragen; de eigendom mag niet worden overgedragen tussen leden van dezelf
de familie tot de tweede graad van verwantschap.

W at f in a n c ie rt  h e t  FIOV?



Participatiepercentages
A = financiële participatie van de G em eenschap 
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en an d e re  overheden  van de be trokken  lidstaat

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

Regio's van doelstelling 1 in een 50 % < A < 80 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt 
voor steun  uit he t  Cohesiefonds

B > 20 %

O v e r ig e  g e b i e d e n 25 % < A < 50 % 
B > 50 %
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Om vissers te  helpen die worden getroffen door de definitieve beëindiging van hun 
activiteiten, kan het FIOV onder bepaalde voorwaarden nationale regelingen voor 
vervroegde uittreding medefinancieren.
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Collectieve in itia tieven  van het bedrijfsleven

Met steun van het FIOV wil de Gemeenschap het bedrijfsleven aanmoedigen 
zijn krachten te bundelen om gemeenschappelijke instrumenten voor het 
beheer van de visbestanden of van hun activiteit to t stand te brengen, om 
zich aan te passen aan de nieuwe situatie op de markt voor visserijproduc
ten, of om een sectorale aanpak te ontwikkelen.

Het FIOV kan steun verlenen voor uiteenlopende initiatieven die het bedrijfsle
ven neemt om de rol van de bedrijven te versterken en activiteiten te rationali
seren, zoals:

• de oprichting van producentenorganisaties;

• de uitvoering, door producentenorganisaties, van een plan voor de verbete
ring van de kwaliteit;

• acties van collectief belang voor een rationeler beheer van de visbestanden, 
die door producentenverenigingen of door andere, namens de producenten 
handelende organisaties worden ondernomen; deze initiatieven kunnen 
betrekking hebben op het beheer van de visserij-inspanning, bevordering van 
technische maatregelen voor de instandhouding van de bestanden, met inbe
grip van selectievere vangstmethoden, maatregelen voor de verbetering van 
de arbeidsomstandigheden en de hygiëne in verband met de producten, col
lectieve aquacultuuruitrustingen, maatregelen voor een betere bescherming 
van het milieu en van de ecosystemen langs de kust, organisatie van de 
elektronische handel in visserijproducten, toegang tot opleiding en tot het 
zelfstandig ondernemerschap, kwaliteitsverbetering of technische innovatie 
enzovoort.

Het FIOV kan ook studies, proef- en demonstratieprojecten en acties op het 
gebied van opleiding, technische bijstand en uitwisseling van ervaringen cofi
nancieren met betrekking tot de verschillende aspecten van de sector, met inbe
grip van acties voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Projecten betref
fende de experimentele visserij komen voor steun in aanmerking voorzover ze 
zijn gericht op het gebruik van meer selectieve vangstmethoden.
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Participatiepercentages

A = financiële participatie van de G em eenschap 
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en an d e re  overheden  van de be trokken  lidstaat 
C = financiële participatie van de (particuliere) beguns tigde

Andere dan door overheidsinstanties uitgevoerde proefprojecten

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

Regio's van doelstelling 1 in een 
lidstaat die in aanm erk ing  komt 
voor steun  uit he t  Cohesiefonds

A < 75 % 
B > 5 %
C > 20 %

Overige geb ieden A < 50 % 
B > 5 %
C > 30 %

Innoverende acties en technische bijstand, waaronder door overheids
instanties uitgevoerde proefprojecten

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

Regio's van doelstelling 1 in een 
lidstaat die in aanm erk ing  komt 
voor steun  uit he t  Cohesiefonds

50 % < A < 80 % 
B > 20 %

Overige geb ieden 25 % < A < 50 % 
B > 50 %

Door het bedrijfsleven uitgevoerde acties zonder participatie van de 
(particuliere) begunstigde

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

Regio's van doelstelling 1 in een 
lidstaat die in aanm erk ing  komt 
voor steun  uit he t  Cohesiefonds

50 % < A < 80 % 
B > 20 %

Overige geb ieden 25 % < A < 50 % 
B > 50 %
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D oor het bedrijfsleven uitgevoerde acties m et participatie van de 
(particuliere) begunstigde

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

Regio's van doelstelling 1 in een A < 35 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt B > 5 %
voor s teun  uit he t  Cohesiefonds C > 40 %

Overige geb ieden A <  15 %
B > 5 %
C > 60 %
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Tijdelijke stillegging van activ ite iten

De laatste jaren hebben gebeurtenissen zoals de schorsing van de overeenkomst 
tussen de Gemeenschap en Marokko, de schipbreuk van verscheidene olietan
kers en de instorting van de kabeljauwstand in de Noordzee er op pijnlijke wijze 
aan herinnerd dat de economische levensvatbaarheid van visserijbedrijven 
afhankelijk is van politieke, ecologische en biologische factoren waarop deze 
bedrijven geen vat hebben.

Er kan tijdelijke steun worden verleend aan vissers of eigenaren van vaartuigen 
die hun activiteiten noodgedwongen tijdelijk m oeten stilleggen:

• in geval van niet te voorziene gebeurtenissen, in het bijzonder gebeurtenissen 
met biologische gevolgen (bv. industriële of natuurlijke vervuiling);

• in geval van niet-vernieuwing of schorsing van een door de Gemeenschap 
gesloten visserijovereenkomst;

• vanwege een door de Raad goedgekeurd herstelplan of door de Commissie of 
een of meer lidstaten getroffen noodmaatregelen voor het herstel van een 
met uitputting bedreigd bestand;

• ingeval technische beperkingen voor bepaalde vistuigen of vangstmethoden 
worden vastgesteld.

Het FIOV kan pas een bijdrage toekennen nadat de Commissie de door de lidsta
ten voorgenomen maatregelen en de overeenkomstige financiële vergoeding uit
drukkelijk heeft goedgekeurd.

Bovendien is het aan de lidstaat om de hoogte van de individuele vergoedingen 
te bepalen op basis van relevante parameters zoals de daadwerkelijk geleden ver
liezen, de omvang van de omschakeling, het herstelplan of de technische aan
passing.

Herhaaldelijke seizoensgebonden stillegging van de visserijactiviteit komt niet 
voor een vergoeding in aanmerking.
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Participatiepercentages
A = financiële participatie van de G em eenschap 
B = to taa l  van de financiële participaties van de nationale, regionale, 

plaatselijke en an d e re  overheden  van de be trokken  lidstaat

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

Regio's van doelstelling 1 in een 50 % < A < 80 %
lidstaat die in aanm erk ing  komt B > 20 %
voor steun  uit he t  Cohesiefonds

Overige geb ieden 25 % < A < 50 %
B > 50 %
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Hoe kunt u financiering door het FIOV aanvragen?

De projecten worden niet door de diensten van de Europese Commissie geana
lyseerd en geselecteerd, maar door de in iedere lidstaat aangewezen beheers- 
autoriteit(en).

Om voor financiële steun van het FIOV in aanmerking te komen, moeten pro
jectvoorstellen worden gericht aan:

in België:
Ministerie van Middenstand en Landbouw 
Bestuur voor het Landbouwbeleid 
Dienst Zeevisserij 
Administratief Centrum 
Vrijhavenstraat 5 
B-8400 Oostende

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Land- en tuinbouwondersteuningsbeleid 
Leuvenseplein 4, 3e verdieping 
B-1000 Brussel

in Nederland:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

Tel. (31-70) 378 43 42, fax (31-70) 379 61 53

Hoe fin an c ie rin g  do o r FIOV aanvragen?



Op deze adressen:

• kan worden nagegaan of het project onder de werkingssfeer van het FIOV 
valt;

• kan worden gecontroleerd of het project in overeenstemming is met de door 
de Commissie en de Belgische, respectievelijk de Nederlandse autoriteiten in 
overleg vastgestelde prioriteiten voor de periode 2000-2006, en

• kruinen inlichtingen worden verkregen over de nodige stappen voor het 
indienen van een steunaanvraag.

Hoe fin an c ie rin g  do o r FIOV aanvragen?



Andere communautaire steun voor van de visserij 
afhankelijke regio's

Communautair initiatief Pesca
Evenals negen andere communautaire initiatieven is het communautair initia
tief Pesca, dat gedurende de periode 1994-1999 is uitgevoerd, in 2000 stopge
zet. Enkele van de steunmaatregelen ten behoeve van de economische en 
sociale diversificatie in het kader van Pesca vallen voortaan onder de wer
kingssfeer van het FIOV (zie hierboven).

Omschakelingsmaatregelen
Andere maatregelen voor de omschakeling en diversificatie van plaatselijke 
economieën komen in aanmerking voor steun uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling ais de projecten worden uitgevoerd in gebieden met 
een ontwikkelingsachterstand (doelstelling 1 van de structuurfondsen) of met 
het oog op de economische en sociale omschakeling van gebieden met struc
turele problemen (doelstelling 2 van de structuurfondsen) waaronder van de 
visserij afhankelijke gebieden.

Opleidingsmaatregelen
Acties op het gebied van human resources, met name initiatieven voor speci
fieke of continue opleiding om de kans op werk te vergroten, de bevordering 
van maatregelen om op economische en sociale veranderingen te anticiperen 
en deze te vergemakkelijken, of de bevordering van gelijke kansen voor vrou
wen en mannen, komen in aanmerking voor steun uit hoofde van het Europees 
Sociaal Fonds (doelstelling 3 van de hervormde structuurfondsen), ongeacht de 
geografische ligging.
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Conclusie

Met het FIOV komt de Europese Unie haar verplichtingen jegens de visserij
sector na. Het voortbestaan van deze sector is onontbeerlijk voor de economie 
van de kustgebieden en voor de voorziening van de communautaire markt voor 
visserijproducten.Voor de toekomst moet worden gestreefd naar een moderne 
sector met voldoende concurrentievermogen op basis van een duurzame en 
verantwoorde exploitatie van de visbestanden.
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Bijlagen

Glossarium

Communautair bestek (CB)
Meerjarig ontwikkelingscontract, opgesteld in het kader van een partnerschap 
tussen een lidstaat en de Europese Commissie. In het CB worden de ontwikke- 
lingsdoelstellingen vastgesteld, worden prioritaire zwaartepunten voor de com
munautaire steun gekozen en wordt een indicatief financieringsplan opgesteld. 
De visserijsector is meestal een van de prioritaire zwaartepunten van het CB 
voor doelstelling 1 voor de betrokken landen en regio’s.

Economische en sociale cohesie
Solidariteit tussen de volken van de Europese Unie, economische en sociale 
vooruitgang en een sterkere samenhang zijn vastgelegd in het eerste deel van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. In artikel 158 van 
het Verdrag staat: „De Gemeenschap stelt zich in het bijzonder ten doei de ver
schillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio’s en de 
achterstand van de minst begunstigde regio’s of eilanden, met inbegrip van de 
plattelandsgebieden, te verkleinen”. Binnen het beleid voor economische en 
sociale cohesie zijn de structuurfondsen de instrumenten bij uitstek waarin de 
solidariteit binnen de Gemeenschap tot uitdrukking komt.

Beheersautoriteit
Iedere door de lidstaat aangewezen openbare of particuliere, nationale, regio
nale of plaatselijke instantie of autoriteit die is belast met het beheer van de 
steunverlening uit hoofde van de structuurfondsen.

Comités van toezicht
Instanties bestaande uit vertegenwoordigers van de regio’s, de lidstaat, de ver
antwoordelijke instanties en de Commissie. Deze comités evalueren regelmatig 
de uitvoering van de programma’s en doen in voorkomend geval voorstellen 
om de steunverlening aan te passen.

Operationeel programma (OP)
Samenhangend geheel van meerjarige maatregelen waaraan wordt bijgedragen 
door een of m eer structuurfondsen. Meestal wordt na de goedkeuring van een 
CB een OP ingediend om financiële steun van de structuurfondsen aan te vra
gen.
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Prioritaire doelstellingen van de structuurfondsen
De financiële steun wordt vooral gericht op drie prioritaire doelstellingen. 
Doelstelling 1 (EFRO, ESF, EOGFL en FIOV) is de belangrijkste doelstelling en 
betreft de ontwikkeling en structurele aanpassing van regio’s met een ontwik
kelingsachterstand. Doelstelling 2 (EFRO, ESF) betreft de economische en 
sociale omschakeling van gebieden met structurele problemen. Doelstelling 3 
(ESF) is niet gebiedsgebonden, maar beoogt het beleid en de regelingen inzake 
onderwijs, opleiding en werkgelegenheid aan te passen en te moderniseren. 
Het FIOV verleent verder steun buiten de gebieden van doelstelling 1, zonder 
geografische beperkingen.

Programmacomplement
Hierin worden de binnen ieder programma gefinancierde maatregelen gede
tailleerd beschreven. Het w ordt opgesteld door de voor het programma verant
woordelijke instanties (of beheersautoriteiten) die de projecten selecteren.

Enkelvoudig programmeringsdocument (EPD)
Deze documenten bevatten zowel elementen van een CB ais van een OR Ze 
betreffen meestal door de structuurfondsen gecofinancierde steun voor bedra
gen to t een miljard euro. Buiten de gebieden van doelstelling 1 wordt steun van 
het FIOV verleend in het kader van EPD’s.

Structuurfondsen

Algemene benaming voor verschillende financieringsinstrumenten: het EFRO 
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), het ESF (Europees Sociaal 
Fonds), het EOGFL (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw), 
het FIOV (Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij). Door 
middel van deze fondsen verleent de Europese Unie financiële steun voor het 
oplossen van structurele economische en sociale problemen, teneinde de onge
lijkheid tussen verschillende regio’s en verschillende sociale groepen te ver
kleinen.
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Wetgeving

Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de 
instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 358 van 31.12.2002)

Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende alge
mene bepalingen inzake de structuurfondsen (PB L 161 van 26.6.1999)

Verordening (EG) nr. 1783/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 
21 juni 1999 met betrekking to t het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (PB L 213 van 13.8.1999)

Verordening (EG) nr. 1784/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 juli 1999 betreffende het Europees Sociaal Fonds (PB L 213 van 13.8.1999)

Verordening (EG) nr. 1263/1999 van de Raad van 21 juni 1999 betreffende het 
Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (PB L 161 van
26.6.1999)

Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vast
stelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele 
acties van de Gemeenschap in de visserijsector (PB L 337 van 30.12.1999)

Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling 
van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de 
Gemeenschap in de visserijsector (PB L 198 van 21.7.2001)

Verordening (EG) nr. 179/2002 van de Raad van 28 januari 2002 houdende wij
ziging van Verordening (EG) nr. 2792/2002 tot vaststelling van de uitvoerings
bepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in 
de visserijsector (PB L 31 van 1.2.2002)

Verordening (EG) nr. 2369/2002 van de Raad van 20 december 2002 houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de 
Gemeenschap in de visserijsector (PB L 358 van 31.12.2002)

Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de 
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB L 160 van
26.6.1999)
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Te raadplegen internetsites

http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_nl.htm 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_nl.htm 

België: http://cmlag.fgov.be/

N e derland : http ://www. minlnv. nl/
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