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O, WOORD VOORAF
Het Financieringsinstrum ent voor de V laam se V isserij- en A quicu ltuursector (FIVA) werd bij 
decreet van 13 mei 1997 opgericht als een openbare instelling van categorie A met rechtsper
soonlijkheid, en met als opdracht binnen hetVlaam se Gewest financiële middelen ter beschikking 
te stellen van reders en viskwekers alsmede van hun verenigingen en coöperaties, voor structuur
verbetering in de visserij- en aquicultuursector teneinde alle verrichtingen te bevorderen die de 
productiviteit van de rederijen en de aquicultuur verhogen, hun rendabiliteit verzekeren, en de 
kostprijs verminderen.

In de decreetbepalingen tot oprichting van het Financieringsinstrument voor de Vlaam se Visserij
en Aquicultuursector wordt onder meer aan de Vlaam se regering opgelegd jaarlijks een verslag 
over de werking en het beheer van het FIVA op te stellen, evenals een rapport over de Vlaam se vis
serij- en aquicultuursector.

Naar jaarlijkse traditie legt de afdeling Land- en Tuinbouw ondersteuningsbeleid van de adm i
nistratie Land- en Tuinbouw (ALT), belast met de dagelijkse werking en beheer van het FIVA, dit 
verslag voor. Het gedeelte betrekking hebbend op de toestand van de sector werd opgesteld door 
de dienst Zeevisserij die thans behoort tot de Administratie van de Vlaam se Gem eenschap en die 
vanuit het vloot- en quotabeleid het best geplaatst is voor deze bijdrage.

De zevende editie van het activiteitenrapport geeft vanuit het oogpunt continuïteit de informatie 
over de regelgeving, een overzicht van de ingediende en betoelaagde dossiers en van de uitbe
taalde steun in 2004, evenals van de evolutie over 7 jaar.

G ezien het een sector betreft met een beperkt aantal ondernemingen, wordt in alle onderdelen 
gepoogd de vertrouwelijkheid van de gegevens van de individuele bedrijven te bewaren, zonder 
de lezer essentiële informatie te onthouden.

Eens te meer werd met het beperkt beschikbare personeel dat voor het visserijbeleid kan worden 
ingezet zowel bij de ALT (LTO) als bij de dienst Zeevisserij een aantal essentiële gegevens verza
meld over de sector en samen met het activiteitenverslag FIVA gebundeld tot één volume. Dit biedt 
de gelegenheid om niet alleen de w erking van het FIVA maar ook de toestand van de visserij- en 
aquicultuursector globaal aan een breder publiek in één verslag kenbaar te maken.

afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid (LTO)



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
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d a t u m

Mevrouw, 
Mij nheer,

Hierbij heb ik het genoegen u een exemplaar van het activiteitenverslag 
van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en 
aquicultuursector (FIVA) betreffende het jaar 2004 toe te sturen.

Ik hoop dat deze publicatie u een goed inzicht zal verschaffen in de 
werking van het Financieringsinstrument.

Mag ik u vragen, indien de adresgegevens niet correct zijn, de 
wijzigingen via het onderstaande strookje over te maken naar het 
onderstaande adres :

FIVA
Leuvenseplein 4 
1000 Brussel

Bedrij f/instelling.

De heer/mevrouw...

Straat + nummer...

Postnummer + gemeente.



1* INLEIDING
Op 30 april 1997 werd na de voorbereidende werkzaamheden en de bespreking in de Parlementaire 
Commissie voor Economie en Werkgelegenheid het decreet houdende oprichting van het 
Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) aangenomen en op 13 mei 
1997 door de Vlaamse regering bekrachtigd.

Aansluitend werden de uitvoeringsbesluiten in behandeling genomen. Na advies van de Europese Unie en 
de Raad van State werden twee besluiten van de Vlaamse regering, ondermeer een werkingsbesluit op het 
FIVA, en de bijhorende ministeriële uitvoeringsbesluiten op resp. 7 en 14 juli 1997 goedgekeurd.

Met dit decreet op het FIVA en de bijhorende uitvoeringsbesluiten werd een duurzaam kader vastgelegd 
voor de Vlaamse steunverlening aan de visserij- en aquicultuursector zowel betrekking hebbend op een sec- 
toreigen economische expansiewetgeving voor deze sector als een regelgeving inzake de ondersteuning 
van de omkadering van de visserijsector.

Een actualisatie van de regelgeving drong zich vrij snel op ingevolge een vernieuwd EU-visserijbeleid. Na 
de nodige administratieve procedures en adviezen werd een aangepaste Vlaamse regelgeving definitief 
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 9 mei 2003. Ze houdt in het bijzonder rekening met de bepa
lingen van de Verordeningen en richtsnoeren voortspruitend uit dit vernieuwd EU-visserijbeleid, waarbij de 
zorg voor de visbestanden centraal staat.

Voor de werking van het FIVA worden personeel en middelen van de administratie Land- en Tuinbouw ter 
beschikking gesteld. Binnen deze administratie blijft dit beperkt tot een kleine formatie personeel, die naast 
taken voor andere beleidsmateries, niet alleen de dossierbehandeling maar ook het conceptuele werk m.b.t. 
het visserijbeleid voor hun rekening nemen.

De ganse aanpassing van de regelgeving heeft voor gevolg gehad dat enige vertraging ontstaan is in de 
behandeling van de dossiers.
Bovendien werden de dossiers van 2003 en 2004 voor hun beslissing afhankelijk gesteld van de maatrege
len om de vloot af te stemmen op de referentieniveau's zoals vastgelegd door Europa. Daartoe werd een 
beperkte ondersteunende sloopactie georganiseerd in de loop van 2004. Vier vissersvaartuigen werden ont
trokken aan de Belgische vloot, waardoor de vloot de door Europa opgelegde referentieniveau's bereikte. 
Dientengevolge werden de dossiers 2003 en 2004 in januari 2005 goedgekeurd. De moderniseringsin- 
vesteringen in het subsidiesegment "vloot" kunnen terug zonder belemmeringen ondersteund worden.

Voorliggend verslag wil niet alleen cijfergegevens over het FIVA brengen. In een eerste gedeelte wordt ook 
voor de volledigheid en de leesbaarheid van het rapport de wettelijke basis overlopen van de steunverle
ning via het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector. Na een reeks cijferge
gevens over de werking in 2004 wordt een evolutie over 7 jaar FIVA-werking voorgesteld. Vervolgens wordt 
in een eerste appendix een beknopt overzicht gegeven van de aanvullende FlOV-steunverlening (EU- 
middelen) die parallel toegekend werd aan de FIVA-steun of aan andere Vlaamse steun in hoofde van een 
specifiek artikel op de begroting. In een 2de appendix komt de toestand van de visserij- en aquicultuursec
tor aan bod.
Tenslotte worden in bijlage de teksten van de regelgeving in extenso opgenomen, 

afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid



2. WETTELIJKE BASIS
O m  het hoofd te bieden aan een aantal structurele problemen in de visserij- en aquicultuursector, 
meer bepaald de vestiging van jonge reders en de oprichting van aquicultuurbedrijven, maar ook 
om de continuïteit in de steunverlening aan de investeringen inzake de bouw en modernisering 
van vissersvaartuigen te verzekeren met cofinanciering van de EU werd een decretale regeling 
inzake de ondersteuning aan de visserij- en aquicultuursector uitgewerkt, aangevuld met de nodi
ge uitvoeringsbesluiten.

2.1. Decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een 
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquicultuur
sector (B.S. 17/6/1997)

Bij art. 2 van dit decreet werd een Financieringsinstrument voor de Vlaam se Visserij- en 
Aquicultuursector (FIVA) opgericht. Het FIVA heeft rechtspersoonlijkheid in de vorm van een 
openbare instelling van categorie A en heeft als opdracht in een breed kader bij te dragen tot 
de structuurverbetering in de visserij- en aquicultuursector. Meer bepaald betreft dit:

1e de aanpassing van de visserij-inspanning door definitieve beëindiging van de 
visserijactiviteit;

2l? de tijdelijke stillegging van de zeevisserijactiviteiten;

3C de heroriëntatie van de visserijactiviteiten door oprichting van tijdelijke samenwer
kingsverbanden en gemengde vennootschappen;

4'’ de experimentele visserij;

5e de vernieuwing van de vissersvloten door bouw en modernisering van de vissers
vaartuigen;

6<; de aquicultuur, inbegrepen de productie van schaal- en weekdieren;

7L’ het verwerven van goederen van blijvende aard zoals vaartuigen, grond, gebouwen, 
constructies, bedrijfsuitrusting, installaties, machines, werktuigen en materieel, in 
het bijzonder bij de eerste installatie van reders en viskwekers;

81' de inrichting van mariene zones langs de kusten;

9e de uitrusting van de vissershavens;

10° de verwerking en afzet van visserijproducten, voornam elijk in coöperatief verband;

1 1e de verkoopbevordering en het zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden;

12e ondersteunende maatregelen ter vrijw aring van de ingezette kapitalen tot realisatie 
van de beoogde verrichtingen voorwerp uitmakend van punten 1C tot 1 1l



De middelen waarover het FIVA kan beschikken betreffen:

- een jaarlijkse dotatie lastens de algemene uitgaven begroting van de Vlaam se 
Gem eenschap (B.A.54.1/41.42);

- de terugbetalingen die voortkomen uit de uitvoering van de taken van het 
Financieringsinstrument;

- het eventuele begrotingssaldo van het voorgaande jaar;

- de bijdragen voor de waarborg;

- de eventuele tegemoetkomingen van de Europese Gem eenschap in de uitgaven van de 
Vlaam se Gem eenschap voor de Vlaam se visserij en de aquicultuur;

- schenkingen en legaten.

2.2. Besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststel
ling van de regelen tot de werking en het beheer van het financie
ringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector

(B.S. 15/10/1998)

Dit besluit schept het administratieve kader voor de w erking en het beheer van het FIVA 
en bepaalt verder de aard van de FIVA-steun :

- Het Financieringsinstrum ent verleent subsidies onder de vorm van rentesubsidie en pre
mies overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaam se regering van 7 juli 
1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aqui
cultuursector.

- Voor dossiers ingediend door erkende kredietinstellingen kan een waarborg voor lenin
gen verkregen worden tot maxim aal 90 %  van het bedrag dat overblijft nadat de vastge
stelde eigen waarborgen door de kredietinstellingen zijn  gerealiseerd.

- Het verkrijgen van de w aarborg van het F inancieringsinstrum ent voor de V laam se 
Visserij- en Aquicultuursector is afhankelijk van het betalen van een bijdrage binnen de 
60 dagen na de mededeling aan de kredietinstelling van de toekenning van waarborg 
van het Financieringsinstrument. D eze bijdrage beloopt 0,35 %  op de toegekende FIVA- 
waarborg, vermeerderd met 0,015 %  op de toegekende FIVA-w aarborg per jaar duurtijd 
van deze waarborg.

- Bij laattijdige betaling wordt de bijdrage forfaitair met 1.000 F. verhoogd en bij niet-beta- 
ling binnen 1 jaar nadat de toekenning van de FIVA-waarborg aan de kredietinstelling 
werd meegedeeld, vervalt de verleende waarborg onherroepelijk.

Het Financieringsinstrument kan zowel rentesubsidies als gelijkwaardige kapitaalpremies
verlenen. Het wordt eveneens ertoe gemachtigd overheidswaarborg te verlenen aan lenin
gen voor verrichtingen in de visserij- en aquicultuursector.



- O m  leningen toe te staan die in aanmerking komen voor FIVA-steun dienen de krediet
instellingen erkend te zijn. D eze erkenning heeft slechts praktische uitwerking mits het 
ondertekenen van een overeenkomst met het FIVA en het betalen van een borgsom van
500.000 F. die zonder rente terugbetaalbaar is bij het eindigen van de erkenning. In een 
overgangsperiode betrekking hebbend op de aanvragen tot 31/12/1998 werden alle kre
dietinstellingen die voor het V laam s Landbouw investeringsfonds erkend waren ook 
erkend voor het FIVA.

- A lle  inkomsten en uitgaven van het Financieringsinstrument verlopen via hiertoe door 
het Financieringsinstrument geopende rekeningen.

- Het Financieringsinstrum ent wordt ertoe gem achtigd een waarborg te verlenen voor 
investeringen in de visserij- en aquicultuursector onder de voorwaarden en modaliteiten 
die door de Vlaamse regering te bepalen zijn tot beloop van een jaarlijks decreetaal vastge
legd maximumbedrag.

- De Vlaam se regering regelt de w erking en het beheer van het FIVA en stelt de nodige 
diensten, uitrusting, installaties en personeels-le-den ter besch ikking van het Finan
cieringsinstrument voor de Vlaam se Visserij- en Aquicultuursector.

2.3. Besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan 
de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuur
sector (B.S. 15/10/1998)

In dit besluit wordt de FIVA-regelgeving bepaald. D eze is opgesteld naar analogie van 
deze van het Vlaam s Landbouwinvesteringsfonds, rekening houdend met de specificiteit 
van de sector en met de door de Europese U nie  opgelegde beperkingen (o.m. steun- 
plafonds).

De FIVA-regelgeving bevat de volgende onderdelen :

- algemene begrippen
- steun aan de eerste vestiging van reders en viskwekers
- steun aan investeringen van reders en viskwekers
- maatregelen ten gunste van de bedrijven in financiële m oeilijkheden
- financiële tegemoetkomingen voor visserij- of aquicultuurcoöperaties
- algemene bepalingen en slotbepalingen

In hoofdstuk 3 van dit activiteitenverslag wordt gedetailleerd ingegaan op de bepalingen 
van de FIVA-regelgeving.



2.4. Ministerieel besluit van 14 juli 1998 betreffende de steun aan de 
investeringen en aan de installatie in de landbouw (B.S. 10/12/1998)

Dit besluit ter uitvoering van de FIVA-regelgeving bevat de modaliteiten en specifieke 
voorwaarden voor de toekenning van FIVA-steun, nam elijk :

- m inim um -percentage van de aandelen van een rechtspersoon in de handen van de 
werkende vennoten-bedrijfsleiders;

- vereiste m inim ale beroepsbekwaamheid voor eerste installatie;
- vereiste m inim ale beroepsbekwaamheid voor investeringen;
- referentie-inkomen
- inhoud en model van een bedrijfsplan;
- inhoud en model van een begroting van het bedrijf;
- voorwaarden en duur van de rentetoeslag en van de waarborg;
- m inimum investering of -verrichting die kan gesubsidieerd worden;

2.5. Besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2003 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststelling 
van de regelen tot de werking en het beheer van het 
Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij en aquicultuur)

(B.S. 2/6/2003)

D it besluit past voornoemd besluit aan aan de euro en beperkt tevens de m axim ale waar
borg tot 80 %  van het kredietbedrag, conform de actuele Europese Richtsnoeren.

2.6. Besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2003 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan 
de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuur- 
sector (B.S. 2/6/2003)

Betreft aanpassingen aan voornoemd besluit met uitbreiding van de begunstigden in de 
aquicultuursector, de invoering van de m ogelijkheid om een aanvullende kapitaalpremie 
toe te kennen (ecobonus) en de opheffing van een aantal overgangsbepalingen bij de aan
vang van de regelgeving.

2.7. Ministerieel besluit van 27 juni 2003 tot wijziging van het ministerieel 
besluit van 14 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan 
de installatie in de visserij- en aquicultuursector (B.S. 28/7/2003)

Het nieuwe uitvoeringsbesluit omvat w ijzig ingen van de modaliteiten en specifieke voor
waarden voor de toekenning van FIVA-steun, zoals :

- referentie-inkomen
- voorwaarden en duur van de rentetoeslag;
- voorwaarden en duur van de ecobonus;
- plafonds en voorwaarden van de steunverlening



2.8. Besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende 
de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuur (B.S. 16/6/94)

Dit besluit heeft betrekking op de steunverlening aan de om kadering van de zeevisserij. Er 
werd in 1997 bij de oprichting van het Financieringsinstrument voor de Vlaam se visserij 
en aquicultuursector aansluiting gemaakt bij het decreet op het FIVA.

2.9. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de ondersteu
ning van de zeevisserij en de aquicultuursector (B.S. 2/6/2003)

Naast de w ijz ig in g  van de titel van voornoem d besluit, betreffen de aanpassingen in 
hoofdzaak de actualisatie van de tekst aan de recente Europese Richtsnoeren, met voor
nam elijk w ijz ig in g  van voorwaarden in welke omstandigheden de steun kan worden toe
gekend. Tevens wordt de m ogelijkheid geschapen principieel steun toe te kennen voor ver
zekeringen tegen het verlies veroorzaakt door buitengew one gebeurtenissen of 
natuurrampen.

2.10. Ministerieel besluit van 11 februari 2004 tot uitvoering van het besluit
van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de 
omkadering van de visserij en aquicultuur (B.S. 8/3/2004)

Dit uitvoeringsbesluit voorziet de modaliteiten van toepassing van voornoemd besluit van 
de Vlaam se regering van 9/5/2003, zoals:

- voorwaarden en steuntarieven bij beëindigingspremies;
- voorwaarden en steuntarieven bij proefprojecten;
- steuntarieven en voorwaarden bij steun aan verzekeringen tegen het verlies veroor

zaakt door buitengewone gebeurtenissen of natuurrampen.



3. REGELGEVING

3.1. Geldende regelgeving

Navolgend wordt een gedetailleerd inzicht gegeven in de regelgeving opgenomen in het besluit 
van de Vlaam se regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de instal
latie in de visserij- en aquicultuursector, gew ijzigd  bij besluit van Vlaam se regering van 9 mei 
2003, en het gelijknam ig ministerieel besluit van 14 juli 1998, gew ijzigd  bij ministerieel besluit 
van 27 juni 2003. Ze  wordt toegepast voor dossiers ingediend vanaf 1 januari 2002.

Ingevolge een strengere opstelling van de Europese Com m issie in het kader van de herziening van 
het visserijbeleid vanaf 1/1/2003 heeft de nieuwe regelgeving beperktere m ogelijkheden inzake 
steunverlening. Meer bepaald wordt steun voor nieuwbouw en motoren vanaf 2003 formeel of de 
facto uitgesloten, en is het voldoen van de vissersvloot aan de referentieniveau's, vastgesteld door 
de Europese Com m issie, van bepalend belang voor de betoelaging van investeringsdossiers in de 
visserijsector.

3.1.1. FIVA-steun aan rederijen en viskweekbedrijven

3.1.1.1. Algemene voorwaarden en aard van de steun
Het FIVA kan onder een aantal algemene voorwaarden steun verlenen aan natuurlijke of 
rechtspersonen die een visserij- of viskweekactiviteit uitoefenen.

De steunregeling is bestemd voor beroepsbedrijven gericht op visserij- of viskw eekacti- 
viteiten die op econom isch verantwoorde w ijze  worden uitgeoefend. Naast fysische per
sonen komen ook rechtspersonen in aanm erking, w aarbij evenw el een fam ilia le  per
soonsgebonden structuur wordt voorgestaan boven deze van een loutere 
kapitaalsven nootschap.

In de nieuwe regelgeving wordt de m ogelijkheid geboden om een aanvullende activiteit 
aquicultuur te subsidiëren bij reeds gevestigde rederijen of landbouwbedrijven.

De rendabiliteit van het bedrijf wordt uitgedrukt in een arbeidsinkom en (Al) per VA K, 
waarbij voor een m inimum van één volle arbeidskracht (VAK) (150 dagen op zee of 1800 
uren aan land) aan de hand van reële bedrijfsgegevens wordt berekend hoe dit zich  ver
houdt t.o.v. een jaarlijks vast te stellen referentieinkomen (Rl). Het referentieinkomen 
betreft een na te streven inkomen dat maxim aal gelijk is aan het gem iddelde brutoloon van 
de loontrekkenden (vergelijkbaar arbeidsinkomen: VAI).

De bepaling van de rendabiliteit is in het bijzonder belangrijk voor startende bedrijven en 
voor gevallen waar FIVA-waarborg wordt gevraagd.

Verder zijn  volgende algemene voorwaarden van kracht:

- Een minimum  percentage aandelen dient in handen te zijn  van de werkende 
vennoten-bedrijfsleiders.



t ir e
<3 %

Daar waar voor gevestigde bedrijven 10 %  aanvaard wordt, bedraagt dit voor nieuwe 
bedrijven 50 % . De bestuurders van een vennootschap moeten onder de vennoten- 
fysische personen worden aangewezen.

- Er kan enkel steun aan vennootschappen worden verleend indien het gaat om een ven
nootschap naar Belgisch recht, waarvan de bedrijfszetel in Vlaanderen is gevestigd. De 
werkende vennoten-bedrijfsleiders van deze vennootschappen moeten op het ogenblik 
van de subsidieaanvraag in België gedom icilieerd zijn . Dit geldt uiteraard ook voor de 
fysische personen-reders of viskwekers.

- Reders/viskwekers/werkende vennoten-bedrijfsleiders moeten op het ogenblik van de 
subsidieaanvraag sedert meer dan 5 jaar in België gedom icilieerd zijn  in geval van een 
dossier eerste installatie.

- D e infrastructuur aan wal die gesubsidieerd wordt, moet z ich  in het V laam s Gewest 
bevinden; vaartuigen moeten een Vlaam se thuishaven hebben.

- Uiteraard wordt enkel steun verleend indien de rederij een boekhouding bijhoudt.

Een belangrijk aspect in de regelgeving is de beroepsbekwaamheid van de bedrijfsleiders.
Er wordt enkel steun verleend aan rederijen en viskweekbedrijven waar in hoofde van de
werkende vennoten-bedrijfsleider(s) voldoende vakbekwaam heid en /of ervaring aanwe
zig  is om het bedrijf succesvol te leiden. Dit is des te meer het geval voor startende bedrij
ven, waar de volgende m inim ale eisen inzake beroepsbekwaamheid van kracht zijn :

voor de zeevisserij:

- een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van het 4e 
leerjaar secundair onderwijs, in een afdeling visserij, of een gelijkw aardige opleiding, 
aangevuld met een door het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur uitgereikt 
brevet van schipper of van motorist, of een gelijkw aardig brevet;

- een m inimumleeftijd van 25 jaar;

- een ervaring als schipper en/of motorist gedurende:
• ten minste 800 zeedagen bij overname of investering in een vaartuig >  221 kW;
• ten minste 400 zeedagen bij overname of investering in een vaartuig < 221 kW;

voor de aquicultuur:

- een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van het 6e 
leerjaar secundair onderwijs, in een afdeling landbouw, tuinbouw of aanverwant, een 
diplom a van het agrarisch hoger onderwijs van het korte of van het lange type, een d ip lo
ma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs afdeling land- en tuinbouw, 
een diplom a van landbouw kundig ingenieur, van bio-ingenieur of ingenieur voor de 
scheikunde en landbouwindustrieën of licentiaat biologie, of een studiebewijs met een 
van de voorgaande titels gelijkwaardig;



ofwel

- een getuigschrift van hoger secundair onderwijs, een diplom a van het hoger onderwijs 
van het korte of van het lange type van universitair onderwijs, buiten deze hiervoor ver
noemd of een studiebewijs met een van de voorgaande titels gelijkw aardig, voor zover 
de drager van die diplom a's of getuigschriften zich toegelegd heeft op de aquicultuur- 
productie gedurende ten minste 2 jaar.

Bij gevestigde rederijen of viskweekbedrijven is het bij ontstentenis van voorgaande 
beroepsbekwaamheid voldoende dat men 5 jaar ervaring heeft als bedrijfsleider in een vis
serijbedrijf en/of zich  gedurende 5 jaar heeft toegelegd op de zeevisserij, resp. als bedrijfs
leider in een viskw eekbedrijf en/of zich  gedurende 5 jaar heeft toegelegd op de aquicu l- 
tuursector.

Het FIVA verleent steun onder vorm van rentesubsidie voor investeringen die gefinancierd 
worden met leningen toegekend door een erkende kredietinstelling. In het geval van 
financiering met eigen m iddelen wordt een gelijkw aardige kapitaalprem ie toegekend. 
Desgevallend kan op leningen die van een rentesubsidie genieten eveneens een aanvul
lende overheidswaarborg verleend worden.

3.1.1.2. Regelgeving en richtlijnen inzake het toekennen van FIVA-waarborg
Naast de algemeen geldende voorwaarden bepaald bij het besluit van de Vlaam se rege
ring van 7 ju li 1998 ter zake, worden bij het toekennen van waarborg een aantal normen 
gehanteerd voorwerp uitmakend van ministeriële om zendbrieven. D eze normen houden 
verband met de aanvrager, de rendabiliteit van het bedrijf, het bijhouden van boekhouding 
en het inschatten van de risico's, zoals :

- het AI/VAK moet minstens 75 %  van het referentie-inkomen bedragen in geval van over
heidswaarborg;

- de gevraagde FIVA-waarborg kan beperkt of geweigerd worden bij overdreven risico's in 
hoofde van het bedrijf, de exploitant of een deelgroep van de sector;

- aan rechtspersonen kan waarborg verleend worden ten belope van m axim aal 5 maal het 
volgestort m aatschappelijk kapitaal; naast de goederen van de rechtspersoon dienen ook 
deze van de zaakvoerders, bestuurders of afgevaardigd bestuurders vo lledig aangespro
ken te zijn .

- de FIVA-waarborg wordt beperkt tot maxim aal 80%  van het gesubsidieerd krediet.

3.1.1.3. Steunregeling per type van verrichting of type van investering
Het verkrijgen van rentesubsidie, een kapitaalprem ie en waarborg evenals de om vang 
ervan hangt af van de aard van de investering en de mate waarin naast de bovenvermelde 
algemene voorwaarden ook een aantal specifieke voorwaarden vervuld worden.
Er wordt enkel waarborg verleend voor zover het krediet ook met rentesubsidie betoe
laagd werd. W anneer een investering geheel of gedeeltelijk met eigen m iddelen wordt 
gefinancierd kan de rentesubsidie geheel of gedeeltelijk vervangen worden door een 
gelijkw aardige kapitaalpremie (15%  in de meeste gevallen).

In de gevallen waar een tegemoetkoming (15% ) vanwege de Europese Unie 
m ogelijk is door het F IO V  (Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van 
de Visserij), wordt het geactualiseerd bedrag van de FIVA-steun beperkt tot



15% , of een rentesubsidie van 5 %  gedurende 5 jaar. H ier bovenop kan nog een ecobonus 
van 10%  voorzien worden voor een aantal investeringen met positieve effecten op het 
leefmilieu, de duurzaamheid van de visserijactiviteiten en de arbeidsomstandigheden aan 
boord. De financiële participatie van de begunstigde moet minstens 60%  bedragen van de 
voor de subsidie in aanmerking komende uitgaven.

3.1.1.3.1. Steun aan de eerste installatie
Ten einde de instap in het beroep te vergem akkelijken en zo  een verjonging van het 
redersbestand te bewerkstelligen wordt belangrijke steun gegeven bij een eerste installa
tie in het beroep. Hierbij gaat het om:

- de aankoop van een vaartuig of de overname/aankoop van een visserijbedrijf ;

- de aankoop van materieel bij de ingebruiknam e van een viskw eekbedrijf wanneer de 
bedrijfsbekleding ontbreekt of onvolledig is.

D e m axim ale rentesubsidie voor de overname/aankoop van vissersvaartuigen of van vis- 
kweekbedrijven bedraagt 5 %  met een minimum ten laste van 1 % .

De duur van de tussenkomst, zowel wat betreft de rentesubsidie als de waarborg, is 10 
jaar, plus eventueel bijkom end 1 jaar met uitstel van aflossing. Voor vaartuigen wordt in 
toepassing van de EG-regelgeving' de steun beperkt tot m aximum 20 %  van een plafond, 
functie van de tonnenmaat van het overgenomen vaartuig:

3.1.1.3.2. Steun aan de investeringen
De reder/viskweker dient aan te tonen dat de investeringen verantwoord zijn  in het licht 
van de toestand van zijn  bedrijf. Het uitvoeren van de investering moet leiden tot een 
duurzam e verbetering van die toestand. Voor het bekomen van waarborg moet door 
middel van een bedrijfsplan, opgesteld in samenspraak met de bevoegde ambtenaren, 
aangetoond worden dat een arbeidsinkomen minstens gelijk aan 75 %  van het referen- 
tieinkomen kan worden behaald.

In het algem een zijn  investeringen betoelaagbaar die op het v lak  van rendabiliteit, 
m ilieu, productkwaliteit en arbeidsom standigheden een bedrijfsverbetering inhouden, 
zodat de bedrijven zich toekomstgericht kunnen aanpassen aan de gew ijzigde omstan
digheden en regelgevingen met als finaal objectief concurrentieel te blijven.

rfv  1

1 "Richtsnoeren voor het onderzoek van de nationale steunmaatregelen in de visserij- en 
aquicultuursector" (2001 /Cl 9/05)



De investeringsobjecten die gesteund worden, dienen te kaderen binnen welbepaalde 
doelstellingen:

- modernisering van een bestaand vaartuig indien deze gericht is op :

• rationalisatie van de visserij, met name door het gebruik van selectiever vistuig en van 
selectievere vangstmethoden;

• verbetering van de kwaliteit van de producten;

• verbetering van de werkomstandigheden en de veiligheid aan boord;

• operationele uitrusting (navigatie, weegapparatuur,...)

- modernisering van een rederij door aankoop van een (vervangend) tweedehands vaar
tuig (binnen de beperkingen van het referentieniveau van de vloot)

- investeringen in aquicultuurbedrijven m.b.t. :

• uitbreiding van de productie en de creatie van nieuwe bedrijfsafdelingen;

• verbetering van de kwaliteit en om schakeling van de productie overeenkomstig de 
eisen van de markt en, in voorkom end geval, het voldoen aan de com m unautaire 
kwaliteitsnormen;

• diversificatie van de bedrijfsactiviteiten door het vervaardigen en de verkoop van op 
het bedrijf voortgebrachte producten;

• aanpassing van het bedrijf om de productiekosten te drukken en energie te besparen;

• verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden op het bedrijf;

• bescherming en verbetering van het leefmilieu.

- bouw en aankoop van bedrijfsgebouwen inclusief de inrichting, evenals de aankoop 
van bedrijfsgebouwen met bijhorende grond tot max. 1 ha;

De m axim ale rentesubsidie voor investeringen bedraagt 5 %  met een minimum  ten laste 
van de betrokkene van 1 % . Voor de modernisering van vaartuigen is de duur van de ren- 
tetussenkomst 5 jaar en voor de aankoop van een 2e hands vaartuig door een bestaande 
rederij is de duur van de rentetussenkomst 7 jaar. De overheidswaarborg kan 10 jaar 
belopen. Indien een vaartuig wordt gemoderniseerd binnen de 2 jaar na de vestiging als 
reder kan zoals bij eerste installatie 10 jaar steun verleend worden , plus eventueel b ij
komend 1 jaar met uitstel van aflossing.

Voor de aankoop of bouw van bedrijfsgebouwen, zowel door een rederij als een aqui- 
cultuurbedrijf bedraagt de tussenkomst 10 jaar; voor installaties van aquicultuurbedrijven 
is dit 5 jaar.
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Voor m odernisering en aankoop van vaartuigen zijn  door de EG w ettelijke plafonds 
opgelegd (zie bijlage) in functie van de tonnenmaat van het vaartuig. Hierbij bedragen 
de plafonds voor modernisering de helft van deze voor aankoop van een vaartuig.

3.1.2. FIVA-steun aan de reders- en viskweekcoöperaties

Naast de steun aan reders en viskwekers is ook een tussenkomst m ogelijk voor investerin
gen van coöperatieve vennootschappen van reders of viskwekers gericht op de sam en
aankoop, gezam enlijke afzet of verwerking van vis en voor coöperaties met dienstverle
nende activiteiten.

Bij de steunverlening worden eisen gesteld aan de coöperatie inzake organisatie en activitei
ten.

Anderzijds kan een coöperatie ook als intermediaire en coördinerende instantie optreden 
voor sommige kleinere investeringen op verschillende vaartuigen en een collectief dossier 
indienen.

Er wordt een rentesubsidie verleend van m aximaal 5 %  (minimaal 1 %  ten laste van de 
begunstigde) gedurende 10 jaar voor gebouwen en m ilieu-investeringen en gedurende 5 
jaar voor materieel , of een gelijkw aardige kapitaalpremie.

D eze kredieten kunnen eveneens FIVA-waarborg genieten.

3.3. Stopzetting of terugbetaling van FIVA-steun

Wanneer de begunstigde van de steun niet meer voldoet aan de algemene voorwaarden of 
wanneer het gesubsidieerde goed wordt verkocht, dan wordt de rentesubsidie stopgezet.

W anneer een kapitaalpremie is toegekend en uitbetaald, dan wordt die proportioneel 
(op maandbasis) teruggevorderd wanneer het goed binnen de 5 jaar na indiening van het 
dossier wordt vervreemd.
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4. KENGETALLEN 2004

4.1. Referentie-inkomen

Het referentie-inkomen bedoeld bij art. 7 en 9 van het besluit van de Vlaam se regering 
van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij
en aquicultuursector in het kader van een bedrijfsplan werd voor dossiers ingediend vanaf 
2003 bij ministerieel besluit vastgesteld op 33.800 euro.

4.2. Actualisatievoet

Voor de om rekening van een steunbedrag dat gespreid wordt uitbetaald (rentesubsidie) 
naar een bedrag dat ineens wordt uitbetaald (kapitaalpremie) is een factor nodig om deze 
bedragen te "actualiseren" van het ene jaar naar een volgend jaar, en omgekeerd. In 2004 
bedroeg de referentierentevoet hiervoor 4 ,4 3 %  (4,80%  in 2003).
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5« SPECIFIEKE ACTIES IN 2004

Het voldoen van de vissersvloot aan de referentieniveau's inzake vermogen en tonnage, 
vastgesteld door de Europese Com m issie, zijn  van bepalend belang voor de betoelaging 
van moderniseringsinvesteringen in het segment "vissersvaartuigen".

D e Belgische vissersvloot overschreed het referentieniveau wat de tonnenmaat betreft, zij 
het in geringe mate (712 GT), waardoor de FIVA-dossiers, ingediend in 2003 en 2004, 
voor hun beslissing uitgesteld werden tot de vissersvloot voldeed aan de opgelegde refe
rentieniveau's.

In de loop van 2004 werd een beperkte ondersteunende sloopactie georganiseerd. Het 
objectief van deze sloopactie was om zoveel m ogelijk tonnenmaat uit de vloot te nemen 
tegen de geringste budgettaire uitgaven en dit tot de Europese referentieniveau's inzake 
GT's voor de Belgische vloot gehaald werden.

Er werden 7 aanvragen tot het bekomen van de beëindigingsprem ie ingediend. Hiervan 
werden 4 inschrijvingen weerhouden.

De beëindigingsprem ies zijn  voor 50%  ten laste van het FIVA en voor 5 0 %  ten laste van 
het FIOV. Zodoende werd voor 1.194.541,25 euro Vlaam se steun betaald aan de 4 weer
houden rederijen.

Ten gevolge van de sloopactie werden vier vissersvaartuigen uit de Belgische vloot ont
trokken en bereikte de Belgische vissersvloot de door Europa opgelegde referentieniveau's 
qua tonnage en vermogen. Bijgevolg werden begin 2005 de FIVA dossiers van 2003 en 
2004 goedgekeurd.
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6* ACTIVITEITEN 2004

6.1. Begroting

D e begroting 2004 van het F inancieringsinstrum ent voor de V laam se V isse rij- en 
Aquicultuursector beliep aanvankelijk in totaal 1,238 m iljoen euro, zowel voor de ont
vangsten als voor de uitgaven; de vastleggingsm achtiging bedroeg 2,1 52 miljoen euro en 
er kon een waarborg worden toegekend van maxim aal 10 miljoen euro (cfr. Artikel 131 
van het decreet van 19 december 2003 "houdende de algemene uitgaven begroting van de 
Vlaam se Gem eenschap voor het begrotingsjaar 2004"; B.S. 22/7/2004).

De voorziene uitgaven werden gedekt door een dotatie van 1,1 miljoen euro uit de begro
ting van de Vlaam se Gem eenschap, aangevuld met eigen inkomsten (waarborgbijdragen).

Zoals elk jaar werd een begrotingscontrole uitgevoerd om de initiële begroting aan te pas
sen op basis van geactualiseerde cijfers, hierbij rekening houdend met de reële inkomsten 
en uitgaven van het vorig jaar. De resterende verbintenissen aan uit te betalen rentesubsi
dies en kapitaalpremies enerzijds en het relatief grote kasoverschot op 31/12/2003 van 
2,055 m iljoen euro anderzijds gaven er aanleiding toe dat de totale begroting van het FIVA 
vermeerderd werd tot 3,180 m iljoen euro; zowel de dotatie aan het FIVA als de vastleg
gingsm achtiging werden niet gew ijzigd (cfr. Artikel 43 van het decreet van 24 december 
2004 "houdende de tweede aanpassing van de algem ene uitgavenbegroting van de 
Vlaam se Gem eenschap voor het begrotingsjaar 2004"; B.S. 22/4/2005).

Initiële begroting Aangepaste begroting
1000 euro 1000 euro

Vastleggingsm achtiging 
(B.A. 54.1/99.31)

FIVA-inkomsten
Dotatie van de 
Vlaam se Gem eenschap

2.152 2.152

(B.A. 54.1/41.42) 1.100 1.100
W aarborgbijdragen 25 25
Saldo 2003 113 2.055

1.238 3.180

FIVA-uitgaven
Rentetoelagen en premies 1.113 3.055
Waarborgen 125 125

1.238 3.180



6.2. Ingediende dossiers in 2004

In 2004 werden 13 investeringsdossiers ingediend. De dossiers hadden betrekking op een 
totaal bedrag aan investeringen van 7.465.038,31 euro. Van het globaal investeringsbe
drag maakte 25 %  het voorwerp uit van dossiers die vo lledig met eigen m iddelen gefi
nancierd werden (voorheen 58 % ) en die derhalve door de rederijen ze lf ingediend wer
den voor het bekomen van een kapitaalpremie. Het ingediende investeringsbedrag per 
dossier (574.233,72 euro) lag hierbij hoger dan in 2003 (11 7.001,32 euro).
De dossiers hadden betrekking op 12 rederijen en 1 aquicultuurbedrijf.

Daarenboven werden in 2004 éénm alig 4 dossiers weerhouden tot het bekomen van een 
beëindigingspremie.
De totale uit te betalen premie bedroeg 2.389.082,50 euro waarvan 1.194.541,25 euro 
ten laste van het FIVA.

Opmerking
De kredietinstellingen stellen zich terughoudend op t.o.v. het verlenen van kredieten aan 
de rederijen door de onzekere toestand in de sector zowel ten gevolge van de blijvende 
hoge kosten ( o.m. brandstofprijzen) als een stringent Europees V isserijbeleid m.b.t. de 
TAC's (quota).
Enige opvang gebeurt terzake door de vzw  Redersfonds die beperkte (overbruggingskre
dieten verleent aan rederijen met het oog op hun continuïteit (sociale invalshoek).

6.2.1. Indeling per kredietinstelling
(zie tabel en bijhorende diagrammen 6.1, 6.2 en 6.3)

Drie erkende kredietinstellingen dienden dossiers in. O ver de verhoudingen kunnen geen 
conclusies getrokken worden gelet op het lage aantal dossiers die via de banken werden 
ingediend. Ruim één tiende van het totale investeringsbedrag betreft (kleinere) investerin
gen met eigen middelen die rechtstreeks door de producenten werden ingediend tot het 
bekomen van een kapitaalpremie. Hiertoe behoort ook een coöperatief dossier dat werd 
ingediend ter vervanging van de haloninstallaties op 36 vaartuigen.

euro Aantal

dossiers

Krediet

bedrag

% Investerings

bedrag

%

Producenten 7 0,00 0,00 963.640,66 12,91

Landbouwkrediet 1 2.125.000,00 38,12 2.298.960,05 30,80

KB C 4 2.199.600,00 39,46 2.552.437,60 34,19

IN G 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Fortis 1 1.250.000,00 22,42 1.650.000,00 22,10

TOTAAL euro: 13 5.574.600,00 100,00 7.465.038,31 100,00



Grafiek 6.1 : Verdeling ingediende investeringskredieten over de erkende krediet
instellingen

Grafiek 6.2 : Verdeling ingediende investeringsbedragen naargelang de indiener

Grafiek 6.3 : Verdeling aantal ingediende dossiers investeringen/eerste installatie naar
gelang de indiener

Producenten
53,8%



6.2.2. Indeling per vissershaven
(zie tabel en bijhorende diagrammen 6.4, 6.5 en 6.6)

Met ruim 60 %  van de geregistreerde vaartuigen is Zeebrugge de koploper met 78 %  van 
de aangevraagde investeringskredieten.

Aantal
dossiers

Kredieten
euro

% Investeringen
euro

% % investeringen met 
vreemde middelen

Aquicultuur 1 248.600 4,5 351.438 4,71 70,74

Nieuwpoort 2 951.000 17,1 1.051.000 14,08 90,49

Oostende 2 — - 166.776 2,23 —

Zeebrugge 7 4.375.000 78,4 5.299.997 71,00 82,55

Coöperatie 1 — — 595.828 7,98 -

TOTAAL (euro) 13 5.574.600 100 7.465.038 100,00

Grafiek 6.4 : Aangevraagde investeringskredieten per vissershaven

Zeebrugge
78,5%

17,1%

Grafiek 6.5 : Aangevraagde investeringen per vissershaven

Aquicultuur Oostende
Collectief dossier 4,71% 2,23% Nieuwpoort

Zeebrugge
71,00%



Grafiek 6.6 : Ingediende kredieten en investeringen per vissershaven

Grafiek 6.7 : Verhouding kredieten/investeringen per vissershaven

6.2.3. Indeling naar soort investering

De 13 FIVA-dossiers die werden ingediend in 2004 betreffen:

- modernisering van vissersvaartuigen (6);
- de oprichting van een aquicultuurbedrijf (1 )
- de aankoop van een vaartuig als eerste installatie (4)
- de aankoop van een vervangend vaartuig (1)
- coöperatief dossier voor de vervanging van haloninstallaties (1 )



Grafiek 6.8 : Aangevraagde kredieten en investeringsbedragen volgens soort investering
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6.3. Toegekende steun

De verbintenissen hadden betrekking op:
- 14 nieuwe dossiers
- 2 herzieningen
- 4 beëindigingspremies

Ze betroffen allen positieve beslissingen.

De nieuwe verbintenissen hadden betrekking op de FIVA-dossiers ingediend in de twee
de helft van 2002.

6.3.1. Rentesubsidie

In 2004 werd voor 65.406,33 euro FIVA-rentesubsidies toegekend; het betreft de moder- 
niseringsinvesteringen aan vissersvaartuigen en de aankoop van redersateliers.

6.3.2. Kapitaalpremies

W anneer de investeringen slechts gedeeltelijk of niet met investeringskrediet worden gefi
nancierd, kan krachtens de FIVA-regelgeving een aanvullende en/of rentesubsidie vervan
gende kapitaalpremie worden verleend. O o k voor projecten m.b.t. de experimentele vis
serij en voor de beëindiging van de zeevisserijactiviteit kunnen (kapitaal)premies worden 
toegekend.



De totale verbintenissen voor de in 2004 toegekende FIVA-kapitaalpremies zijn als volgt
verdeeld:

• investeringen 
kapitaalpremies 
ecobonus

314.807,62 euro 
233.052,13euro 
81.755,49 euro

• beëindigingsprem ies 1.194.541,25 euro

TOTAAL 1.509.348,87 euro

In totaal werd zodoende aan rentesubsidies en kapitaalpremies (inclusief beëindigings- 
premie) voor 1.574.755,20 euro toegekend.

6.3.3. Overzicht

D e volgende twee figuren geven een beeld van de aard van de investeringen waarvoor ren
tesubsidies en kapitaalpremies werden toegekend.

Grafiek 6.9 : Verdeling van de toegekende kapitaalpremie over de soorten dossiers

Grafiek 6.10: Verdeling van de toegekende kapitaalpremies over de soorten dossiers

Modernisering van vaartuigen



6.4. Toegekende FIVA-waarborg

In 2004 diende geen waarborg verleend op nieuw besliste dossiers.
Dit heeft uiteraard te maken met het lage aantal dossiers gefinancierd met kredieten.
Er kan trouwens in het algemeen gesteld worden dat, mede gelet op het aanvullend karak
ter van de FIVA- waarborg, er in deze sector vooralsnog sprake is van een evenw ichtig 
gedeeld risico tussen de diverse partijen (FIVA / kredietinstellingen / ondernemers).

6.5. Inkomsten

D e inkom sten en de uitbetalingen van het F inancieringsinstrum ent voor de V laam se 
Visserij- en Aquicultuursector verlopen via een financiële rekening die werd geopend bij 
de KB C  Bank in het kader van het Centraal Financieringsorgaan (CFO ), het systeem voor 
centraal thesauriebeheer van de Vlaam se openbare instellingen.

Dit centraal thesauriebeheer werd ingesteld bij Artikel 1, §1 en §2, van het decreet van 30 
juni 1993 houdende maatregelen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 
1993. Het werd geconcretiseerd in een besluit van de Vlaam se regering van 15 september 
1993. Sedert 1/1/99 is KBC-bank als kassier aangesteld.

6.5.1. Overdracht saldo 2003

In 2003 werd de voorziene dotatie vanwege het Vlaam se Gewest t.b.v. 1,737 miljoen euro 
op de rekening van het FIVA gestort en vertoonde deze rekening op 31/12/2003 een cre
ditsaldo van 2.055.376,05 euro.

6.5.2. Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap

O p  de basisa llocatie  54.1/41.42 van de adm inistratieve begroting van de V laam se 
Gemeenschap werd finaal voor 1,1 m iljoen euro dotatie ingeschreven ten gunste van het 
Financieringsinstrument voor de Vlaam se Visserij- en Aquicultuursector. D eze werd inte
graal vrijgegeven.

6.5.3. Geïnde waarborgbijdragen

Voor de waarborg dient zoals reeds vermeld een bijdrage te worden betaald binnen 60 
dagen na de m ededeling van de beslissing.

G ezien er in 2004 geen dossiers beslist werden met waarborg, werden geen w aarborgbij
dragen geïnd.

6.6. Betalingen

De totale uitbetalingen in 2004 bedroegen 2.895.471,31 euro.

• Rentesubsidies:
• Kapitaalpremies :
• Beëindigingspremies
• Waarborgen :

1.346.243,01 euro 
354.687,05 euro 

1.194.541,25 euro



6.6.1. Rentesubsidie

Uit navolgend overzicht blijkt dat, mede door het uitzonderlijk groot volum e aan kredie
ten, de beslissingen van 1999 blijven doorwegen in het totale volum e uitbetaalde rente
subsidie.

Rentesubsidies uitbetaald in 2004 (euro)

6.6.2. Kapitaalpremies

In 2004 werden 20 betalingen verricht voor een bedrag van 354.687,05 euro voor pro
jecten van rederijen. Het betroffen volledige of gedeeltelijke betalingen in functie van de 
voorgelegde investeringsbew ijzen.

Vanaf 2000 gaat de uitbetaling van rentesubsidies en kapitaalpremies gestaag achteruit. 
O orzaken hiervoor zijn:
• Ingevolge een vernieuwd EU-beleid voor de visserijsector voor de periode 2000-2006 

diende ook de Vlaam se FIVA-regelgeving aangepast te worden.
De besluiten werden pas in mei 2003 definitief goedgekeurd en zijn  met terugwerken
de kracht van toepassing voor alle dossiers ingediend vanaf 1/1/2002.
De ingediende dossiers werden niet betoelaagd totdat de nieuwe regelgeving was 
goedgekeurd.
De dossiers, ingediend in de eerste helft van 2002, werden eind 2003 goedgekeurd; de 
dossiers , ingediend in de tweede helft van 2002, werden begin 2004 goedgekeurd.

• Doordat de Europese Com m issie zich  strenger heeft opgesteld in het kader van de her
ziening van het visserijbeleid begin 2003 is het voldoen van de vissersvloot aan de 
referentieniveau's, vastgesteld door de Com m issie, van bepalend belang voor de betoe
laging van investeringsdossiers in de visserijsector.
De dossiers, ingediend in 2003 en 2004, werden voor hun beslissing afhankelijk 
gesteld van de aanpassing van de vloot aan de referentieniveau's. M edio 2004 werd 
een beperkte sloopactie georganiseerd; aan 4 rederijen werd een beëindigingsprem ie 
toegekend en ook uitbetaald in 2004.
Doordat ten gevolge van de sloopactie 4 vissersvaartuigen aan de vloot werden ont
trokken, bereikte de Belgische vloot eind december 2004 het door Europa opgelegde 
referentieniveau qua vermogen en tonnage. Bijgevolg werden de FIVA-dossiers, inge
diend in 2003 en 2004, begin 2005 goedgekeurd.
Vanaf 2005 is er -d o o r de organisatie van de sloopactie- geen belem m ering meer om 
de moderniseringsinvesteringen aan vaartuigen te betoelagen.

• Sedert 2003 mogen investeringen voor nieuw bouw  van vissersvaartuigen en hoofd
motoren niet meer betoelaagd worden. Dit zijn  uiteraard twee belangrijke 
segmenten, die vroeger een groot deel van subsidies voor hun rekening
namen.

Uitbetalingen voor beslissingen 1998 
Uitbetalingen voor beslissingen 1999 
Uitbetalingen voor beslissingen 2000 
Uitbetalingen voor beslissingen 2001 
Uitbetalingen voor beslissingen 2002 
Uitbetalingen voor beslissingen 2003 
Uitbetalingen voor beslissingen 2004 
Totaal 1.346.243,01

207.694,18
825.324,45

77.487,68
21.272,29
20.721,39

161.024,03
32.718,99



6.6.3. Beëindigingspremies

In 2004 werd éénmalig, met als doel te voldoen aan de Europese referentieniveau's, beëin
digingspremies uitbetaald vooreen bedrag van 1.194.541,25 euro.

6.6.4. Waarborg

In 2004 werd geen waarborg uitbetaald.
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7- ANALYSE VAN DE
BETOELAAGDE INVESTERINGEN
Bij de analyse van de investeringsdossiers dient de nodige om zichtigheid in achtgenom en, 
gezien het gaat om een laag investeringsbedrag , gekoppeld aan een beperkt aantal dos
siers. Enkel de 14 dossiers, ingediend in de tweede helft van 2002, konden immers wor
den beslist.

Tenslotte is het een sector met een beperkt aantal bedrijven. Door dit beperkt aantal bedrij
ven gebeurt het indienen van dossiers vrij discontinu vergeleken met sectoren met meer 
bedrijven.

Toch worden dezelfde gegevens als vorige jaren meegedeeld in hoofde van de continuï
teit van de informatieverstrekking.

7.1. Doel van de investering

Voor ieder dossier wordt nagegaan w elk het doel is van de investering. De gesubsidieer
de actie moet immers leiden tot een duurzam e verbetering van de structuur van het bedrijf. 
Tevens z ijn  voor de m odernisering van bestaande vaartuigen m.b.t. het doel van de 
investering beperkingen opgelegd door de Europese Unie .

De in 2004 betoelaagde investeringen, betrekking hebbend op dossiers ingediend in de 
tweede helft van 2002, werden naar volgende doelstellingen gerangschikt:

- overnam e/aankoop van een vaartuig in het kader van een eerste installatie;
- rationalisatie van de visserij, met name door het gebruik van selectiever vistuig en van 

selectievere vangstmethoden;
- verbetering van de kwaliteit van de producten;
- verbetering van de werkomstandigheden en de veiligheid aan boord;
- operationele uitrusting (navigatie, weegapparatuur,...);
- aquicultuur;
- vermindering productiekosten voor de onderneming. EHiermee worden vooral de 

investeringen in een eigen redersatelier bedoeld;
- andere.

Hierbij dient opgemerkt dat éénzelfde investering soms meerdere doelstellingen kan heb
ben (bv. vervanging van een klassiek ruim door een ruim geschikt voor viskisten: verbete
ring van de arbeidsomstandigheden én verbetering van de kwaliteit van de vis). Daarom 
wordt, om dubbeltellingen te verm ijden, de investering ingedeeld bij het hoofddoel. 
Indien evenwel binnen éénzelfde investeringsplan meerdere investeringen worden onder
scheiden, wordt het doel telkens apart per investering geregistreerd.



Investeringsbedrag %

O vernam e/aankoop van een vaartuig in het 
kader van een eerste installatie. 0 0
Rationalisatie van de visserij 0 0
Verbetering van de kwaliteit van de vangsten 142.590,12 7,45
Verbetering van de werkomstandigheden 
en de veiligheid 1.517.006,02 79,22
Operationele uitrusting 59.339,89 3,10
Verhoging productie en kwaliteit aquicultuur 0 0
Vermindering productiekosten 162.368,06 8,48
Andere 33.579,47 1,75

Totaal euro 1.914.883,56 100,0

Uit het overzicht blijkt dat in 2004 voor bijna 80%  subsidies werden toegekend voor de 
verbetering van de werkomstandigheden en de veiligheid aan boord van vissersvaartuigen.

De verbetering van de werkomstandigheden en de veiligheid blijft een belangrijk investe
ringsdeel. Gezien de vissersvaartuigen vaak in m oeilijke omstandigheden op zee actief 
moeten zijn , kaderen immers veel investeringen onder deze doelstelling. Dit kan gaan van 
een nieuwe electriciteitsvoorziening over de om bouw van het ruim (kistenruim met los
lier) tot een nieuwe en bedrijfszekere aandrijving, evenals uiteraard ook specifieke ve ilig
heidsvoorzieningen zoals een trekkrachtbeveiliging op de lier, navigatieapparatuur, e.a..

D e doelstellingen "verbetering van de kwaliteit van de vangsten" en "verm indering van de 
productiekosten" betreffen respectievelijk investeringen voor de inrichting van het vis- 
ruim, koeling en de aankoop van een redersatelier.

Grafiek 7.1 : Investeringen ingedeeld per investeringsdoel

Andere

Veiligheid
79,2%



7.2. Voorwerp van de investering

Naast de voorm elde doelstellingen van de investeringen wordt uiteraard ook het voor
werp van iedere investering nagegaan.
Globaal kunnen de investeringen als volgt ingedeeld worden:

Investeringsbedrag %
Eerste installatie 0 0
Aankoop vaartuig (bestaande rederij) 0 0
Aandrijving 1.188.436,74 62,06
Elektrische installatie 0 0
Vangstverwerker 0 0
Inrichting ruim + koeling 142.590,12 7,45
Diversen 33.579,47 1,75
Aankoop redersatelier 162.368,06 8,48
Aquicultuur 0 0
Casco  / stuurhut 26.300,00 1,37
Nautische apparatuur 59.339,89 3,10
Vislier 302.269,28 15,79

Totaal euro 1.914.883,56 100

De belangrijkste investering die werd betoelaagd in 2004 is de aandrijving (62%  van de 
investeringen), het gaat hier om de installatie van een nieuwe bedrijfszekere motor, soms 
aangevuld door een aangepaste keerkoppeling en schroef.
Investeringen voor hoofdmotoren maken 67 %  uit van de investeringen voor aandrijving. 
Aangezien het dossiers betreft, ingediend in de tweede helft van 2002, was de betoelaging 
van investeringen voor hoofdmotoren nog toegelaten (tot 2003).

Grafiek 7.2 : Investeringen ingedeeld per investeringscategorie
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7.3. Relatie tussen investeringsdoel en voorwerp van de investering

Wanneer het overzicht van de soorten investeringen wordt gecombineerd met de investe- 
ringsdoelen bekomt men een meer gedetailleerd inzicht in de gesubsidieerde dossiers.

Hierbij dient nogmaals de relativiteit van deze gegevens benadrukt, gezien het gaat om een 
jaar met een klein aantal besliste dossiers.

Overname Verjonging
Vloot

Rationalisatie Vangst-
kwaliteit

Veiligheid Operationele
uitrusting

Aquicultuur Vermindering
productiekosten

Andere Totaal

Eerste installatie 0,00

Aankoop vaartuig 

(bestaande rederij) 0,00 0,00

Aankoop redersatelier 8,48 8,48

Bouwen infrastructuur 

aquicultuur 0,00 0,00

Aandrijving 62,06 62,06

Elektrische installatie 0,00

Lier 15,79 15,79

Vangstverwerker 0,00

Inrichting ruim + koeling 7,45 7,45

Nautische apparatuur 3,10 3,10

Diversen 0 1,75 1,75

Toelevering, afzet 0,00

Casco, stuurhut, 

nettenrol 1,37 1,37

Totaal 0,00 0,00 0,00 7,45 79,22 3,10 0,00 8,48 1,75 100,00

7.4. Conclusies

Alhoewel zoals vermeld rekening dient gehouden met de relativiteit van de cijfers kunnen
toch in grote lijnen volgende vaststellingen worden gedaan:

- de investeringen en investeringsdoelen liggen in dezelfde lijn als de voorgaande jaren;
- bij de modernisering valt op dat vooral de verbetering van veiligheid en arbeidsomstan

digheden een belangrijk investeringsdoel is, meestal geconcretiseerd in een verbeterde 
en bedrijfzekere aandrijving van het schip, naast talloze punctuele investeringen die 
echter qua bedrag beperkter blijven.



8* Evolutie van het FIVA
gedurende de afgelopen 7 jaar
Zoals vorig jaar wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende jaren. Over het 
algemeen worden vooral globale cijfers vergeleken, behalve wanneer de details opmer
kelijke feiten illustreren.

Wat aantallen dossiers en investeringsbedragen betreft, valt een grote diversiteit op tussen 
de jaren, gevolg van de beperkte om vang van de sector.

8.1. Aantal en volume van dossiers

Bij de evolutie van de FIVA-aanvragen valt niet alleen de piek op in 1999, maar ook de 
terugval in de periode 2000-2004. Los van de m oeizam e opstart van de regelgeving en de 
strengere opstelling van de Europese Com m issie is dit uiteraard eigen aan het beperkt aan
tal bedrijven en specialisatie in de sector, waarbij de conjunctuurinvloeden (vooral kosten) 
zich  voor quasi alle rederijen op dezelfde manier en tijdstip laten gevoelen.
O o k  de onzekere toekomstperspectieven voor de sector ten gevolge van het niet meer 
betoelagen van investeringen aan vissersvaartuigen (2003 en 2004) om w ille van het niet 
voldoen van de Belgische vloot aan de Europese referentieniveau's heeft een negatieve 
invloed gehad op het indienen van FIVA-dossiers.

Grafiek 8.1 : Evolutie aantal ingediende dossiers.
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Grafiek 8.2 : Evolutie aangevraagde krediet- en investeringsbedragen.

In de bovenstaande grafiek werden de 4 dossiers tot het bekomen van een beëindiging- 
premies niet mee opgenomen, gezien de irrelevantie.

8.2. Evolutie vastleggingsmachtiging en toegekende steun

De voorziene vastleggingsm achtiging FIVA bleef gedurende de zeven jaar principieel op 
een stabiel niveau; gelet op het extreme aantal dossiers in 1999 dienden (vastleggings- 
)m iddelen vanuit het V laam s Landbouw investeringsfonds (VLIF) overgeheveld, terwijl 
daarentegen in 2003 onbenutte middelen van het FIVA naar een ander begrotingsartikel 
werden getransfereerd. De beëindigingsprem ies hebben er toe bijgedragen dat de toege
kende steun in 2004 ruim 73%  van de vastleggingsm achtiging uitmaakt.



Grafiek 8.3 : Evolutie toegekende steun t.o.v. de voorziene vastleggingsinachtiging
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Grafiek 8.4 : Evolutie toegekende steun onder vorm van rentesubsidie en kapitaalpremie.
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Zoals steeds in alle ramingen voorzien, blijkt de rentesubsidie globaal steeds 
belangrijker dan de kapitaalpremie. O o k in 2004 werd deze tendens besten
digd.



8.3. Evolutie uitbetaalde steun

Grafiek 8.5 : Evolutie uitbetaalde rentesubsidie en kapitaalpremie.

Alhoewel nog maar beperkt in aantal jaren blijkt uit grafiek 8.5 dat de uitbetaling van de 
rentesubsidie in de jaren gespreid is en door cum ulatie tot 2001 jaarlijks gestegen is, het
geen uiteraard eigen is aan dit type van subsidie. D e piek in de uitbetaling van de kapi
taalpremie in 2001 is uiteraard te wijten aan het jaar 1999, waar een zeer hoog bedrag aan 
kapitaalpremie werd toegekend dat in de jaren 2000-2001 volledig moest zijn  uitbetaald, 
gezien de koppeling met FlOV-dossiers. Nadien werden minder premies toegekend, zodat 
ook de uitbetaling van deze premies terugviel.

In 2004 werd éénm alig de beëindigingsprem ies uitbetaald voor de sloopactie die in de 
loop van 2004 werd georganiseerd.



Grafiek 8.6: Evolutie uitbetaalde steun t.o.v. de dotatie

De figuur geeft duidelijk  weer dat in de voorgaande jaren de dotatie (+ het overgedragen 
saldo van het voorgaande jaar) ruimschoots voldoende was om te voldoen aan de aange
gane verbintenissen. In 2004 is hier een kentering in gekomen aangezien de beëindiging- 
premies onvoorzien dienden uitbetaald te worden binnen de goedgekeurde begroting 
2004. D ankzij het saldo 2003 op de FIVA-rekening konden alle subsidies betaald worden: 
rentesubsidies, kapitaalpremies en beëindigingpremies. Eind 2004 kon slechts een gering 
saldo overgedragen worden naar 2005 zodat de voorziene dotatie voor 2005 (1,1 mln 
euro) dient herbekeken te worden bij de begrotingscontrole.



9* APPENDIX 1 :
EUROPESE STEUNVERLENING 
AAN DE DE VISSERIJ- EN 
AQUICULTUURSECTOR (FIOV)

9.1. Algemeen kader

Aangezien in de meeste gevallen de FIVA-steunverlening slechts een gedeelte is van de 
totale steunverlening aan projecten wordt hierna kort een overzicht gegeven van de com 
plementaire Europese subsidiëring in de Visserij- en aquicultuursector, waar sinds 1994 
het "Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij" (FIOV) als specifiek finan- 
cieringsinstrument naast de grote structuurfondsen EO G FL-O riëntatie, EFRO  en ESF, een 
voornaam element geworden is in de Europese structuurpolitiek.

In toepassing van Verordening 2792/99 van 1 7 december 1999 "tot vaststelling van de uit
voeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gem eenschap in de 
visserijsector" werd eind 2000 de programmering van het nationale programma "Visserij 
buiten doelstelling 1" 2000-2006 goedgekeurd. Na regionalisering van de ex-federale 
dienst Zeevisserij beschikt Vlaanderen inm iddels over 95 %  van de middelen van dit pro
gramma.

D e steun van het F IO V heeft betrekking op kapitaalpremies voor structuurverbetering in 
de visserij- en aquicultuursector die worden toegekend zowel voor de productie (rederij
en en aquicu ltuurbedrijven), de com m ercia liserin g  (verw erking en groothandel), de 
havenuitrusting als voor de generieke promotie.
In de periode 2000-2006 kunnen ook subsidies worden toegekend voor eerste installatie 
van jonge vissers als reder en voor kleinschalige kustvisserij. O o k allerlei andere onder
steunende projecten van algem een belang, die in het verleden binnen het 5b- en 
Pescaprogram m a (periode 94-99) werden betoelaagd, komen binnen het nieuwe pro
gramma voor steun in aanmerking.
Voor de rederijen en aquicultuurbedrijven loopt de FlOV-steun parallel met de steun van 
het (FIVA) die hiertoe een voorwaarde uitmaakt.

De kapitaalpremie wordt toegekend op basis van de in aanmerking komende uitgaven of 
investeringsbedragen. Na factuurcontrole wordt de steun in functie van de uitgevoerde 
investeringen aan de begunstigden uitbetaald in één of meerdere schijven.



9.2. Steunverlening 2004

• In 2004 werden 17 investeringsprojecten betoelaagd, voor een totaal steunbedrag van 
1.234.745 euro en van 8,23 m iljoen euro aan subsidiabele kosten, waaronder.

a a n t a l p r o j e c t t o e g e k e n d e  s t e u n s u b s i d i a b e l e  k o s t e n

10 vissersvaartuigen 255.91 1 euro 1.706.074 euro
3 havenuitrusting 282.222 euro 1.881.478 euro
4 visverwerking 696.612 euro 4.644.078 euro

De betoelaging van vooral de m odernisering van de vissersvloot komt onder druk te 
staan doordat de Europese Com m issie zich strenger heeft opgesteld in het kader van de 
herziening van het visserijbeleid begin 2003. Enerzijds is het voldoen van de vissers
vloot aan de referentieniveau's vastgesteld door de Com m issie, van bepalend belang 
voor de betoelaging van de investeringsdossiers in de visserijsector, anderzijds is de 
steun voor nieuwe motoren niet meer toegestaan.

• O m  te voldoen aan de Europese referentieniveau's qua tonnenmaat werd een beperkte 
ondersteunende sloopactie georganiseerd in de loop van 2004. Vier projecten werden 
goedgekeurd voor een totaal steunbedrag van 1.194.541,25 euro en 2.389.082,50 aan 
subsidiabele kosten.

• Bovendien werden 3 ondersteunende projecten goedgekeurd in 2004, zoals hierna 
meer in detail wordt weergegeven.

a a n t a l p r o j e c t t o e g e k e n d e  s t e u n s u b s i d i a b e l e  k o s t e n

2 acties door het bedrijfsleven 359.077,00 euro 718.154,00 euro
1 innoverende acties 108.091,55 euro 216.183,10 euro

In tabel 9.1 worden voor wat het actieterrein van de Adm inistratie Land- en Tuinbouw  
betreft de voorziene middelen weergegeven, samen met de bedragen die reeds aan pro
jecten werden toegewezen.



Tabel 9.1. Overzicht van de toegekende FlOV-steun t.o.v. de voorziene middelen voor de
periode 2000-2006.

E u r o  V o o r z i e n  

2 0 0 0 - 2 0 0 6 ( ° )

T o e g e k e n d

2 0 0 0 - 2 0 0 3

T o e g e k e n d

2 0 0 0 - 2 0 0 2

T o e g e k e n d

2 0 0 3

Beëindigingspremies p.m. 1.194.541 - 1.194.541
Investeringen vloot 9.730.000 1.194.184 938.272 255.91 1
Aquicultuur 2.250.000 - - -
Eerste vestiging 250.000 - - -
Havenuitrusting 1.850.000 318.951 36.729 282.222
Visverw erking 9.375.000 1.818.603 1.121.990 696.612
Visprom otie 2.625.000 996.840 996.840 -
Andere acties 5.690.000 1.985.064 1.517.896 467.169

W .  V.

acties door
bedrijfsleven 3.290.000 1.085.432 726.355 359.077
innoverende acties 1.250.000 383.869 275.778 108.091
technische bijstand 1.000.000 515.763 515.763 -

T o t a a l 3 1 . 7 7 0 . 0 0 0 7 . 5 0 8 . 1 8 3 4 . 6 1 1 . 7 2 8 2 . 8 9 6 . 4 5 4

(°) Ingevolge de evaluatie halverwege de looptijd en de toew ijzing van de prestatiereserve 
werd het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening 
van de Gem eenschap in de visserijsector in België gew ijzigd  bij beschikking van de 
Com m issie C  (2004) 5025 van 10/12/2004.
Volgens de nieuwe beschikking is voor Vlaanderen 33,4075 Meuro FlO V-m iddelen
voorzien.



10. APPENDIX 2:
RAPPORTERING OVER DE 
EVOLUTIE VAN DE VISSERIJ
EN AQUICULTUURSECTOR

10.1. Evolutie van de vissersvloot

10.1.1. Algemeenheden

De V laam se vissersvloot heeft doorheen de jaren een sterke evolutie en specia lisatie  
ondergaan naar de boom korvisserij, zij het met vaartuigen van verschillende grootte en 
actiegebied; naast een 26-tal kleinere kustvissers (o.a. garnalenvangers), veelal oudere 
vaartuigen, zijn  er eveneens een 33-tal eurokotters en andere kleine bokkenvaartuigen 
aanw ezig (tot 300 pk), een 5-tal middelgrote en een 53-tal grote (tot 1.300 pk -  957 kW) 
bokkenvaartuigen, gespecialiseerd in de vangst van vooral tong en schol. De planken
vaartuigen (nog 5 vaartuigen), gespecialiseerd in de vangst van o.m. kabeljauw  en kreeft- 
jes, zijn  sterk in aantal teruggelopen, mede door de slooppremies van de jaren 90-94 en 
de sam envoeging van vermogens in de laatste jaren. Door de quotabeperkingen zoekt 
men in het algemeen, maar vooral bij de kleinere bokkenvaartuigen, de rendabiliteit op 
peil te houden door o.a. het streven naar polyvalentie. In tegenstelling tot de ontw ikkeling 
bij de Franse kustvisserij, is het gebruik van passief vistuig (warrelnetvisserij) met slechts 
een 3-tal vaartuigen niet doorgebroken in onze vloot. Een verdere ontw ikkeling van de 
warrelnetvisserij is immers m oeilijk verzoenbaar met het traditionele gebruik van sleep
netten bij de beperkte lengte van onze kust.



10.1.2. Capaciteit van de vissersvloot

De evolutie van de capaciteitsontw ikkeling van de vissersvloot (*) was in de afgelopen 
decennia de volgende:

jaar Aantal vaartuigen 

actief op 

31 december

Totaal Gemiddelde per vaartuig

KW GT KW GT

1950 457 44.426 26.341 97 58
1960 415 55.481 28.999 134 70
1970 332 74.160 31.185 223 97
1980 208 62.915 21.122 302 102
1990 201 77.102 25.498 384 127
2000 126 63.003 22.975 500 182
2001 128 65.812 23.992 514 187
2002 128 67.353 24.175 526 189
2003 123 66.311 23.693 539 193
2004 123 66.670 23.289 542 189

(*) excl. Schelde-estuariumvissers
Bron: Ministerie van Verkeer en Infrastructuur; Ministerie van de Vlaam se 
Gemeenschap, Dienst Zeevisserij

Naast een daling van het aantal vaartuigen bij een stabilisatie van de capaciteit in ton en 
een lichte toename in kW  ingevolge het activeren van de bijkom ende vermogens, is hier
bij een steeds snellere verhoging van het gemiddeld vermogen en tonnenmaat vast te stel
len, hetgeen een vanzelfsprekende evolutie mag genoemd worden. Naast de verhoging 
van de vangstcapaciteit per vaartuig heeft dit immers ook zijn  implicaties op het rende
ment en de veiligheid. Bij de nieuw bouw golf die in 1999 werd aangevat, en waarvan de 
meeste vaartuigen in 2000 maar ook nog in 2001 in de vaart kwamen, treedt een stijging 
op van de tonnage bij gelijkblijvend motorvermogen. W egens veiligheidseisen is de inde
ling en opbouw van de nieuwe vaartuigen gew ijzigd t.o.v. de vaartuigen die zij vervangen, 
met o.m. bemanningsverblijven bovendeks. Dit is een belangrijke oorzaak van de toena
me van de tonnage. Eind 2004 werd na een beperkte sloopronde, waarbij vier vaartuigen 
uit de vloot werden genomen het door de EU opgelegde referentieniveau qua vermogen 
en tonnage bereikt.



10.1.3. Leeftijd van de vissersvloot (excl. Schelde estuariumvissers)

De evolutie van de ouderdom van de vloot in de laatste jaren geeft volgend beeld:

jaa r A an ta l

vaartu igen

g em id de ld e  

o u d erd o m  v lo o t

aan ta l n ie u w e  

vaartu igen

A a n ta l ve rd w en en  

vaartu igen

1990 201 18 j. 8 m. +  2 -6
2000 127 18 j. 4 m. +6 -5
2001 130 18 j. 7 m. +7 -4
2002 130 18 j. 10 m. +2 -2
2003 125 19 j. 2 m. 0 -5
2004 123 19 j. 9 m. 2 -4

D e situatie in de verschillende vissershavens is de volgende:

N ie u w p o o r t O o s te n d e B lan ke n b e rg e Z e e b ru g g e Totaa l (*)

Aantal vaartuigen 11 30 4 76 123

Gem iddelde 
leeftijd vaartuig

18 jaar 
5 maanden

28 jaar 
2 maanden

10 jaar 
4 maanden

16 jaar 
11 maanden

19 jaar 
10 maanden

Gem iddelde 
leeftijd motor

7 jaar 
3 maanden

10 jaar 
8 maanden

4 jaar 
6 maanden

7 jaar 
5 maanden

8 jaar 
4 maanden

Gem iddelde 
tonnenmaat (GT) 69 128 231 232 189

Gem iddeld
motorvermogen
(kW) 236 414 589 643 542

(*) inclusief twee vaartuigen die vissen op Schelde-estuarium

Hoewel de vloot over het algemeen veroudert wat betreft casco's , neemt de leeftijd van 
de motor eerder af, hetgeen wijst op een blijvende wil tot investeren; zow el de tonnen- 
maat als het vermogen stabiliseren zich de laatste jaren.
In principe is hierbij nu een plafond bereikt aangezien de EU-referentieniveaus vastliggen. 
Door verdere onttrekking van vaartuigen, kan natuurlijk de gem iddelde tonnenmaat en/of 
motorvermogen verder toenemen



Grafiek 10.1 : Leeftijdsopbouw van de Nieuwpoortse vloot

Grafiek 10.2 : Leeftijdsopbouw van de Oostendse vloot
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Grafiek 10.3 : Leeftijdsopbouw van de Blankenbergse vloot
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Grafiek 10.4 : Leeftijdsopbouw van de Zeebrugse vloot



Grafiek 10.5 : Leeftijdsopbouw van de Vlaamse vissersvloot

Grafiek 10.6 : Evolutie leeftijdsopbouw vaartuigen/casco

2002 2003 2004
leeftijd op 1 januari van het betrokken jaar
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Grafiek 10.7 : Evolutie leeftijdsopbouw motoren

2001 2002 2003 2004 2005
Leeftijd motor op 1 januari van het betrokken jaar

Uit grafiek 10.5 blijkt dat een grote meerderheid van de 123 vaartuigen beschikken over 
een motor van minder dan 15 jaar oud, waarvan 54 vaartuigen over een motor van max. 
5 jaar oud. Alhoew el afhankelijk van de gebruikte types kan de mate waarin de motoren, 
essentieel onderdeel van een vaartuig, vernieuwd worden in zekere zin  beschouwd wor
den als een maat voor de m oderniseringsinspanningen van de vloot.
D eze m oderniseringsinspanningen zijn  derhalve de laatste jaren zeer belangrijk geweest. 
Van de 76 vaartuigen van de Zeebrugse vloot beschikt 79 %  over een motor van jonger 
dan 15 jaar, in Oostende is dat 77% .

10.2. Evolutie van de toegelaten vangsten (quota)

10.2.1. TACs

Naast technische instandhoudingmaatregelen tot bescherming van jonge vis en toezicht
en controlemaatregelen (zoals de beperking van de visserij-inspanning) is de vaststelling 
van T A C s  (Engelse afkorting van Total A llow able Catch d.w.z. totaal toegestane vangst), de 
belangrijkste peiler van het EG-visserijbeleid. D e ze T A C 's , die sedert 1983 elk jaar voor 
de belangrijke vissoorten per visserijzone (meer dan honderd) van de com m unautaire 
wateren door de Europese Ministerraad worden bepaald, worden per gebied verdeeld in 
quota voor de verschillende Lidstaten.

ri



10.2.2. Quota

Sinds 1983 krijgt elke Lidstaat in principe voor elk visbestand een vast vangstpercentage; 
deze quota per soort en vangstgebied moeten zorgen voor de relatieve stabiliteit van de 
visserijactiviteit.

De quota worden niet alleen uitgedrukt in ton van een bepaalde vissoort, maar door toe
passing van een omzettingsfactor (per soort) kan men deze onder een gem eenschappelijke 
noemer brengen (kabeljauwequivalenten) zodat ruil m ogelijk wordt. Zo  wordt ons haring- 
quotum steevast geruild voor andere quota (bv. tong in de G o lf van Biskaje). D eze kabel
jauw  equivalenten hebben evenwel geen fysische betekenis, en dienen enkel ter vergelij
king.

Bijgaande grafieken geven een overzicht van de evolutie van de totale quota in ton en in 
kabeljauwequivalent. G lobaal blijken deze een dalende tendens te vertonen (in ton) en 
iets stabieler te blijven in kabeljauwequivalent. G ezien evenwel de problemen met de 
schol en in mindere mate de tong in de Noordzee en vanaf 2000 met de kabeljauw is in 
'95 een daling ingezet die de noodzaak verder naar alternatieve vissoorten te zoeken 
bevestigt.
Dit wordt bemoeilijkt doordat steeds meer soorten gequoteerd worden.

Ten einde een vergelijking met vorige jaren m ogelijk te maken werden de soorten waar
voor vanaf 1999 voor het eerst quota werden ingesteld (schar, bot, tongschar, tarbot, griet, 
rog) niet meegerekend. Voor 2005 zet de dalende trend van de laatste jaren zich  verder, 
zij het dat de tong- en kabeljauwquota zich lijken te stabiliseren. Dit is eveneens het geval 
voor het totale quotum.

Grafiek 10.8 : Evolutie totale quota



Grafiek 10.9 : Evolutie quota in ton
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Grafiek 10.10 : Evolutie quota in kabeljauwequivalenten
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10.3. Evolutie van de vangsten en aanlandingen

De hoogte van de quota hebben een determinerende invloed op de aangelande vangsten, 
al zijn  deze uiteraard ook functie van weersomstandigheden, aantal visdagen e.d.

10.3.1. Aanlandingen van vis

De aanvoer van zeevis door de eigen vaartuigen bereikte in 2000 een dieptepunt met nau
w elijks 1 7.580 ton aangevoerde vis in onze vissershavens. In 1985 bedroeg de aanvoer 
nog meer dan 35.000 ton, in 1970 zelfs meer dan 46.000 ton zoals onderstaande tabel 
duidelijk aantoont.

Aanvoer vis door eigen vissersvaartuigen

jaar Belgische havens 
(ton)

Vreemde havens 
(ton)(*)

Totaal
(ton)

1950 53.180 668 53.848
1955 69.504 2.924 72.428
1960 47.569 7.628 55.197
1965 48.078 4.854 52.932
1970 46.392 236 46.620
1975 38.317 4.711 43.028
1980 32.763 7.366 40.129
1985 35.556 4.386 39.942
1986 31.317 3.662 34.979
1987 32.079 3.829 35.908
1988 32.211 4.959 37.170
1989 30.297 4.952 35.249
1990 30.769 6.772 37.541
1991 28.182 8.072 36.254
1992 24.679 8.676 33.355
1993 22.897 9.353 32.250
1994 21.371 8.863 30.234
1995 20.519 10.583 31.102
1996 20.200 6.925 27.125
1997 19.317 7.496 26.813
1998 18.144 9.031 27.175
1999 18.205 8.262 26.467
2000 17.580 8.942 26.522
2001 18.061 8.916 26.977
2002 19.455 6.354 25.809
2003 20.107 3.562 23.669
2004 20.835 2.761 23.597

(*) inbegrepen per koeltransport aangebrachte vis naar Belgische havens



De aanvoer in 2004 was per haven verdeeld als volgt

- Zeebrugge: 12.784 ton ( - 6 %)
- Oostende: 7.773 ton ( + 26 %)
- Nieuwpoort: 278 ton ( - 6 % )

Sedert 1998 is de aanvoer redelijk stabiel door de grote inspanningen van veilingen en 
overheid om de verkopen in eigen havens te bevorderen (faciliteiten, regelgeving econo
mische band,...).

W aar bij het begin van de jaren 90 vooral de toename van aanlandingen in het buitenland 
een belangrijke negatieve invloed had, zijn  het de laatste jaren vooral de gedaalde quota 
die een negatief effect hebben op de eigen aanlandingen; al bleef de verkoop in het bui
tenland tot 2001 op een hoog niveau. In 2004 is deze verder met 22 %  teruggedrongen tot 
2.761 ton. Te vermelden is dat een steeds belangrijker aandeel van de vangst van eigen 
vaartuigen naar de thuishavens wordt aangevoerd met koeltransport per vrachtwagen uit 
vreem de vissershavens. D e totale verkopen in Belgische havens verbeterden verder in 
2004 tot bijna 21.000 ton (+ 4 % ). Een niet onbelangrijke evolutie is de aanvoer van vis 
voor de zgn. "tweede verkoop" in Oostende en Zeebrugge, waarbij buitenlandse verko
pers vis aanbieden voor verkoop in de veiling.

tabel : Aanvoer in volum e (ton) in Belgische havens van enkele belangrijke vissoorten

Ton 1 9 8 6 19 91 1 9 9 6 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

Kabeljauw 6.586 2.305 2.705 1.634 2.215 1.313 1.358
Schol 7.122 12.168 5.093 4.725 4.441 5.006 4.979
Tong 4.525 4.525 4.139 3.724 4.000 4.351 4.154
Rog 1.655 1.655 1.281 1374 4.584 1.710 1.899
Tarbot 259 259 273 272 281 355 336
Garnaal 491 491 401 392 266 458 341

Uit de tabel blijkt dat op minder dan 20 jaar de aangelande hoeveelheid kabeljauw  met 
80 %  is afgenomen. Sinds begin 2004 geldt dan ook een herstelplan voor deze soort in het 
grootste deel van de (Atlantische) EU-wateren.

De aanvoer van tong in België blijft relatief stabiel op 4000 à 4500 ton. Voor de schol werd 
een grote reductie genoteerd van 12.000 ton tot 5 .00 0  ton begin de jaren negentig. 
Sindsdien blijft deze aanvoer eveneens gemiddeld tussen 4.500 en 5.000 ton.
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10.3.2. Evolutie van de visprijzen

Naast de hoogte van de vangsten is de rendabiliteit van de vaartuigen in eerste instantie 
afhankelijk van de bekomen prijzen van iedere verkoop.
De gem iddelde prijzen van de aangevoerde vis door Belgische vaartuigen wordt weer
gegeven in navolgende tabellen en grafiek.

Evolutie van de gem iddelde prijzen  sedert 1950 (euro/kg) voor visserijproducten 
aangevoerd door Belgische vaartuigen

Jaar Gemiddelde prijzen 
in euro (lopende prijzen)

Gemiddelde prijzen 
(constante franken 1950)

Belgische
havens

Vreemde
havens

Totaal
havens

Belgische
havens

Vreemde
havens

Totaal

1950 0,20 0,23 0,20 7,9 9,3 8,0
1955 0,20 0,16 0,20 7,3 5,8 7,2
1960 0,28 0,25 0,28 9,3 8,4 9,2
1965 0,36 0,36 0,36 10,5 10,5 10,5
1970 0,50 0,64 0,50 12,3 15,9 12,3
1975 0,78 0,78 0,78 13,0 12,9 13,0
1980 1,25 0,90 1,18 15,2 10,9 14,4
1985 2,00 1,56 1,95 17,3 13,5 16,9
1990 2,40 2,11 2,35 18,7 16,5 18,3
1991 2,62 2,59 2,61 19,8 19,6 19,8
1992 2,39 2,16 2,33 17,6 15,9 17,2
1993 2,47 2,12 2,37 17,8 15,2 17,0
1994 2,59 2,13 2,46 18,2 14,9 17,2
1995 2,56 2,15 2,42 17,7 14,9 16,8
1996 3,06 2,47 2,91 20,7 16,8 19,7
1997 3,52 2,63 3,34 23,4 17,5 21,8
1998 3,42 2,70 3,18 22,5 17,8 20,9
1999 3,39 2,94 3,25 22,0 19,2 21,1
2000 3,56 2,92 3,34 22,6 18,6 21,4
2001 3,78 3,18 3,24 23,4 19,8 22,2
2002 3,67 3,23 3,56 22,4 19,7 21,7
2003 3,89 3,44 3,82 23,4 20,7 23,0
2004 3,72 3,00 3,64 21,9 17,7 21,5

De lopende prijzen vielen in 2004 enigszins terug, vooral in vreemde havens. In constan
te franken was de terugval nog meer uitgesproken.



10.3.3. Aanvoerwaarde van vis

O ndanks de daling van de aanvoer resulteerde de stijging van de visprijzen in de laatste 
jaren in een hogere besomming, met een topjaar in 2 0 0 1 . De stijging van de omzet is hier
bij het grootst in de Belgische havens. De besomming in Belgische havens in 2003 is dan 
ook de hoogste gedurende de afgelopen 15 jaar. In 2004 stabiliseerde de aanvoerwaarde 
in Belgische havens, maar daalde sterk in vreemde havens, waardoor de totale aanvoer
waarde afnam met 5% .

Evolutie van de aanvoerwaarde door eigen vissersvaartuigen sedert 1950 
uitgedrukt in 1.000 euro

jaar Belgische
havens

Vreemde
havens

Totaal

1950 10.469 154 10.623
1955 13.934 465 14.399
1960 13.285 1.920 15.206
1965 17.103 1.735 18.838
1970 22.946 151 23.098
1975 30.056 3.657 33.714
1980 40.917 6.609 47.526
1985 70.977 6.858 77.835
1990 73.798 14.283 88.082
1991 73.817 20.903 94.720
1992 58.997 18.722 77.718
1993 56.665 19.795 76.460
1994 55.417 18.849 74.266
1995 52.613 22.818 75.431
1996 61.816 17.134 78.950
1997 67.956 19.693 87.649
1998 61.961 24.370 86.331
1999 61.661 24.339 85.999
2000 62.535 26.137 88.672
2001 68.256 28.327 96.584
2002 71.387 20.520 91.907
2003 78.209 12.155 90.364
2004 77.588 8.271 85.859



tabel : Aanvoerwaarde (miljoen euro) in eigen havens van enkele belangrijke vissoorten

m ln  e u ro . 1 9 8 6 19 91 1 9 9 6 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

Kabeljauw 8,94 5,03 3,82 4,41 4,34 5,21 3,58 3,75
Schol 7,61 20,60 8,26 8,23 8,03 8,16 10,31 9,02
Tong 35,95 27,96 30,95 29,02 33,82 34,23 39,31 37,74
Rog 2,12 1,65 1,85 2,09 2,06 2,49 2,63 3,16
Tarbot 2,25 3,33 2,49 2,73 2,60 2,98 3,18 3,67
Garnaal 1,69 1,76 1,50 1,44 1,69 1,00 1,49 1,06

Uit de voorgaande tabel blijkt het zeer grote belang van tong en schol. Voor de gehele 
Belgische vloot nemen deze twee soorten samen ongeveer 60 %  van de totale aanvoer
waarde voor hun rekening, zoals ook af te leiden is uit de volgende tabel.

tabel : tabel: Vissoorten als %  van de totale aanvoerwaarde in 2004 (1 %  of meer)

V isso o rt %  van  d e  to ta le  a a n v o e rw a a rd e

Tong 47
Schol 12
Tongschar, kabeljauw,zeeduivel,tarbot 5
Rog 4
Griet,garnaal 2
Sint-Jacobsschelpen, zeekat,
langoestienen, schel vis, zeebaars,schar 1

Uit voorgaande tabel mag blijken dat de vermelde soorten (15 in totaal) 9 4 %  van de aan
voerwaarde vertegenwoordigen, met het leeuwendeel voor de tong en de schol. Het eco
nomisch belang van deze twee soorten is dus onmiskenbaar.

10.4. Evolutie van de bedrijfsresultaten van de vissersvloot (*)

10.4.1. Algemeenheden

O p  basis van de historische gegevens over de periode 1990-2003 van de "D ienst 
Zeevisserij" wordt hierna naast een korte bespreking van de resultaten 2003 een globale 
situatieschets gegeven van de evolutie van de bedrijfsresultaten per categorie vaartuig over 
een periode van twaalf jaar (verwerking van de gegevens met één jaar achterstand). O p  te 
merken is dat de cijfers het resultaat zijn  van een jaarlijkse enquête, waarbij het aantal 
vaartuigen in elke categorie van jaar tot jaar kan verschillen; ook de samenstelling kan bij 
een gelijk aantal vaartuigen verschillend zijn . Bijgevolg dienen de resultaten met de nodi
ge om zichtigheid benaderd, vooral bij de categorieën met een gering aantal vaartuigen. 
Toch geven deze cijfers een goede indicatie over de problematiek en de evolutie van de 
bedrijfsresultaten van de verschillende categorieën vaartuigen.

(*) Deze gegevens zijn gebaseerd op "Uitkomsten van de Belgische Zeevisserij 2003", gepubliceerd 
door de dienst Zeevisserij, EWBL, M VC
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10.4. 2. Bedrijfsresultaten

Het betreft vaartuigen m eteen vermogen van m aximum 221 kW  (300 pk) die meestal m in
der dan 24 uur aaneensluitend op zee zijn.

D eze vaartuigen worden ingezet voor de vangst van diverse vissoorten binnen de 12-m ijls- 
zone en bieden dagverse vis aan. Z ij worden bemand met 2 à 3 man en halen gemiddeld 
slechts een 169-tal zeedagen, hetgeen slechts 65 %  is van de categorie vaartuigen met de 
meeste zeedagen. Sommigen zijn  sterk gespecialiseerd in de garnaalvangst.

De gem iddelde opbrengst per zeedag voor deze vaartuigen is het laagst van alle catego
rieën en situeert zich  in 2003 op 1244 euro, een toename van 42 %  tov. 2002. Gelet op 
het feit dat door het lage aantal zeedagen, de totale besom m ing gem iddeld laag is 
(210.000 euro), blijft deze categorie vaartuigen verder onder druk staan.

Het netto-resultaat vóór belasting bedroeg in 2003 22.044 euro , een verdubbeling t.o.v.
2002 .

10.4.2.1. Kustvissers (2003 : 10 boekhoudingen op 26 vaartuigen)

Grafiek 10.11 : Besom m ing en bedrijfsresultaten kustvissers



A lle  boomkorvaartuigen gebouwd sedert 1981, die max. 221 kW  vermogen hebben en 
een tonnenmaat van meer dan 65 G T  worden tot deze groep gerekend. Z ij werden spe
cifiek gebouwd om binnen de 12 m ijlszones te mogen vissen. De criteria hiervoor zijn: 
een vermogen van max. 221 kW  (300 pk) en max. 24 m lengte over alles.

D eze vaartuigen zijn  technisch geschikt of kunnen aangepast worden om polyvalent te 
worden ingezet, zowel op tong en schol (met de bokken) als (met enige aanpassingen) op 
garnaal, en desnoods zelfs op rondvis en kreeftjes. D eze moderne vaartuigen die vooral in 
de 12-m ijlszone vissen kunnen ook op verdere visgronden worden ingezet (G o lf van 
Biskaje, kusten van Denemarken ...)

De Eurokotters werden gemiddeld in 2003 200 zeedagen ingezet met een besom m ing van 
gemiddeld 2.831 euro per zeedag, 7%  meer als in 2002. De totale jaarbesom m ing steeg 
eveneens. D an k zij de behoorlijke  perform antie bereikt het bruto bedrijfsresultaat 
gemiddeld 124.000 euro, een lichte toename t.o.v. 2002.

G ezien de hoge afschrijvings- en financieringslast wordt de laatste jaren gestreefd naar een 
grotere besomming door een efficiënter inzetten van het vaartuig. Gedurende een deel van 
het jaar gericht kunnen vissen op niet gequoteerde soorten, biedt hierbij een zeker soe
laas. Toch zijn het vooral de visprijzen die bepalend zijn  voor het resultaat, in samenhang 
met de brandstofkosten.

Grafiek 10.12 : Besomming en bedrijfsresultaten Eurokotters

10.4.2.2. Eurokotters (2003 : 18 boekhoudingen op 30 vaartuigen)
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D eze klasse, bestaande uit vaartuigen <300 pk, die niet inbegrepen zijn  bij de kustvissers 
of bij de Eurokotters, betreft vergelijkbare vaartuigen als de Eurokotters, maar met een 
ouderdom van meer dan 20 jaar, is door sanering en vervangingsnieuw bouw  sterk in aan
tal geslonken. Z ij hebben traditioneel iets lagere afschrijvingen en financiële lasten dan 
de Eurokotters, terwijl de besom m ing per zeedag in 2003 gem iddeld 66 %  bereikt van 
deze van de Eurokotters.
O p  basis van het beperkt aantal boekhoudingen, waarop dit overzicht betrekking heeft, 
blijken de totale kosten vergelijkbaar met deze van de Eurokotters, waardoor het netto- 
bedrijfsresultaat in 2003 opnieuw  negatief was.

10.4.2.3. Kleine bokkenvaartuigen (2003 : 2 boekhoudingen op 3 vaartuigen)

Grafiek 10.13 : Besom m ingen bedrijfsresultaten kleine bokkenvaartuigen
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10.4.2.4. Middelgrote bokkenvaartuigen (2003 : 2 boekhoudingen op 5 vaartuigen)
D eze klasse bestaat uit bokkenvaartuigen tussen 300 pk en 900 pk (gemiddeld 725 pk), 
voornam elijk vissend op tong en schol. Het is een zeer heterogene groep vaartuigen, 
zodat met conclusies over de bedrijfsresultaten voorzichtig dient omgesprongen, te meer 
daar het aantal boekhoudingen gedaald is van 19 in 1992 tot 2 in 2003.
Veel van deze vaartuigen zijn  de laatste jaren geleidelijk vervangen (na sam envoeging van 
vergunningen) door 1200 à 1300 pk-vaartuigen (maximum begrenzing).

De besomming, de kosten en de opbrengsten liggen tussen die van de kleine en de grote 
bokkenvaartuigen in.

Na verliezen geboekt in de jaren 91-94 wordt vanaf 1995 terug winst geboekt, met een 
topjaar in 1998. Sinds 2000 was het netto-resultaat opnieuw  stijgende, maar in 2003 daal
de het netto-resultaat sterk.
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Grafiek 10.14 : Besomming en bedrijfsresultaten middelgrote bokkenvaartuigen
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10.4.2.5. Grote bokkenvaartuigen (2003: 37 boekhoudingen op 53 vaartuigen)
D eze klasse bestaat uit bokkenvaartuigen van méér dan 900 pk, eveneens voornam elijk 
vissend op tong en schol. D eze groep is zeer homogeen en bestaat uit 1200- en 1300- pk- 
vaartuigen of vaartuigen die dit vermogen benaderen. O ndanks alle beperkingen is hun 
aantal toegenomen van 44 in 1994 tot 53 in 2003. Het is bijgevolg de belangrijkste groep 
vaartuigen van onze vissersvloot, met het grootste deel van de besommingen van de vloot. 
De gemiddelde besomming bleef nagenoeg stabiel op 1,27 m iljoen euro in 2003 .
In dit segment spelen de brandstofkosten een cruciale  rol.



Grafiek 10.15. : Besomming en bedrijfsresultaten grote bokkenvaartuigen
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10.4.2.6. Plankenvaartuigen, inbegrepen kreeftenvissers 
(2003 : 1 boekhouding op 7 vaartuigen)

Het betreft vaartuigen zonder bokken, maar uitgerust met een net dat door scheerborden 
wordt opengehouden (zij- of hektrawlers).

Dit is een segment waaruit in de loop van de jaren veel oudere vaartuigen zijn  verdwenen 
door sloop, verkoop of zelfs om bouw tot bokkenvaartuigen (nog 19 vaartuigen in 1994, 
tegen 12 in 1997 en 5 in 2003). G ezien het monster niet representatief is voor 2003 kun
nen geen boekhoudkundige vaststellingen genotuleerd worden.

De globale rendabiliteit is mede afhankelijk van de algemene prijsvorming, het succes van 
de kreeftjesvisserij in de zom erperiode en het aantal zeedagen dat deze vaartuigen kun
nen worden ingezet. G ering in aantal ligt het belang van deze groep vooral in het besten
digen van een meer gedifferentieerde aanvoer en een betere polyvalentie van de vloot als 
geheel.



Grafiek 10.16 : Besomming en bedrijfsresultaten plankenvaartuigen
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10.4.3. Conclusies m.b.t. bedrijfsresultaten

Uit de bedrijfsresultaten blijkt eens te meer dat de besom m ing van het allergrootste belang 
is bij de rendabiliteit van de verschillende categorieën van de vloot. Bij gelimiteerde hoe
veelheden (quota) zijn  derhalve vooral de visprijzen hiervoor bepalend.
G ezien de verloning van de visser gebeurt door een aandeel in de opbrengst van de vangst 
zijn  de loonkosten functie van de besomming en volgen zij de opbrengsten.

D e volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kosten t.o.v. de besom m ing
(%).

Categorie Loon Brandstof A fsch rijv in g

Kustvissers 26 15 16

Eurokotters 31 15 16

Kleine bokken 38 25 12

Middelgrote bokken 29 17 17

Grote bokken 30 23 16

Planken-kreeften 21 22 6

Een vergelijking tussen de drie representatieve groepen leert dat de afschrijvingen en loon
kosten vrijwel gelijk zijn , maar dat de brandstofkosten voor de grotere vaartuigen sterker 
doorwegen.
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10.5. De aquicultuursector

De viskweek in Vlaanderen wordt traditioneel alleen in zoet water bedreven. Amper een 
tiental beroepsbedrijven zijn  actief, vnl. in de teelt van karper, voorn, snoek en paling; zij 
produceren hoofdzakelijk consum ptievis, naast enige pootvis voor de herbevolking van de 
waterlopen en visvijvers.
Volgens de bekende statistieken zou de aquacultuurproductie in Vlaanderen minder dan 
250 ton bedragen. M acro-econom isch beschouwd is de productie van vis dus verwaar
loosbaar.

In de Kempen zijn  een aantal extensieve karperkwekerijen gelokaliseerd evenals één semi- 
intensieve kwekerij met afvalwarmte van een elektriciteitscentrale. De karperkwekerijen 
kampen met goedkope import van extensief gekweekte kw aliteitsvis uit Oost-Europa, 
zodat inm iddels reeds een aantal kleinere kwekerijen overgeschakeld zijn op sierkarper. 
Tevens is schade door vogels (predatoren: aalscholvers, reigers) m oeilijk  te bestrijden. 
Daarnaast stelt zich  nog het probleem om permanent over voldoende water te beschikken 
dat aan de noodzakelijke kwaliteit beantwoordt. Een tweetal intensieve (paling)kwekerij- 
en produceren op een econom ische  schaal, meestal voor buitenlandse rokerijen. 
Sporadisch worden nog andere soorten gekw eekt (steur, forel) maar deze b lijven in 
Vlaanderen econom isch vooralsnog onbelangrijk.
Uitbreiding van de activiteiten is niet evident, wegens de behoefte aan voldoende water 
van goede kwaliteit en de problematiek van het lozingswater voor intensieve kwekerijen.

Een twintigtal aquacultuurbedrijven produceren op kleine schaal (nevenberoep - hobby); 
hun productie is gering en dan nog eerder gericht naar pootvis en vooral naar siervissen.

Toch wordt recentelijk een vernieuwde belangstelling geconstateerd voor de aquacultuur- 
sector. Het gaat hier dan in de eerste plaats om de kweek in zout water in de kuststreek,
o.m. van tarbot, oesters en mosselen, na wetenschappelijke onderbouw ing door projec
ten in het kader van het 5b-gebied "W esthoek-M iddenkust-Zeevisserijgebied" in de peri
ode tot 2001.  O o k  voor zeebaars en kabeljauw  werd b elangstelling genoteerd. 
Onderzocht wordt in hoeverre deze activiteiten aan de Vlaam se kust econom isch haalba
re projecten kunnen opleveren.

Het is bekend dat een aantal w etenschappelijke  instellingen en privé-bedrijven in 
Vlaanderen over ruim voldoende know-how m.b.t. de productie en kweek van larven van 
zowel zoet- als zoutwaterspecies beschikken. In de toekomst kan de hernieuwde belang
stelling samen met de aanw ezige know-how w ellicht een aanzet geven tot enkele pro- 
ductie-eenheden.



11* BIJLAGEN: Decreten en 
besluiten m.b*t+ het FIVA

13 MEI 1997 - DECREET HOUDENDE OPRICHTING VAN EEN FINANCIERINGS- 
INSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR.

(B.S. 17/6/1997)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering , bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2. Er wordt een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) opgericht, hierna te 
noemen het Financieringsinstrument.

Artikel 3. Het Financieringsinstrument heeft rechtspersoonlijkheid. De bepalingen van de wet van 16 maart 1954 in ver
band met de begroting, de rekeningen, het comptabiliteitsstelsel, het gezag en de controle op de instellingen 
van categorie A zijn op het Financieringsinstrument van toepassing voor zover er in dit decreet niet wordt van 
afgeweken.

Artikel 4. Het Financieringsinstrument heeft binnen het Vlaamse Gewest tot opdracht bij te dragen tot de financiering van 
initiatieven van reders en viskwekers alsmede van hun verenigingen en coöperaties, voor structuurverbetering 
in de visserij- en aquicultuursector teneinde alle verrichtingen te bevorderen die de productiviteit van de rede
rijen en de aquicultuur verhogen, hun rendabiliteit verzekeren en opvoeren, en de kostprijzen verminderen. 
Deze verrichtingen betreffen met name :

1 ° de aanpassing van de visserij-inspanning door definitieve beëindiging van de visserijactiviteit;

2° de tijdelijke stillegging van de zeevisserijactiviteiten;

3° de heroriëntatie van de visserijactiviteiten door oprichting van tijdelijke samenwerkingsverbanden en 
gemengde vennootschappen;

4° de experimentele visserij;

5° de vernieuwing van de vissersvloten door bouw en modernisering van de vissersvaartuigen;

6° de aquicultuur, inbegrepen de productie van schaal- en weekdieren;

7° het verwerven van goederen van blijvende aard zoals vaartuigen, grond, gebouwen, constructies, bedrijfsuit- 
rusting, installaties, machines, werktuigen en materieel, in het bijzonder bij de eerste installatie van reders en 
viskwekers;

8° de inrichting van mariene zones langs de kusten;

9° de uitrusting van de vissershavens;

10° de verwerking en afzet van visserijproducten, voornamelijk in coöperatief verband;

110 de verkoopbevordering en het zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden;
*  t j r

12° ondersteunende maatregelen ter vrijwaring van de ingezette kapitalen tot realisatie van 
de beoogde verrichtingen voorwerp uitmakend van punten 1 ° tot 11 °.



Artikel 5.

Artikel 6.

Artikel 7.

Artikel 8.

Artikel 9.

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Brussel, 1

Het Financieringsinstrument wordt gemachtigd tegemoetkomingen te verlenen aan verrichtingen zoals om
schreven in artikel 4, ongeacht of deze gefinancierd worden met eigen middelen, met leningen, leasing of an
dere door de Vlaamse regering goedgekeurde financieringswijzen, beperkt tot de door de Europese Unie toe- 
gestane maxima.

Het Financieringsinstrument wordt gemachtigd een waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor verrich
tingen in de visserij- en aquicultuursector, zoals omschreven in artikel 4;

De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden en modaliteiten waaronder de waarborg kan worden toegekend 
en uitgekeerd;

Het Vlaamse Parlement bepaalt voor ieder begrotingsjaar het maximale bedrag waarvoor het financieringsin
strument waarborg kan verlenen.

§ 1. De kredietorganisaties, leasingsmaatschappijen en organismen die financiële middelen ter beschikking stel
len tot verwezenlijking van de beoogde doelstellingen, hierna genoemd financieringsmaatschappijen, dienen 
het voorwerp uit te maken van een erkenning;

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de financierings
maatschappijen.

De aanvragen voor een tegemoetkoming dienen bij de bevoegde administratie te worden ingediend door de onder
neming zelf, of door een erkende financieringsmaatschappij, die financiële middelen ter beschikking stelt.

De middelen van het Financieringsinstrument zijn :
a) een jaarlijkse dotatie lastens de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap;
b) de terugbetalingen die voortkomen uit de uitvoering van de taken van het Financieringsinstrument;
c) het eventuele begrotingssaldo van het voorgaande jaar;
d) de bijdragen voor de waarborg;
e) de tegemoetkomingen van de Europese Unie in de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor de Vlaamse 

visserij en de aquicultuur;
f) schenkingen en legaten.

. De waarborg van het Vlaamse Gewest wordt toegekend aan het geheel van de door het Financieringsinstrument 
gewaarborgde leningen bedoeld in artikel 6.

. D e V la a m se  re ge rin g  stelt ja a r li jk s  een ve rs la g  op over de w e rk in g  en het beheer van het 
Financieringsinstrument. Tevens gelast de Vlaamse regering de daartoe bevoegde personen van de Administratie 
Land- en Tuinbouw om jaarlijks een rapport over de Vlaamse visserij- en aquicultuursector op te stellen. Het 
verslag en het rapport worden aan het Vlaams Parlement meegedeeld vóór 30 juni van het daaropvolgende 
jaar.

. Het Financieringsinstrument wordt beheerd door de Vlaamse regering. Z ij stelt de nodige diensten, uitrusting, 
installaties en personeelsleden van haar diensten ter beschikking van het Financieringsinstrument en kan, over
eenkomstig de ter zake geldende algemene beginselen, sommige van haar bevoegdheden delegeren aan de lei
dend ambtenaar die zij daartoe aanwijst.

. Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

3 mei 1997
De minister-president van de Vlaamse regering, Luc VAN DE BRANDE

Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid W. DE MEESTER-DE MEYER

De Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, Eric VAN ROM PUY



7 juli 1998 - BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE VAST
STELLING VAN DE REGELEN TOT DE WERKING EN HET BEHEER VAN HET 
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUI- 
CULTUURSECTOR (B.S. 15/10/1998)
DE VLAAM SE REGERING,

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige organismen van openbaar nut, inzonderheid op 
de artikelen 3, § 4, 6, § 2, en 6bis, § 2;

Gelet op het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, inzonderheid 
op artikel 77 ;

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het 
Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 tot oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aqui- 
cultuursector, inzonderheid op de artikelen, 3, 5, 6, 7, 9 en 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de ondersteuning van de zeevisserij en 
de aquicultuur,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie 
in de visserij- en aquicultuursector;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 22 juli 1997;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 23 juli 1997, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van 
State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 maart 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

O p voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid en de Vlaamse minister van 
Economie, K.M.O., Landbouw en Media ;

Na beraadslaging,

B ESLU IT  :

Artikel 1. De leidend ambtenaar van de administratie Land- en Tuinbouw wordt overdracht van bevoegdheid verleend 
om namens de Vlaamse regering nota's, ambtsberichten, briefwisseling en documenten met betrekking tot het 
dagelijks beheer en de organisatie van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuur
sector, hierna het FIVA genoemd, te ondertekenen.

Hij voert hierbij de titel van directeur-generaal van het FIVA;

De directeur-generaal van het FIVA staat in voor de afhandeling van de dossiers op grond van de richtlijnen die 
door de Vlaamse regering worden vastgesteld voor de toepassing van het decreet van 13 mei 1997 tot oprich
ting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector.

Hij verzekert de dagelijkse werking van het FIVA.



Artikel 2.

Artikel 3.

Artikel 4.

Artikel 5.

Artikel 6.

Artikel 7.

Artikel 8.

Artikel 9.

Artikel 10

Artikel 11

De directeur-generaal van het FIVA wordt namens de Vlaamse regering gemachtigd binnen de perken van zijn 
bevoegdheden :
- overeenkomsten af te sluiten en bestellingen te doen voor een maximaal bedrag van 250.000 F, alsmede de ge

ëigende procedure hiervoor te kiezen ;
- alle goedkeuringen te verlenen en stukken te ondertekenen die voor de uitvoering van de gesloten overeenkom

sten vereist zijn, conform de van kracht zijnde bepalingen ;
- met betrekking tot de subsidies en de waarborg toegestaan conform de van kracht zijnde richtlijnen in toepassing 

van het decreet van 13 mei 1997 tot oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij-en aqui- 
cultuursector, alle goedkeuringen te verlenen en stukken te ondertekenen die voor de afhandeling van de zaken 
vereist is ;

Driemaandelijks brengt de directeur-generaal van het FIVA aan de Vlaamse regering verslag uit over de aan
wending van de krachtens dit besluit verleende machtigingen.

Maandelijks wordt aan de bevoegde Vlaamse minister een staat overgemaakt van de binnen de perken van ar
tikel 2 gedane vastleggingen en betalingen.

Het personeel, de uitrusting en de installaties van de administratie Land- en Tuinbouw, worden ter beschikking 
gesteld van het FIVA.

De begroting van het FIVA wordt jaarlijks opgemaakt met opgave van alle ontvangsten en alle uitgaven, welke 
de herkomst en de oorzaak ervan ook moge zijn, en dient uiterlijk tegen 1 mei door de directeur-generaal van 
het FIVA door bemiddeling van de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid te worden overgezon
den aan de Vlaamse regering om te worden toegevoegd aan het ontwerp van begroting van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap.

Het begrotingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

De jaarlijkse uitvoeringsrekening op de begroting van het FIVA dient uiterlijk tegen 30 april door de directeur- 
generaal van het FIVA door bemiddeling van de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid te worden 
overgezonden aan de Vlaamse regering.

De bepalingen van de wetten op de rijkscomptabiIiteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 zijn van toepassing op 
het FIVA.

De algemene en bijzondere regels betreffende :
1 ° de vorm en inhoud van de begroting ;
2° de comptabiliteit ;
3° de overlegging van de rekeningen ;
4° de periodieke toestandopgaven en verslagen worden vastgesteld overeenkomstig de regelen van het ko
ninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij 
de wet van 1 6 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut.

Het FIVA verleent subsidies onder de vorm van rentetoelagen en premies overeenkomstig de bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installa
tie in de visserij- en aquicultuursector en van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 be
treffende de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuur.

De jaarlijkse dotatie aan het FIVA lastens de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, even
als de terugbetalingen van teveel uitbetaalde rentetoelagen en premies, worden gestort op hiertoe door het 
FIVA geopende rekeningen. §

§ 1. In overeenstemming met de desbetreffende bepaling van artikel 6 van het decreet tot oprichting van een 
Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector verleent het FIVA een waarborg 
voor leningen van reders, viskwekers of hun coöperaties bij een door het FIVA erkende kre
dietinstelling tot maximaal 90 %  van het bedrag van de lening dat overblijft nadat de vast
gestelde waarborgen door de kredietinstellingen zijn gerealiseerd, overeenkomstig de 
artikelen 5 tot 13 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende 
steun aan de investeringen in de visserij- en aquicultuursector;



§ 2. De waarborg van het FIVA dekt de hoofdsom en de intresten van het gewaarborgd krediet.
Hij kan uitgebreid worden tot de kredietopeningsprovisie en de extra kosten voor het stellen van de kre
dietaanvraag en de uitwinning van de waarborgen. In dergelijk geval wordt de looptijd van de lening voor 
het bepalen van de bijdrage, zoals bepaald in § 3, verlengd met één jaar.

Hij dekt niet de verwijl intresten, de wederbeleggingsvergoedingen, de provisie voor overdisponering en 
de penaliteitsverhogingen toegepast bij de opeisbaarheid van het krediet.

§ 3. Het verlenen van de waarborg door het FIVA is afhankelijk van het betalen door de betrokken kredietin
stelling van de bijdrage bedoeld in artikel 77 van het decreet van 18 december 1992 houdende bepalin
gen tot begeleiding van de begroting 1993.

§ 4. De bijdrage wordt gestort op een hiertoe door het FIVA geopende rekening binnen de 60 kalenderdagen 
na de mededeling aan de kredietinstelling van de toekenning van waarborg van het FIVA.

Zolang de waarborgbijdrage niet is betaald binnen de vastgestelde termijn, wordt de toegekende waar
borg als onbestaande beschouwd. Bij laattijdige betaling wordt de bijdrage zoals bedoeld in § 3 ver
hoogd met 1.000 frank. Indien ook nog binnen één jaar na de mededeling van de waarborgtoekenning 
geen betaling plaatsvindt vervalt de waarborg onherroepelijk.

§ 5. Bij uitwinning worden de opbrengsten proportioneel verdeeld over het gewaarborgde en niet gewaar
borgde deel van het krediet.

§ 6. Indien het FIVA de opgevraagde waarborg betaald heeft, zal de kredietinstelling de opbrengsten van la
tere terugwinningen in dezelfde mate verdelen en terugbetalen aan het FIVA zoals vermeld in § 5.

§ 7. De door het FIVA uitbetaalde waarborgen in uitvoering van het decreet van 13 mei 1997 tot oprichting 
van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector zullen worden ingevor
derd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering 
van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren.

Artikel 12. De in artikel 11, § 7, van dit besluit bedoelde terug te vorderen bedragen ingevolge de uitbetaling van de waar
borg van het FIVA, evenals de eventueel teveel uitbetaalde bedragen aan waarborg, worden gestort op hiertoe 
door het FIVA geopende rekeningen.

De tegemoetkomingen bedoeld in artikel 9 kunnen worden verleend ongeacht of de investeringen gefi
nancierd worden door eigen middelen, kredieten, leasing of andere door de Vlaamse regering goedge
keurde financieringswijzen;

De waarborg bedoeld in artikel 11 kan alleen worden toegekend in geval van financiering door middel 
van kredieten.

De financiële instellingen en leasingmaatschappijen die bij deze financiering betrokken zijn, dienen 
erkend te zijn door de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid.

Volgende instellingen kunnen erkend worden : 
de openbare kredietinstellingen en de door hen erkende organismen;
de private financiële instellingen onderworpen aan de controle van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen.
de leasingmaatschappijen verbonden aan bovenvermelde instellingen of erkend overeenkomstig het K.B. 
nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in 
financieringshuur.
De instellingen die willen erkend worden moeten de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbe
leid ertoe machtigen, desgevallend op hun kosten, na te gaan of de erkenningsvoorwaarden en de bepa
lingen en voorwaarden voor de toekenning van FIVA-tussenkomsten nageleefd werden;

Artikel 13. § 1.

§ 2 .

§ 3 .

♦  *



Bij de aanvraag tot erkenning moeten ze de nodige gegevens meedelen waaruit blijkt dat de 
erkenningsvoorwaarden vervuld zijn; in ieder geval dienen volgende gegevens verstrekt: 
de statuten;
de samenstelling van de raad van bestuur en van het dagelijks bestuur;
de goedgekeurde jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren;
het financiële plan, indien de instelling nog geen drie jaar bestaat;
alle andere noodzakelijke gegevens die de werkzaamheden nader omschrijven;
alle door de bevoegde Vlaamse minister gevraagde inlichtingen.

§ 4 . De erkenning heeft slechts praktische uitwerking wanneer de betreffende instellingen een door de 
Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid vastgestelde overeenkomst ondertekenen en een 
borgsom van 500.000 F. storten aan het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicul- 
tuursector. Deze borgsom is zonder rente terugbetaalbaar bij het eindigen van de erkenning.

Artikel 14. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 15. De Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel,7 juli 1998

De minister-president van de Vlaamse regering, 

(getekend)
Luc VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,

(getekend)
Wivina DEMEESTER - DE MEYER

De Vlaamse minister van Economie, K.M.O., Landbouw en Media,

(getekend)
Eric VAN ROMPUY



7 juli 1998 - BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE STEUN AAN 
DE INVESTERINGEN EN AAN DE INSTALLATIE IN DE VISSERIJ- EN AQUICUL- 
TUURSECTOR (B.S. 15/10/1998)

DE VLAAM SE REGERING,

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 waarbij een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij en aquicultuursector 
(FIVA) wordt opgericht inzonderheid op de artikelen 5, 6 en 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het 
beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, gegeven op 22 juli 1997;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 23 juli 1997, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van 
State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 1 7 maart 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1 §, van 
de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

O p voorstel van de Vlaamse minister van Economie, K.M.O, Landbouw en Media en de Vlaamse minister van Financiën, 
Begroting en Gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging;

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1. Reder : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een visserijbedrijf uitbaat en die activiteit in hoofdberoep 
uitoefent.

2 . Viskweker : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een viskweekbedrijf uitbaat en die activiteiten in 
hoofdberoep uitoefent.

Artikel 2. De natuurlijke persoon, reder of viskweker in hoofdberoep is de natuurlijke persoon die zelf een visserijbedrijf 
of een viskweekbedrijf uitbaat, uit zijn bedrijf een inkomen verwerft dat 50 %  of meer bedraagt van zijn glo
baal inkomen en die aan werkzaamheden buiten het bedrijf minder dan 50 %  van zijn totale arbeidsduur be
steedt.

Artikel 3. De rechtspersoon, reder of viskweker in hoofdberoep is de rechtspersoon waarvan het maatschappelijk doel 
bestaat in de uitbating van een visserijbedrijf of een viskweekbedrijf, die hoofdzakelijk de door het bedrijf voort
gebrachte producten verhandelt, en die opgericht is onder een der vormen bedoeld bij het Wetboek van koop
handel, boek I, titel IX, sectie I, artikel 2, en de volgende voorwaarden vervult :

a) opgericht zijn voor onbepaalde duur of voor een duur van ten minste 20 jaar;
b) de aandelen of de deelbewijzen van de vennootschap moeten op naam zijn;
c) de zaakvoerders, de bestuurders of de afgevaardigde bestuurders moeten onder de fysische personen-ven- 

noten worden aangewezen;
d ) één van de zaakvoerders, bestuurders of afgevaardigde bestuurders van de vennootschap moet ten minste 50 

%  van zijn tijd besteden aan visserij- en/of viskweekwerkzaamheden in de vennootschap en ten minste 50 
%  van zijn globaal inkomen uit die activiteiten halen; die zaakvoerder, bestuurder of afgevaardigde bestuur
der wordt hierna de "werkende vennoot-bedrijfsleider" genoemd;

e) de aandelen of de deelbewijzen van de vennootschap moeten voor een minimum-percentage 
toebehoren aan de werkende vennoten-bedrijfsleiders.



De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw bepaalt het minimum-percentage van de aandelen toe te beho
ren aan de werkende vennoten-bedrijfsleiders.

Artikel 4. Om voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking te komen moet de natuurlijke persoon, reder of vis- 
kweker of één van de werkende vennoten-bedrijfsleiders van een rechtspersoon, reder of viskweker, over een 
voldoende vakbekwaamheid beschikken, hetgeen wordt aangetoond door een studiegetuigschrift en/of door 
een voldoende beroepservaring.

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw bepaalt de studiegetuigschriften en de criteria van voldoende be
roepservaring.

HOOFDSTUK II. - Tegemoetkomingen bij de eerste vestiging van reders en 
viskwekers

Artikel 5. De natuurlijke persoon die het bewijs aanbrengt dat hij een voldoende vakbekwaamheid voor eerste vestiging 
bezit zoals die door de Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw gedefinieerd is, en die de leeftijd van 40 jaar 
niet bereikt heeft op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, of de rechtspersoon bedoeld in artikel 3, 
waarvan de werkende vennoot-bedrijfsleider, op het tijdstip waarop de rechtspersoon werd opgericht, een vol
doende vakbekwaamheid voor eerste vestiging bezit zoals die door de Vlaam se minister bevoegd voor 
Landbouw bepaald werd, en die op het ogenblik van de aanvraag de leeftijd van 40 jaar niet bereikt heeft, die 
zich het eerst vestigt als reder of viskweker in de zin van artikel 1, kan genieten van de volgende tegemoetko
ming voor de lasten voortvloeiend uit de vestiging:
1° een financiële tegemoetkoming onder de vorm van een rentetoelage van maximaal 5 %  of een gelijk

waardige kapitaalpremie voorzien bij het voormelde besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998. In ge
val van een rentetoelage mag de rente die ten laste blijft van de begunstigde in geen geval minder dan 1 % 
bedragen.

2° de waarborg voorzien bij artikel 6 van het decreet van 13 mei houdende oprichting van een financierings- 
instrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector;

Gedurende een overgangsperiode van twee jaar, te rekenen vanaf het in werking treden van dit besluit, wordt 
de leeftijd in het eerste lid van dit artikel gesteld op 45 jaar.

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw stelt de voorwaarden, de duur van de rentetoelage, de duur van 
de waarborg en eventueel de in aanmerking te nemen minimum- en maximumbedragen inzake eerste vestiging 
vast. Hij stelt de gevallen vast en de mate waarin het equivalent van de financiële tegemoetkoming geheel of 
gedeeltelijk onder de vorm van uitgestelde aflossingen mag toegekend worden.

Artikel 6. Wanneer een reder of viskweker niet kan genieten van de steun voorzien in art. 5, hetzij omdat hij ouder is dan 
40 jaar, hetzij omdat hij reeds meer dan 2 jaar gevestigd is als reder of viskweker, kan hij genieten van volgen
de tegemoetkoming :

1° een financiële tegemoetkoming onder de vorm van een rentetoelage van maximaal 3 %  of een gelijk
waardige kapitaalpremie voorzien bij het voormelde besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998. In 
geval van een rentetoelage mag de rente die ten laste blijft van de begunstigde in geen geval minder dan 1 
%  bedragen.

2° de waarborg voorzien bij artikel 6 van het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een finan- 
cieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector;

Gedurende een overgangsperiode van twee jaar, te rekenen vanaf het in werking treden van dit besluit, wordt 
de leeftijd in het eerste lid van dit artikel gesteld op 45 jaar.

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw stelt de voorwaarden, de duur van de rentetoelage, de duur van de 
waarborg en eventueel de in aanmerking te nemen minimum- en maximumbedragen inzake eerste vestiging vast. 
Hij stelt de gevallen vast en de mate waarin het equivalent van de financiële tegemoetkoming geheel 
of gedeeltelijk onder de vorm van uitgestelde aflossingen mag toegekend worden.



Artikel 7. De reder of viskweker die een tegemoetkoming bedoeld in artikel 5 of artikel 6 wenst te genieten dient daartoe 
een aanvraag in. Voor rentetoelage en desgevallend overheidswaarborgop een lening dient dit te gebeuren door 
een door het FIVA erkende kredietinstelling.

De aanvraag moet vergezeld zijn van een informatiefiche van het bedrijf tot opstellen van een bedrijfsplan op 
basis van een begroting van het arbeidsinkomen van de werkende vennoten-bedrijfsleiders.
Het bedrijfsplan moet de economische haalbaarheid van een eerste vestiging aantonen.

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw stelt de w ijze vast waarop het in dit artikel bedoelde bedrijfsplan 
en begroting van het arbeidsinkomen dienen opgesteld.

Er kan alleen waarborg verleend worden indien uit de begroting van het arbeidsinkomen blijkt dat het inkomen 
per werkende vennoot-bedrijfsleider ten minste 75 %  bedraagt van het referentie-inkomen.

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw stelt elk jaar het in aanmerking te nemen referentie-inkomen 
vast.

Indien er waarborg verleend wordt, verplicht de reder of viskweker er zich toe een bedrijfsboekhouding bij te 
houden overeenkomstig de bepalingen opgelegd door de Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw.

HOOFDSTUK III. - Steun aan investeringen van reders en viskwekers.

Artikel 8. De natuurlijke persoon die het bewijs aanbrengt dat hij een voldoende vakbekwaamheid bezit zoals die door 
de Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw gedefinieerd is of de rechtspersoon bedoeld in artikel 3, waar
van de werkende vennoot-bedrijfsleider een voldoende vakbekwaamheid bezit zoals die door de Vlaamse mi
nister bevoegd voor Landbouw bepaald werd, kan voor de financiering van zijn investeringen genieten van 
volgende tegemoetkoming :

1° een financiële tegemoetkoming onder vorm van rentetoelage van maximaal 5 %  of gelijkwaardige kapitaal- 
premie voorzien bij het voormelde besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998. In geval van een ren
tetoelage mag de rente die ten laste blijft van de begunstigde in geen geval minder dan 1 %  bedragen;

2° de waarborg voorzien bij artikel 6 van het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een finan- 
cieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector.

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw stelt de voorwaarden, de duur van de rentetoelage, de duur van 
de waarborg en eventueel de in aanmerking te nemen minimum- en maximuminvesteringen vast. Hij stelt de 
gevallen vast en de mate waarin het equivalent van de steun geheel of gedeeltelijk onder de vorm van uitge
stelde aflossingen mag toegekend worden.

Artikel 9. De reder of viskweker die een tegemoetkoming bedoeld in artikel 8 wenst te genieten dient daartoe een aan
vraag in. Voor rentetoelage en desgevallend overheidswaarborg op een lening dient dit te gebeuren door een 
door het FIVA erkende kredietinstelling.

De aanvraag moet vergezeld zijn van een informatiefiche van het bedrijf tot opstellen van een bedrijfsplan op 
basis van een begroting van het arbeidsinkomen van de werkende vennoten-bedrijfsleiders.
Het bedrijfsplan moet de economische haalbaarheid van de investeringen aantonen.

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw stelt de w ijze vast waarop het in dit artikel bedoelde bedrijfsplan 
en begroting van het arbeidsinkomen dienen opgesteld.

Er kan alleen waarborg verleend worden indien uit de begroting van het arbeidsinkomen blijkt dat het inkomen 
per werkende vennoot-bedrijfsleider ten minste 75 %  bedraagt van het referentie-inkomen.

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw stelt elk jaar het in aanmerking te nemen referentie-inkomen vast.

Indien er waarborg verleend wordt, verplicht de reder of viskweker er zich toe een bedrijfsboek
houding bij te houden overeenkomstig de bepalingen opgelegd door de Vlaamse minister 

bevoegd voor Landbouw.



HOOFDSTUK IV - Maatregelen ten gunste van de visserijbedrijven of vis- 
kweekbedrijven in financiële moeilijkheden.

Artikel 10. De reder of viskweker die het bewijs aanbrengt dat hij financiële moeilijkheden heeft die een gevolg zijn van 
natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen kan genieten van de volgende maatregelen :

1 ° een financiële tegemoetkoming onder vorm van een verlenging van de rentetoelage en de waarborg op le
ningen die reeds van een rentetoelage en waarborg genieten en/of een gelijkwaardige kapitaalpremie;

2° een financiële tegemoetkoming onder vorm van een rentetoelage op een overbruggingskrediet, voorzien bij 
het voormelde besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998. De financiële tegemoetkoming bedraagt 
maximaal 5 %  en de rente die ten laste blijft van de begunstigde mag niet minder dan 1 %  bedragen;

3° de waarborg voorzien bij artikel 6 van het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een finan- 
cieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector.

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw bepaalt de modaliteiten voor de verlenging van de rentetoelage 
en de waarborg en/of de gelijkwaardige kapitaalpremie. Hij stelt de voorwaarden, de duur van de rentetoela
ge, de duur van de waarborg en het in aanmerking te nemen minimum- en maximumbedrag van het over
bruggingskrediet vast. Hij stelt de gevallen vast en de mate waarin een periode van uitgestelde aflossingen mag 
toegekend worden.

Artikel 11. De reder of viskweker die van de bij artikel 10 gestelde maatregelen wenst te genieten dient daartoe een aan
vraag in. Voor rentetoelage en desgevallend overheidswaarborg op een lening dient dit te gebeuren door een 
door het FIVA erkende kredietinstelling.

HOOFDSTUK V - Financiële tegemoetkomingen voor visserij- of aquicultuur- 
coöperaties.

Artikel 12. De visserij- en/of aquicultuurcoöperatie die opgericht is overeenkomstig boek I, titel IX, sectie I, artikel 2 van 
het Wetboek van koophandel kan genieten van een tegemoetkoming indien zij aan de volgende voorwaarden 
voldoet :

a) het voorwerp van de vennootschap moet in hoofdzaak verband houden met de visserij en/of aquicultuur, 
met name met de verwerking en afzet van visserijproducten en/of met de dienstverlening aan de reders en 
viskwekers;

b) de meerderheid van de vennoten moet de activiteit van reder en/of viskweker uitoefenen in hoofdberoep in 
de zin van lid 3 van dit artikel;
of
minstens 50 %  van de stemgerechtigde aandelen moet in handen zijn van reders, viskwekers en/of van één 
of meerdere visserij- en/of aquicultuurcoöperaties die voldoen aan de bepalingen van dit besluit;

c) de vennootschap mag de toetreding of de uitsluiting van vennoten slechts weigeren, onderscheidenlijk uit
spreken, als de betrokkenen niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen of daden 
verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn;

d) de statuten moeten voorzien dat ieder vennoot op de algemene vergaderingen over minstens één stem be
schikt en dat, in het geval van meerdere stemmen per vennoot, het aantal stemmen waarover een vennoot 
beschikt, beperkt wordt tot ten hoogste één tiende van de op de algemene vergadering aan de vertegen
woordigde deelbewijzen verbonden stemmen;

e) het jaarlijks dividend mag 7 %  van het gestort bedrag der aandelen niet overschrijden;
f) de Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw kan steeds, ten einde de vertegenwoordiging van de reders 

en viskwekers en van de jongeren in het bijzonder te verzekeren, bijkomende voorwaarden opleggen be
treffende de samenstelling van de Raad van Bestuur;

De visserij- en/of aquicultuurcoöperatie waarvan de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen in het bezit is 
van één of meerdere andere coöperatieve vennootschappen moet bovengenoemde voorwaarden c en d niet 
vervullen indien deze coöperatieve vennootschappen zelf voldoen aan de voorwaarden 
van voorliggend besluit.



1 ° een financiële tegemoetkoming onder vorm van een rentetoelage van maximaal 5 %  of een gelijkwaardige 
kapitaalpremie voorzien bij het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1998. In geval van een 
rentetoelage mag de rente die ten laste blijft van de begunstigde in geen geval minder dan 1 %  bedragen. 

2° de waarborg voorzien bij het artikel 6 van het decreet 13 mei 1997 houdende oprichting van een financie- 
ringsinstrument voor de Vlaamse visserij en aquicultuursector.

De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw stelt de voorwaarden, de duur van de rentetoelage, de duur van 
de waarborg en eventueel de in aanmerking te nemen minimum- en maximumbedragen inzake investeringen 
en prestaties vast. Hij stelt de gevallen vast en de mate waarin het equivalent van de steun geheel of gedeelte
lijk onder de vorm van uitgestelde aflossingen mag toegekend worden.

Artikel 13. De visserij- en/of aquicultuurcoöperatie die van de bij artikel 12 voorziene tegemoetkoming wenst te genieten 
dient daartoe een aanvraag in. Voor rentetoelage en desgevallend overheidswaarborg op een lening dient dit te 
gebeuren door een door het FIVA erkende kredietinstelling.
De aanvraag moet vergezeld zijn van een informatiefiche van het bedrijf tot opstellen van een bedrijfsplan op 
basis van een previsionele resultatenrekening.
Het bedrijfsplan moet de economische haalbaarheid van de investeringen en de geleverde dienstverlening aan
tonen.

Er kan alleen waarborg verleend worden indien uit de previsionele resultatenrekening blijkt dat middels de be
oogde verrichtingen de coöperatie rendabel zal zijn.

De tegemoetkomingen betreffen:

HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen en slotbepalingen

Artikel 14. De artikelen 55 tot 58 van de wetten op de rijkscomptabiliteit zijn mede van toepassing op de steun bedoeld 
in hoofdstukken II, III, IV en V  van dit besluit.

Artikel 15. De in dit besluit bedoelde tussenkomsten kunnen worden geweigerd aan de aanvragers die een verklaring heb
ben gedaan welke na onderzoek geheel of gedeeltelijk vals is bevonden.

Artikel 1 6. De reder of viskweker die wenst te genieten van de voorziene tegemoetkoming dient zich ertoe te verbinden 
geen andere tegemoetkoming aan te vragen of aangevraagd te hebben onder welke vorm ook voor de verrich
tingen beoogd bij hoofdstukken II en III van dit besluit, die voor gevolg zou hebben dat het niveau van de steun 
bepaald bij artikel 1 6 lid 1. van Verordening (EEG) nr. 3699/93 van de Raad van 23 december 1993 tot vast
stelling van de criteria en voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap in de sector visserij, 
aquicultuur en verwerking van/afzet van de productie ervan, overschreden wordt.

Artikel 1 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 18. De Vlaamse minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juli 1998

De Minister-president van de Vlaamse Regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, 
W. DE MEESTER - DE MEYER

De Vlaamse minister van Economie, K.M.O., Landbouw en Media,
E. VAN RO M PUY



14 juli 1998 - MINISTERIEEL BESLUIT BETREFFENDE STEUN AAN DE INVESTE
RINGEN EN AAN DE INSTALLATIE IN DE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR.

(B.S. 10/12/1998)

DE VLAAM SE MINISTER VAN ECONOM IE, KMO, LA N D B O U W  EN MEDIA,

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 tot oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aqui- 
cultuursector (FIVA);

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van 
de Vlaamse regering, inzonderheid op artikel 27, 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het 
beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie 
in de visserij- en aquicultuursector;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 22 juli 1997;

Gelet op de wetten betreffende de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, gewij
zigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is om onverwijld uitvoering te geven aan voormeld besluit van de Vlaamse regering 
van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector, ten einde 
Verordening (EG) 3699/93 te kunnen toepassen in Vlaanderen, gezien de Vlaamse cofinanciering voor visserijprojecten 
noodzakelijk is voor toekenning van steun vanwege de EU binnen de periode 1994-99 ;

BESLUIT :

Artikel 1. Het minimum-percentage van de aandelen van een rechtspersoon toebehorend aan de werkende vennoten-be- 
drijfsleiders bedoeld in artikel 3, 4 e) van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun 
aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector wordt vastgesteld op : 

minstens 50 %  bij installatie; 
minstens 10 %  in de andere gevallen.

Artikel 2. De minimale beroepsbekwaamheid, bedoeld in artikel 4 van het besluit, wordt bij eerste installatie aangetoond : 
voor de zeevisserij door:
de diploma's en de gehomologeerde of door een examencommissie van de Staat uitgereikte getuigschriften 
van hoger secundair onderwijs, evenals de kwalificatie-get inschriften van het 4e leerjaar secundair onder
wijs, in een afdeling visserij, aangevuld door het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur uitgereikt 
brevet van schipper of van motorist, of een studiebewijs met een van de voorgaande titels gelijkwaardig, en 
voor zover de drager ervan de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft en zich heeft toegelegd op de zeevisserij als 
schipper en/of motorist gedurende :
* ten minste 800 zeedagen bij overname of investering in een vaartuig >  221 kW;
* ten minste 400 zeedagen bij overname of investering in een vaartuig < 221 kW; 
voor de aquicultuur door hetzij :
de diploma's en de gehomologeerde of door een examencommissie van de Staat uitgereikte getuigschriften 
van hoger secundair onderwijs, evenals de kwalificatie-getuigschriften van het 6e leerjaar secundair onder
wijs, in een afdeling landbouw, tuinbouw of aanverwant, de diploma's van het agrarisch hoger onderwijs 
van het korte of van het lange type, de diploma's van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs af
deling land- en tuinbouw, de diploma's van landbouwkundig ingenieur, van bio-ingenieur of ingenieur 
voor de scheikunde en landbouwindustrieën of licentiaat biologie, of een studiebewijs met een 
van de voorgaande titels gelijkwaardig;



de diploma's en de gehomologeerde of door een examencommissie van de Staat uitgereikte getuigschriften 
van hoger secundair onderwijs, de diploma's van het hoger onderwijs van het korte of van het lange type 
en de diploma's van universitair onderwijs, buiten deze hiervoor vernoemd of een studiebewijs met een van 
de voorgaande titels gelijkwaardig, voor zover de drager van die diploma's of getuigschriften zich toegelegd 
heeft op de aquicultuurproductie gedurende ten minste 2 jaar.

Artikel 3. De minimale beroepsbekwaamheid, bedoeld in artikel 4 van het besluit, wordt voor investeringsverrichtingen 
aangetoond:

voor de zeevisserij door :
• de diploma's en de gehomologeerde of door een examencommissie van de Staat uitgereikte getuig

schriften van hoger secundair onderwijs, evenals de kwalificatie-getuigschriften van het 4e leerjaar se
cundair onderwijs, in een afdeling visserij, aangevuld door het door het Ministerie van Verkeer en 
Infrastructuur uitgereikt brevet van schipper of van motorist, of een studiebewijs met een van de voor
gaande titels gelijkwaardig, en voor zover de drager ervan de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft en zich 
heeft toegelegd op de zeevisserij als schipper en/of motorist gedurende :
* ten minste 800 zeedagen bij overname of investering in een vaartuig >  221 kW;
* ten minste 400 zeedagen bij overname of investering in een vaartuig < 221 kW; 
ofwel

• 5 jaar ervaring als bedrijfsleider in een visserijbedrijf en/of zich gedurende 5 jaar hebben toegelegd op 
de zeevisserij;

voor de aquicultuur door :
• de diploma's en de gehomologeerde of door een examencommissie van de Staat uitgereikte getuig

schriften van hoger secundair onderwijs, evenals de kwalificatiegetuigschriften van het 6e leerjaar se
cundair onderwijs, in een afdeling landbouw, tuinbouw of aanverwant, de diploma's van het agrarisch 
hoger onderwijs van het korte of van het lange type, de diploma's van geaggregeerde voor het lager se
cundair onderwijs afdeling land- en tuinbouw, de diploma's van landbouwkundig ingenieur, van bio- 
ingenieur of ingenieur voor de scheikunde en landbouwindustrieën of licentiaat biologie, of een stu
diebewijs met een van de voorgaande titels gelijkwaardig;

• de diploma's en de gehomologeerde of door een examencommissie van de Staat uitgereikte getuig
schriften van hoger secundair onderwijs, de diploma's van het hoger onderwijs van het korte of van het 
lange type en de diploma's van universitair onderwijs, buiten deze hierboven vernoemd, evenals de di
ploma's en de gehomologeerde of door een examencommissie van de Staat uitgereikte getuigschriften 
van lager secundair onderwijs, en de kwalificatiegetuigschriften afgeleverd na minimum 4 leerjaren van 
het secundair onderwijs, in een afdeling landbouw, tuinbouw of aanverwant, of een studiebewijs met 
een van de voorgaande titels gelijkwaardig, voor zover de drager van die diploma's of getuigschriften 
zich toegelegd heeft op de aquicultuurproductie gedurende ten minste 2 jaar;

• 5 jaar ervaring in de aquicultuursector;

Artikel 4. Het referentie-inkomen, bedoeld in de bij artikelen 7 en 9 van het besluit is vastgesteld op 1.225.000 BEF voor 
het jaar 1998.

Artikel 5. Het bij artikel 7 en 9 van hetzelfde besluit van de Vlaamse regering bedoelde bedrijfsplan omvat overeenkom
stig model in bijlage I :

een beschrijving van de toestand van het bedrijf bij het begin van het bedrijfsplan; 
een beschrijving en verantwoording van de nagestreefde verbetering;
een beschrijving van de financiëel-economische toestand van het bedrijf bij de voltooiing van het bedrijfs
plan op basis van een begroting van het arbeidsinkomen van de werkende vennoten-bedrijfsleiders.

Artikel 6. De in artikelen 7 en 9 van hetzelfde besluit van de Vlaamse regering bedoelde begroting wordt opgesteld over
eenkomstig het model in bijlage II.

Artikel 7. De in artikelen 5, 6, 8, 10 en 12 van hetzelfde besluit van de Vlaamse regering voorziene voorwaarden, duur 
van de rentetoeslag en van de waarborg maken het voorwerp uit van bijlage III.



Artikel 8. De in artikelen 5, 6, 8, 10 en 12 van hetzelfde besluit van de Vlaamse regering bedoelde minimum investering 
of verrichting is vastgesteld op 500.000 BEF. De in dezelfde artikelen bedoelde maxima maken het voorwerp 
uit van bijlage III.

Artikel 9. Op aanvraag van de kredietinstelling kan een uitgestelde aflossing van 1 jaar worden toegekend indien aange
toond wordt dat een te snelle terugbetaling van het kapitaal de realisatie van de doelstelling van de verrichtin
gen in gevaar brengt, of om tegemoet te komen aan bijzondere moeilijkheden ondervonden door de reders en 
viskwekers.

Artikel 10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Brussel,!4 juli 1998.

De Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media,

(getekend)
Eric VAN ROM PUY



Bijlage la

Bedrijfsplan Visserijbedrijf

NAAM EN ADRES AAN VRAG ER :

NAAM  EN ADRES BEDR1IF (Rederij):

BESCH RIIV IN G  VAN HET BEDRIIF :

Vaartuigen Type
vaartuig

Tonnen-
maat

bouwjaar
vaartuig

vermogen
hoofd
motor

bouwjaar
motor

aantal
bemannings

ledenNaam Nr.

STRU CTU RELE TEKO RTKO M IN G EN  IN HET BEDRIIF :

76



OVERZICHT INVESTERINGEN :

Omschrijving kosten (BF) (excl. BTW) B.T.W. (BF)

V ER A N TW O O R D IN G  NAGESTREEFPE VERBETERING

FIN A N C IEEL-ECO N O M ISC H E TO ESTAN D  BEDRIIF NA IN VESTERIN G O P BASIS VAN DE B EG RO 
TIN G  VAN HET ARBEIDSIN KO M EN

H A N D TEKEN IN G  AAN VRAG ER

ADVIES AM BTENAAR

HANDTEKENING AMBTENAAR



Bijlage lb
Bedrijfsplan Aquicultuurbedrijf

NAAM  EN ADRES AAN VRAG ER :

NAAM EN ADRES BEDRIIF

BESCH RIIV IN G  VAN HET BEDRIIF :

Bedrijfsstructuur Aantal vijvers 
bakken

Oppervlakte (m2) 
of inhoud (m3)

Jaar van in 
gebruikname

Productie
capaciteit in ton

extensieve teelt (vijvers)

intensieve teelt (bakken)

STRU CTU RELE TEKO RTKO M IN G EN  IN HET BEDRIIF :



OVERZICHT INVESTERINGEN :

Om schrijving kosten (BF) (excl. BTW) B.T.W. (BF)

V ER A N TW O O R D IN G  NAGESTREEFDE VERBETERING

FIN A N C IEEL-ECO N O M ISC H E TO ESTA N D  BFDRIIF NA IN VESTERIN G  O P BASIS VAN DE B EG R O 
TIN G  VAN HET ARBEIDSIN KO M EN

H A N D TEK FN IN G  AAN VRAG FR

ADVIES AM BTENAAR

HANDTEKENING AMBTENAAR



Bijlage lia

Begroting van het arbeidsinkomen van de werkende vennoten-bedrijfsleiders (visserijbedrijf)
(rekening houdend met het effect van de investering op de rendabiliteit)

1. Bedrijfsopbrengsten

Om zet 19.. (*)
ton BF

1.1. Aanlandingen

Tong ..............%
Schol o/...................  /o

Kabeljauw 0/................... /o

Garnaal ..............%
..............%

andere ..............%

1.2. Andere Bedrijfsopbrengsten

(specifiëren).................

Totale bedrijfsopbrengsten

2. Te betalen bedrijfskosten

BF

- Lonen en sociale lasten (**)
- Los- en verkoopskosten
- Brandstof en smeerolie
-Vistuig en onderhoud
- Huur materieel en uitrusting
- andere

Totaal

(*) eerste jaar na investeringen

(**) niet inbegrepen lonen en sociale lasten van de werkende vennoten-bedrijfsleiders



3. Aangerekende kosten van het bedrijf (afschrijvingen en intresten)

Aard van de goederen waarde in F. afschrijvingen 
in F.

intrest van het 
geinvest.kapitaal in F.

Vaartuig(en) (1) (2) (3)

Gebouwen (1) (2) (3)

Installaties, machines en uitrusting (1) (2) (3)

T O T A A L

1 ) Het bedrag is gelijk aan de vervangingswaarde (= de prijs die zou moeten betaald worden om een gelijkaardig goed 
aan te schaffen).

2) Voor de gebouwen, vaartuigen en het materieel wordt een afschrijving berekend van respectievelijk 7%, 7%  en 9
%.

3) te berekenen aan 6 %  op de vervangingswaarde met een reductiecoëfficiënt van 55 pet.

4. Arbeidsinkomen

Arbeidsinkomen 
van het bedrijf (1 )

Aantal
VAK

Arbeids
inkomen A A K

Referentie-
inkom enAAK

%  arbeidsinkomen VAK/ 
referentie-inkomen

x .. .  % . (4) (4) (3) 0/............ /0

Opmerkingen

d e ..................19

Handtekening van de bevoegde ambtenaar

1) Arbeidsinkomen van het bedrijf: Bruto bedrijfsresultaat- aangerekende kosten

2) Om het aantal VAK te bekomen, dient men de nodige arbeidstijd van de bedrijfsleiders-vennoten (aan wal of op 
zee) voor het bedrijf per jaar te ramen en
- het aantal uren aan wal te delen door 1.800;
- het aantal dagen op zee te delen door 150.
Eén fysische arbeidskracht kan evenwel nooit meer dan 1 VAK vertegenwoordigen.

3) Gezien de inkomens evolueren in de tijd dient op het referentie-inkomen per VAK een jaarlijkse groeiindex toege
past te worden rekening houdend met de einddatum van het bedrijfsplan.

4) Teneinde het berekend arbeidsinkomen van de begroting vergelijkbaar te maken met het refe
rentie-inkomen, dient het berekend arbeidsinkomen met X pet. te worden aangepast, gezien 
de berekening gebaseerd is op gegevens uit het verleden en gelet op het feit dat de inkomens 
binnen de sector eveneens evolueren in de tijd.



Begroting van het arbeidsinkomen van de werkende vennoten-bedrijfsleiders (viskweekbedrijf) (reke
ning houdend met het effect van de investering op de rendabiliteit)

1. Bedrijfsopbrengsten

Bijlage lib
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2. Te betalen bedrijfskosten

19. .(*)

Handelsgoederen, grond en hulpstoffen

* uitgangsmateriaal (kweekvis)

* voeder

* andere

Diensten en diverse goederen

* betaalde pacht/huur

* werk door derden

* andere

Lonen en sociale lasten (**)

Totaal

(*) eerste jaar na investeringen

(**) niet inbegrepen lonen en sociale lasten van de werkende vennoten-bedrijfsleiders

3. Aangerekende kosten van het bedrijf (afschrijvingen en intresten)

Aard van de goederen waarde in F. afschrijvingen 
in F.

intrest van het geinvest. 
kapitaal in F.

Gebouwen O) (2) (3)

infrastructuur (1) (2) (3)

materieel (1) (2) (3)

visstock * * * * * * (4)

TO TAAL

1) Het bedrag is gelijk aan de vervangingswaarde (= de prijs die zou moeten betaald worden om een gelijkaardig goed 
aan te schaffen).

2) Enkel voor de gebouwen, infrastructuur en het materieel wordt een afschrijving berekend van respectievelijk
7 %, 7%  en 9 %.

3) Te berekenen aan 6 %  op de vervangingswaarde met een reductiecoëfficiënt van 55 pet.
4) De op de totale waarde van de visstock toe te passen rentevoet bedraagt 6 %.



4. Arbeidsinkomen

Arbeidsinkomen 
van het bedrijf

(1)

Aantal VAK

(2)

Arbeidsinkomen/
VAK

Referentie-
inkomen/VAK

%  arbeidsinkomen 
VAK/ referentie- 
inkomen

x ........ % . (4) (4) (3) O/........  /0

Opmerkingen

d e ..................19

Handtekening van de bevoegde ambtenaar

1 ) Arbeidsinkomen van het bedrijf: Bruto bedrijfsresultaat- aangerekende kosten

2) Om het aantal VAK te bekomen, dient men de nodige arbeidsuren van de bedrijfsleiders-vennoten voor het bedrijf per 
jaar te ramen en dit aantal uren te delen door 1.800.
Eén fysische arbeidskracht kan evenwel nooit meer dan 1 VAK vertegenwoordigen.

3) Gezien de inkomens evolueren in de tijd dient op het referentie-inkomen per VAK een jaarlijkse groeiindex toegepast 
te worden rekening houdend met de einddatum van het bedrijfsplan.

4) Teneinde het berekend arbeidsinkomen van de begroting vergelijkbaar te maken met het referentie-inkomen, dient het 
berekend arbeidsinkomen met X pet. te worden aangepast, gezien de berekening gebaseerd is op gegevens uit het ver
leden en gelet op het feit dat de inkomens binnen de sector eveneens evolueren in de tijd.
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Bijlage III
MODALITEITEN VAN TUSSENKOMST VAN HET FIVA

IN VESTERIN G M AXIM ALE M AXIM ALE V O O RW A A RD EN
D U U R W A ARBO RG

RENTETOE- (1)
LAGE (1)

1. Bouw van vissersvaartuigen 15* 15*
door bestaande rederijen

rederij minstens 2 jaar
2. Modernisering van vissers- 7 10 opgericht

vaartuigen

3. Aankoop van een 7 10 aankoop uitsluitend ter
vissersvaartuig door vervanging van een vaartuig dat
bestaande rederij (°) aan de vloot 

werd onttrokken

4. Aankoop van een -| Q * * * 10***
vaartuig als eerste 
installatie (°)

5. Bouw van een vaartuig 15* 15* aanvraag binnen de 2 jaar na vestiging als
als eerste installatie reder

fiscaal en sociaal statuut aannemen van 
reder in hoofdberoep

6. Modernisering van een
vaartuig bij eerste installatie 10** 10**

7. Overname viskweekbedrijf 10 10 beperkt tot overname bedrijfsbekleding 
binnen de 2 jaar na 1 e vestiging fiscaal en 
sociaal statuut aannemen van viskweker in
hoofdberoep

8. Aankoop bedrijfsgebouwen 10 10

9. Modernisering van
aquicultuurbedrijven 
- gebouwen 10 10
- installaties 7 10

10 Steun aan coöperaties
- gebouwen 10 10
- milieuinvesteringen 10 10
- machines 7 10

* plus eventueel 1 jaar vrijstelling zonder verlenging van de tussenkomst;
** plus eventueel 1 jaar vrijstelling met verlenging van de tussenkomst binnen 2 jaar na 1e installatie door aankoop van 

het vaartuig.
*** plus eventueel 1 jaar vrijstelling met verlenging van de tussenkomst.

(°) De steun moet betrekking hebben op vaartuigen die in voldoende goede staat zijn om nog gedurende ten minste tien 
jaar te worden gebruikt, waarbij voor vaartuigen ouder dan 10 jaar uit een individueel onderzoek zal moeten blij
ken dat minstens een activiteitsduur verzekerd wordt overeenkomend met de duur van de overheidswaarborg.
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(1 ) De steun zal beperkt worden:

- rekening houdend met navolgende investeringsplafonds:

Aankoop vaartuig of nieuwbouw vaartuig: voor vissersvaartuigen in staal of glasvezel 
(omrekeningskoers 1 Ecu = 40,2657):

< 10 GT 93.013 F. + 630.138 F./GT

1 0 -2 5  GT 3.216.726 F. + 317.797 F./GT

25 - 100 GT 4.340.642 F. + 272.840 F./GT

1 0 0 -3 0 0  GT 13.424.987 F. + 181.996 F./GT

300 - 500 GT 3.563.487 F. + 148.201 F./GT

+ 500 GT 257.164.710 F. + 80.999 F./GT

(voor vaartuigen in andere materialen zijn de plafonds een factor 1,4 lager)

Modernisering van een vaartuig : 50 %  van voormelde bedragen.

- bij aankoop van een vaartuig en in geval van gecombineerde steun FIOV/FIVA wordt de regionale steun beperkt tot maxi
maal 20 %  van voormelde plafonds.
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9 MEI 2003 - BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 7 JULI 1998 HOUDENDE VAST
STELLING VAN DE REGELEN TOT DE WERKING EN HET BEHEER VAN HET 
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ EN AQUICULTUUR

(B.S. 2/6/2003)

DE VLAAM SE REGERING,

Gelet op het decreet van 13 mei 1 997 tot oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aqui- 
cultuursector, inzonderheid op de artikelen 6, 7, §2, en 12;

Gelet op het decreet van 16 december 1997 houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse 
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het 
beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector;

Gelet op de Europese Richtsnoeren van 29 november 2000 (2001/C 19/05) voor het onderzoek van de steunmaatregelen 
van de staten in de visserij- en aquacultuursector;

Gelet op verordening (EG) nr. 2792/99 van de Raad van 1 7 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen 
en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector;

Overwegende dat de Europese Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op 
staatssteun in de vorm van garanties heeft medegedeeld dat een percentage van ten minste 20 %  dat niet door een staats
garantie wordt gedekt als een passende grens wordt beschouwd opdat de medeverantwoordelijkheid van de kredietgever 
de risico's verbonden aan de leningen tot een minimum zou beperken;

Overwegende dat de in Belgische frank vermelde bedragen moeten omgezet worden in euro ingevolge de definitieve fase 
van de invoering van de Europese eenheidsmunt vanaf 1 januari 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 mei 2003;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse Regering, op 1 7 mei 2003, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van 
State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 33.534/3, gegeven op 19 november 2003, met toepassing van artikel 84, eer
ste lid, 1 °, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging,

BESLUIT :

Artikel 1. In artikel 11, §1, van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststelling van de regelen 
tot de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij en aquicultuur worden 
de woorden "maximaal 90 %" vervangen door de woorden "maximaal 80 %".

Artikel 2. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt §3 vervangen door wat volgt:
"§3. Het verlenen van de waarborg door het FIVA is afhankelijk van het betalen door de begunstigde, via de be
trokken kredietinstelling, van de bijdrage, bedoeld in artikel 8 van het decreet van 16 december 1997 houdende 
bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap."



Artikel. 3. In artikel 2, 11 en 13 van hetzelfde besluit worden de in Belgische frank uitgedrukte bedragen die in de twee
de kolom van onderstaande tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen, vermeld 
in de derde kolom van onderstaande tabel.

Artikel BEF EUR

Art. 2, eerste streepje 250.000 6.250

Art. 11, §4, tweede lid 1.000 25

Art. 13, §4 500.000 12.500

Artikel 4. Aan artikel 13, § 4, van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"Wanneer de betreffende instelling de borgsom vóór 1 januari 2003 in Belgische frank heeft gestort, gebeurt de 
terugbetaling aan de mathematische tegenwaarde ervan in euro. In geen geval zal de terug te betalen borgsom 
meer bedragen dan het werkelijk gestorte bedrag of de mathematische tegenwaarde ervan in euro."

Artikel 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.
De in euro vermelde bedragen, bedoeld in de derde kolom van de tabel in artikel 2, zijn van toepassing op al
le transacties die na die datum verricht worden, ongeacht het tijdstip van de actie waarop zij betrekking heb
ben. Hiertoe bepaalt het tijdstip van de transactie het gebruik van de bedragen, vermeld in euro, als bedoeld in 
de derde kolom van de tabel in artikel 2, ongeacht het tijdstip van de actie waarop de transactie is gebeurd.

Artikel 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 mei 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, 

Vera D U A



9 MEI 2003 - BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN HET 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 7 JULI 1998 BETREFFENDE STEUN 
AAN DE INVESTERINGEN EN AAN DE INSTALLATIE IN DE VISSERIJ- EN 
AQUICULTUURSECTOR (B.S. 2/6/2003)

DE VLAAM SE REGERING,

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 tot oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aqui
cultuursector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie 
in de visserij- en aquicultuursector, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op de Europese Richtsnoeren van 29 november 2000 (2001 /C 19/05) voor het onderzoek van de steunmaatregelen 
van de staten in de visserij- en aquacultuursector;

Gelet op verordening (EG) nr. 2792/99 van de Raad van 1 7 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen 
en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector;

Overwegende dat de in Belgische frank vermelde bedragen moeten omgezet worden in euro ingevolge de definitieve fase 
van de invoering van de Europese eenheidsmunt vanaf 1 januari 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 mei 2003;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse Regering, op 1 7 mei 2003, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van 
State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 33.532/3, gegeven op, gegeven op 19 november 2003, met toepassing van 
artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

O p voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw; 

Na beraadslaging,

BESLUIT :

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan
de installatie in de visserij- en aquicultuursector, wordt vervangen door wat volgt:
"Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder rechthebbende verstaan:
1° de reder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een visserijbedrijf uitbaat en die activiteit in

hoofdberoep uitoefent;
2° de viskweker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een viskweekbedrijf uitbaat en die acti

viteit in hoofdberoep uitoefent;
3° de reder-viskweker: de reder, bedoeld in 1°, die een aanvullende activiteit van viskweek uitoefent

waarvan de bedrijfsopbrengsten minstens 10 %  van zijn totale bedrijfsopbrengsten bedragen;
4° de landbouwer-viskweker: de landbouwer, bedoeld in artikel 1, 1°  van het besluit van de Vlaamse

regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de 
landbouw, die een aanvullende activiteit van viskweek uitoefent waarvan de bedrijfsopbrengsten 
minstens 10 %  van zijn totale bedrijfsopbrengsten bedragen."

Artikel 2. In het artikel 5 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Artikel 3. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.



Artikel 4. In artikel artikel 8 van hetzelfde besluit wordt de inleidende zin vervangen door wat volgt:
"Art. 8. De rechthebbende, bedoeld in artikel 1, kan voor de financiering van zijn investeringen genieten van 
volgende tegemoetkoming:"

Artikel 5. In de artikelen 5, eerste lid, 1°, 8, eerste lid, 1°, en 12, derde lid, 1°, van hetzelfde besluit wordt telkens het 
woord "gelijkwaardige" vervangen door het woord "overeenkomende".

Artikel 6. In de artikelen 8, eerste lid, 1 °, en 12, derde lid, 1 °, van hetzelfde besluit wordt tussen de eerste en de tweede 
zin telkens een nieuwe zin ingevoegd, die luidt als volgt:
"Zowel de rentetoelage als de overeenkomende kapitaalpremie kunnen worden aangevuld door een bijko
mende subsidie als ecobonus onder de vorm van een aanvullende kapitaalpremie.11

Artikel 7. In het artikel 5 van hetzelfde besluit wordt het laatste lid vervangen door wat volgt:
"De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, stelt de voorwaarden, de duur van de rentetoelage 
en de hoogte van de overeenkomende kapitaalpremie, de duur van de waarborg en eventueel de in aanmer
king te nemen minimum- en maximumbedragen inzake eerste vestiging vast. Hij stelt de gevallen vast en de 
mate waarin het equivalent van de steun geheel of gedeeltelijk onder de vorm van uitgestelde aflossingen mag 
worden toegekend."

Artikel 8. In artikel 8 en 12 van hetzelfde besluit wordt telkens het laatste lid vervangen door wat volgt:
"De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, stelt de voorwaarden, de duur van de rentetoelage 
en de hoogte van de overeenkomende kapitaalpremie, de duur van de waarborg en eventueel de in aanmer
king te nemen minimum en maximuminvesteringen vast. Hij stelt de gevallen vast en de mate waarin het equi
valent van de steun geheel of gedeeltelijk onder de vorm van uitgestelde aflossingen mag worden toegekend en 
bepaalt de voorwaarden waaronder een bijkomende subsidie als ecobonus onder de vorm van een aanvullen
de kapitaalpremie kan worden bekomen, evenals de hoogte ervan."

Artikel 9. In de artikelen 9, 10 en 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "reder of viskweker" vervangen door het 
woord "rechthebbende".

Artikel 10. Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
"Art.16. De rechthebbende, bedoeld in artikel 1, of de visserij- en/of aquicultuurcoöperatie, bedoeld in artikel 
12, die wenst te genieten van de voorziene tegemoetkoming dient zich ertoe te verbinden geen andere tege
moetkoming aan te vragen of aangevraagd te hebben onder welke vorm ook voor de verrichtingen beoogd bij 
hoofdstukken II, III en V  van dit besluit, tenzij aanvragen voor FlOV-steun in het kader van de verordening (EG) 
nr. 2792/99 van de Raad van 1 7 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden 
voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector.

Artikel 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 12. De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 mei 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Vera D U A



27 JUNI 2003 - MINISTERIEEL BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL 
BESLUIT VAN 14 JULI 1998 BETREFFENDE STEUN AAN DE INVESTERINGEN EN 
AAN DE INSTALLATIE IN DE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR

(B.S. 28/7/2003)

DE VLAAM SE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LA N D B O U W  EN O NTW IKKELIN GSSAM EN W ERKING ,

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 tot oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aqui
cultuursector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie 
in de visserij- en aquicultuursector, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de 
Vlaamse regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visse
rij- en aquicultuursector;

Gelet op de Europese Richtsnoeren van 29 november 2000 (2001/C 19/05) voor het onderzoek van de steunmaatregelen 
van de staten in de visserij- en aquacultuursector;

Overwegende dat de verordening (EG) nr. 2792/99 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de uitvoe
ringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector voor bepaalde aspec
ten van toepassing is op de steunregelingen van de lidstaten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 mei 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, vervangen bij 
de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 14 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de vis
serij- en aquicultuursector zonder uitstel dient te worden gewijzigd aangezien de Vlaamse regelgeving betreffende de visserij
en aquicultuur niet alleen aan het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en 
aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector, zoals laatst gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 
2003, dient te worden aangepast, maar ook, met ingang van 1 januari 2003, aan de invoering van de euro.

BESLUIT :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 14 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de 
visserij- en aquicultuursector wordt een artikel 3bis en 3ter ingevoegd, die luiden als volgt:
"Artikel 3bis. De natuurlijke persoon of de werkende vennoot-bedrijfsleider van de vennootschap die geniet van 
de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende 
steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector, dient op het ogenblik van 
de subsidieaanvraag sedert meer dan vijfjaar in België te zijn gedomicilieerd.
Artikel 3ter. De rechthebbende die geniet van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 8 en 10 van hetzelfde be
sluit, dient op het ogenblik van de subsidieaanvraag in België te zijn gedomicilieerd. Indien de rechthebbende 
een rechtspersoon is, geldt deze verplichting voor de werkende vennoot-bedrijfsleider van de rechthebbende".

Artikel 2. In art. 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "1.225.000 BEF voor het jaar 1998" vervangen door de woor
den "33.800 EUR vanaf het jaar 2003".

Artikel 3. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "500 000 BEF" vervangen door de woorden "12.500 EUR". 

Artikel 4. In hetzelfde besluit wordt een artikel 8bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 8bis. §1. De bijkomende subsidie als ecobonus, bedoeld in de artikelen 8 en 12 van het besluit van de 

Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in 
de visserij- en aquicultuursector, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 
2003, bedraagt 10 %. Zij zal in voorkomend geval verminderd worden zodat het totaal van 
de subsidie, toegekend door het FIVA, het niveau van 25 %  niet overschrijdt."

—



§2. De bijkomende subsidie als ecobonus wordt toegekend voor de volgende milieu-investeringen:
1 ° installatie van materieel voor energiebesparende en alternatieve visserijtechnieken andere dan de traditio

nele technieken, zoals plankenvisserij, twinrigging, drie- en vierlingnetten, snorrevod, seinevisserij, jigging 
en krabbepotten;

2° installatie van een nieuwe motor of hulpmotor, zonder toename van het nominaal vermogen van de hoofd
motor en voor zover er in de motorspecificaties een substantiële daling van het verbruik wordt aangetoond;

3° investeringen gericht op een beperking van het energieverbruik bij boomkorvisserij;
4° navigatieapparatuur, meet- en registratieapparatuur voor installaties die kunnen bijdragen tot energiebe

sparing, veiligheid en efficiënter gebruik van het vissersschip, evenals voor het opvolgen van de motoren, 
in het bijzonder van op afstand;

5° investeringen in visbehandelingsinstallaties aan boord;
6° investeringen voor het verzamelen en/of conditioneren van afgedankt materieel zoals netten, kabels, olie 

en afval op vissersvaartuigen en in vissershavens;
7° investeringen in waterbesparing, energiebesparing, waterzuivering en de nodige meet- en registratieappa

ratuur bij aquicultuurbedrijven;
8° investeringen in waterbesparing, energiebesparing, waterzuivering en de nodige meet- en registratieappa

ratuur bij coöperaties van reders en/of viskwekers.

Artikel 5. In de bijlage la, lb, lia, llb van hetzelfde besluit worden de afkortingen "BF" en "F" telkens vervangen door de
afkorting "EUR".

Artikel 6. Bijlage III van hetzelfde besluit met betrekking tot de modaliteiten van tussenkomst wordt vervangen door wat 
volgt:

Bijlage III MODALITEITEN VAN TUSSENKOMST VAN HET FIVA 
(exclusief ecobonus)

IN V E ST E R IN G E N M ET E IG EN VO O RW AARDENG E FIN A N C IE R D M ET L E N IN G E N M ID D E L E N

IN V E ST E R IN G
M AX.

D U U R R E N T E -  
TO ELAG E (1 )

M AX. D U U R  
W AARBORG (1 )

O V E R E E N 
K O M E N D E  KAPT  

TAAL-PREM IE
1. Bouw van vissers- 10* 10* 25 % rederij minstens 2 jaar

vaartuigen door 
bestaande rederijen

opgericht

2 . Modernisering van 5 10 15 %
vissersvaartuigen

3. Aankoop van een 7 10 20% aankoop uitsluitend ter
vissersvaartuig door 
bestaande rederij (°)

vervanging van een vaartuig 
dat aan de vloot werd
onttrokken

4. Aankoop van een 10* 10* 20 % aanvraag binnen de 2 jaar
vaartuig als eerste na vestiging als rederinstallatie (°) fiscaal en sociaal statuut 

aannemen van reder in
5. Bouw van een 10* 10* 25 % hoofdberoepvaartuig als eerste 

installatie
6. Modernisering van 10** 10** 20%

een vaartuig bij eerste 
installatie

7. Bouw en aankoop 10 10 25 %
bedrijfsgebouwen

8. Inrichting en
modernisering van 
aquicultuurbedrijven 

- gebouwen 10 10 25 %- installaties 5 10 15%
9. Steun aan

coöperaties
- gebouwen 10 10 25 %
- machines 5 10 15 %



* plus eventueel 1 jaar vrijste lling met verlenging van de tussenkomst.

** plus eventueel 1 jaar vrijstelling met verlenging van de tussenkomst binnen 2 jaar na 1e installatie door aankoop van het vaartuig.

(°) De steun moet betrekking hebben op vaartuigen die in voldoende goede staat zijn  om nog gedurende ten minste tien jaar te worden 

gebruikt, waarbij voor vaartuigen ouder dan 10 jaar uit een individueel onderzoek zal moeten blijken dat minstens een activiteitsduur ver

zekerd w ordt overeenkomend met de duur van de overheidswaarborg.

De kapitaalpremie bedraagt 12% ipv 20 % wanneer de overeenkomstige rentesubsidie 3 % i.p.v. 5 % zou bedragen.

(1)
1° De steun zal beperkt worden rekening houdend met navolgende investeringsplafonds: 

a) nieuwbouw vaartuig:

< 10 BT 4000 EUR + 22.000 EUR/BT

1 0 -2 5  BT 124.000 EUR + 10.000 EUR/BT

25 - 100 BT 164.000 EUR + 8400 EUR/BT

100- 300 BT 464.000 EUR + 5400 EUR/BT

300 - 500 BT 764.000 EUR + 4400 EUR/BT

+ 500 BT 1.764.000 EUR + 2400 EUR/BT

b) Modernisering van een vaartuig:
50 %  van voormelde bedragen.

2° in geval van gecombineerde steun FIOV/FIVA wordt de regionale steun beperkt tot maximaal 25 %  van 
voormelde plafonds;

3° bij aankoop van een vaartuig bedraagt de regionale steun maximaal 20 %  van de aankoopprijs, beperkt tot 
voormelde plafonds."

Artikel 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Brussel, 27 juni 2003.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,

(get.)
Ludo SANNEN
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24 november 1993 - BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE 
ONDERSTEUNING VAN DE ZEEVISSERIJ EN DE AQUICULTUUR

(B.S. 16.6.1994)

DE VLAAM SE REGERING,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 
en goedgekeurd door de wet van 2 december 1957;

Gelet op de verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad van 18 december 1986 inzake communautaire acties voor verbe
tering en aanpassing van de structuur van de visserij en de aquicultuur, gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 3944/90 van 
de Raad van 20 december 1990, verordening (EEG) nr2794/92 van de Raad van 21 september 1992 en verordening (EEG) 
nr. 3946/92 van de Raad van 19 december 1992;

Gelet op de verordening (EEG) nr. 2080/93 van de Raad van 20 juli 1993 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoe
ring van verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot het financieringsinstrument voor de oriëntatie van de Visserij 
(FIOV);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 30 oktober 1991 tot toekenning van een beëindigingspremie voor de 
vaartuigen die onttrokken worden aan de zeevisserijactiviteit;

Gelet op akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting, gegeven op 9 en 23 november 1993;

O p voorstel van de Vlaamse minister van Economie, K.M.O, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen;

Na beraadslaging;

BESLUIT :

HOOFDSTUK I. -  Aanpassing van de vangstcapaciteit

Afdeling 1. -  Toekenning van een beëindigingspremie

Artikel 1.
§ 1. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, kan voor de definitieve beëindiging van de 

zeevisserijactiviteit van bepaalde vissersvaartuigen een beëindigingspremie toekennen.
§ 2. De definitieve beëindiging van de zeevisserijactiviteit bestaat uit 

1 ° de sloop van het vaartuig
2° de definitieve overbrenging van het vaartuig naar een niet-EG lidstaat, voor zover deze overbrenging 

niet strijdig is met de internationale akkoorden inzake instandhouding en beheer van visserijbestan- 
den;

3° de definitieve bestemming van het vaartuig in de wateren van de Europese gemeenschap voor andere 
doeleinden dan de visserij.

Artikel 2.
§ 1 De verdere toekenningsvoorwaarden met betrekking tot de vaartuigen, de forfaitaire bedragen op basis van 

de tonnenmaat en ouderdom van de vaartuigen en de aanvraag- en betalingsvoorwaarden van de beëin
digingspremie worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid vastgesteld binnen 
de ter zake geldende Europese gemeenschapswetgeving.

§ 2. Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, kan een lagere beëindigingspremie toekennen 
dan die maximaal vastgesteld door de Europese gemeenschap.

De beëindigingspremie wordt toegekend rekening houdend met de door de Europese gemeenschap opgeleg
de afbouw van de vissersvloot in het kader van het van toepassing zijnde meerjarige oriëntatieprogramma voor 

de Belgische vissersvloot en wordt in de tijd beperkt tot 31 december 1995.

Artikel 3.

I nu



Afdeling 2. -  Toekenning van een stillegpremie
Artikel 4.

§1 De Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, kan voor de tijdelijke stillegging van de zee- 
visserijactiviteit van bepaalde vissersvaartuigen een stillegpremie toekennen.

§2 Stilliging houdt in dat een vaartuig per kalenderjaar minstens 45 en hoogstens 150 dagen extra stilligt, op 
basis van een vooraf ingediend stilligplan waarin de stillegperiodes aangegeven worden.
De totale extra uur van stilliging van een vaartuig waarvoor stilligpremies zijn toegekend, mag ten hoogste 
400 dagen bedragen.

§3 De totale tijdelijke stilliging heeft betrekking op maximum 10 procent van de Belgische vissersvloot per ka
lenderjaar.

Artikel 5. De toekenning van de stilligpremie moet passen in het van toepassing zijnde meerjarig oriëntatieprogramma 
voor de Belgische vissersvloot.
De toepassing van de toekenning van de stillegpremie wordt geëvalueerd na 1 januari 1995.

Artikel 6. De verdere toekenningsvoorwaarden met betrekking tot de vaartuigen, de forfaitaire bedragen op basis van de 
tonnenmaat en ouderdom van de vaartuigen en de betalingsvoorwaarden van de stillegpremie worden door de 
Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, vastgesteld binnen de ter zake geldende Europese ge
meenschapswetgeving.

HOOFDSTUK II. -  Experimentele visserij

Afdeling 1. -  Toekenning van een beëindigingspremie

Artikel 7.
§ 1. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, kan tijdelijke financiële steun verlenen voor 

experimentele visserijprojecten.
§ 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder "experimentele visserijprojecten" verstaan elke vorm 
van commerciële visserij die in welbepaalde communautaire wateren wordt uitgeoefend, en erop gericht is de 
markt van de Europese Gemeenschap van vis te voorzien, door:

1° de vangstrentabiliteit van een regelmatige en duurzame exploitatie te verhogen door het gebruik van 
nieuw vistuig of nieuwe visserijmethoden, door in nieuwe zones te vissen en te vissen op nieuwe vis
soorten;

2° de visbestanden te exploiteren en te valoriseren inzake de vangst, de verwerking en de afzet, de le
vering van know-how of de overdracht van technologie;

3° met het oog op een stabiele en duurzame exploitatie van visbestanden, mogen in dezelfde visserszo
ne verscheidene opeenvolgende experimentele visserijproducten worden uitgevoerd.

Artikel 8.
§ 1. Om experimentele visserijprojecten uit te voeren, kunnen één of meer reders uit het Vlaamse gewest 

samenwerken met:
1° één of meer reders uit staten die al dan niet lid zijn van de Europese gemeenschap;
2° één of meer ondernemingen op het gebied van verwerking of afzet van visserijproducten, visserij- 

scheepsbouw -  en technologie uit het Vlaamse gewest of uit Staten die al dan niet lid zijn van de 
Europese gemeenschap;

§ 2. De samenwerking is gebaseerd op:
1 ° een overeenkomst van beperkte duur, zijnde een tijdelijk samenwerkingsverband;
2° een overeenkomst waarbij een gemengde vennootschap naar privaatrecht wordt opgericht.

§ 3. De overeenkomst wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister bevoegd voor het econo
mische beleid, en de Vlaamse minister bevoegd voor de externe betrekkingen.
Een overeenkomst moet in overeenstemming zijn met de globale visserijovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en een niet EG-lidstaat.



Artikel 9. De financiële steun voor een tijdelijk samenwerkingsverband wordt voor minstens 12 maanden en hoogstens 
24 maanden per project verleend. Een tijdelijk samenwerkingsverband moet erop gericht zijn de kosten, win
sten of verliezen van de gezamenlijk uitgevoerde economische activiteit te verdelen.

Artikel 10. De in brutoton en in motorvermogen uitgedrukte vangstcapaciteit van de vaartuigen, de visserijzones, het be
drag en de aanvraag- en betalingsvoorwaarden van de financiële steun is verleend, mag niet worden vervan
gen door vangstcapaciteit van nieuwe vaartuigen.

Artikel 11. De verdere toekenningsvoorwaarden met betrekking tot de vaartuigen, de visserijzones, het bedrag en de aan
vraag- en betalingsmodaliteiten van de financiële steun in de vorm van een premie of subsidie worden door de 
Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, vastgesteld binnen de ter zake geldende Europese ge
meenschapswetgeving. Het premiebedrag kan verschillen naargelang de uitvoeringsbepalingen van het expe
rimentele visserijproject.

HOOFDSTUK III. -  Ontwikkeling van de aquicultuur en inrichting van de 
kustzone

Artikel 12. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, kan financiële steun verlenen voor projecten die 
betrekking hebben op:
1° de bouw, uitrusting, modernisering of uitbreiding van installaties voor de teelt van vis, schaal-, schelp- of 

weekdieren;
2° een beter beheer van de kustvisserij.

Artikel 13. De projecten moeten passen in het van toepassing zijnde meerjarige oriëntatieprogramma van België voor de 
aquicultuur en de inrichting van kustzones.

Artikel 14. .De verdere toekenningsvoorwaarden, de wetenschappelijke begeleiding, het minimum investeringsbedrag, het 
percentage en de aanvraag- en betalingsvoorwaarden van de financiële steun worden door de Vlaamse mi
nister, bevoegd voor het economische beleid, vastgesteld binnen de ter zake geldende Europese gemeen
schapswetgeving. Een project moet voldoen aan de wettelijke Europese, Federale en Cewestelijke bepalingen 
inzake de waterkwaliteit.

HOOFDSTUK IV. -  Marktverkenning

Artikel 15. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, kan financiële steun verlenen voor projecten ter 
bevordering van het verbruik van:
1° visserijproducten van soorten waarvan overschotten bestaan of waarvan de visquota niet volledig benut 

wordt, of van vissoorten die niet onderhevig zijn aan de visquota;
2° aquicultuurproducten

Artikel 16. De verdere toekenningsvoorwaarden, het bedrag en betalingsvoorwaarden van de financiële steun worden 
door de Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, vastgesteld binnen de ter zake geldende 
Europese gemeenschapswetgeving.

HOOFDSTUK V. -  Specifieke maatregelen

Artikel 1 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, kan specifieke maatregelen nemen op het gebied 
van de visserijstructuur om:
10 structurele handicaps in de visserij- en aquicuhuursector weg te werken;
2° bij te dragen tot de uitvoering van een structuurproject dat de gehele visserijactiviteit bestrijkt;
3° de verwezenlijking mogelijk te maken van een, in overleg, uit te voeren project waarbij de moeilijkheden 

verholpen worden in verband met een specifiek aspect van de visserijactiviteit.

Artikel 18. De verdere toekenningsvoorwaarden, het bedrag en betalingsmodaliteiten van de financiële steun worden 
door de Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, vastgesteld binnen de ter zake geldende 

Europese gemeenschapswetgeving. De specifieke maatregelen moeten aansluiten bij eventueel gelijktijdig 
uitgevoerde ontwikkelingsmaatregelen buiten de visserijsector.



HOOFDSTUK VI. -  Algemene bepalingen

Artikel 19. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, kan bij de goedkeuring van een steunaanvraag die 
onder toepassing valt van dit besluit, specifieke bijkomende opleidings- en begeleidingsvoorwaarden opleggen 
onverminderd de bevoegdheden van de andere leden van de Vlaamse regering.

Artikel 20.
§ 1. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, richt een Vlaams visserijcomité op.
§ 2 .1 °  Het comité verstrekt een jaarlijks algemeen advies over het beleid betreffende de ondersteuning van de 

zeevisserij en aquicultuur;
2° Op verzoek van de Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid., kan het comité speci

fiek advies verstrekken over alle aangelegenheden die onder toepassing van dit besluit vallen.
§ 3. Het Vlaamse visserijcomité is samengesteld uit 11 stemgerechtigde leden die door de Vlaamse minister, be

voegd voor het economische beleid, worden benoemd:
10 twee leden op voordracht van de reders ter zeevisserij;
2° twee leden op voordracht van de representatieve vakorganisaties van werknemers, vertegenwoordigd 

in de SERV;
3° één lid op voordracht van de visverwerkende nijverheid;
4° één lid op voordracht van de vishandel;
5° één lid op voordracht van de Nationale dienst voor de afzet van land- en tuinbouwproducten of zijn 

rechtsopvolger;
6° één lid op voordracht van de Westvlaamse provinciale commissie voor zeevisserij;
7° één lid op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor het economische beleid;
8° één lid op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieubeleid;
9° één lid op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en begroting.

§ 4 . De Vlaam se minister bevoegd voor het econom ische beleid, w ijst onder de leden van het Vlaam s 
Visserijcomité een voorzitter en een ondervoorzitter aan, en kan één of meer deskundigen als waarnemer 
uitnodigen.

Artikel 21. De financiële steun vanwege het Vlaamse gewest die toegekend wordt in toepassing van het besluit, mag niet 
hoger zijn dan de jaarlijks ingeschreven kredieten waarover de Vlaamse minister, bevoegd voor het economi
sche beleid, beschikt voor zeevisserij- en aquicultuurondersteunende maatregelen.

Artikel 22.
§ 1. De begunstigde verstrekt aan de Vlaamse minister, bevoegd voor economische beleid, alle bewijsstukken 

en bescheiden waarmee kan worden aangetoond dat met betrekking tot elk project aan de financiële en 
andere voorwaarden is voldaan. Per project wordt een evaluatierapport opgemaakt.

§ 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid kan de financiële steun schorsen, verminde
ren of terugvorderen, indien:
1 ° het project niet wordt uitgevoerd zoals gepland, of 
2° de opgelegde voorwaarden niet zijn vervuld, of
3° de begunstigde, - anders dan de in zijn aanvraag vermelde en in de beslissing tot toekenning van fi

nanciële steun overgenomen gegevens-, niet binnen een termijn van één jaar na de kennisgeving van 
die beslissing met de uitvoering van het project begint of voor het verstrijken van deze termijn onvol
doende waarborgen heeft verstrekt voor de uitvoering van het project, of 

4° begunstigde het project niet binnen twee jaar na aanvang voltooit, behoudens in geval van overmacht.

Artikel 23.
§ 1. Investeringen waarvoor in het kader van dit besluit financiële steun is verleend, mogen gedurende tien jaar 

na de ingebruikneming ervan niet buiten de Europese Gemeenschap worden verkocht of voor andere doel
einden dan de visserij worden bestemd; ze moeten in die periode bij voorrang worden gebruikt voor de 
bevoorrading van de markt van de Europese Gemeenschap 

§ 2. Indien de begunstigde de in § 1 vermelde verplichtingen niet nakomt, kan de Vlaamse minister, bevoegd 
voor het economische beleid, na voorafgaande ingebrekestelling besluiten de betaalde financiële steun ge
heel of gedeeltelijk terug te vorderen.



Artikel 24.
§ 1. De financiële steun op grond van dit besluit toegekend, kan niet worden gecumuleerd met overheidssteun 

verleend in het kader van de economische expansiewetgeving, of met EG-steun. die voor hetzelfde doel is 
verleend in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

§ 2. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing indien door Gimvindus een scheepskrediet of enige 
andere vorm van steun wordt verleend, zoals is geregel in de overeenkomst tussen het Vlaamse gewest en 
de Gimvindus van 14 januari 1993, in uitvoering van de artikelen 2 tot en met 4 van het decreet houden
de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993 van 18 december 1992, of in latere overeenkomsten. 

§ 3. De toepassing van de maatregelen opgenomen in dit besluit worden geëvalueerd naar hun delstellingen 
voor 31 december 1995.

Artikel 25. Het besluit van de Vlaamse Executieve van 30 oktober 1991 tot toekenning van een beëindigingspremie voor 
de vaartuigen die onttrokken worden aan de zeevisserijactiviteit wordt opgeheven.

Artikel 26 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 november 1993.

Artikel 27. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economische beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 november 1993.

De minister-president van de Vlaamse regering,
en de Vlaamse minister van Economie, KMO, Energie, Wetenschapsbeleid en Externe betrekkingen,

L. VAN DEN BRANDE



9 MEI 2003. — BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT WIJZIGING VAN 
HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 24 NOVEMBER 1993 BETREF
FENDE DE ONDERSTEUNING VAN DE ZEEVISSERIJ EN DE AQUICULTUURSEC- 
TOR

(B.S. 2/6/2003)

DE VLAAM SE REGERING,

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 tot oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aqui- 
cultuursector, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de ondersteuning van de 
zeevisserij en de aquicultuur, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 2 april 1996 en 26 mei 2000;

Gelet op de Europese Richtsnoeren van 29 november 2000 (2001 /Cl 9/05) voor het onderzoek van de 
steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector;

Gelet op verordening (EG) nr. 2792/99 van de Raad van 1 7 december 1999 tot vaststelling van de 
uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 mei 2002;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 1 7 mei 2002, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van 
State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 33.533/3, gegeven op 19 november 2002, met toepassing van artikel 84, eer
ste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

O p voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging;

BESLUIT :

Artikel 1. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de ondersteuning 
van de zeevisserij en de aquicultuur wordt het woord « ondersteuning » vervangen door het woord « omkade
ring ».

Artikel 2. In artikel 1, § 1, 2, § 2, 4, § 1, 7, § 1, 12, 1 5, van hetzelfde besluit worden de woorden « de Vlaamse minister, 
bevoegd voor het landbouwbeleid » telkens vervangen door de woorden « het FIVA ».

Artikel 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « , en wordt in de tijd beperkt tot 31 december 1995 » ge
schrapt.

Artikel 4. Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996, wordt ver
vangen door wat volgt :
« Artikel 4. Het FIVA kan voor de tijdelijke stillegging van de zeevisserijactiviteit van bepaalde vissersvaartui
gen een vergoeding toekennen aan de betrokken rederijen en aan de bemanningsleden van de vissersvaartui
gen in kwestie die tijdens de stillegperiode werkloos zijn. »

Artikel 5. Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996, wordt ver
vangen door wat volgt :
« Artikel 5. De vergoeding, bedoeld in artikel 4, wordt toegekend overeenkomstig artikel 16 van de verorde
ning (EG) nr. 2792/99 van de Raad van 1 7 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voor
waarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector. De Vlaamse minister, bevoegd 
voor het landbouwbeleid, kan de nadere voorwaarden en regels vaststellen in verband met de pro
cedure, de inhoud, de voorwaarden, de vorm en de regels met betrekking tot de stillegging, de 
indiening van de aanvraag, het onderzoek van de aanvraag, de toekenning en de uitbetaling 
van de vergoeding voor stillegging, de controle en het toezicht. »



Artikel 6. Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996, wordt ge
schrapt.

Artikel 7. Artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996, wordt ver
vangen door wat volgt :
« Artikel 7. § 1. Het FIVA, kan tijdelijke financiële steun verlenen voor proefprojecten.
§ 2. In dit besluit wordt verstaan onder proefprojecten : elk project dat door een marktdeelnemer en/of een we

tenschappelijke en/of een technische instelling en/of een andere bevoegde instantie wordt uitgevoerd en 
tot doel heeft in omstandigheden die de werkelijke omstandigheden in de productiesector zeer sterk be
naderen, de technische betrouwbaarheid en/of de economische levensvatbaarheid van een innoverende 
technologie te testen, teneinde technische en/of economische kennis over de geteste technologie te ver
werven en vervolgens te verspreiden. Projecten omtrent de experimentele visserij komen als proefproject 
in aanmerking voor zover zij gericht zijn op de instandhouding van visbestanden en op het gebruik van 
meer selectieve vangstmethodes.

§ 3. Een proefproject dient steeds wetenschappelijke begeleiding en toezicht te omvatten dat voldoende gron
dig is en voldoende lang duurt om significante resultaten te verkrijgen. Met het oog op een duurzame ex
ploitatie van visbestanden mogen in dezelfde visserijzone opeenvolgende proefprojecten betreffende de 
experimentele visserij worden uitgevoerd. »

Artikel 8. In het opschrift van hoofdstuk II van hetzelfde besluit worden de woorden « Experimentele visserij » vervangen 
door het woord « Proefprojecten ».

Artikel 9. Artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996, wordt ver
vangen door wat volgt :
« Artikel 8. § 1. De initiatiefnemer van een proefproject dient in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd of ge
vestigd te zijn.
§ 2. Voor de uitvoering van een proefproject kan de initiatiefnemer samenwerken met :

1 ° één of meer reders die voldoen aan artikelen 1 tot 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 ju
li 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursec- 
tor;

2° één of meer ondernemingen op het gebied van verwerking of afzet van visserijproducten;
3° één of meer ondernemingen op het gebied van uitrusting voor de visserij. »

De maatschappelijke zetel van de ondernemingen onder 2° en 3° dient in Vlaanderen gevestigd te 
zijn.

Artikel 10. Artikel 9 en 10 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Artikel 11. Artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996, wordt ver
vangen door wat volgt :
« Artikel 11. De verdere toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de betalingsmodaliteiten inzake de financië
le steun worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, vastgesteld. Het premiebedrag 
kan verschillen naargelang de uitvoeringsmodaliteiten van het proefproject. »

Artikel 12. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen door wat volgt : « Mariene ontwikkeling en 
inrichting van de kustzones ».

Artikel 13. Artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996, wordt ver
vangen door wat volgt :
« Artikel 12. Het FIVA kan financiële steun verlenen voor projecten die betrekking hebben op het beheer en de 
ontwikkeling van de kustvisserij of op de verbetering en bescherming van bestanden van vis, schaal- en schelp
dieren in de kustzones. »

Artikel 14. Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.



Artikel 15. Artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996, wordt ver
vangen door wat volgt :
« Artikel 14. De verdere toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de financiële 
steun worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, vastgesteld. »

Artikel 16. Artikel 1 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :
« Artikel 1 7.
§ 1. Het FIVA kan voor andere maatregelen dan steun voor verzekeringen ter dekking van het risico van verlies 

als gevolg van buitengewone gebeurtenissen of natuurrampen, binnen het kader van voor steun vanwege 
het Europees Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) in aanmerking komende 
specifieke maatregelen in toepassing van de verordening 2792/99, een Vlaamse cofinanciering toekennen 
om :
1 ° structurele handicaps in de visserij- en aquicultuursector weg te werken;
2° de verwezenlijking mogelijk te maken van projecten waardoor de moeilijkheden verholpen worden 

in verband met een specifiek aspect van de visserijactiviteit. In het bijzonder kan steun verleend wor
den voor de oprichting, de verbetering en de ondersteuning van producentengroeperingen.

§ 2. De verdere toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de financiële steun wor
den door de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, vastgesteld. »

Artikel 1 7. Artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996, wordt ver
vangen door wat volgt :
« Artikel 18. § 1. In dit besluit wordt verstaan onder buitengewone gebeurtenissen of natuurrampen : iedere ge
beurtenis, veroorzaakt door oorzaken, extern aan de normale bedrijfsvoering, en in normale omstandigheden 
niet voorzienbaar, die de normale exploitatie van het bedrijf verhindert.
§ 2. Voor verzekeringen ter dekking van het risico van verlies als gevolg van buitengewone gebeurtenissen of 

natuurrampen, kan door het FIVAeen subsidie worden verleend binnen de grenzen die door de Europese 
Unie worden toegestaan.

§ 3. De verdere toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de financiële steun wor
den door de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, vastgesteld. »

Artikel 18. Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :
« Artikel 24. De financiële steun, toegekend op grond van dit besluit, kan niet worden gecumuleerd met over
heidssteun vanwege het Vlaams Gewest in het kader van andere steunregelingen. Cumulatie met EU-steun is 
evenwel toegelaten, voor zover de voorwaarden van de verordeningen in kwestie worden nagekomen. »

Artikel 19. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2001.

Brussel, 9 mei 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, 
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, 
V. D U A



11 FEBRUARI 2004 - MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN 
HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 24 NOVEMBER 1993 
BETREFFENDE DE OMKADERING VAN DE VISSERIJ EN DE DE VLAAMSE 
MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMEN
WERKING. (B.S. 8/3/2004)

DE VLAAM SE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LA N D B O U W  EN O NTW IKKELINGSSAM ENW ERKING ,

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 tot oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aqui- 
cultuursector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de zeevisserij en de 
aquicultuur, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 2 april 1996, 26 mei 2000 en 9 mei 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de 
Vlaamse regering;

Gelet op de vernietiging bij arrest van de Raad van State van 5 juni 2001 van het ministerieel besluit van 13 juni 1994 
betreffende de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuur;

Gelet op de Europese Richtsnoeren van 29 november 2000 (2001/C 19/05) voor het onderzoek van de steunmaatregelen 
van de staten in de visserij- en aquacultuursector;

Gelet op verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalin
gen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector, laatstelijk gewijzigd door veror
dening (EG) nr. 2369/2002 van de Raad van 20 december 2002;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 mei 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, vervangen bij 
de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Vlaamse regelgeving betreffende de visserij- en aquacultuursector met ingang van 1 juli 2001 moet 
zijn aangepast aan de Europese richtsnoeren van 29 november 2000 (2001/C 19/05) voor het onderzoek van de steun
maatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector en derhalve ook aan het besluit van de Vlaamse regering van 
24 november 1993 betreffende de ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuur, zoals laatst gewijzigd door het 
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 9 mei 2003,

BESLUIT :

HOOFDSTUK I. - Toekenning van een beëindigingspremie

Artikel 1. §1. Een beëindigingspremie kan worden toegekend voor vaartuigen die op één van de volgende wijzen aan de 
zeevisserijactiviteit worden onttrokken:
1 ° de sloop van het vaartuig;
2° tot en met 31 december 2004 de definitieve overbrenging van het vaartuig naar een derde, mits voldaan 

wordt aan de voorwaarden van artikel 7, lid 3, b van de verordening (EG) nr. 2792/1999;
3° het definitieve gebruik van het vaartuig voor niet-commerciële andere doeleinden dan visserij.
§2. Voor vaartuigen met een tonnenmaat van minder dan 20 BRT of 22 BT of voor vaartuigen die 30 jaar of ou
der zijn wordt alleen een beëindigingspremie toegekend voor de sloop van het vaartuig of voor de definitie
ve bestemming van het vaartuig voor niet-commerciële andere doeleinden dan visserij.



Artikel 2. Het vaartuig dat definitief aan de zeevisserij wordt onttrokken, moet:
1 ° meer dan 10 jaar oud zijn op de datum van de premieaanvraag;
2° sedert de 5 jaren die aan de premieaanvraag voorafgaan, ingeschreven zijn op de officiële lijst der Belgische 

vissersvaartuigen.
3° voldoen aan de bepalingen en bijzondere voorwaarden van artikel 7, lid 1 en lid 3 van verordening (EG) nr. 

2792/1999.

Artikel 3. De tijdstippen waarop aanvragen kunnen worden ingediend en de sociaal-economische criteria waaraan de 
aanvragen dienen te voldoen, worden via het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het FIVA bepaalt de tijdstippen waarop aanvragen kunnen worden ingediend en de sociaal-economische cri
teria waaraan de aanvragen dienen te voldoen.

Het FIVA beslist welke aanvragen voor een beëindigingspremie in aanmerking komen.

Artikel 4. §1. De beëindigingspremie kan om budgettaire redenen variëren, maar bedraagt minimum 50 %  van het ba
sisbedrag weergegeven in de tabellen van §2, desgevallend verminderd ingevolge toepassing van § 4, 5, 6, 7 
en 8 van dit artikel. De beëindigingspremie wordt slechts toegekend onder voorwaarde dat een zelfde cofin
anciering verleend wordt door het FIOV.

§2. Het basisbedrag van de beëindigingspremie wordt in functie van de brutotonnenmaat BT of brutoregister- 
tonnenmaat BRT bepaald in de tabellen 1 en 2:

Tabel 1 :

Brutotonnage (BT) Maximumpremie in Euro
< 10 BT 1000 EUR + 5500 EUR/BT
1 0 - 2 5  BT 31.000 EUR + 2500 EUR/BT
25 -  100 BT 41.000 EUR + 2100 EUR/BT
1 0 0 -3 0 0  BT 116.000 EUR + 1350 EUR/BT
300 -  500 BT 191.000 EUR + 1100 EUR/BT
+ 500 BT 441.000 EUR + 600 EUR/BT

Tabel 2:

Brutoregister-tonnage (BRT) Maximumpremie in Euro
< 25 BRT 4100 EUR/BRT
25 - 5 0  BRT 27.500 EUR + 3000 EUR/BRT
5 0 -1 0 0  BRT 42.500 EUR + 2700 EUR/BRT
1 0 0 -2 5 0  BRT 182.500 EUR + 1300 EUR/BRT

§3. Voor vaartuigen met een lengte van meer dan 24 m tussen de loodlijnen, en vanaf 1 januari 2004 voor al
le vaartuigen, zijn alleen de tarieven, bedoeld in tabel 1, van toepassing.

§4. Voor vaartuigen die 10 tot 15 jaar oud zijn en indien het vaartuig aan de zeevisserij onttrokken wordt door 
sloop of de definitieve bestemming voor niet-commerciële andere doeleinden dan visserij, is het maximum
bedrag van de beëindigingspremie gelijk aan het basisbedrag zoals bepaald in de tabellen 1 en 2 van § 2;

§5. Voor vaartuigen die 1 6 tot 29 jaar oud zijn en indien het vaartuig aan de zeevisserij onttrokken wordt door 
sloop of de definitieve bestemming voor niet-commerciële andere doeleinden dan visserij, is het maximumbe
drag van de beëindigingspremie gelijk aan het basisbedrag zoals bepaald in de tabellen 1 en 2 van § 2, ver
minderd met 1,5 %  per jaar dat de vaartuigen ouder zijn dan 15 jaar;

§6. Voor vaartuigen van 30 jaar of ouder en indien het vaartuig aan de zeevisserij onttrokken wordt door sloop of de 
definitieve bestemming voor niet-commerciële andere doeleinden dan visserij, is het maximumbedrag van de be
ëindigingspremie, gelijk aan het basisbedrag zoals bepaald in de tabellen 1 en 2 van § 2, verminderd met 22,5 %;

§7. Indien het vaartuig aan de vloot wordt onttrokken door definitieve overbrenging naar een 
derde land, wordt het maximumbedrag, bedoeld in §4, §5 en §6, verminderd met 70 %.
Vaartuigen met een tonnage van minder dan 20 BRT of 22 BT, of die dertig jaar oud of ou
der zijn, komen niet voor deze overheidssteun in aanmerking;



§8. De beëindigingspremie wordt verminderd met het deel van het bedrag, pro rata temporis, dat eerder is ont
vangen als steun voor uitrusting of modernisering binnen de v ijfjaar vóór de definitieve beëindiging, evenals 
met het totale bedrag van de ontvangen steun voor tijdelijke stillegging die in het jaar vóór de definitieve be
ëindiging is betaald;

Artikel 5. §1. De beëindigingspremie wordt toegekend aan de natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een 
Belgisch zeevisserijvaartuig of in geval van mede-eigendom aan de mede-eigenaars van het vaartuig naar rata 
van hun eigendomsaandelen en betaald nadat de stukken, bedoeld in artikel 6, §1, zijn ingediend.

§2. De begunstigden moeten de beëindigingspremie volledig terugbetalen indien het vaartuig na de betaling 
van de premie niet definitief aan de zeevisserijactiviteit wordt onttrokken.

Artikel 6. §1. De begunstigden zijn ertoe gehouden binnen de 30 dagen na de betekening van de beslissing tot toeken
ning van de beëindigingspremie de volgende stukken toe te sturen:
1 ° een bewijs van schrapping van het vaartuig uit de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen. Dit bewijs 

wordt afgeleverd door de Dienst Scheepvaartbeleid van de FO D  Mobiliteit en Vervoer;
2° een verklaring waarin de begunstigde bevestigt dat binnen de 60 dagen na de betaling van de premie de in 

§2 bedoelde verantwoordingsstukken zullen worden toegestuurd;
3° in geval van sloop, een verklaring waarin het Hoofd van de met de scheepvaartcontrole belaste dienst van 

de FO D  Mobiliteit en Vervoer, bevestigt in kennis te zijn gesteld van het voornemen om het vaartuig te laten 
slopen.

§2. De begunstigde is ertoe gehouden binnen de 60 dagen na de betaling van de premie de volgende verant
woordingsstukken toe te sturen:
1° een bewijsstuk waaruit blijkt dat het vaartuig definitief aan de zeevisserij is onttrokken, met name:

a) in geval van sloop, een bewijs van sloop van het vaartuig, afgeleverd door de onderneming, belast met 
de sloop, en voor echt verklaard door het Hoofd van de met de scheepvaartcontrole belaste dienst van 
de FO D  Mobiliteit en Vervoer,

b) in geval van overbrenging van het vaartuig naar een derde land dat beantwoordt aan de voorwaarden 
van artikel 7, lid 3, b van de verordening (EG) nr. 2792/1999, een door een beëdigd ambtenaar voor 
echt verklaard afschrift van de verkoopsovereenkomst tussen de begunstigde en de vreemde eigenaar. 
Ingeval de verkoop gebeurt via een derde, moeten een voor echt verklaard afschrift van de verkoopso
vereenkomst tussen de eigenaar en de tussenpersoon en een voor echt verklaard afschrift van de ver
koopsovereenkomst tussen de tussenpersoon en de vreemde eigenaar worden toegestuurd;

c) in geval van bestemming voor niet-commerciële andere doeleinden dan visserij, hetzij een verklaring 
van de betrokkene dat hijzelf het vaartuig voor andere doeleinden zal aanwenden, hetzij een door een 
beëdigd ambtenaar voor echt verklaard afschrift van de verkoopsovereenkomst waaruit blijkt dat de 
nieuwe eigenaar het vaartuig voor andere doeleinden zal aanwenden.

2° een bewijs, afgeleverd door de Bewaarder der Scheepshypotheken, waaruit blijkt dat de teboekstelling is 
doorgehaald of waaruit de nieuwe bestemming van het vaartuig blijkt.

HOOFDSTUK II. - Proefprojecten

Artikel 7. §1. Proefprojecten, bedoeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 be
treffende de omkadering van de zeevisserij en de aquicultuur, moeten om voor subsidiëring in aanmerking te 
komen w etenschappelijk worden begeleid door het departement Zee visserij van het Centrum  voor 
Landbouwkundig Onderzoek of een andere instelling met de nodige vakbekwaamheid, waarvan één of meer 
wetenschappelijke waarnemers zich geregeld ter plaatse bevinden of in voorkomend geval, aan boord van één 
of meer van de deelnemende vaartuigen. Ingeval dit onmogelijk is, wordt één van deze instellingen minstens 
bij de voorbereiding van het proefproject en bij de verwerking van de resultaten betrokken.

§2. Vaartuigen die aan het proefproject deelnemen, moeten:
1 ° ingeschreven zijn op de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen;
2° technisch geschikt zijn voor de voorgenomen visserijactiviteiten.



§3. Met uitzondering van voorbereidende kosten zoals studies, mag met de uitvoering van het proefproject nog 
niet zijn begonnen vooraleer de projectaanvraag is ingediend en de wettelijk vereiste visvergunningen en an
dere vergunningen zijn afgeleverd.

Artikel 8. §1. De financiële steun voor een proefproject bestaat uit een premie ten belope van maximum 50%  van de sub
sidiabele projectkosten, met inachtname van de bepalingen van artikel 17 en bijlage IV van verordening (EG) 
nr.2 792/1999.
Onder subsidiabele projectkosten worden onder meer verstaan:
10 de voorbereidende kosten van het proefproject;
2° de beheerskosten van het proefproject;
3° de kosten verbonden aan de wetenschappelijke begeleiding van het proefproject;
4° de kosten verbonden aan de evaluatie en bekendmaking van de resultaten van het proefproject;
5° de kosten voor de aankoop, plaatsing en aanpassing of huur van het nodige materieel, met inbegrip van het 

vistuig en de visnetaanpassingen van de deelnemende vaartuigen, voor zover deze nodig zijn voor de uit
voering van het proefproject en zij worden uitgevoerd onder wetenschappelijke begeleiding;

6° de kosten van één of meer reders uit de Europese Unie of daarbuiten of van andere ondernemingen of in
stellingen op wie beroep wordt gedaan om tijdens de uitvoering van het proefproject hun deskundigheid 
en ervaring ten dienste te stellen;

7° de loonkosten, de RSZ-kosten, de kosten voor het Fonds van Arbeidsongevallen en de bijdrage aan het 
Fonds voor Scheepsjongens tijdens de uitvoering van het proefproject.

§2. De tijdens de projectperiode geboekte besommingen of andere opbrengsten van het proefproject worden 
verrekend.

Artikel 9. §1. De steun, bedoeld in artikel 8, wordt toegekend aan de initiatiefnemer van het proefproject en betaald na 
het voorleggen van de bewijsstukken inzake de gedane uitgaven en de goedkeuring van het eindverslag.

§2. Onverminderd hetgeen is bepaald in §1, is de steun bestemd voor de natuurlijke of rechtspersonen die in 
laatste instantie de kosten van het proefproject dragen. De steun mag enkel worden aangewend ter financie
ring van het proefproject.

§3. Een eerste schijf van de steun ten belope van maximum 80%  kan worden betaald als voorschot na goed
keuring van het proefproject en voorleggen van de in artikel 11 §2 bedoelde overeenkomst. Het saldo wordt 
betaald na het bezorgen van de bewijsstukken inzake de gedane uitgaven en de goedkeuring van het eindver
slag.

Artikel 10. §1. De initiatiefnemers van het proefproject dienen in functie van de omvang en duur van het proefproject pe
riodiek een verslag in over de uitgevoerde activiteiten.

§2. De initiatiefnemers dienen binnen 3 maanden na het einde van het proefproject een eindverslag in over het 
technisch verloop en de resultaten van het proefproject evenals de bewijsstukken omtrent de besteding van de 
steun en de eventuele verrekening van de geboekte besommingen en andere opbrengsten. Aan dit eindverslag 
wordt door de initiatiefnemer van het proefproject een ruime bekendheid gegeven in de zeevisserijsector.

Artikel 11. §1. In functie van de aard van het proefproject kunnen bijkomende steunvoorwaarden worden opgelegd, waar
onder:
1 ° de bepaling van de duur van het proefproject;
2° de definiëring van de subsidiabele investerings- en uitvoeringskosten van het proefproject;
3° de regeling inzake de verrekening van de tijdens de projectperiode geboekte besommingen en andere op
brengsten;
4° de frequentie en de inhoud van het periodiek in te dienen verslag.

§2. Per proefproject wordt een overeenkomst opgemaakt tussen de initiatiefnemer, de instelling die instaat voor 
de wetenschappelijke begeleiding en de andere deelnemers van het proefproject waarin de w ijze van samen
werking en de inbreng van eigen middelen worden geregeld.



HOOFDSTUK III. - Specifieke maatregelen

Afdeling I. -Specifieke maatregelen, andere dan steun voor verzekeringen ter dekking van het risico van verlies als gevolg 
van buitengewone gebeurtenissen of natuurrampen

Artikel 12. §1. Projecten, bedoeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffen
de de omkadering van de zeevisserij en de aquicultuur, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse re
gering van 9 mei 2003, worden betoelaagd conform artikel 15 en de bijlage IV van de verordening (EG) nr. 
2792/1999.

§2. Met uitzondering van voorbereidende kosten zoals studies, mag met de uitvoering van het project niet zijn 
begonnen vooraleer de projectaanvraag is ingediend.

Artikel 13. §1. De financiële steun voor een project bedoeld in artikel 12 bestaat uit een premie ten belope van maximum 
50%  van de subsidiabele projectkosten, met inachtname van de bepalingen van artikel 15 en bijlage IV van ver
ordening (EG) nr.2792/1999.
Onder subsidiabele projectkosten worden onder meer verstaan:
10 de voorbereidende kosten van het project;
2° de beheerskosten van het project;
3° de personeels- en werkingskosten verbonden aan de uitvoering van het project, evenals voor de aankoop 

of installatie van het noodzakelijke materieel;
4° de kosten verbonden aan de eventuele evaluatie en promotie van het project en zijn resultaten;
5° indirecte kosten, voor zover de relatie met het project aangetoond kan worden, en tot een maximum van 

15 %  van de subsidiabele personeels- en werkingskosten

§2. De tijdens de projectperiode geboekte inkomsten van het project worden verrekend.

Artikel 14. §1. De steun, bedoeld in artikel 12, wordt toegekend aan de initiatiefnemer van het project en betaald na het 
voorleggen van de bewijsstukken inzake de gedane uitgaven en het eindverslag.

§2. Onverminderd hetgeen is bepaald in §1, is de steun bestemd voor de natuurlijke of rechtspersonen die in 
laatste instantie de kosten van het project dragen. De steun mag enkel worden aangewend ter financiering van 
het project.

§3. Een eerste schijf van de steun ten belope van maximum de subsidie voor het eerste jaar kan worden be
taald als voorschot na goedkeuring van het project; verdere schijven volgen in functie van het voorleggen van 
de bewijsstukken inzake de gedane uitgaven en de goedkeuring van het eindverslag.

Afdeling 2. -Specifieke maatregelen, steun voor verzekeringen ter dekking van het risico van verlies als gevolg van buiten
gewone gebeurtenissen of natuurrampen

Artikel 15. §1. De subsidie, bedoeld in artikel 18, §2, van voornoemd besluit, bedraagt maximaal 50 %  van de werkelijk 
betaalde verzekeringspremie voor een bijkomende verzekering "verlies als gevolg van buitengewone gebeur
tenissen of natuurrampen". Z ij kan niet hoger zijn dan het totaal van de verzekeringspremies voor de andere 
verzekeringen van het bedrijf.

§2. De bijkomende verzekering dekt het verlies van het bedrijf als gevolg van een buitengewone gebeurtenis of 
een natuurramp, bedoeld in artikel 18, §1, van voornoemd besluit. Zij mag niet eerder afgesloten zijn dan op 
1 januari 2001.

§3. De subsidie wordt toegekend voor een termijn van maximaal vijf jaar, na het voorleggen van het verzeke
ringscontract in kwestie en van de overige verzekeringscontracten van het bedrijf.

§4. De uitbetaling van de subsidie gebeurt jaarlijks na het voorleggen van het betalingsbewijs in kwestie. 

Artikel 16. Het model van het aanvraagformulier is vastgelegd in bijlage I, gevoegd bij dit besluit.O e i
k o



HOOFDSTUK IV. -  Slotbepalingen

Artikel 17. De in dit besluit bedoelde premies en subsidies worden betaald binnen de beschikbare financiële middelen.

Artikel 18. §1. Met betrekking tot de bedragen die in euro worden vermeld in de tabel 1 van artikel 4, gelden vanaf de da
tum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2001, de bedragen die in Belgische frank wor
den vermeld in onderstaande tabel:

Brutotonnage (BT)________Maximumbedrag in BEF
< 10 BT 40.340 BEF 221.869 BEF/BT
1 0 - 2 5  BT 1.250.537 BEF 100.849 BEF/BT
25 - 1 0 0  BT 1.653.936 BEF 84.713 BEF/BT
1 0 0 -3 0 0  BT 4.679.428 BEF 54.458 BEF/BT
300 -  500 BT 7.704.921 BEF 44.373 BEF/BT
+ 500 BT 17.789.895 BEF 24.203 BEF/BT

§2. Met betrekking tot de bedragen die in euro worden vermeld in tabel 2 van artikel 4, gelden vanaf de datum 
van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2001, de bedragen die in Belgische frank worden 
vermeld in onderstaande tabel:

Brutoregister-tonnage (BRT) Maximum subsidie in BEF

165.393 BEF/BRT 
121.019 BEF/BRT 
108.917 BEF/BRT 
52.441 BEF/BRT

Artikel 19. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2001.

< 25 BRT 0
25 - 5 0  BRT 1.109.347 BEF
5 0 -1 0 0  BRT 1.714.446 BEF
100 -2 5 0  BRT 7.362.032 BEF

Brussel, 11 februari 2004

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,

Ludo SANNEN

■ V-
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Bijlage

Aanvraag tot het bekomen van een premie of subsidie in toepassing van het besluit van de Vlaamse 
regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de zeevisserij en de aquicultuur (art. 1 6 
van het ministerieel besluit van 11 februari 2004 tot uitvoering van het besluit van Vlaamse regering 
van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de visserij en de aquicultuur)

Aanvraag toe te sturen aan:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid 
Leuvenseplein 4 
1000 Brussel 
Tel: 02/553.63.10 
Fax: 02/553.63.05

Voorbehouden aan de administratie
Datum registratie
Dossiernummer

Deel 1
IN LICHTIN G EN  BETREFFENDE DE AANVRAGER

I. De aanvrager is een rechtspersoon
1 naam:
2 juridische vorm:
3 maatschappelijk adres:

straat en nr. :
postnummer en gemeente:

4 BTW-nummer:
5 - hoofdactiviteit:

nevenactiviteiten:
6 datum van oprichting:
7 bankrekeningnummer:
8 telefoonnummer:
9 faxnummer:
10 contactpersoon:

naam en voornaam: 
functie:

11 datum van eigendomsverkrijging van het vaartuig door de aanvrager:
12 percent eigendomsaandeel van de aanvrager in het aandeel:

TO ELICH TIN G : indien het vaartuig in eigendom toebehoort aan verschillende rechtspersonen moet luik I voor ieder
rechtspersoon afzonderlijk worden ingevuld.
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II. De aanvrager is een fysisch persoon
1 naam en voornaam:
2 adres:

straat en nr.:
postnummer en gemeente:

3 nationaliteit:
4 BTW-nummer:
5 bankrekeningnummer:
6 telefoonnummer:
7 faxnummer:
8 datum van eigendomsverkrijging van het vaartuig door de aanvrager:
9 percent eigendomsaandeel van de aanvrager in het aandeel:

TO ELICH TIN G : indien het vaartuig in eigendom toebehoort aan verschillende fysische personen, moet luik II voor ieder
fysisch persoon afzonderlijk worden ingevuld.

Deel 2
IN LICH TIN G EN  BETREFFENDE HET VAARTUIG

1 inschrijvingsletter(s) en -nummer:
2 naam:
3 lengte over alles:
4 lengte tussen de loodlijnen:
5 tonnenmaat:

bruto:
netto:

6 datum eerste meetbrief:
uitrusting: boomkorvisserij/ plankenvisserij/ lijnvisserij/tweelingnetten/ staande netten/ andere (schrappen 
wat niet past - "andere" specifiëren)

8 motor:
vermogen in kW:

9 was het vaartuig gedurende de 5 jaren die aan deze aanvraag voorafgaan, ingeschreven op de officiële lijst 
der Belgische vissersvaartuigen? JA - NEEN
(schrappen wat niet past)

10 vaart het vaartuig nog steeds onder Belgische vlag? JA - NEEN 
(schrappen wat niet past)

11 de zeevisserijactiviteit van het vaartuig wordt hoofdzakelijk uitgeoefend in de kustwateren/gemeenschaps- 
wateren/ wateren van derde landen/ internationale wateren
(schrappen wat niet past)

Deel 3
AANVRAAG  OM EEN BEEINDIGINGSPREM IE

1 aantal zeedagen waarop met het vaartuig werd gevist in elk van de 2 kalenderjaren voorafgaand aan deze aanvraag:

Kalenderjaar
Aantal zeedagen

2 heeft de Europese Unie minder dan 10 jaar voor het jaar waarin deze aanvraag is ingediend steun voor het vaar
tuig verleend? JA -  NEEN (schrappen wat niet past)
Zo ja, aard en bedrag van de steun aangeven.



3 hypothecaire toestand van het vaartuig:
(een recent hypothecair getuigschrift van de Bewaring van de Scheepshypotheken te Antwerpen, Frankrijklei 71- 
73, te 2000 Antwerpen, bijvoegen)

4 het vaartuig wordt aan de zeevisserij onttrokken door: (schrappen wat niet past)
- sloop:
- naam en adres van de onderneming die het vaartuig zal slopen:

- vermoedelijke datum van aanvang en einde van de sloop:

- definitieve bestemming van het vaartuig voor andere niet-commerciële doeleinden dan de zeevisserij:
- doel waarvoor het vaartuig zal worden aangewend:
in voorkomend geval, de naam, voornaam en het adres van de nieuwe eigenaar:

AANVRAAG OM EEN SUBSIDIE V O O R  EEN PROEFPROJECT

1 initiatiefnemer(s) van het project:
naam :................................................................................................................
adres: ................................................................................................................
nationaliteit: ....................................................................................................
bankrekeningnummer: .................................................................................
telefoonnummer: ............................................................................................
faxnummer. ....................................................................................................

2 het proefproject wordt wetenschappelijk begeleid door de volgende instelling:
naam: ................................................................................................................
adres: ................................................................................................................
telefoonnummer: ............................................................................................
faxnummer: .....................................................................................................

3 wordt voor de uitvoering van het proefproject samengewerkt met:
verschillende (andere) reders of bedrijven? JA - NEEN 
(schrappen wat niet past)
Zo ja, naam en adres opgeven

4 begin- en einddatum opgeven van het project:

5 aard en bedrag van de projectkosten waarvoor steun wordt aangevraagd:
(indien nodig, bijlage bijvoegen)

6 de projectkosten worden gedragen door de volgende fysische of rechtspersonen (specifiëren per deelne
mende partner):

naam: ................................................................................................................
adres: ................................................................................................................
nationaliteit: ....................................................................................................

7 werd of wordt voor het proefproject andere steun aangevraagd en/of verkregen bij andere overheden of in
stellingen?
Zo ja, naam en adres alsook het steunbedrag vermelden.
Indien FlOV-steun wordt aangevraagd: aanvraagformulier bijvoegen.

een omstandige beschrijving van het proefproject bijvoegen.



AA N VRA AG  OM  EEN SUBSIDIE V O O R  EEN PROJECT IN HET KADER VAN ART. 12

1 initiatiefnemer(s) van het project:
naam: ................................................................................................................
adres: ................................................................................................................
nationaliteit: ....................................................................................................
bankrekeningnummer: ..................................................................................
telefoonnummer: ............................................................................................
faxnummer. ....................................................................................................

2 wordt voor de uitvoering van het project samengewerkt met andere partners: 
JA -  NEEN (schrappen wat niet past)
Zo ja, naam en adres opgeven

3 begin- en einddatum opgeven van het project:

4 aard en bedrag van de projectkosten waarvoor steun wordt aangevraagd: 
(indien nodig, bijlage bijvoegen)

5 de projectkosten worden gedragen door de volgende fysische of rechtspersonen (specifiëren per deelne
mende partner):

naam: ................................................................................................................
adres: ................................................................................................................
nationaliteit: ....................................................................................................

6 werd of wordt voor het project andere steun aangevraagd en/of verkregen bij andere overheden of instel
lingen?
Zo ja, naam en adres alsook het steunbedrag vermelden.
Indien FlOV-steun wordt aangevraagd: aanvraagformulier bijvoegen.

7 een omstandige beschrijving van het project bijvoegen.

AA N VRA AG  OM  TUSSENKO M ST VO O R  VERZEKERINGEN TER D EKKIN G  VAN HET RISICO  VAN VERLIES 
ALS G EV O LG  VAN BU ITENGEW O NE GEBEURTENISSEN O F NATUURRAM PEN

1 Begindatum van het contract

2 Einddatum

3 Verzekeringsmaatschappij

4 Verzekerd risico

5 Verzekerd bedrag

6 Bedrag van de premie in het kalenderjaar

7 Bedrag van alle andere verzekeringen van de rederij/ aquicultuurbedrijf

Kopie bijvoegen van:
verzekeringscontract
andere verzekeringscontracten + jaarpremie



Deel 4

Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is.

Ik ga akkoord om bijkomende inlichtingen en documenten te verstrekken op ieder 
verzoek van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Datum van de aanvraag: Handtekening van de aanvrager(s)

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 11 februari 2004 tot uitvoering van het besluit 
van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de zeevisserij en de aquicul- 
tuur.
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Aan Mijnheer Johnny DEMA3TER Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap
Bestuur van het landbouwbeleid 
Adviseur-generaal 
WTC 3
Boulevard Simon Bolivar, 30 
B -  1000 Brussel

Betreft; Juridische interpretatie van artikel 9, lid 1, onder e), van Verordening
(EG) nr. 2792/1999 van de Raad, Laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 2369/2002 van de Raad

DIENST ZEEVISSERIJ

3 0, 05. 2003
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Geachte heer Demaiter,

Zoals u zich wellicht herinnert, is in artikel 9, lid 1, onder c), vair Verordening (EG) nr. 
2792/1999 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) m. 2369/2002 van de 
Raad bepaald dat “overheidssteun voor de uitrusting [...] of de modernisering van 
vissersvaartuigen mag worden toegekend op voorwaard# dat: (i) de steun geen betrekking' 
heeft op-de capagitsit in tonnage of motorvermogen .̂

Een aantal lidstaten heeft gevraagd of de vervanging van de motor van een vissersvaartuig 
door een motor met evenveel of minder paardenkrachten op grond van deze bepaling nog 
steeds voor steun in aanmerking kwam.

DG Visserij heeft in elk van deze gevallen geantwoord dat hetgeen in artikel 9, lid 1, onder
c), is bepaald met betrekking tot de uitrusting of modernisering van vissersvaartuigen pie# 
betekent -.dat overheidssteun mag worden toegekendvootje vervanging van motoren van 
wisseró^mlpigerfc oole-cmct ,aj$ het gaat om motofen met evenveel of minder» 
pâ d.ehkrachfen|

Hierbij bevestig ik deze interpretatie, aangezien er geen twijfel over bestaat dat de 
vervanging van de motor van een vissersvaartuig betrekking heeft op de capaciteit van het 
vaartuig in motorvermogen en dal artikel 9, lid 1, onder c), i), daarom van toepassing is.- 
Het feit dat de Duitse en de Deense versie van de tekst anders luiden, is van geen belang 
aangezien de meeste vertalingen de Engelse versie wel volgen. Het verschil tussen “om 
[...] te vergroten” in artikel 9, lid 1, onder c), ii), en “betrekking heeft op” in artikel 9, lid 
1, onder c), i), bevestigt eveneens dat steun die de capaciteit niet vergroot, maar die 
“betrekking heeft” op de capaciteit, is uitgesloten.
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Deze interpretatie laat vanzelfsprekend onverlet de interpretatie die het Hof van Justitie 
of hot Gerecht van eerste aanleg desgevraagd aan de tekst kunnen geven.
Hoogachtend,

Kopie: De heer Luc MAERTENS, (Oostende)
De heren HOSTENS & LESCHOUHEER, Permanente Vertegenwoordiging
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dienst Zeevisserij
3. Uitkomsten van de Belgische Zeevisserij 1989-2003 - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, EWBL, 

dienst Zeevisserij
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