


De Europese Unie en de Nederlandse overheid willen met het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) bijdragen aan de 
verwezenlijking van het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid. 
Centraal element daarin is duurzaam gebruik en instandhouding van 
natuurlijke hulpbronnen. Concreet staan in de Nederlandse aanpak 
centraal: de invoering van de aanlandplicht, verdere verduurzaming  
van de visserij- en aquacultuur en verbetering van de rendementen in  
de visserij- en aquacultuurketen.

Duurzaam vissen voor de markt
Duurzaamheid is de afgelopen jaren één van de belangrijkste maatschap-
pelijke thema’s geworden en stelt de visserijsector voor nieuwe 
uitdagingen. De consument stelt in toenemende mate eisen aan de 
manier waarop vis is gevangen. Daarnaast is er maatschappelijke zorg 
over verspilling vanwege het overboord gooien van ongewenste 
bijvangsten. Er zijn zorgen over zorgvuldig bestandsbeheer en de 
gevolgen van visserij en kweek op het ecosysteem. Ook is er toenemende 
maatschappelijke zorg over het dierenwelzijn en dodingsmethoden in 
de visserij. 

Dit leidt ertoe dat de maatschappelijke waardering voor het viscluster 
onder druk staat. In de bedrijfsvoering staan rendementen onder druk 
vanwege afnemende vraag naar Noordzeevis, toenemende importen en 
stijgende energiekosten. Ook afnemende financieringsbereidheid van 
banken en het gebrek aan instroom van jonge vissers zijn een bedreiging 
voor de continuïteit van de bedrijven.

Nederland en het 
EFMZV
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Nederland heeft de 
afgelopen jaren van 
innovatie een 
speerpunt van het 
beleid gemaakt. 

Aanlandplicht 
Het centrale element in de uitvoering  
van het nieuwe Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid, de aanlandplicht, zal  
grote inspanningen van de sector vragen. 
Dat geldt zowel voor de bedrijfsvoering 
aan boord als voor de situatie in de  
havens en in de keten. Tegelijk komen  
er mogelijk ook kansen uit voort in de  
sfeer van innovaties of nieuwe vormen  
van verwerking en afzet van – niet 
voor menselijke consumptie 
bestemde- bijvangsten. 

Rendementen 
Behalve de aanlandplicht zijn 
er meer initiatieven om visserij te 
verduurzamen. Het gaat daarbij om 
investeringen in vistechnieken met minder 
bodemberoering en maatregelen voor 

duurzame innovaties, ook in de binnenvis-
serij. De Nederlandse visserijsector kampt 
daarnaast met hoge kosten. In de 
Nederlandse platvissector zijn dat 
voornamelijk de kosten voor brandstof. 
Dit, in combinatie met dalende opbrengst-
prijzen, zet de rendementen van de 
bedrijven onder druk. Deze daling komt 
meer en meer op gespannen voet te staan 
met de noodzaak om te investeren in 
energiebesparende innovaties en vis- 
technieken. Een meer vraaggestuurde 
aanvoer en een kortere keten kunnen  
de rendementen verbeteren. 

Aquacultuur
De winstgevendheid van de schelpdier-
sector is de afgelopen jaren afgenomen. 
Dit vanwege een tekort aan mosselzaad als 
grondstof. Enkele jaren terug is gestart met 

experimentele vormen van geïntegreerde 
kweek op land. Ook worden proeven 
gedaan met micro-algen en zeewier.  
Met de kweek van zeewier wordt ook op 
zee geëxperimenteerd. Deze experimen-
tele onderzoeksactiviteiten zoeken hun 
weg naar commerciële toepassing c.q.  
opschaling. Ook de viskweeksector staat 
financieel al jaren onder druk en wil 
marktkansen gebruiken. 

Gouden driehoek
De Nederlandse visserijsector wil zich 
inzetten voor op duurzaamheid gerichte 
innovaties, kostprijsverlaging en markt-
kansen. Daarom wil het viscluster 
investeren in meer duurzame en selectieve 
vistechnieken, brandstofbesparing en 
vergroting van de rendementen. 
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Dit via samenwerking, ketenintegratie  
en vraaggestuurde productie en aanvoer. 
Het Nederlandse ‘Gouden Driehoek 
model’, waarin bedrijfsleven, kennis-
instellingen en overheid samenwerken  
is daarvoor een belangrijke basis.

Operationeel Programma
Het EFMZV biedt de sector kansen om 
initiatieven te ontwikkelen voor de verdere 
verduurzaming en versterking van de 
concurrentiekracht van de visserij en 
aquacultuur. Vandaar de titel: ‘Duurzaam 
vissen voor de markt’. In de periode 
2014-2020 is via Europese en nationale 
bijdragen een totaalbedrag van bijna € 130 
miljoen beschikbaar. Een deel van dit 
bedrag is bestemd voor uitvoeringskosten. 
Om in aanmerking te komen voor deze 
middelen heeft Nederland een operatio-
neel programma opgesteld met de thema’s 
waarop en de maatregelen waarmee het 
de beschikbare middelen wil gebruiken.  
Dit programma is tot stand gekomen in 
nauwe samenspraak met vertegenwoordi-
gers van de betrokken overheden, het hele 
viscluster, de wetenschap en de betrokken 
maatschappelijke organisaties.

Samenhang met ander beleid
Het EFMZV dient ook bij te dragen aan  
de doelstellingen van de Kaderrichtlijn 
Mariene Strategie (KRM) en Natura 2000. 
In dat kader ondersteunt het fonds 
maatregelen en onderzoek om zwerfvuil 
terug te dringen en het effect van onder-
watergeluid op zeezoogdieren te 
verminderen.

De Nederlandse aanpak: innovatie en 
samenwerking

Innovatie
Nederland heeft de afgelopen jaren van 
innovatie een speerpunt van het beleid 
gemaakt. Nederland zal deze innovatie-
aanpak in de EFMZV-periode versterkt 
voortzetten.

Samenwerking & partnerschappen
Nederland zal het EFMZV gebruiken om 
samenwerking en partnerschappen tussen 
partijen te bevorderen. Zo kan een 
collectieve aanpak bijvoorbeeld op een 
hoger steunpercentage rekenen.

Investeringen
Onder het EFMZV zullen middelen worden 
gebuikt om de uitrol van innovaties te 
financieren. Dit, omdat innovaties rond 
ecologische en economische verduur-
zaming op praktijkschaal uitgetest en 
geïntroduceerd moeten worden of omdat 
politieke en maatschappelijke gegeven-
heden pleiten voor vormen van investerings-
steun. Daarnaast zijn middelen beschik-
baar om de aanlandplicht te faciliteren.

Uitvoering
Nederland kiest op het terrein van de 
uitvoering bewust voor een meer beleids-
matige focus en stelt een beperkt aantal 
maatregelen/artikelen in het EFMZV 
programma open. Bovendien zal binnen 
elke maatregel het aantal openstellingen 
beperkt zijn. Waar mogelijk worden 
openstellingen met een meerjarige looptijd 

gerealiseerd. Een beperkter aantal, 
thematisch gerichte openstellingen, geeft 
meer richting aan de inhoud van projecten. 
Hierdoor sluit, naar verwachting, het 
aanbod van projecten beter aan bij het 
beschikbare budget en zullen minder 
projecten worden afgewezen. Nederland 
wil verder bezien of de middelen uit het 
EFMZV vaker als tijdelijke financiële 
kredieten kunnen worden ingezet en 
minder als subsidies. Dat kan met behulp 
van een revolverend fonds met middelen, 
met name innovatiekredieten, die 
terugvloeien in het fonds als projecten 
renderend blijken.

Tot slot
In deze brochure leest u meer over de 
Nederlandse invulling van de Europese 
thema’s op visserij- en maritiem gebied,  
de zogenaamde unieprioriteiten en de 
daarvan afgeleide specifieke doelstellin-
gen. De brochure is bedoeld om u, als 
potentieel begunstigde(n) van het fonds, 
de mogelijkheid te bieden op een goede 
“match” tussen uw idee(en) en de mogelijk-
heden van het EFMZV. 
Er kunnen geen rechten aan deze brochure 
worden ontleend.
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Voor de Nederlandse visserijsector liggen 
er volop kansen en uitdagingen op het 
gebied van duurzaamheid, zoals de vraag 
naar duurzame visproducten, de imple-
mentatie van de aanlandplicht en Natura 
2000. Voor deze verduurzamingsopgaven 
zijn samenwerking en innovatie erg 
belangrijk. Nederland zal hier dan ook op 
inzetten, bijvoorbeeld door samenwerking 
tussen vissers en wetenschappers.
Investeringen zullen met name worden 
ingezet om deze innovaties te 
implementeren. 

Met betrekking tot deze unieprioriteit wil 
Nederland de volgende specifieke 
doelstellingen verwezenlijken.

Unieprioriteit 
Visserij
Bevordering van een ecologisch duurzame, 
innovatieve, concurrerende en op kennis 
gebaseerde visserij, die doelmatig met natuurlijke 
hulpbronnen omgaat. 

1Beperking van de gevolgen van de visserij 
op het mariene milieu, inclusief het 
zoveel mogelijk voorkomen en beperken 
van ongewenste vangsten.

Nederland steunt de invoering van de 
aanlandplicht als middel om (het terug-
gooien van) ongewenste bijvangsten terug 
te dringen. De aanlandplicht is zeer 
ingrijpend voor de Nederlandse (boomkor)
vloot. De vaartuigen en de schakels in de 
keten zijn er niet op ingesteld om onge-
wenste bijvangsten op te slaan en te 
vermarkten. Om vissers bij het invoeren 
van de aanlandplicht te faciliteren, zet 
Nederland in op verdere ontwikkeling van 
meer selectieve vistuigen, waaronder de 
pulstechniek. 
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Een techniek waarmee zowel doelen op terrein van selectiviteit (minder discards), 
energie-efficiency (brandstofbesparing) als verminderde impact op het mariene milieu 
(bodemberoering) worden gerealiseerd. Behalve de aanlandplicht zijn er meer initiatieven 
om visserij te verduurzamen, zoals maatregelen ten aanzien van visserij in ecologisch 
waardevolle zeegebieden (aanvullend op Natura 2000). Ook duurzame innovaties in de 
binnenvisserij komen in aanmerking voor steun.

Maatregel

Doel

Van toepassing op

Voor wie?
Beschikbaar in €

Juridische basis

Het opstellen en invoeren van beheermaatregelen en 
regionale samenwerking
Beperking van de gevolgen van de visserij op het mariene 
milieu
•	 Projecten die de samenwerking tussen partijen 

vereenvoudigen en die bijdragen aan de realisatie van 
de biodiversiteitsdoelstellingen

•	 Uitzetten van glasaal (in het kader van een EU 
instandhoudingsmaatregel)

Publiekrechtelijke instanties
2,8 mln, opdrachten van jaarlijks gemiddeld  
400.000
Art. 37, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregel
Doel

Gericht op

Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Duurzame investeringen
Voorkomen en beperken van ongewenste vangsten en 
facilitering aanlandplicht
•	 Investeringen aan boord om selectiviteit van vistuigen 

te vergroten
•	 Investeringssteun om de aanlandplicht te faciliteren
Ondernemers in de visserij, erkende visserijorganisaties 
8,6 mln, vanaf 2016 jaarlijks gemiddeld 2,0 mln
Art. 38, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregel
Doel
Gericht op

Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Innovatie gericht op ecologische duurzaamheid
Ontwikkeling alternatieve visserijmethoden
•	 Innovatieve alternatieven voor de boomkorvisserij, 

zoals de verdere ontwikkeling van de sum/seawing en 
pulsvisserij

•	 Innovaties van vismethoden en processen gericht op 
de aanlandplicht en de verdere verduurzaming van de 
(garnalen)visserij

Ondernemers in de visserij, erkende visserijorganisaties
20,0 mln, jaarlijks gemiddeld 3,5 mln
Art. 39, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
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Maatregel
Doel
Van toepassing op
Voor wie?

Beschikbaar in €
Juridische basis

Ondersteuning jonge vissers
Stimuleren bedrijfsopvolging voor jonge starters
•	 Steun bij overname van het eerste schip
Vissers, die bij indiening van de aanvraag nog geen 40 
jaar zijn en ten minste vijf jaar als visser hebben gewerkt 
of een daaraan gelijkwaardige beroepsopleiding hebben 
gevolgd
0,5 mln, gedurende de gehele looptijd
Art. 31, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregel

Doel
Van toepassing op

Voor wie?
Beschikbaar in €

Juridische basis

Toegevoegde waarde, kwaliteit en gebruik van 
ongewenste vangsten
Verhoging toegevoegde waarde visserijproducten
•	 Innovatieve investeringen aan boord die leiden tot een 

grotere toegevoegde waarde
•	 Investeringen om te zorgen voor een goed afzetkanaal 

voor bijvangsten
Ondernemers in de visserij, erkende visserijorganisaties
2,8 mln, 2 openstellingen, in 2017 en 2019 van 
gemiddeld 1,4 mln
Art. 42, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Bevordering van het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid van
ondernemingen in de visserijsector.
De primaire sector staat onder druk vanwege lage prijzen, uitdagingen op het terrein van 
duurzaamheid en problemen met bedrijfsopvolging. Investeringen die waarde toevoegen 
aan visserijproducten kunnen helpen nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en 
rendementen te verbeteren. Nederland zal hierop inzetten en ook jonge vissers onder-
steunen bij de aanschaf van het eerste schip. Elke jonge visser die aan de voorwaarden 
voldoet, ontvangt maximaal € 75.000. Nederland zal er nadrukkelijk op toezien dat het 
vaartuig, waarvoor een jonge visser steun ontvangt, een bestaand vaartuig is dat 
minstens 5 jaar ingeschreven staat in het communautaire vlootregister (behalve in de 
binnenvisserij) en dat overname niet resulteert in een toename van de vangstcapaciteit 
van het vaartuig.

Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:

2
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Maatregel
Doel

Van toepassing op

Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Innovatie rendementsverbetering
Verbetering rendementen door kostenbesparing, 
toegevoegde waarde
•	 Innovatie gericht op rendementsverbetering in zowel 

de visserij (inclusief mosselzaad) als in de verwerking 
en afzet

•	  Innovaties gericht op waardevermeerdering in de 
keten en het versterken van vraagsturing

Ondernemers in de visserij, erkende visserijorganisaties
7,8 mln, tweejaarlijks, gemiddeld 2 mln
Art. 26, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregel
Doel

Van toepassing op

Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Partnerschappen tussen vissers en wetenschappers:
Kennisontwikkeling en -verspreiding ten behoeve van 
verduurzaming en rendementsverbetering
•	 Steun voor kenniskringen, pilots, nieuwe samen- 

werkingsverbanden, pulsonderzoek
Publiekrechtelijke instanties, vissers, vissersorganisaties
5,8 mln, gemiddeld 1 mln per jaar
Art. 28, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Ondersteuning van intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie, inclusief 
vergroting van energie-efficiëntie en kennisoverdracht.
De innovaties onder deze doelstelling zijn gericht op kostenbesparing en rendements-
verbetering in de keten. Nederland heeft de afgelopen jaren van innovatie een speerpunt 
van beleid gemaakt. Dit in nauwe samenspraak met het viscluster. De samenwerking 
tussen vissers en wetenschappers, zoals onder de Kenniskringen Visserij is gestart, wordt 
versterkt voortgezet. Ook zal onderzoek plaatsvinden met betrekking tot de pulstechniek 
dat in hoofdzaak gericht is op de ontwikkeling van selectievere pulstuig(en). Verder is  
het gericht op de de manier waarop de invoering van deze techniek kan helpen bij de 
invoering van de aanlandplicht en de lange termijneffecten ervan. Aan het proefproject  
zit een uitgebreid monitoring- en onderzoekprogramma gekoppeld.

Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:

3
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De basis voor de verwezenlijking van deze 
uniprioriteit is het Nationaal Strategisch 
Plan Aquacultuur (NSPA). 

Met betrekking tot deze unieprioriteit wil 
Nederland de volgende specifieke 
doelstellingen verwezenlijken.

Intensivering van technologische 
ontwikkeling, innovatie en 
kennisoverdracht

Ook voor de aquacultuur zal het EFMZV 
inzetten op innovatie om de bestaande 
hoogwaardige kennis en producten verder 
te evolueren. Volgens het NSPA liggen de 
kansen voor duurzame aquacultuur 
vooral bij:
•	 Primaire productie van soorten met een 

hoge toegevoegde waarde

Unieprioriteit  
Aquacultuur

•	 Nieuwe, innovatieve kweeksystemen 
zoals aquaponics, zilte teelten op land en 
multiused platforms op zee

•	 Het ontwikkelen en vermarkten van 
kennis op het gebied van kweektechnie-
ken, uitgangsmateriaal en voeding

•	 De aanwezigheid van toeleverende 
bedrijven zoals systeembouwers, 
voederindustrie

•	 Genetisch verbeterd uitgangsmateriaal 
en kennis op het gebied van logistiek en 
distributie

•	 Het zoeken naar nieuwe productie-
gebieden voor schelpdierkweek en 
optimalisatie van bestaande 
kweekgebieden

•	 Het verbeteren van het kweekrende-
ment van schelpdieren

•	 Innovatie in de bodem en ‘off 
bottom’-productie

1

Bevordering van een ecologisch duurzame, innova-
tieve, concurrerende en op kennis gebaseerde 
aquacultuur, die doelmatig met natuurlijke 
hulpbronnen omgaat.
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Maatregel
Doel
Van toepassing op

Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Innovatie aquacultuur
Verduurzaming en rendementsverbetering
•	 Innovaties in de schelpdiersector, in de viskweek,  

maar ook in nieuwe vormen van aquacultuur  
zoals zilte landbouw

Schelpdierkwekers, aquacultuurondernemers, viskwekers
6,6 mln, tweejaarlijks, gemiddeld 2 mln
Art. 47, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:

Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:

2

Maatregel
Doel

Van toepassing op
Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Investeringen in de aquacultuur
Bevordering van concurrentievermogen en 
levensvatbaarheid
•	 Investeringen in een duurzame aquacultuur
Schelpdiervissers, aquacultuurondernemers, viskwekers
0 mln, nog niet voorzien
Art. 48, 1a-d,f-h, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Bevordering van het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid van 
ondernemingen in de aquacultuursector.
Het is niet uitgesloten dat Nederland gedurende de programmaperiode van het EFMZV 
investeringen de aquacultuur zal gaan ondersteunen.
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Bij de invoering van het nieuwe 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) 
zijn maatregelen als de aanlandplicht 
afgekondigd, die extra inspanning vragen 
ten aanzien van datacollectie en controle.

Met betrekking tot deze unieprioriteit wil 
Nederland de volgende specifieke 
doelstellingen verwezenlijken.

Verbetering en beschikbaarstelling van 
wetenschappelijke kennis en verzameling 
en beheer van gegevens.

Nederland zal een substantieel deel van de 
middelen uit het EFMZV inzetten voor het 
verzamelen van data over de visbestanden.

Unieprioriteit 
Uitvoering GVB
Uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

1
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Maatregel
Doel
Van toepassing op

Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Datacollectie
Inzicht in de toestand van visbestanden
•	 Uitvoeren verplichtingen uit de Datacollectie 

Verordening
•	 Datacollectie ten behoeve van de uitvoering van  

het GVB buiten de Datacollectie Verordening
Publiekrechtelijke instanties en vissers
33,3 mln, jaarlijks vanaf 2014 gemiddeld 5 mln.
Art 77, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregel
Doel
Van toepassing op

Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Controle en handhaving
Naleving Gemeenschappelijk Visserijbeleid 
•	 Investeringen voor de ontwikkeling en aanschaf van 

hard- en software voor digitale controles
•	 Investeringen in black boxes
Publiekrechtelijke instanties en vissers
25,3 mln, jaarlijks gemiddeld 4 mln
Art 76, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:

2 Controle en handhaving
De lidstaten van de EU zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
EU-controlemaatregelen en sancties als die niet worden nageleefd. Het EFMZV zal 
worden ingezet voor het versterken van de naleving in de visserijsector. Nederland  
zal vooral inzetten op investeringen voor de ontwikkeling en aanschaf van hard- 
en software voor digitale controles.  

Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
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In het viscluster is een scala aan bedrijven 
actief. Met deze ketenschakels is Nederland  
de afgelopen tijd een draaischijf voor vis 
geworden, die de opdracht heeft om 
duurzaam te opereren. Elke afzonderlijke 
schakel in de keten moet zijn bedrijf 
duurzaam laten renderen. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de ondernemer 
zelf. Voor een toekomstbestendig 
viscluster zijn versterkte innovatie en 
samenwerking tussen verschillende 
schakels in de keten nodig. Ook het NSPA 
wijst op het belang van innovatie en meer 
specifiek de vermarkting van kennis over 
kweektechnieken en uitgangsmateriaal.

Met betrekking tot deze unieprioriteit wil 
Nederland de volgende specifieke 
doelstellingen verwezenlijken.

Unieprioriteit  
Afzet en verwerking
Bevorderen van afzet en verwerking.

Verbetering van de marktstructuur  

Meer samenwerking in de visserij- en 
aquacultuurketen moet leiden tot meer 
toegevoegde waarde voor keten als geheel. 
Daarom moeten producten voldoen aan de 
wensen van de afnemers op het gebied van 
duurzaamheid, kwaliteit, continuïteit 
en prijs.

De aanlandplicht heeft ook gevolgen voor 
de keten. Om de afzet van ongewenste 
bijvangsten tijdelijk rendabel te maken, 
moet dus gezocht worden naar nieuwe 
afzetmarkten buiten de humane voedsel-
keten. Deze uitdaging vergt nieuwe 
samenwerking met nieuwe ketenpartners. 
Producentenorganisaties krijgen hierin een 
belangrijkere rol.
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Maatregel
Doel
Van toepassing op
Voor wie?

Beschikbaar in €
Juridische basis

Productie- en marketingplannen
Verbetering marktstructuur 
•	 Het opstellen van productie- en marketingplannen  
Producentenorganisaties of verenigingen van 
producentenorganisaties
0,5 mln, gemiddeld 48.000 per PO of vereniging van PO’s
Art 66, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregel
Doel
Van toepassing op

Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Opslag
Financiële steun bij de opslag van producten 
•	 Medefinanciering van de kosten voor opslag van 

producten op voorwaarde dat de producten bedoeld 
zijn voor menselijke consumptie

Producentenorganisaties
1,0 mln, openstelling wanneer noodzaak daartoe blijkt.
Art 67, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregel
Doel
Van toepassing op

Voor wie?

Beschikbaar in €
Juridische basis

Marketingmaatregelen
Samenwerking in de keten en facilitering aanlandplicht
•	 Projecten ter bevordering van ketensamenwerking, 

ketenverkorting, certificering en vraagsturing
•	 De ontwikkeling van afzetmogelijkheden van onge-

wenste bijvangsten in het niet-humane afzetkanaal
Ondernemers in de visserij- en aquacultuur en  
producentenorganisaties
2,8 mln, tweejaarlijks gemiddeld 1 mln
Art 68, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
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Voor het Nederlandse deel van de 
Noordzee is het realiseren van een 
goede milieutoestand een belangrijke
uitdaging.

Met betrekking tot deze unieprioriteit  
wil Nederland de volgende specifieke 
doelstellingen verwezenlijken.
 
Ontwikkeling en implementatie van het 
Geïntegreerd Maritiem Beleid

Nederland zal zich vooral richten op de 
grootste beleidsuitdagingen en kennis-
leemten, in aanvulling op bestaand beleid 
bij het bereiken van de “goede milieu-
toestand” in 2020. Dit in het kader van  
de implementatie van de Kaderrichtlijn 
mariene strategie. 

Unieprioriteit 
Geïntegreerd Maritiem 
Beleid
Geïntegreerd Maritiem beleid.

Alle activiteiten om kennisleemten met 
betrekking tot zwerfvuil in zee en onder-
watergeluid in te vullen, zullen zo veel 
mogelijk voortbouwen op door de EU 
geïnitieerde kennisinitiatieven. 
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Maatregel

Doel
Van toepassing op

Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Promotie van bescherming van het mariene milieu 
en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen  
in de zee en kustzone
Verbetering milieutoestand
•	 Afvalinzamelingssystemen bij rivieren en educatie
•	 Uitvoering mariene milieubeschermingsmaatregelen
Publiekrechtelijke instanties
2,2 mln, gemiddeld jaarlijks 300.000
Art 80.1.b, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregel
Doel
Van toepassing op

Voor wie?
Beschikbaar in €
Juridische basis

Kennis over de zee en de omgeving daarvan
Vergroting kennis over de zee en de omgeving daarvan 
•	 Wegnemen van kennishiaten ten aanzien van  

(cumulatie) van effecten van onderwatergeluid op  
het ecosysteem

•	 Studies over de effecten van microplastics op het 
mariene milieu

Publiekrechtelijke instanties
1,2 mln, gemiddeld jaarlijks 200.000
Art 80.1.c, VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:

Procedures

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) bepaalt voor welke maat-
regelen en periode subsidieaanvragen worden opengesteld en welk 
budget (subsidieplafond) daarvoor beschikbaar is. Aanvragen dienen  
te voldoen aan de voorwaarden uit de Regeling Europese EZ Subsidies. 
Wanneer de kwaliteit van projectvoorstellen mede bepalend is voor het 
verkrijgen van subsidie, adviseert een onafhankelijke adviescommissie 
over de kwaliteit van de projecten aan de hand van criteria. 

De adviescommissie rangschikt de projectvoorstellen, waarbij het project 
met de hoogste score het eerst voor subsidie in aanmerking komt. Bij een 
aantal maatregelen zal het mogelijk zijn om een voorschot te krijgen op 
de verstrekte subsidie. Dit kan op basis van reeds gemaakte kosten.  
Bij de subsidievaststelling worden deze voorschotten verrekend met  
het uit te betalen bedrag. 

Naast de ministeriële openstellingen kunnen ook individuele subsidies 
worden verstrekt. Deze worden direct getoetst aan de EFMZV voorwaar-
den. Uit het EFMZV kunnen ook opdrachten verleend worden waarbij de 
overheid opdrachtgever is. In dat geval is de overheid de direct begun-
stigde van het EFMZV.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) besluit of subsidie 
toegekend kan worden. Algemene informatie over het EFMZV en over 
subsidieopenstellingen is te vinden op website van RVO.nl: www.rvo.nl.
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Uitgesloten van steun
Een belangrijke voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor steun uit het 
EFMZV is dat aanvragers de regels van het 
GVB naleven. Overtredingen van het GVB 
worden ernstige inbreuken genoemd. 
Ernstige inbreuken zijn:
•	 Niet-naleving logboekplicht/rapportage 

vangstgegevens, waaronder gegevens 
van een vessel monitoring system (VMS)

•	 Gebruik van verboden of niet-conform 
vistuig

•	 Vervalsen of verborgen houden van 
kentekens, identiteit of registratie

•	 Knoeien met of laten verdwijnen van 
bewijsmateriaal

•	 Vissen in strijd met instandhoudings-  
of beheermaatregelen van een  
regionale visserij organisatie 
 RFO)

•	 Vissen zonder geldige visvergunning of 
vismachtiging

•	 Vissen in gesloten gebied, tijdens 
gesloten seizoen, zonder of na uitputting 
quotum

•	 Gericht vissen op bestand waarvoor 
moratorium of visverbod geldt

•	 Bemoeilijken werkzaamheden van 
controleurs en waarnemers

•	 Overladen vangsten op of ondersteuning 
van illegale, ongemelde en ongeregle-
menteerde vissersvaartuigen

•	 Gebruik van vissersvaartuig dat geen 
nationaliteit heeft

Als er ernstige inbreuken zijn geconsta-
teerd dan kunnen aanvragers voor 
tenminste één jaar worden uitgesloten van 
steun. Dit geldt ook voor aanvragers die 
betrokken zijn geweest bij de exploitatie, 

beheer of eigendom van vissersvaartuigen 
die op de zwarte lijst van de EU staan; de 
EU-lijst van vaartuigen die betrokken zijn 
bij illegale, ongemelde en ongereglemen-
teerde visserij. 

Voor aanvragers in de aquacultuursector 
geldt verder dat zij bij milieuovertredingen, 
zoals genoemd in de artikelen 3 en 4 van 
de Richtlijn 2008/99/EG inzake de 
bescherming van het milieu door middel 
van het strafrecht, eveneens voor minimaal 
één jaar zijn uitgesloten van subsidie uit 
het EFMZV.

Als er fraude is vastgesteld, dan is steun voor 
de gehele duur van programma niet mogelijk.

Ook na afloop van de periode waarin 
subsidie werd toegekend, zal een subsidie 

(deels) worden teruggevorderd ingeval een 
begunstigde gedurende een periode van 
vijf jaar een serieuze inbreuk of overtreding 
begaat. Het is daarom van groot belang 
dat vissers en aquacultuurondernemingen 
de regels naleven. Het niet-naleven kan 
grote gevolgen hebben voor het verkrijgen 
van EFMZV-subsidies of kan leiden tot 
terugvordering.

Meer informatie over dit onderwerp is te 
vinden op www.rvo.nl

Het is daarom van 
groot belang dat 
vissers en aquacultuur-
ondernemingen de 
regels naleven. 
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EuropEEs fonds
voor maritiEmE zakEn  

En vissErij
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