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AANVAARDINGSCRITERIA VOOR PROJECTEN BIJ OVIS 
 
Een project of initiatief komt slechts voor betoelaging bij het Ondersteuningsfonds voor Visserij in 
Transitie in aanmerking voor zover het voldoet aan alle algemene en bijzondere aanvaardingscriteria 
die door OVIS werden vastgelegd. Deze criteria kan u hieronder terugvinden. 

De beoordeling of een project of initiatief voldoet aan de aanvaardingscriteria is de exclusieve 
bevoegdheid van het bestuursorgaan van OVIS. De projecten of zaken die niet voor steun in 
aanmerking komen kan men terugvinden onder punt C van de aanvaardingscriteria. 

Bij verwijzingen naar een EU-regelgeving hebben steeds de aldaar gepubliceerde wetteksten een 
afdwingbaar karakter. 

Versie geldig vanaf 25/08/2022. 
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A. ALGEMENE EN BIJZONDERE 
AANVAARDINGSCRITERIA 

 

A1. ALGEMENE AANVAARDINGSCRITERIA 
 

1. Het project draagt bij tot de doelstellingen zoals vermeld in artikel 3 van de oprichtingsakte van 
de vereniging. 

2. Herinnering aan artikel 10, ontvankelijkheid van aanvragen, van Verordening (EU) nr. 508/2014 
(en overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1139/2021).  

3. Herinnering aan artikel 11 Verordening (EU) nr. 508/2014 dat verschillende acties die niet voor 
betoelaging in aanmerking komen opsomt (en overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 
nr. 1139/2021). 

4. Herinnering aan staatssteunregels: art. 107 VWEU, Verordening (EU) nr. 707/2014, nr. 
1388/2014 en Richtsnoeren voor het onderzoek van staatsteun in de visserij- en 
aquacultuursector (2015/C217/01,…), (behalve als er EFMZV cofinanciering voor visserij of 
aquacultuur aanwezig is of indien de begunstigde geen economische operator is). 

Overgangsbepaling: verwijzingen naar Verordening (EU) nr. 508/2014 gelden voor de 
programmeringsperiode 2021-2027 als verwijzingen naar Verordening (EU) nr. 1139/2021. 

A2. BIJZONDERE AANVAARDINGSCRITERIA 
 

1. Het project wordt ingediend aan de hand van het daartoe bestemde formulier, te verkrijgen bij 
OVIS. Alle selecties moeten ingevuld zijn en de aanvraag moet ondertekend zijn. 

2. Het project mag nog niet gestart zijn voor de indiening van de aanvraag, tenzij de Europese 
Commissie een afwijking hierop goedkeurt. Enkel in geval cofinanciering met het EFMZV mag het 
project maximaal één jaar voor de indiening van de aanvraag gestart zijn en mag op het moment 
van de indiening nog niet voltooid zijn. Het opstarten het project gebeurt in dit geval op eigen 
risico betreffende het al of niet goedkeuren ervan.  

3. De uitvoering van het project wordt gestart binnen 12 maanden na de toewijzing van de 
(bijdrage in de) financiering. 

4. Het project is afgerond binnen de 36 maanden na de toewijzing van de (bijdrage in de) 
financiering. 

5. Het minimale bedrag voor een individueel investeringsproject bedraagt € 25.000 excl. btw. Voor 
projecten die geen investeringsprojecten zijn geldt dit minimaal bedrag niet. 

6. De aanvrager moet over voldoende garanties beschikken, waaronder een realistisch financieel 
plan om het beoogde resultaat te bereiken, en dit binnen de vooropgestelde, redelijke termijn. 
Bij uitzondering, en op aanvraag, kan een verlenging van de initieel vastgestelde tijdsduur 
toegestaan worden, evenwel steeds binnen de initieel vastgelegde begroting.  

7. De aanvrager kan de nodige licenties en vergunningen voorleggen. De definitieve notificatie over 
de toekenning van de steun kan slechts gebeuren als de aanvrager het bewijs heeft geleverd dat 
hij over de nodige documenten beschikt. 
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8. Vissersvaartuigen dienen te varen onder Belgische vlag. 
9. Voor rederijen geldt dat zij onderworpen moeten zijn aan de toepassing van art. 275, 4° WIB92, 

en dat zij alle aan het Zeevissersfonds verschuldigde bijdragen moeten hebben voldaan op het 
ogenblik van de aanvraag, en van tijd tot tijd de verschuldigde bijdragen steeds op hun 
respectievelijke vervaldag moeten hebben voldaan terloops de volledige duur van het project. 

10. De projectindiener geeft zijn volledige medewerking aan alle vragen naar bijkomende informatie, 
inclusief met betrekking tot de resultaten van het project. 

11. Binnen een termijn van zes maanden na de afloop van het project, dient de projectindiener een 
evaluatieverslag in bij OVIS met beschrijving van de effecten en boekhoudkundige gegevens met 
alle facturen en betalingsbewijzen betreffende het uitgevoerde project.  

12. In het kader van het voorgaande punt en van punt 6 kan OVIS eisen dat een realistisch 
bedrijfsplan bij de steunaanvraag gevoegd wordt en dat de begunstigde de financiering van het 
project op basis van een realistisch financieel plan aantoont. Het bedrijfsplan is een vijfjarenplan 
voor het starten van een nieuwe activiteit of het ontwikkelen van een bestaande activiteit, dat 
uit de volgende delen bestaat: 

o Gegevens van de onderneming en de ondernemer; 
o Een inhoudelijke omschrijving van het project, inclusief een concurrentenanalyse; 
o Een marketingplan dat minstens de volgende gegevens bevat: een raming van het aantal 

producten of diensten, inclusief motivering, een raming van de eenheidsprijs, inclusief 
motivering, een raming van het aantal klanten, inclusief motivering, de opvolging van de 
betaling van klanten, en promotie; 

o Een financieel plan dat uit drie delen bestaat: 
 De geprojecteerde resultatenrekening; 
 De geprojecteerde balans; 
 De geprojecteerde liquiditeit. 
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B. PROJECT-SPECIFIEKE AANVAARDINGSCRITERIA 
 

PRIORITEIT 1: DUURZAME ONTWIKKELING VAN DE 
VISSERIJSECTOR 
 

1.1 Innovatie in de visserij (Artikel 26, Verordening (EU) nr. 508/2014) 
 

Toelaatbare begunstigden: 

 Reders; 
 Onderzoeksinstellingen; 

 Producenten- of brancheorganisaties al dan niet in samenwerking met veiling; 
 Visveilingen; 
 Visverwerkingsbedrijven; 
 Regionale, lokale en andere overheden 

Toelaatbare acties: 

 Projecten die gericht zijn op de ontwikkeling of de invoering van nieuwe of substantieel 
verbeterde producten, processen, technieken en voorzieningen in de visserij; 

 Projecten die gericht zijn op de ontwikkeling of de invoering van nieuwe of verbeterde beheer- 
en organisatiesystemen in de visserij, mede wat verwerking en afzet van vis betreft. 

Opmerkingen: 

 De projecten worden uitgevoerd door, of in samenwerking met een erkende wetenschappelijke 
of technische organisatie; 

 De wetenschappelijke of technische organisatie valideert de resultaten van de concrete acties; 
 De begunstigde, ondersteund door de wetenschappelijke of technische begeleider en de raad 

van bestuur van OVIS vzw geeft voldoende ruchtbaarheid aan de resultaten van de acties 
conform artikel 119 van de EFMZV-Verordening; 

 De resultaten van innovatieprojecten worden bekend gemaakt binnen de zes maanden na de 
validatie van deze resultaten, behalve bij innovatieprojecten die voor 50% of meer met private 
middelen gefinancierd zijn. In dit laatste geval wordt het resultaat bekend gemaakt binnen de 
veertig maanden na de validatie ervan en zijn de kosten verbonden aan de bekendmaking geen 
subsidiabele kosten. 
 
 
 



 

 Aanvaardingscriteria OVIS vzw 6 

1.2 Adviesdiensten in de visserijsector (Artikel 27, Verordening (EU) nr. 
508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Reders; 

 Marktdeelnemers uit de visserijsector;  
 Onderzoeksinstellingen;  
 Producentenorganisaties; 
 Vissersorganisaties; 
 Regionale, lokale en andere overheden; 

Toelaatbare acties: 

 Haalbaarheidsstudies en adviesdiensten die binnen het kader van globale prestaties duurzame 
visserij kunnen bevorderen en het concurrentievermogen van de marktdeelnemers kunnen 
verbeteren, en op die manier de levensvatbaarheid van projecten kunnen verhogen. 

 Verstrekken van professioneel advies over ecologische duurzaamheid met de klemtoon op het 
beperken, en waar mogelijk, het wegnemen van de negatieve impact van de visserij op de 
mariene-, terrestrische- en zoetwaterecosystemen; 

 Verstrekken van professioneel advies over bedrijfs- en afzetstrategieën. 

Opmerkingen: 

 De haalbaarheidsstudies en adviesdiensten worden verstrekt door wetenschappelijke, 
academische, professionele en technische organisaties of instanties die economisch advies 
verstrekken en die beschikken over de vereiste bevoegdheden; 

 Indien de steun niet meer bedraagt dan 4.000 EUR komt de begunstigde in aanmerking voor een 
versnelde procedure. 

 

1.3 Partnerschappen tussen wetenschappers en vissers om de overdracht van 
kennis te bevorderen (Artikel 28; Verordening (EU) nr. 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Vissers; 
 Vissersorganisaties; 
 Onderzoeksinstellingen; 

 Plaatselijke actiegroepen voor de visserij; 
 Regionale, lokale en andere overheden; 
 Ngo’s; 

Toelaatbare acties: 
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 Steun voor het opzetten van netwerken, partnerschapsovereenkomsten of verenigingen tussen 
wetenschappelijke organisaties en vissers; 

 Steun aan activiteiten die voortkomen binnen netwerken, partnerschapsovereenkomsten of 
verenigingen onder de volgende vorm: 

o Gegevensverzameling- en beheer; 
o Studies; 
o Proefprojecten; 
o Verspreiding van kennis en onderzoeksresultaten; 
o Seminars; 
o Beste praktijken. 

Opmerkingen: 

 De steun voor het opzetten van de netwerken, partnerschapsovereenkomsten of verenigingen 
alsook aan hun activiteiten is slechts toegestaan indien de samenwerking minstens bestaat uit 
minstens één onafhankelijke wetenschappelijke organisatie en vissers, of tenminste één 
vissersorganisatie waaraan technische organisaties kunnen deelnemen. 
 

1.4 Het stimuleren van het menselijk kapitaal, het scheppen van banen en de 
sociale dialoog (Artikel 29, Verordening (EU) nr. 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Vissers; 
 Echtgenoten of levenspartners van zelfstandige vissers; 
 Sociale partners; 
 Plaatselijke visserijgroepen (FLAG’s); 
 Regionale, lokale & andere overheden; 

Toelaatbare acties: 

 Steun voor beroepsopleidingen, levenslang leren, gezamenlijke projecten, de verspreiding van 
economische, technische, regelgevende, wetenschappelijke kennis en van innoverende 
praktijken alsook de verwerving van nieuwe beroepsvaardigheden, in het bijzonder in de 
volgende domeinen: 

o Duurzaam beheer van mariene ecosystemen; 
o Hygiëne; 
o Gezondheid; 
o Veiligheid; 
o Activiteiten in de maritieme sector; 
o Innovatie; 
o Ondernemerschap; 
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 Netwerkvorming en uitwisseling van ervaringen en beste praktijken tussen belanghebbende 
partijen: 

o Organisaties ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen; 
o Ter bevordering van de rol van vrouwen in visserijgemeenschappen; 
o Ter bevordering van ondervertegenwoordigde groepen binnen de visserij; 

 Sociale dialoog op uniaal, nationaal, regionaal of plaatselijk niveau tussen vissers, sociale 
partners en andere relevante belanghebbende partijen. 

Opmerkingen: 

 De steun wordt ook verleend aan de echtgenoten of levenspartners van zelfstandige vissers; 
 De steun in het kader van de beroepsopleiding is enkel onder de volgende criteria van 

toepassing: 
o Maximale steunperiode van twee jaar; 
o De persoon die de opleiding geniet moet door België als werkloze zijn erkend; 
o De opleiding beperkt zich tot een opleiding aan boord van een vaartuig dat: 

 Actief is in de kleinschalige kustvisserij (<12 meter); 
 Het eigendom is van een beroepsvisser van minstens 50 jaar oud; 

o Waarvan de opleiding geformaliseerd is door een door België erkend contract tussen de 
leerling en de eigenaar van het vaartuig, met inbegrip van cursussen betreffende 
duurzame visserijpraktijken en de instandhouding van biologische rijkdommen van de 
zee (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 1380/2013); 

o Waarvan de leerling aan boord vergezeld wordt door een beroepsvissers van minstens 
50 jaar oud; 

 De steun wordt aan beroepsvissers verleend ter dekking van het salaris van de leerling en de 
bijbehorende kosten; 

 De steun bedraagt niet meer dan 40.000 EUR voor elke begunstigde gedurende een 
programmeringsperiode. 
 

1.5 De diversifiëring en nieuwe bronnen van inkomsten voor vissers (Artikel 
30, Verordening (EU) nr. 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Reders; 
 Vissers; 

Toelaatbare acties: 

 Steun voor investeringen die bijdragen tot de diversifiëring van de inkomsten van vissers, via het 
ontplooien van aanvullende activiteiten. 

Opmerkingen: 
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 De steun kan slechts verleend worden indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
o De visser(s) beschikken over een in te dienen bedrijfsplan voor de ontwikkeling van hun 

nieuwe activiteiten; 
o De aanvrager beschikt over voldoende beroepsvaardigheden; 
o De aanvullende activiteiten die door de visser(s) worden ontplooid staan in verband met 

het visserijbedrijf; 
 De steun voor investeringen is begrensd tot maximaal 50% van de begroting die het bedrijfsplan 

voorziet voor een concrete actie die in aanmerking komt. Het bedrag per begunstigde mag niet 
hoger liggen dan 75.000 EUR. 
 

1.6 Starterssteun voor jonge vissers (Artikel 31, Verordening (EU) nr. 
508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Reder, natuurlijke persoon; 
 Die voor de eerste keer een vissersboot wil aanschaffen; 
 Die bij indiening van de vraag nog geen 40 jaar is; 
 Die ten minste vijf jaar als visser heeft gewerkt of een daaraan gelijkwaardige beroepsopleiding 

heeft gevolgd. 

Toelaatbare acties: 

 De eerste aanschaf van een vissersvaartuig: 
o Met een lengte over alles van minder dan 24 meter; 
o Dat is uitgerust voor visserij op zee; 
o Dat 5 tot 30 jaar oud is, EN; 
o Dat behoort tot een vlootsegment waarvoor er een evenwicht tussen de 

vangstmogelijkheden en de vangstcapaciteit is. 

Opmerking: 

 De steun bedraagt niet meer dan 25% van de aanschafkosten voor het vissersvaartuig en in geen 
geval meer dan 75.000 EUR per jonge visser.  
 

1.7 De verbetering van gezondheid en veiligheid van vissers aan boord 
(Artikel 32, Verordening (EU) nr. 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden:  

 Reders; 
 Vissers; 
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 Verenigingen of organisaties actief in de visserijsector; 

 Producentenorganisaties. 

Toelaatbare acties: 

 Investeringen aan boord of in afzonderlijke voorzieningen om de hygiëne-, gezondheids-, 
veiligheids- en arbeidsomstandigheden van de vissers aan boord te verbeteren, op voorwaarde 
dat deze investeringen verder gaan dan de vereisten op grond van het Unierecht of het nationale 
recht. 

Opmerkingen: 

 Wanneer de concrete actie een investering aan boord behelst, wordt niet meer dan één keer per 
programmeringsperiode steun verleend voor dezelfde soort investering voor een bepaald 
vaartuig;   

 Wanneer de concrete actie een investering in afzonderlijke voorzieningen behelst, wordt niet 
meer dan één keer per programmeringsperiode voor dezelfde soort voorziening steun aan 
dezelfde begunstigde verleend.   

 De volgende concrete zaken zijn betoelaagbaar, voor zover ze verder gaan dan de vereisten op 
grond van het Unierecht of het nationale recht: 

o Om de veiligheid van vissers aan boord van vissersvaartuigen te verbeteren, de aankoop 
en, indien van toepassing, de installatie van: 

 Reddingsvlotten;   
 Hydrostatische openers voor reddingsvlotten;   
 Persoonlijke noodbakens zoals EPIRB-noodradiobakens (Emergency Position 

Indicating Radio Beacon), die kunnen worden geïntegreerd in reddingsvesten en 
in de werkkleding van de vissers;   

 Individuele drijfmiddelen (Personal Flotation Devices — PFD's), met name 
onderdompelings- of overlevingspakken, reddingsboeien en -vesten;   

 Noodvuurwerk;   
 Lijnwerptoestellen;   
 Reddingssystemen voor „man overboord”-ongevallen (MOB);   
 Brandbestrijdingstoestellen, zoals brandblussers, branddekens, brand- en 

rookmelders en ademhalingsapparatuur;  
 Branddeuren;  
 Afsluitkleppen voor brandstoftanks;   
 Gasdetectoren en gasalarmsystemen;  
 Lenspompen en alarmsystemen;   
 Apparatuur voor radio- en satellietcommunicatie;   
 Waterdichte luiken en deuren;  
 Afschermingen op machines zoals bijvoorbeeld lieren of nettentrommels;   
 Gangpaden en toegangsladders;   
 Opsporings-, dek- of noodverlichting;  
 Veiligheidsmechanismen voor het geval met het vistuig een onderwaterobstakel 

wordt geraakt;   
 Veiligheidscamera's en -beeldschermen;  
 Apparatuur en onderdelen die nodig zijn om de veiligheid aan dek te verbeteren. 

o Acties of uitrusting die de gezondheidsomstandigheden van vissers aan boord van 
vissersvaartuigen verbeteren: 
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 De aankoop en installatie van EHBO-kits; 
 De verstrekking van telegeneeskunde, waaronder e-technologieën, uitrusting en 

medische beeldvorming voor raadpleging op afstand vanop vaartuigen; 
 De terbeschikkingstelling van gidsen en handboeken om de gezondheid aan 

boord te verbeteren; 
 Voorlichtingscampagnes om de gezondheid aan boord te verbeteren. 

o De aankoop en, indien van toepassing, de installatie van uitrusting die de hygiëne-
omstandigheden van vissers aan boord van vissersvaartuigen verbeteren: 

 Sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en wasvoorzieningen; 
 Keukenvoorzieningen en inrichtingen voor voedselopslag; 
 Waterzuiveringstoestellen voor drinkwater; 
 Schoonmaakmateriaal om voor de nodige hygiëne aan boord te zorgen; 
 Gidsen en handboeken over de verbetering van de hygiëne aan boord, met 

inbegrip van softwaretools. 
o De aankoop en, indien van toepassing, de installatie van uitrusting die de 

arbeidsomstandigheden van vissers aan boord van vissersvaartuigen verbeteren: 
 Dekrelingen; 
 Beschermingsstructuren aan dek en modernisering van de scheepshutten om 

bescherming tegen slechte weersomstandigheden te bieden; 
 Inrichtingen die de veiligheid in de scheepshutten verbeteren en waarmee 

gemeenschappelijke ruimten voor de bemanning kunnen worden gecreëerd; 
 Apparatuur om zwaar manueel tillen te verminderen, met uitzondering van 

machines die rechtstreeks verband houden met visserijactiviteiten, zoals lieren; 
 Antislipverf en rubberen antislipmatten; 
 Materiaal om te isoleren tegen lawaai, hitte of koude en apparatuur om de 

ventilatie verbeteren; 
 Werkkleding en veiligheidsuitrusting, zoals waterdichte veiligheidsschoenen, 

oog- en ademhalingsbescherming, veiligheidshandschoenen en – helmen of 
beschermingsmiddelen tegen valpartijen; 

 Nood- en veiligheidstekens; 
 Ricioanalyse en beoordelingen om na te gaan welke risico’s de vissers in de 

havens of bij het varen lopen, met de bedoeling maatregelen te nemen om de 
risico’s te voorkomen of te verminderen. 

1.8 Voor systemen voor de toewijzing van de vangstmogelijkheden (Artikel 
36, Verordening (EU) nr. 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Overheidsinstanties; 
 Erkende natuurlijke of rechtspersonen; 
 Vissersorganisaties die door de lidstaat zijn erkend; 
 Erkende producentenorganisaties betrokken bij het collectieve beheer van de systemen voor 

toewijzen van vangstmogelijkheden; 

Toelaatbare acties: 



 

 Aanvaardingscriteria OVIS vzw 12 

 Steun voor het ontwerp, uitwerking, controle, evaluatie en het collectieve beheer van de 
systemen voor het toewijzen van vangstmogelijkheden. 
 

1.9 Voor het ontwerpen en uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen en 
regionale samenwerking (Artikel 37, Verordening (EU) nr. 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Regionale, lokale en andere overheden; 
 Wetenschappelijke instellingen; 
 Vissersorganisaties. 

Toelaatbare acties: 

 Steun voor het ontwerpen, ontwikkelen en monitoren van de technische en administratieve 
instrumenten die nodig zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van de 
instandhoudingsmaatregelen en voor regionalisatie; 

 Steun voor de participatie van de belanghebbende partijen en de samenwerking tussen de 
lidstaten bij het ontwerpen en ontwikkelen van instandhoudingsmaatregelen en regionalisatie. 

Opmerkingen: 

 Steun voor de rechtstreekse uitzetting slechts mogelijk wanneer een instandhoudingsmaatregel 
is voorzien door een rechtshandeling van de Unie. 

 De volgende concrete acties zijn betoelaagbaar: 
o Maatregelen voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van de biologische 

rijkdommen de zee: 
 Meerjarenplannen in het kader van instandhoudingsmaatregelen; 
 Streefdoelen voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van bestanden; 
 Aanverwante maatregelen om de impact van de visserij op het mariene milieu 

tot een minimum te beperken; 
 Maatregelen om de vangstcapaciteit aan te passen aan de beschikbare 

vangstmogelijkheden; 
 (economische) Stimulansen die vangstmethoden bevorderen die bijdragen tot 

selectievere visserij, het voorkomen en beperken van ongewenste vangsten 
alsook tot visserij met een lage impact op het mariene ecosysteem en de 
visbestanden; 

 Maatregelen inzake de vaststelling en toewijzing van de vangstmogelijkheden; 
 Maatregelen ter verwezenlijking van de aanlandverplichtingen; 
 Minimuminstandhoudingsreferentiegrootten; 
 Proefpersonen inzake alternatieve vormen van visserijbeheerstechnieken; 
 Vistuig die de selectiviteit vergroten of de negatieve impact van 

visserijactiviteiten op het mariene milieu tot een minimum beperken. 
o Technische maatregelen: 
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 Kenmerken van vistuig en voorschriften betreffende het gebruik ervan; 
 Specificaties inzake de constructie van vistuig: 

 Aanpassingen of aanvullende hulpmiddelen om de selectiviteit te 
verbeteren of de negatieve impact op het ecosysteem tot een minimum 
te beperken; 

 Aanpassingen of aanvullende hulpmiddelen om de incidentele vangst 
van bedreigde en beschermde soorten en andere ongewenste vangsten 
te beperken. 

 Beperkingen of verboden op het gebruik van bepaald vistuig en op 
visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of periodes; 

 Een verbod op de activiteit van vissersvaartuigen in een specifiek gebied 
gedurende een specifieke minimumperiode met als doel kwetsbare rijkdommen 
van de zee te beschermen; 

 Specifieke activiteiten om de negatieve impact van visserijactiviteiten op de 
mariene biodiversiteit en mariene ecosystemen tot een minimum te beperken. 
 

1.10 De beperking van de impact van de visserij op het mariene milieu en voor 
de aanpassing van de   visserij aan de bescherming van soorten (Artikel 
38, Verordening (EU) nr. 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Reders / eigenaren van vaartuigen; 
 Vissers die eigenaar zijn van het te vervangen vistuig; 
 Door een lidstaat erkende visserijorganisatie; 
 Producentenorganisatie. 

Toelaatbare acties: 

 Investeringen in uitrusting om de selectiviteit van het vistuig op grootte en soort te verfijnen; 
 Investeringen aan boord of in de uitrusting voor het uitbannen van teruggooi door het 

voorkomen en het verminderen van ongewenste vangsten van commerciële bestanden; 
 Investeringen aan boord of in de uitrusting voor de behandeling van ongewenste vangsten die 

moeten worden aangeland; 
 Investeringen in uitrusting om de fysieke en biologische impact van de visserij op het ecosysteem 

of de zeebodem te beperken en zo mogelijk tot nul te reduceren; 
 Investeringen in uitrusting ter bescherming van het vistuig en de vangst tegen zeezoogdieren en 

vogels die beschermd zijn krachtens Richtlijn 92/43/EEG van de Raad of Richtlijn 2009/147/EG 
van het Europees Parlement en de Raad, op voorwaarde dat: 

o De investeringen in uitrusting de selectiviteit van het vistuig niet ondermijnt; 
o Dat alle passende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de predatoren fysiek 

letsel wordt toegebracht. 
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Opmerkingen: 

 Reders komen in aanmerking voor zover zij: 
o Actief geregistreerd zijn als eigenaren van Belgische visserijvaartuigen; 
o En in de laatste twee kalenderjaren voorafgaand de datum van indiening van de 

steunaanvraag ten minste 60 dagen op zee visserijactiviteiten hebben verricht; 
 Vissers komen in aanmerking voor zover zij: 

o Eigenaar zijn van het te vervangen vistuig; 
o In de laatste twee kalenderjaren voorafgaand aan de datum van indiening van de 

steunaanvraag ten minste 60 dagen aan boord van een Unievissersvaartuig hebben 
gewerkt; 

 Er kan slechts één maal per programmeringsperiode steun verleend worden voor hetzelfde type 
uitrusting aan boord van hetzelfde Unievissersvaartuig; 

 De steun kan slechts toegekend worden voor zover de bedoelde uitrusting aantoonbaar beter 
selecteert op grootte of een aantoonbaar geringere impact heeft op het ecosysteem en op de 
niet-doelsoorten dan standaard-vistuigen of andere voorzieningen. 
 

1.11 Innovatie in verband met de instandhouding van de biologische 
rijkdommen van de zee (Artikel 39, Verordening (EU) nr. 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Reders; 
 Onderzoeksinstellingen; 
 Producentenorganisaties; 
 Regionale, lokale en andere overheden. 

Toelaatbare acties: 

 Concrete acties die tot doel hebben nieuwe technische of organisatorische kennis te ontwikkelen 
of in te voeren die de impact van visserijactiviteiten op het milieu beperkt, ook op het gebied van 
verbeterde vangsttechnieken en selectiviteit van het vistuig, of waarmee een duurzamer gebruik 
van de biologische rijkdommen van de zee en co-existentie met beschermde predatoren worden 
verwezenlijkt. 

Opmerkingen: 

 Het aandeel van de vissersvaartuigen dat betrokken is bij op grond van dit artikel gefinancierde 
projecten mag niet groter zijn dan 5% van de vissersvaartuigen van de Belgische vloot of niet 
meer dan 5% van de  BT van de  vissersvloot; concrete acties die niet in aanmerking komen als 
visserij voor wetenschappelijke doeleinden (in de zin van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 
1244/2009) en die bestaan in het testen van nieuwe vistuigen of vistechnieken, worden 
uitgevoerd binnen de grenzen van de aan de betrokken lidstaat toegewezen 
vangstmogelijkheden; 
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 De netto-inkomsten (= de inkomsten voor de vissers voortkomende uit de eerste verkoop van vis 
of schaal- en schelpdieren die bij de invoering of het testen van de nieuwe technische of 
organisatorische kennis werden gevangen, minus de verkoopkosten) die voortvloeien uit de 
deelname van het vissersvaartuig aan de actie, worden in mindering gebracht op de subsidiabele 
uitgaven van de actie; 

 De projecten worden uitgevoerd door, of in samenwerking met een erkende wetenschappelijke 
of technische organisatie;   

 De wetenschappelijke of technische organisatie valideert de resultaten van de concrete acties;   
 De begunstigde, ondersteund door de wetenschappelijke of technische begeleider en het 

bestuursorgaan van OVIS geeft voldoende ruchtbaarheid aan de resultaten van de acties 
conform artikel 119 van de EFMZV-Verordening; 

 De resultaten van innovatieprojecten, worden bekendgemaakt binnen de zes maanden na de 
validatie van deze resultaten, behalve bij innovatieprojecten die voor 50% of meer met private 
middelen gefinancierd zijn. In dit laatste geval wordt het resultaat, bekendgemaakt binnen de 
veertig maanden na de validatie ervan en zijn de kosten verbonden aan de bekendmaking geen 
subsidiabele kosten. 

1.12 Bescherming en herstel van de mariene biodiversiteit en mariene 
ecosystemen en compensatie regimes in het kader van duurzame 
visserijactiviteiten (Artikel 40, Verordening (EU) 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Reders; 
 Ngo’s; 
 Producentenorganisaties; 
 Onderzoeksinstellingen; 
 Verenigingen of organisaties actief in de visserijsector; 
 Publiekrechtelijke instanties. 

Toelaatbare acties: 

 Kosten in verband de verzameling van afval door vissers: 
o De verwijdering van verloren vistuig uit de zee; 
o De aankoop en, indien van toepassing, de installatie van uitrusting aan boord voor de 

verzameling en de opslag van zwerfvuil; 
o De invoering van afvalverzamelingsregelingen voor de deelnemende vissers, met 

inbegrip van het geven van financiële prikkels; 
o De aankoop en, indien van toepassing, de installatie in de vissershavenfaciliteiten van 

uitrusting voor zwerfvuilopslag en -recycling; 
o Communicatie-, voorlichtings- en bewustmakingscampagnes om de vissers en andere 

belanghebbenden ertoe aan te zetten deel te nemen aan dergelijke projecten; 
o Opleiding voor vissers en havenagenten. 

 Kosten van voorzieningen om de mariene fauna en flora te beschermen en te ontwikkelen: 
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o De aankoop en, indien van toepassing, de installatie van voorzieningen om mariene 
gebieden te beschermen tegen de trawlvisserij; 

o De aankoop en, indien van toepassing, de installatie van voorzieningen om aangetaste 
mariene ecosystemen te herstellen; 

o Kosten in verband met voorbereiden werkzaamheden zoals prospectie, 
wetenschappelijke studies of evaluaties. 

 Kosten in verband met de bijdrage tot een beter beheer of een betere instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee: 

o Ronde vishaken; 
o Akoestische afschrikmiddelen aan netten; 
o Vogelverschrikkerlijnen; 
o Andere instrumenten of apparaten die efficiënt zijn gebleken bij het voorkomen van 

onbedoelde vangsten van beschermde soorten; 
o Opleiding van vissers inzake een beter beheer of een betere instandhouding van de 

biologische rijkdommen van de zee; 
o Projecten die focussen op kusthabitats die van belang zijn voor vissen, vogels en andere 

organismen; 
o Projecten die focussen op gebieden die van belang zijn voor de visreproductie; 
o Vervanging van bestaand vistuig door vistuig met een geringe impact: kosten in verband 

met visfuiken en -vallen, peuren en handlijnen. 
 Kosten in verband met de voorbereiding van beschermings- en beheerplannen voor visserij 

gerelateerde activiteiten: 
o De uitvoering van studies, met name voor de monitoring en bewaking van soorten en 

habitats, inclusief het in kaart brengen en risicobeheer; 
o Het in kaart brengen van de visserijactiviteit en de vangstintensiteit en interacties met 

beschermde soorten en habitats; 
o De raadpleging van belanghebbenden tijdens de voorbereiding van de beheerplannen; 
o De ontwikkeling en toepassing van druk- en impactindicatoren en de uitvoering van 

beoordelingen van de staat van instandhouding; 
o Opleiding van vissers en andere personen die werken voor of namens de instanties die 

verantwoordelijk zijn voor het beheer van beschermde mariene gebieden, mits die 
opleiding relevant is voor de voorbereiding van beschermings- en beheerplannen voor 
visserij gerelateerde activiteiten; 

o Afbakening van beschermde mariene gebieden; 
o Bewaking, met inbegrip van de salarissen van het personeel dat bij de bewaking 

betrokken is; 
o De uitvoering van bekendmakings- en bewustmakingsacties met betrekking tot 

beschermde mariene gebieden; 
o De beoordeling van de effecten van de beheerplannen op de Natura 2000-gebieden en 

de visserijgebieden waarop de beheerplannen van invloed zijn. 
 Kosten in verband met het beheren, herstellen en monitoren van Natura 2000-gebieden en 

beschermde mariene gebieden: 
o De raadpleging van belanghebbenden tijdens de voorbereiding van de beheerplannen; 
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o De ontwikkeling en toepassing van druk- en impactindicatoren en de uitvoering van 
beoordelingen van de staat van instandhouding; 

o De bewaking van Natura 2000-gebieden en mariene beschermde gebieden; 
o De opleiding van personen die werken voor of namens de instanties verantwoordelijk 

zijn voor het beheer van Natura 2000-gebieden en beschermde mariene gebieden; 
o Het in kaart brengen van de visserijactiviteit, de monitoring van de vangstintensiteit en 

de registratie van de interacties van de visserij met beschermde soorten zoals 
zeehonden, zeeschildpadden, dolfijnen en zeevogels; 

o Ondersteuning van de ontwikkeling van maatregelen voor het beheer van de visserij in 
Natura 2000-gebieden en beschermde mariene gebieden, zoals 
effectbeoordelingsstudies en risicoanalyse, met inbegrip van maatregelen die de 
samenhang daarvan bevorderen; 

o Ondersteuning van samen met de vissers uit te voeren maatregelen die het 
milieubewustzijn vergroten wat betreft de bescherming en het herstel van de mariene 
biodiversiteit; 

o Samenwerking tussen en netwerkvorming onder beheerders van Natura 2000-gebieden 
en mariene beschermde gebieden; 

 Kosten in verband met het deelnemen aan andere acties met het oog op de instandhouding en 
de ontwikkeling van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten: 

o Kosten in verband met regelingen voor het testen van nieuwe monitoringtechnieken, en 
met name:  

 Systemen voor elektronische monitoring op afstand, zoals CCTV, voor de 
monitoring en registratie van incidentele vangsten van beschermde soorten; 

 Registratie van oceanografische gegevens zoals temperatuur, zoutgehalte, 
plankton, algenbloei of troebelheid; 

 Het in kaart brengen van invasieve uitheemse soorten; 
 Acties, met inbegrip van studies, om de toename van invasieve uitheemse 

soorten te voorkomen tegen te gaan; 
o Financiële prikkels voor de installatie aan boord van automatische registratie voor het 

monitoren en registreren van oceanografische gegevens zoals temperatuur, zoutgehalte, 
plankton, algenbloei of troebelheid; 

o Kosten van het charteren van commerciële vissersvaartuigen voor milieuwaarnemingen 
tegen een prijs die evenredig is met de activiteit; 

o Kosten van andere wetenschappelijke werkzaamheden met betrekking tot het in kaart 
brengen en beoordelen van de zee – en kustecosystemen en de daardoor geleverde 
diensten; 

 Acties voor het herstel van specifieke mariene en kusthabitats ter ondersteuning van de 
duurzaamheid van de visbestanden: 

o Acties ter beperking van de fysische en chemische verontreiniging; 
o Acties ter beperking van andere fysieke belasting, met inbegrip van antropogeen 

onderwatergeluid dat negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit; 
o Positieve instandhoudingsmaatregelen voor de bescherming en de instandhouding van 

de flora en fauna, waaronder de herinvoering of het uitzetten van inheemse soorten, en 
de toepassing van de groene-infrastructuurbeginselen, als bedoeld in de mededeling van 
de Commissie over groene infrastructuur (1); 

o Maatregelen ter preventie, bestrijding of uitroeiing van invasieve uitheemse soorten. 
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Opmerkingen: 

 Maatregelen enkel van toepassing voor visserijgebieden waar de Belgische visserij actief is en 
een directe link bestaat met de visactiviteit. 
 

1.13 Energie-efficiëntie en mitigatie van de klimaatverandering (Artikel 41, 
Verordening (EU) 508/2014) 
 

Toelaatbare begunstigden: 

 Reders; 
 Verenigingen of organisaties actief in de visserijsector; 
 Producentenorganisaties. 

Toelaatbare acties: 

 Investeringen in uitrusting of aan boord om de uitstoot van verontreinigende stoffen of 
broeikasgassen te reduceren en de energie-efficiëntie van de vissersvaartuigen te verhogen; 

 Audits en regelingen op het gebied van energie-efficiëntie;  studies ter beoordeling van de 
bijdrage van alternatieve aandrijfsystemen en rompontwerpen aan de energie-efficiëntie van 
vissersvaartuigen;   

 Steun voor de vervanging of de modernisering van hoofd- of hulpmotoren in de volgende 
gevallen:   

o Voor vaartuigen met een lengte over alles van ten hoogste 12 m, mits de nieuwe of 
gemoderniseerde motor niet over meer vermogen in kW beschikt dan de huidige motor;  

o Voor vaartuigen met een lengte over alles tussen 12 en 18 m, mits het vermogen in kW 
van de nieuwe of gemoderniseerde motor ten minste 20 % lager ligt dan dat van de 
huidige motor; 

o Voor vaartuigen met een lengte over alles tussen 18 en 24 m, mits het vermogen in kW 
van de nieuwe of gemoderniseerde motor ten minste 30 % lager ligt dan dat van de 
huidige motor, en; 

o Het vaartuigen betreft die behoort tot een vlootsegment waar de vangstcapaciteit in 
evenwicht is met de vangstmogelijkheden, en;   

o Het de vervanging of modernisering van hoofd- of hulpmotoren betreft die officieel zijn 
gecertificeerd overeenkomstig artikel 40, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1224/2009. De 
steun wordt pas uitbetaald nadat de conform de vereiste capaciteitsverlaging in kW 
definitief uit het register over de vissersvloot is geschrapt. 

 Subsidiabele kosten voor de hydrodynamische verbetering van de romp van vaartuigen: 
o Investeringen in stabiliteitsmechanismen zoals kimkielen en bulbstevens die bijdragen 

tot een betere zeevastheid en stabiliteit; 
o Kosten in verband met het gebruik van niet-toxische aangroeiwerende middelen zoals 

een kopercoating om de wrijving te verminderen; 
o Kosten in verband met de stuurinrichting, zoals bijvoorbeeld bedieningsinstallaties van 

stuurinrichtingen en meervoudige roeren om de roeractiviteit te verminderen 
naargelang van de weersomstandigheden en de toestand van de zee. 

Opmerkingen: 
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 De vermindering van het motorvermogen die vereist is, kan worden bereikt door een groep 
vaartuigen in elk van de categorieën vaartuigen;   

 Steun op grond van dit artikel wordt slechts verleend aan eigenaren van vissersvaartuigen en 
wordt niet meer dan één keer verleend voor dezelfde soort investering voor hetzelfde 
vissersvaartuig gedurende de programmeringsperiode. 
 

1.14 Verhoging van de brutotonnage van een vissersvaartuig ter verbetering 
van de veiligheid, de arbeidsomstandigheden of de energie-efficiëntie 
(Artikel 19, Verordening (EU) nr. 1139/2021) 
 

Toelaatbare begunstigden: 

 Reders; 

Toelaatbare acties: 

 Steun voor acties die de brutotonnage van een vissersvaartuig verhogen ter verbetering van de 
veiligheid, de arbeidsomstandigheden of de energie-efficiëntie, en dit voor uitsluitend de 
volgende concrete acties: 

o Ter installatie of renovatie van de accomodatiefaciliteiten voor het uitsluitende gebruik 
van de bemanning, inclusief de sanitaire voorzieningen, gemeenschappelijke ruimten, 
keukenvoorzieningen en beschuttingsstructuren op het dek; 

o Ter verbetering of installatie van brandpreventiesystemen, veiligheids- en 
alarmsystemen; 

o Ter installatie van geïntegreerde brugsystemen ter verbetering van de navigatie of 
motorbediening; 

o Ter installatie of renovatie van een motor of aandrijfsysteem voorzien van een betere 
energie-efficiëntie of een lagere CO2-uitstoot ten opzichte van de vorige situatie, en 
waarvan het vermogen niet groter is dan het eerder gecertificeerde motorvermogen van 
het vissersvaartuig, en waarvan het maximale vermogen gecertificeerd is door de 
fabrikant van dat model of aandrijfsysteem; 

o Ter vervanging of renovatie van de bulbsteven, indien dit de algehele energie-efficiëntie 
van het vissersvaartuig verbetert. 

Opmerkingen: 

 Onder geen beding wordt een toename van de brutotonnage voor een andere reden dan 
hierboven vermeld gesteund; 

 De steun kan enkel verstrekt worden onder de volgende voorwaarden: 
o Het vissersvaartuig behoort tot het vlootsegment waar volgens het meest recente 

verslag over de vangstcapaciteit (volgens artikel 22, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013) een evenwicht werd aangetoond tussen de vangstcapaciteit van het 
segment en de voor dat segment beschikbare vangstmogelijkheden; 

o Het vissersvaartuig heeft een maximale lengte van 24 meter; 
o Het vissersvaartuig staat ten minste tien kalenderdagen voorafgaand het jaar van 

indiening van de steunaanvraag geregistreerd in het vlootregister; 
o De nieuwe, door de actie gegeneerde vangstcapaciteit die aan de vissersvloot wordt 

toegevoegd, wordt gecompenseerd via voorafgaande onttrekking, zonder 
overheidssteun, van ten minste dezelfde hoeveelheid vangstcapaciteit uit hetzelfde 
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vlootsegment of uit een vlootsegment waarvoor uit het meest recente verslag is 
gebleken dat de vangstcapaciteit niet in evenwicht is met de voor dat segment 
beschikbare vangstmogelijkheden; 

 Conform artikel 46, lid 3, delen de lidstaten aan de Commissie mee de gegevens wat de 
kenmerken zijn van de concrete acties, waaronder ook de omvang van de verhoogde 
vangstcapaciteit en het doel van de verhoging. 
 

PRIORITEIT 2: STEUN OP HET GEBIED VAN AFZET EN 
VERWERKING 
 

2.1 Voor toegevoegde waarde, productkwaliteit en gebruik van ongewenste 
vangsten (Artikel 42, Verordening (EU) nr. 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Reders; 
 Vissers; 
 Producenten- of brancheorganisaties; 
 Visveilingen. 

Toelaatbare acties: 

 Steun voor investeringen die waarde toevoegen aan visserijproducten, in het bijzonder door 
vissers toe te laten hun eigen vangst te verwerken, af te zetten en rechtstreeks te verkopen; 

 Innoverende investeringen aan boord ter verbetering van de kwaliteit van de 
visserijproducten; 

Opmerkingen: 

 De steun voor innoverende investeringen aan boord ter verbetering van de kwaliteit van de 
visserijproducten wordt enkel toegekend indien men voldoet aan de volgende voorwaarden: 

o Er wordt gebruik gemaakt van selectieve vistuigen om ongewenste vangsten zoveel 
mogelijk te beperken; 

o De steun is uitsluitend bestemd voor eigenaren van vissersvaartuigen (onder Belgische 
vlag) die minstens 60 dagen visserijactiviteiten op zee hebben verricht in de twee 
kalenderjaren voorafgaand de datum van indiening van de aanvraag. 
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2.2 Vissershavens, aanlandingsplaatsen & afslagen (Artikel 43, Verordening 
(EU) nr. 508/2014) 

 

Toelatingscriteria: 

 De actief heeft een gemeenschappelijk belang dat verder gaat dan individuele belangen van de 
begunstigde 

Toelaatbare begunstigden: 

 Producenten- en brancheorganisaties; 
 Verenigingen actief in de visserijsector; 
 Visveilingen; 
 Regionale, lokale en andere overheden. 

Toelaatbare acties: 

 Investeringen ter verbetering van de infrastructuur van afslagen en aanlandingsplaatsen om 
de kwaliteit, de controle en de traceerbaarheid van aangelande producten, de energie-
efficiëntie, de milieubeschermingen de veiligheids- en arbeidsomstandigheden te 
verbeteren, met inbegrip van investeringen in voorzieningen voor het verzamelen van afval 
en zwerfvuil op zee; 

 Investeringen in vissershavens, afslagen en aanlandingsplaatsen ter bevordering van de 
naleving van de aanlandingsplicht, alsook om waarde toe te voegen aan onvoldoende 
gebruikte delen van de gevangen vis; 

 De bouw of modernisering van beschuttingsplaatsen ter verhoging van de veiligheid van de 
vissers. 

Opmerkingen: 

 Er mag geen steun verleend worden voor de aanleg van nieuwe havens, nieuwe 
aanlandingsplaatsen of nieuwe afslagen. 
 

2.3 Afzetmaatregelen (Artikel 68, Verordening (EU) nr. 508/2014) 
 

Toelaatbare begunstigden: 

 Producenten- of brancheorganisaties; 
 Marktdeelnemers uit de visserijsector; 
 Verenigingen of organisaties actief in de visserij- of aquacultuursector; 
 Overheidsinstellingen; 

Toelaatbare acties: 
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 Het opzetten van producentenorganisaties, verenigingen van producentenorganisaties en 
brancheorganisaties, te erkennen overeenkomstig afdeling II van hoofdstuk II van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013; 

 Het vinden van nieuwe markten en het verbeteren van de voorwaarden voor het op de 
markt brengen van visserij- en aquacultuurproducten, waaronder: 

o Soorten met afzetpotentieel; 
o Ongewenste vangsten van commerciële bestanden die worden aangeland 

overeenkomstig technische maatregelen, artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 en artikel 8, lid 2, onder b) va, Verordening (EU) nr. 1379/2013; 

o Visserij- en aquacultuurproducten die worden verkregen aan de hand van methoden 
met een lage milieu-impact, of biologische aquacultuurproducten in de zin van 
Verordening (EG) nr. 834/2007. 

 Het verbeteren van de kwaliteit en de toegevoegde waarde, door het stimuleren van: 
o De indiening van aanvragen tot registratie van producten en de aanpassing van de 

betrokken marktdeelnemers aan de desbetreffende nalevings- en 
certificeringsvoorschriften overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad; 

o De certificering en de afzetbevordering voor onder meer duurzame visserij- en 
aquacultuurproducten, met inbegrip van producten van de kleinschalige kustvisserij, 
en milieuvriendelijke verwerkingsmethoden; 

o De rechtstreekse afzet van visserijproducten door kleinschalige kustvissers of door 
vissers die te voet vissen; 

o De aanbiedingsvorm en verpakking van producten. 
 Het bevorderen van de transparantie van de productie en de markten, en het verrichten van 

marktonderzoek en studies betreffende de afhankelijkheid van de Unie van invoer; 
 Het bijdragen tot de traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten en, waar 

passend, de ontwikkeling van een voor de gehele Unie geldend milieukeurmerk voor visserij- 
en aquacultuurproducten, als bedoeld in Verordening (EU) nr. 1379/2013; 

 Het houden van regionale, nationale of transnationale communicatie- en 
afzetbevorderingscampagnes die de bekendheid van het publiek met duurzame visserij- en 
aquacultuurproducten moeten vergroten (niet gericht op handelsmerken); 

 Bovenvermelde acties kunnen onder meer betrekking hebben op de productie-, verwerkings- 
en afzetactiviteiten die in de bevoorradingsketen plaatsvinden. 
 

2.4 Verwerking van visserij- en aquacultuurproducten (Artikel 69, 
Verordening (EU) nr. 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden:  

 Aquacultuurproducenten, natuurlijke personen en rechtspersonen; 
 Producenten- of brancheorganisaties; 
 Visverwerkingsbedrijven; 
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 Visveilingen. 

Toelaatbare acties: 

 Investeringen die energie helpen besparen of de milieu-impact helpen reduceren, met 
inbegrip van afvalbehandeling; 

 Investeringen die ge 
 richt zijn op het verbeteren van de veiligheid, de hygiëne, de gezondheid en de 

arbeidsomstandigheden; 
 Investeringen ter ondersteuning van de verwerking van vangsten van commerciële vis die 

niet voor menselijke consumptie kan worden bestemd; 
 Investeringen met betrekking tot de verwerking van bijproducten van de voornaamste 

verwerkingsactiviteiten; 
 Investeringen met betrekking tot de verwerking van biologische aquacultuurproducten op 

grond van de artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 834/2007; 
 Investeringen die leiden tot nieuwe of verbeterde producten, processen of beheer- en 

organisatiesystemen; 

Opmerkingen: 

 Met betrekking tot andere dan kleine en middelgrote ondernemingen wordt de in lid 1 
bedoelde steun slechts verleend via de financiële instrumenten zoals bedoeld in titel IV van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013: dus deze vorm van ondersteuning is in Vlaanderen niet 
toepasbaar op grote ondernemingen; 

 Om in aanmerking te komen voor steun dient de indiener minimaal de volgende percentages 
verse zeevis en aquacultuurproducten van Europese oorsprong te verwerken: 

o Micro- en klein bedrijf: 20% 
o Middelgroot bedrijf: 35% 
o Groot bedrijf: 50% 

 De steun staat in functie van het businessplan en bedrijfsuitrusting waarin de extra 
verwerking van vis van Europese oorsprong wordt aangetoond; 

 De investeringen moeten resulteren in een groter aandeel aan verse vis en 
aquacultuurproducten van oorsprong uit de Europese Unie in de totale jaarlijks verwerkte 
hoeveelheden. Twee jaar na de betaling van de steun toont de begunstigde de verhoging van 
het aandeel aan verse vis en aquacultuurproducten van oorsprong uit de Europese Unie in de 
totale jaarlijks verwerkte hoeveelheden aan door middel van aanneembare officiële 
documenten. Als de begunstigde niet aan de voorwaarde voldoet wordt de helft van de 
steun teruggevorderd. 
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PRIORITEIT 3: FINANCIËLE VEERKRACHT VOOR DE 
VISSERIJKETEN BIJ RAMPEN & ONGEVALLEN 
 

3.1 Voor het herstel van schade als gevolg van natuurrampen (Artikel 44, 
Verordening (EU) nr. 1388/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Ondernemingen; 
 Reders; 
 Visveilingen; 
 Visverwerkingsbedrijven; 

Toelaatbare acties: 

 Kosten in verband met rechtstreeks geleden materiële schade aan activa veroorzaakt door 
een natuurramp aan de volgende zaken: 

o Gebouwen; 
o Uitrusting; 
o Machines; 
o Voorraden; 
o Productiemiddelen; 

 Een vergoeding ten gevolge van inkomensverlies door de natuurramp voor een periode van 
ten hoogste zes maanden. 

Opmerkingen: 

 Onder natuurrampen verstaan we de volgende zaken: aardbevingen, lawines, 
grondverschuivingen en overstromingen, tornado’s, orkanen, vulkaanuitbarstingen en 
natuurbranden van natuurlijke oorsprong; 

 De bevoegde autoriteit van de lidstaat erkende de gebeurtenis formeel als natuurramp; 
 Er moet een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaan tussen de natuurramp en de door de 

onderneming geleden schade; 
 De schade wordt rechtstreeks uitbetaald aan de getroffen onderneming; 
 De materiële schade moet worden getaxeerd door een openbare autoriteit, onafhankelijke 

deskundige of door een verzekeringsonderneming; 
 De steunregelingen met betrekking tot een natuurramp moeten worden ingesteld binnen 

drie jaar na het voordoen van de natuurramp, en de steun moet ten laatste binnen vier jaar 
na die datum worden betaald; 

 De materiële schade wordt berekend op basis van de reparatiekosten of de economische 
waarde van de betrokken activa vóór de ramp. De schade mag niet hoger liggen dan de 
reparatiekosten of de daling van de marktwaarde als gevolg van de ramp; 
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 Het inkomensverlies is beperkt tot een periode van zes maanden, ingaand vanaf het tijdstip 
waarop de natuurramp heeft plaatsgevonden; en wordt berekend op het niveau van de 
individuele begunstigde; 

 De berekening van het inkomensverlies wordt als volgt berekend: 
o De hoeveelheid visserij- en aquacultuurproducten die is geproduceerd in het jaar van 

de natuurramp (of in elk volgend jaar waarin de weerslag van de volledige of 
gedeeltelijke vernietiging van de productiemiddelen voelbaar was), vermenigvuldigd 
met de in dat jaar verkregen gemiddelde verkoopprijs, af te trekken van  

o De gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid visserij- en aquacultuurproducten die is 
geproduceerd in de drie jaar voorafgaand aan de natuurramp of het gemiddelde van 
drie van de vijf jaren voorafgaand aan de natuurramp, de hoogste en de laagste 
productie niet meegerekend, vermenigvuldigd met de gemiddelde verkregen 
verkoopprijs. 
 

3.2 Onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden en 
milieuongevallen (Artikel 35, Verordening (EU) 508/2014) 

 

Toelaatbare begunstigden: 

 Onderlinge fondsen waaruit vissers financieel worden vergoed; 

Toelaatbare acties: 

 Een bijdrage leveren aan onderlinge fondsen die vissers financieel gaan vergoeden bij de 
volgende economische verliezen: 

o Ongunstige weersomstandigheden; 
o Milieuongevallen; 

 De kosten gemaakt voor: 
o Het redden van vissers; 
o Het bergen van vissersvaartuigen in het geval van ongevallen op zee tijdens hun 

visserijactiviteiten. 

Opmerkingen: 

 Onder een onderling fonds wordt een verzekeringsregeling verstaan voor de aangesloten 
vissers, die ze gaat vergoeden voor de hierboven vermelde economische verliezen en die 
voldoet aan de volgende voorwaarden: 

o Geaccrediteerd door een lidstaat; 
o Een transparante behandeling van de betalingen aan en afboekingen van het 

betrokken fonds; 
o Beschikken over duidelijke voorschriften inzake de toewijzing van 

verantwoordelijkheid van schulden; 
 Er moeten in de regeling van de lidstaten sancties voorzien worden in het geval van 

nalatigheid van de visser; 
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 Het plaatsvinden van ongunstige weersomstandigheden, milieuongevallen of ongevallen op 
zee moeten officieel worden erkend door de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat; 

 Administratieve kosten voor de oprichting en het aanvangskapitaal van de onderlinge 
fondsen komen niet in aanmerking voor steun; 

 De bijdrage aan de onderlinge fondsen ter dekking van de hierboven vermelde verliezen 
worden slechts verleend voor zover de verliezen meer dan 30% van de jaarlijkse omzet van 
het betrokken bedrijf bedragen, berekend op basis van de gemiddelde omzet van dat bedrijf 
in de voorgaande drie kalenderjaren. 

C. ACTIES OF INVESTERINGEN DIE NIET 
BETOELAAGBAAR ZIJN DOOR OVIS 

 

 Investeringen die wettelijk verplicht zijn; 
 Acties die de vangstcapaciteit van een vaartuig vergroten of uitrusting waarmee het 

vermogen om vis op te sporen wordt vergroot; 
 Tijdelijke of definitieve stopzetting van visserijactiviteiten; 
 Overdracht van eigendom van een bedrijf; 
 Aankoop van tweedehandsmateriaal, met als uitzondering tweedehands vissersvaartuigen 

voor jonge reders (zie Artikel 31 van het EFMZV); 

 Herstellingen en onderhoudswerken;  
 Investeringen die betrekking hebben op de detail- en distributiesector, behalve voor korte 

keten-verkoop vanuit de primaire producent of opgenomen in het PMP; 
 Aankoop van grond; 
 Installaties die niet bijdragen tot de hoofdactiviteit (< 50% van de omzet na investering) in 

het vangen van vis, de behandeling, opslag en verwerking van vis- en aquacultuurproducten 
of installaties die reeds eerder van investeringssteun hebben genoten; 

 De BTW is geen subsidiabele uitgaven van een actie, tenzij deze niet-recupereerbaar is en de 
begunstigde dit kan aantonen;  

 De aankoop of huur van kantoormeubilair en -materieel, kantoor- en IT-apparatuur (soft- en 
hardware) en communicatieapparatuur voor op kantoor, tenzij dit apparatuur voor de 
beveiliging, controle en dataverzameling betreft.  

 De aankoop of huur van externe transportmiddelen, tenzij voor controle of dataverzameling; 
 Investeringen die door middel van leasing gefinancierd zijn; 

 Investeringen bestemd om producten te verwerken voor nadere doeleinden dan menselijke 
consumptie, behalve indien het gaat om investeringen die uitsluitend zijn bestemd voor de 
behandeling, de verwerking en de afzet van afval en nevenstromen van de visserij- en 
aquacultuurproducten, en behalve investeringen in het kader van het PMP; 

 Acties voor recreatieve doeleinden, behalve wanneer het voorwerp van de onderneming in 
hoofdzaak verband houdt (meer dan 50% van de omzet) met de visserij en/of aquacultuur; 

 Steun voor de aanleg van nieuwe havens, nieuwe aanlandingsplaatsen en nieuwe veilingen. 
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D. AANVAARDINGSCRITERIA BIJ GECOMBINEERDE 
STEUN 

 

 Om in aanmerking te komen voor gecombineerde steun met steun van het Departement 
Landbouw en Visserij moet: 

o het project voldoen aan de aanvaardingscriteria van het Departement Landbouw en 
Visserij en 

o er een akkoord zijn van OVIS over het voorgesteld financieringsplan. 
 De begunstigde moet aan de voorwaarden – ter uitvoering van het FIVA-regelgeving en van 

de EFMZV(A)-verordening gedurende tien jaar voldoen, in geval van steun voor een 
investering in onroerende goederen en gedurende vijf jaar in geval van steun voor een 
investering in roerende goederen. Gedurende deze periode, mag de begunstigde de 
investeringen waarvoor steun is verleend, niet verkopen, behalve als de koper alle 
verplichtingen, opgelegd in de FIVA- regelgeving en in de EFMZV(A)-regelgeving, respecteert 
of voor andere doeleinden dan de visserij of de aquacultuur benutten. Deze periode begint 
te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de bestuurlijke beslissing 
tot toekenning van de EFMZV(A)-steun. De begunstigde verstrekt aan de vereniging de 
bewijstukken dat hieraan voldaan is. Wordt hier niet aan voldaan, dan wordt de steun pro 
rata temporis teruggevorderd en dit vanaf het ogenblik dat niet meer aan de voorwaarden 
voldaan is. 
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E. WETGEVING OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN 
 

Een bedrijf/organisatie dat overheidssubsidies krijgt is verplicht de wetgeving op de 
overheidsopdrachten toe te passen in volgende twee gevallen: 
 

a) Als het valt onder de “catch all”-bepaling: “de personen, welke ook hun vorm en aard mogen 
zijn, die op de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan: (voorwaarden moeten 
cumulatief vervuld zijn) 

 opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet 
van industriële of commerciële aard zijn, en 

 rechtspersoonlijkheid hebben, en waarvan 

 ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de  

o a) de Staat;  

o b) de territoriale lichamen;  

o c) de publiekrechtelijke instellingen; 

 ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die overheden of instellingen; 

 ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor 
meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen;” 

ofwel 

 

b) Als de drie volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn (ingeval het gaat om gesubsidieerde 
opdrachten van privépersonen die niet onder de catch all-bepaling van punt a) hierboven vallen): 

 de drempelbedragen, exclusief btw: voor werken 5.225.000 euro en voor diensten 209.000 
euro (bedragen 2016-2017) zijn overschreden 

 Rechtstreekse financiering voor meer dan vijftig procent, verleend door overheden of 
publiekrechtelijke instellingen 

 De gefinancierde opdracht is een werk of een dienst (niet een levering) 

 
Is een van de voorwaarden niet vervuld, dan is de wetgeving overheidsopdrachten niet van 
toepassing, tenzij een wet, een decreet, een ordonnantie, een besluit of een beslissing de naleving 
van de bepalingen van de wet en van dit besluit zou opleggen. 
 


