TOELICHTING OP DE BETALINGEN IN HET KADER VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK VISSERIJBELEID IN HET BOEKJAAR 2006
Deze toelichting is geschreven als toelichting bij de openbaarmaking van de subsidiegegevens die zijn
uitbetaald in het EU-boekjaar 2006 (16 oktober 2005 – 15 oktober 2006).
1. Gemeenschappelijk visserijbeleid
Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is in de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van een
verantwoorde visserijketen waarmee een evenwichtige en duurzame exploitatie van de visstand
wordt bevorderd. Hiertoe zijn in EU-verband regels opgesteld onder andere ten aanzien van de
minimummaaswijdten, minimum maten, gesloten tijden en gebieden en beperkingen voor bepaalde
visserijmethoden. Tevens zijn afspraken gemaakt ter bevordering van stabiliteit van de vismarkt.
Het GVB bestaat voornamelijk uit gezamenlijke afspraken en regelgeving op communautair niveau,
die nationaal worden gecontroleerd. De afspraken en regelgeving uit het GVB worden ondersteund
door subsidies uit het Europees Visserijfonds (EVF).
Vanaf 2007 vervangt het nieuwe Europees Visserijfonds (EVF) het Financieringsinstrument voor de
Oriëntatie van de Visserij (FIOV). De Europese Commissie wil met het nieuwe fonds haar middelen
inzetten op verduurzaming van het visserijbeleid. In de voorstellen wordt nadrukkelijk aandacht
geschonken aan verdere sanering van de visserijvloot, de omschakeling naar meer selectieve
visserijmethoden, stimulering van innovatie en viskweek, verbrede ontwikkeling van de kustzone en
de economische positie van jonge vissers.
2. Regelingen
FIOV-regeling: Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij
Het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) draagt bij aan de
herstructurering van de visserijsectorsector en de versterking van de economische en sociale cohesie
van de EU. Het stimuleert de ontwikkeling van de kustgebieden waar de visserij een belangrijke
plaats in de economische bedrijvigheid inneemt. De middelen van het FIOV worden toegekend op
basis van meerjarige programma’s die de Commissie en iedere lidstaat in onderling overleg opstellen.
De algemene regels voor steunverlening in het kader van het FIOV werden door de Europese
Commissie vastgesteld. Projecten die voor financiering door het FIOV in aanmerking komen worden
op het niveau van individuele de lidstaat vastgesteld. Het FIOV werkt op basis van het
cofinancieringsbeginsel: de lidstaten moeten altijd met overheidsmiddelen aan de financiering van
projecten bijdragen. De door het FIOV gecofinancierde maatregelen mochten onder geen beding
leiden tot uitbreiding van de visserij-inspanning. De laatste programmeringsperiode liep van 2000 tot
en met 2006.
De FIOV-verordening stelt een kader vast voor structurele acties in de visserijsector om de
doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid te bereiken, met name de instandhouding en
duurzaamheid op lange termijn van de visserijrijkdommen.
In Nederland is het FIOV in het boekjaar 2006 gebruikt voor:
1. Vermindering van de visserijcapaciteit van de Nederlandse vloot.
Er is een subsidieregeling opgesteld in september 2005. Eigenaren van vissersvaartuigen konden
subsidie ontvangen om de visserijactiviteiten definitief te beëindigen.
Deze subsidie was deels een gecofinancierde maatregel als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de
FIOV-verordening. Ten aanzien van vaartuigen die Urk als thuishaven hebben, is geen Europese

subsidie verstrekt, omdat het budget voor cofinancieren van activiteiten in Flevoland namelijk reeds
benut was.
2. Sociaal-economische maatregelen
In 2006 is een subsidieregeling opengesteld voor sociaal-economische maatregelen. Subsidie is
verleend aan vissers die hun beroep in de zeevisserij beëindigen als gevolg van sanering van het
vaartuig waarop de visser werkzaam was.
Deze subsidie was deels een gecofinancierde maatregel als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de
FIOV-verordening. Ten aanzien van aanvrager met Urk als woonplaats, is geen Europese subsidie
verstrekt, omdat het budget voor cofinancieren van activiteiten in Flevoland namelijk reeds benut
was.
3. Subsidieregeling aquacultuur
In 2006 is een subsidieregeling opengesteld voor de stimulering van de kweek van vis en schelpdieren.
Subsidies zijn verleend voor het opzetten van de kweek en teelt van diverse vissoorten alsmede voor
de kweek en teelt en invang van schelpdieren. Deze subsidie was deels een gecofinancierde
maatregel.
4. Technische bijstand
In 2006 is subsidie verleend aan de uitvoerder van de voornoemde FIOV-regelingen ten behoeve van
de optimalisatie en implementatie van het FIOV-programma. Deze subsidie was deels een
gecofinancierde maatregel.
IVIS: Interventieregeling vis
Wanneer erkende producentenorganisaties geen koper kunnen vinden voor de door haar leden
aangevoerde vis tegen een vooraf vastgestelde minimumprijs, kunnen de producentenorganisaties
een subsidie krijgen voor het uit de markt nemen van deze vis.
Om voor een financiële vergoeding in aanmerking te komen, moeten de uit de markt genomen
producten aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Bovendien geldt de regeling alleen voor het
incidenteel uit de markt nemen van producten. De hoogte van de vergoeding is rechtstreeks
gekoppeld aan de hoeveelheden vis die uit de markt worden genomen; hoe meer vis uit de markt
wordt genomen, hoe lager de vergoeding. Uit de markt genomen producten worden niet
automatisch vernietigd. Vaak worden ze verkocht voor verwerking in diervoer.
Producentenorganisaties mogen andere maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat
de vis niet wordt verspild.
FCW: Financiële Compensatie Werkprogramma’s
Compensatie voor producentenorganisaties in de visserijsector voor het opstellen en uitvoeren van
een jaarlijks werkprogramma.

