Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

Verruiming steunmogelijkheden uit Europees Visserijfonds
Vandaag zijn enkele wijzigingen in het Europees Visserijfonds gepubliceerd. Het
Europees fonds kende al voorzieningen voor steun voor stilligregelingen van de vloot.
In ons land maakt de kottervloot hier al gebruik van .

Een van de wijzigingen nu is dat tijdelijke opslagsteun voor productenorganisaties is teruggekeerd.
Deze mogelijkheid was enkele jaren terug juist afgeschaft. Het ministerie van LNV heeft in overleg met
de sectoren, waaronder de Visfederatie, besloten niet in te zetten op dit instrument.
De voor ons belangrijkste wijziging is een opening om ook programma’s voor
visverwerkers/handelaren op te zetten. Wij hebben hiervoor in Europees verband met succes
gelobbyd, waardoor op het laatste moment de tekst gewijzigd is, en onze deelsector ook opgenomen
is. Het is immers vreemd dat primaire producenten wel, maar de daarvan afhankelijke
handelaren/verwerkers niet erkend worden als getroffen bedrijven.
Iedere lidstaat bepaalt binnen deze kaders zelf hoe men geld wil aanwenden. Dat geld is enkele jaren
geleden op basis van een verdeelsleutel aan landen toegekend, en ieder land heeft een plan ingestuurd
naar de Europese Commissie voor goedkeuring. Deze programma’s lopen al enkele jaren, dus veel geld
is al benut. Er is dus geen sprake van nieuw geld: alleen is het nu gemakkelijker om het originele plan
te veranderen ten gunste van noodmaatregelen, mits er nog niet uitgegeven geld over is bij de
overheid.
Wij zijn in overleg met LNV om te bezien wat er nog aan geld beschikbaar is en hoe we dit zouden
kunnen inzetten. De eerste indicatie is dat het om een bescheiden bedrag gaat (1 tot 1,5 mln). Met die
orde van grootte is er voor individuele steun aan bedrijven weinig zinvolle actie mogelijk. De vraag is
dan of collectieve actie, bijvoorbeeld extra publiekspromotie voor vis, geen betere route is.
De regeringsleiders van de EU zijn bezig met een economisch herstelplan. Het mag bekend zijn dat ons
land daar andere gedachten over heeft dan enkele zuidelijke landen. Er zal echter iets komen, en een
deel van dat herstelgeld zal naar het Europees Visserijfonds gaan. Pas dan is er nieuw geld te besteden,
en dan is het goed dat wij nu geregeld hebben dat de handel/verwerking mee kan delen.
Op 6 mei is er weer een EU top, en dan moet er nog een uitwerking komen van wat er overeengekomen
is. De vraag is dus op welke termijn er daadwerkelijk geld beschikbaar is. De Visfederatie overlegt
samen met de andere sectororganisaties meerdere keren per week met het ministerie van LNV over
de steunmaatregelen.
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