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Beter ontwerp en betere gerichtheid nodig voor duurzame 
ontwikkeling van de aquacultuur op het niveau van de EU en de 
lidstaten – aldus EU-controleurs 

Uit een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, blijkt dat de 
maatregelen ter ondersteuning van de aquacultuur in de periode tot 2013 op EU- en 
lidstaatniveau niet goed waren ontworpen en niet goed werden uitgevoerd, en ook dat het 
Europees Visserijfonds (EVF), het financieringsinstrument van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB), niet kosteneffectief werkte en de duurzame ontwikkeling van de 
aquacultuur niet doeltreffend ondersteunde. 

Kevin Cardiff, het voor het verslag verantwoordelijke ERK-lid, verklaarde het volgende: 

“Wij hebben vastgesteld dat de hoofddoelstellingen voor de groei van de aquacultuur niet werden bereikt 
en dat de sector jarenlang stagneerde. De financiële crisis heeft ongetwijfeld bijgedragen aan deze 
stagnatie, maar het algemene kader ter ondersteuning van de sector was slecht ontworpen en de eigenlijke 
maatregelen schoten tekort. De geselecteerde projecten in de lidstaten waren vaak slecht geselecteerd en 
op enkele uitzonderingen na leverden ze niet de verwachte resultaten op, waren ze niet kosteneffectief en 
droegen ze weinig bij tot groei en werkgelegenheid. Wij hopen dat onze opmerkingen en aanbevelingen tot 
lering strekken bij de uitvoering van de nieuwe EMVF-maatregelen voor de aquacultuur vanaf dit jaar. In dit 
verband merken wij op dat de Commissie reeds heeft aangegeven dat zij verscheidene aanbevelingen zal 
uitvoeren.” 

De EU-controleurs constateerden dat er voor de periode tot 2013 geen geschikt kader was om op EU- en 
lidstaatniveau de EU-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de aquacultuur te realiseren en dat de 
werkelijk genomen maatregelen onvoldoende resultaat hadden. Het GVB en het EVF vormden geen 
voldoende duidelijk kader voor de ontwikkeling van de aquacultuur. De maatregelen op lidstaatniveau ter 
ondersteuning van een duurzame ontwikkeling van de aquacultuur waren niet goed ontworpen en werden 
niet goed uitgevoerd. De nationale strategische plannen en operationele programma’s van de lidstaten 
boden geen voldoende duidelijke grondslag voor de ondersteuning van de aquacultuur en de lidstaten 
volgden geen coherente strategie voor de sector. De EVF-financiering voor aquacultuurprojecten was vaak 
slecht georiënteerd en de controleurs ontdekten dat deze projecten meestal niet de verwachte resultaten 
opleverden en ook niet kosteneffectief waren. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Noot voor de redactie: 

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en 
geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. 

De EU produceert jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen ton vis uit aquacultuur en de sector heeft een omzet van 
4 miljard euro. Een van de doelstellingen van het GVB in de periode tot 2013 was het stimuleren van 
duurzame ontwikkeling in de aquacultuur. Uit het EVF werd dan ook tot mei 2013 ruim 400 miljoen euro 
aan maatregelen gefinancierd voor productieve investeringen in aquacultuur en maatregelen in verband 
met milieu en gezondheid. 

In dit speciaal verslag (nr. 10/2014) met de titel “De doeltreffendheid van de steun van het Europees 
Visserijfonds voor aquacultuur” werd onderzocht of de maatregelen ter ondersteuning van de aquacultuur op 
EU- en lidstaatniveau goed waren ontworpen en goed werden uitgevoerd, en ook of het EVF kosteneffectief 
functioneerde en de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur ondersteunde. De controle was toegespitst op 
de tussen 2007 en 2011 gefinancierde projecten. Ze werd verricht bij de betrokken diensten van de Commissie 
en in zes lidstaten (Spanje, Frankrijk, Italië, Polen, Portugal en Roemenië) die samen goed zijn voor ruim 50 % 
van de aquacultuurproductie en de desbetreffende EVF-begrotingssteun in de EU. 

De EU-controleurs constateerden dat in het algemeen geen doeltreffende steun werd verleend doordat het 
kader voor de ontwikkeling van de aquacultuur zowel op het niveau van de EU als op dat van de lidstaten 
tekortschoot en de werkelijk genomen maatregelen onvoldoende resultaat opleverden. 

Op EU-niveau vormden het GVB en het EVF geen geschikt kader voor de ontwikkeling van de sector. De diensten 
van de Commissie boden te weinig begeleiding inzake essentiële milieukwesties zoals de kaderrichtlijn voor het 
waterbeleid en de richtlijn voor de milieu-effectbeoordeling. De aquacultuurgegevens uit verschillende 
EU-bronnen waren onvoldoende vergelijkbaar, zodat de resultaten van de aquacultuurmaatregelen moeilijk te 
evalueren zijn. De EVF-toezichtscomités speelden geen belangrijke rol in het toezicht op de aquacultuur, er was 
te weinig beheersinformatie en de resultaten van relevante onderzoeksprojecten met overheidssteun werden 
niet ten volle benut. 

De strategische plannen en operationele programma’s op lidstaatniveau boden geen voldoende duidelijke 
basis voor de ondersteuning van de aquacultuur en er was geen coherente strategie voor de sector. Het 
ontbreken van een adequate ruimtelijke ordening, in combinatie met ingewikkelde 
vergunningsprocedures, remde de duurzame ontwikkeling af. De aquacultuurprojecten die EVF-
financiering ontvingen, waren vaak slecht geselecteerd en op enkele uitzonderingen na leverden ze niet de 
verwachte resultaten op en waren ze niet kosteneffectief. Tevens waren er significante onnauwkeurigheden en 
methodologische gebreken in de gegevens die waren opgenomen in bepaalde jaarlijkse uitvoeringsverslagen. 

In het verslag wordt onderkend dat de Commissie inspanningen heeft gedaan om de ontwikkeling van de 
aquacultuur te stimuleren. Het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid en het bijbehorende 
financieringsinstrument, die dit jaar van start gaan, betekenen een aanzienlijke verbetering. Het verslag bevat 
een aantal aanbevelingen voor de tenuitvoerlegging van het nieuwe beleid. 

De EU-controleurs bevelen aan dat de Commissie, ter uitvoering van de maatregelen ter ondersteuning van de 
aquacultuur door middel van het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij: 

a) bij de goedkeuring van operationele programma’s van de lidstaten afweegt of de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de aquacultuur realistisch en passend zijn en of de steun gericht is op maatregelen 
waarmee deze doelstellingen waarschijnlijk zullen worden bereikt; 

b) richtsnoeren bepaalt om bij het vaststellen van de overheidsfinanciering rekening te houden met relevante 
milieufactoren; 
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c) waar relevant, ervoor zorgt dat de operationele programma’s van de lidstaten slechts worden goedgekeurd 
indien er passende nationale strategieën zijn opgesteld voor de ontwikkeling van de aquacultuursector; 

d) de lidstaten stimuleert om een relevante ruimtelijke ordening te implementeren en de vergunnings- en 
administratieve procedures ter ondersteuning van de ontwikkeling van de aquacultuursector te vereenvoudigen; 

e) de vergelijkbaarheid van de aan haar verschillende bronnen ontleende statistische informatie over 
aquacultuur verbetert ten behoeve van de nauwkeurigheid en volledigheid. 

De EU-controleurs bevelen ook aan dat de lidstaten, bij de uitvoering van maatregelen ter ondersteuning van 
de aquacultuur via het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij: 

a) coherente nationale strategieën opstellen en toepassen voor de ontwikkeling van de aquacultuursector; 

b) een relevante ruimtelijke ordening implementeren en de vergunnings- en administratieve procedures ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van de aquacultuursector vereenvoudigen; 

c) ervoor zorgen dat de overheidsmiddelen bij voorrang worden besteed aan de projecten die het meest 
bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur en die kosteneffectief zijn; 

d) de projectresultaten intensiever monitoren door relevante indicatoren vast te stellen en toe te passen. 

 

 

 


