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Geachte Voorzitter, 
 
In de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een vervaltermijn 
van maximaal vijfjaren bevatten. De subsidiemodule Innovatieprestatiecontracten 
ten behoeve van een duurzame visserij (hierna: IPC Vis) van de Regeling 
nationale EZK- en LNV-subsidies heeft een vervaldatum van 1 juli 2022. Om 
hieronder vermelde redenen ben ik voornemens de vervaldatum voor deze 
subsidiemodule te verlengen tot 1 juli 2027. 
 
De subsidiemodule IPC Vis is opgenomen in titel 2.11 van de Regeling nationale 
EZK- en LNV-subsidies. Op grond van deze subsidiemodule wordt 
innovatiesubsidie verleend aan vissers, die projecten uitvoeren die gericht zijn op 
vangst- of vismethoden die selectiever vissen, minder bodemberoering 
veroorzaken of anderszins bijdragen aan een vermindering van negatieve effecten 
van de visserij op natuur en milieu. Ondanks dat de evaluatie van de eerdere 
openstellingen nog niet uitgevoerd is, wil ik op korte termijn de IPC Vis opnieuw 
openstellen. De visserijsector heeft te kampen met de negatieve effecten van de 
hoge brandstofprijzen, wat de noodzaak tot brandstof besparende en selectievere 
vismethoden vergroot. Daarom is het van belang dat innovatie wordt 
gestimuleerd.  
 
De IPC Vis is in de jaren 2019, 2020 en 2021 opengesteld. In deze regeling zijn 
verschillende projecten gesubsidieerd om te komen tot een selectiever vistuig 
voor de demersale visserij. De openstelling van de subsidies uit het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EMFAF) kunnen pas 
plaatsvinden na instemming van de Europese Commissie met het Nederlands 
Programma. In de tussenliggende periode wil ik het mogelijk maken 
innovatieprojecten vanuit de visserijsector te ondersteunen. Vanuit de 
visserijsector hoor ik positieve geluiden over deze regeling, die in de afgelopen 
jaren tot veel belangstelling heeft geleid. Onder andere de verplichting tot 
samenwerken met andere vissers is een aspect dat ik ondersteun.  
De IPC Vis sluit aan bij de doelstellingen van de nog te verschijnen 
Innovatieagenda. Die agenda, die ik voor de zomer naar uw Kamer stuur, heeft 
als doel om de visserij te ondersteunen richting een sector die minder CO2 
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uitstoot, selectiever vist en minder schade aan natuur en milieu aanricht. De 
doelstellingen van de IPC Vis passen daar naadloos in.  
 
Ik zet erop in de subsidiemodule per 1 juli 2022 open te stellen voor aanvragen. 
Het streven is om net als bij de voorgaande openstellingen een subsidieplafond 
van € 1,1 miljoen te hanteren. 
 
In overeenstemming met artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 
2016 leg ik de regeling die strekt tot wijziging van de tijdstippen waarop de 
subsidiemodules vervallen aan u voor en zal ik deze regeling niet eerder 
vaststellen dan 30 dagen na verzending van deze brief.  
 
 
 
 
 
Henk Staghouwer 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 


