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Bent u viskweker en kweekt u op land voor menselijke consumptie? Door de coronamaatregelen 

kunt u minder inkomsten hebben, bijvoorbeeld doordat u minder aquacultuurdieren verkoopt. Vraag 

dan deze subsidie aan als compensatie voor de gemiste omzet. 

U kunt deze subsidie aanvragen van 17 augustus tot en met 17 september 2020, voor 17:00 uur. 

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 

Door het coronavirus is de markt voor Nederlandse aquacultuurproducten voor een groot deel 

weggevallen. Met deze subsidie wil de overheid de economische gevolgen kleiner maken. 

De subsidie heet officieel Subsidie tijdelijke vermindering van productie of verkoop van 

aquacultuurdieren door COVID-19. 

Voor wie? 

Deze subsidie is voor aquacultuurproductiebedrijven. Zij kweken, houden of telen aquacultuurdieren. 

Het bedrijf kan een publiek- of privaat bedrijf zijn en hoeft geen winstdoel te hebben. 

Kwekerijen zijn gebouwen, gesloten ruimte(s) of installaties van een aquacultuurproductiebedrijf. 

Hier kweekt het bedrijf aquacultuurdieren om te verkopen. Een uitzondering zijn bedrijven die wilde 

waterdieren voor menselijke consumptie verzamelen of vangen. De dieren blijven hier tot de slacht 

en krijgen geen voer. 

U vraagt als vergunninghouder van een aquacultuurproductiebedrijf deze subsidie aan. 

Budget 

Voor deze subsidie is € 1,5 miljoen beschikbaar. 75% hiervan komt uit het Europees Fonds voor 

Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het andere deel wordt nationaal gefinancierd. 

Hoeveel subsidie 

U krijgt maximaal 5% vergoed van uw omzet in 2019. U krijgt alleen subsidie over de omzet uit 

activiteiten voor aquacultuurproductie. 

Wordt er meer subsidie aangevraagd en toegekend dan het budget van € 1,5 miljoen? Dan verlagen 

wij het subsidiepercentage van 5%. We verlagen dit tot een percentage waarbij alle aanvragers 

subsidie kunnen krijgen. 

Voorwaarden 

Om de subsidie te krijgen, moet u zich aan een aantal voorwaarden houden. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voor-maritieme-zaken-en-visserij
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voor-maritieme-zaken-en-visserij
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatie-voor-viskwekerijen/voorwaarden


Wilt u weten waar de regels staan in de wet? Kijk op Regelgeving EFMZV. 

Aanvragen 

U kunt subsidie aanvragen vanaf 17 augustus 2020. Uw aanvraag moet op 17 september 2020 voor 

17:00 uur bij ons binnen zijn. 

Er zijn een aantal zaken die u moet regelen voor uw aanvraag. Alle stappen staan in het Stappenplan. 

Wat regelt u voor uw aanvraag? 

EHerkenning 

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning met niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag eerst 

eHerkenning aan. Dit kan een paar dagen duren. 

TAN-code 

U moet uw aanvraag ondertekenen met een TAN-code. Deze vraagt u bij ons aan. Zorg dat u de TAN-

codes heeft voordat u uw aanvraag doet. U leest meer over TAN-codes en hoe u deze aanvraagt op 

de pagina Inloggen en machtigen. 

Rekeningnummer doorgeven 

Voor het betalen van de subsidie hebben wij uw rekeningnummer nodig. U geeft zelf (een wijziging 

in) uw rekeningnummer door op mijn.rvo.nl. Klik rechts bovenaan de pagina op Inloggen op 

mijn.rvo.nl en log in met uw eHerkenning. Als u bent ingelogd klikt u rechts bovenaan de pagina op 

Mijn dossier. In uw dossier ziet u rechts uw gegevens en kunt u deze wijzigen. 

Iemand machtigen 

U kunt iemand anders machtigen om deze subsidie voor u aan te vragen, bijvoorbeeld een adviseur. 

Dit doet u in Mijn dossier op mijn.rvo.nl (eerst inloggen). 

Bijlagen bij uw aanvraag 

Mkb-toets 

U stuurt een mkb-toets mee met uw aanvraag. Hiermee ziet u in welke bedrijfsklasse uw bedrijf valt. 

Hiervoor gebruikt u de online mkb-toets op de website van de Europese Commissie. U stuurt de 

resultaatpagina van de test mee als bijlage bij uw aanvraag. De grootte van uw organisatie moeten 

wij melden aan de Europese Unie. 

Aangiftes omzetbelasting 

U stuurt een kopie van uw aangifte omzetbelasting mee over 2019 en het eerste kwartaal van 2020. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij-en-aquacultuur/eu-fonds-maritieme-zaken-en-visserij/regelgeving
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatie-voor-viskwekerijen/stappenplan
https://www.eherkenning.nl/
https://mijn.rvo.nl/inloggen-en-machtigen
https://mijn.rvo.nl/
https://mijn.rvo.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiespelregels-ministerie/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/aanvraag-indienen/mkb-toets


Omzet uit aquacultuurproductie 

Haalt u niet al uw omzet uit de aquacultuurproductie? Stuur dan een kopie mee van een bewijsstuk 

waaruit de omzet uit de aquacultuurproductie duidelijk wordt. Dit is omzet waarover u in 2019 

omzetbelasting heeft betaald. 

Na uw aanvraag 

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of deze compleet is. Hierna krijgt u 

bericht van ons. Missen er gegevens of bewijzen? U heeft 14 dagen de tijd om deze informatie aan te 

leveren. 

U krijgt de beslissing binnen 13 weken nadat wij uw complete aanvraag hebben ontvangen. Hierin 

staat het definitieve subsidiebedrag. U krijgt dit bedrag in één keer op uw rekening als wij uw 

aanvraag goedkeuren. 

U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen. 

Betrokken ministerie 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid. 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij-en-aquacultuur/eu-fonds-maritieme-zaken-en-visserij/operationeel-programma

