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Excellentie, 

1.  Procedure 

Bij brief van 26 juni 2003 hebben de Belgische autoriteiten de steunregeling "Stichting 
voor duurzame visserijontwikkeling" bij de Commissie aangemeld. Bij fax van 19 
augustus 2003 heeft de Commissie nadere vragen gesteld, waarop de Belgische 
autoriteiten bij brief van 1 oktober 2003 hebben geantwoord, en bij fax van 19 november 
2003 waarop de Belgische autoriteiten op 21 november 2003 hebben geantwoord. 

2.  Beschrijving 

2.1. Doel van de regeling 

Doel van de steunregeling is de oprichting van de Stichting voor duurzame 
visserijontwikkeling. Deze stichting is een vereniging zonder winstoogmerk die "wenst 
bij te dragen tot het scheppen van voorwaarden om een rationele en verantwoorde 
exploitatie van de visbestanden op duurzame basis te waarborgen".  

2.2. Financiering van de regeling 

Overeenkomstig de statuten van de stichting zullen de maatregelen in het kader van deze 
steunregeling worden gefinancierd overeenkomstig de Europese Richtsnoeren voor het 
onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector, via 
een jaarlijkse betaling uit staatsmiddelen, die bestaat uit een deel van de door de 
werkgevers in de visserijsector betaalde bedrijfsvoorheffingen.  

Op grond van het Belgische belastingsysteem zijn werkgevers in de visserijsector 
verplicht bedrijfsvoorheffingen voor hun werknemers te betalen. De door de werkgevers 
te betalen bedragen worden berekend op basis van de reële lonen van de vissers. 
Krachtens deze steunregeling zal een deel van deze betalingen worden gebruikt voor de 
financiering van de maatregelen.  
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Voor de vaststelling van het bedrag van de bedrijfsvoorheffingen die zullen worden 
gebruikt voor de financiering van de maatregelen zullen de door de werkgevers betaalde 
bedrijfsvoorheffingen aan het eind van elk jaar worden vergeleken met een fictieve, op 
basis van een forfaitair loon berekende belasting. Het surplus zal worden gebruikt voor 
de financiering van de maatregelen. 

Deze forfaitaire lonen zijn niet eigen aan deze regeling en worden in België reeds sinds 
1946 gebruikt voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid in sectoren 
waar de lonen niet vast, maar variabel zijn en afhangen van bijvoorbeeld fooien of winst. 
In de visserijsector zijn de lonen van de vissers meestal afhankelijk van vangsten en 
winst, en zijn ze bijgevolg zeer variabel. De bijdragen voor sociale zekerheid voor deze 
sector worden derhalve ook berekend op basis van de corresponderende forfaitaire lonen.  

Deze regeling bestaat niet in een belastingvrijstelling voor de werkgevers in de 
visserijsector, noch in een wijziging van het in deze sector te betalen belastingbedrag. Bij 
de regeling wordt slechts een systeem ingevoerd waarbij de door de werkgevers in de 
visserijsector betaalde belasting wordt vergeleken met de fictieve, op basis van de 
forfaitaire lonen berekende belasting, en het surplus wordt gebruikt voor de financiering 
van de regeling.  

2.3. In het kader van de regeling gefinancierde maatregelen 

De in het kader van de steunregeling gefinancierde maatregelen bestrijken de hele 
visserijsector en bestaan in:  

a) "initiatieven van clusteroverleg" binnen de visserijsector, zowel nationaal als 
internationaal, ter verbetering van de samenwerking en de uitwisseling van kennis; 

b) onderzoek en studies over de technische, sociale en economische aspecten van de 
Belgische visserijsector, over veiligheidsproblemen en meer selectieve vistechnieken 
alsmede over de vangst,  de behandeling en de commercialisering van vis;  

c) verbetering van het beheer van de visbestanden en van de controle op de visserij, 
door kwaliteit en kwantiteit van de visbestanden en de sociaal-economische situatie 
in de visserijsector te volgen, en door de regering te adviseren over de controle op de 
visserij-inspanning;  

d) maatregelen op het gebied van de aquacultuur, zoals het voorkomen van 
watervervuiling door aquacultuur; 

e) opleiding en herscholing bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid aan boord en 
vistechnieken en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en 

f) activiteiten ter verbetering van het imago van de visserijsector en de 
visserijproducten en de duurzame produktiewijze van de Belgische visserijsector.  

 
De bovengenoemde maatregelen zijn vermeld in de statuten van de stichting en zullen 
worden uitgevoerd in de vorm van tijdelijke maatregelen en projecten in 
overeenstemming met de Europese Richtsnoeren voor het onderzoek van de 
steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector.  
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2.4. Budget 

Het jaarlijkse budget voor deze regeling bestaat in het totale verschil tussen de door de 
werkgevers in de visserijsector betaalde bedrijfsvoorheffingen en de op basis van de 
forfaitaire lonen voor deze sector berekende belasting. Het jaarlijkse budget wordt op 2 
miljoen € geschat. 

2.5. Begunstigden 

Deze steunregeling zal de Belgische visserijondernemingen ten goede komen. Alle 
werkgevers en werknemers in de visserijsector kunnen lid worden van de stichting en de 
maatregelen in het kader van deze regeling zullen in het belang zijn van de gehele 
visserijsector. De werkende leden van de stichting zullen bestaan uit drie 
vertegenwoordigers van de werkgevers in de visserijsector en drie vertegenwoordigers 
van de vissers. Deelname en cofinanciering van maatregelen door leden van de 
visserijsector in overeenstemming met de Richtsnoeren voor het onderzoek van de 
steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector wordt door de 
stichting aangemoedigd. 

De Belgische autoriteiten hebben ermee ingestemd de steunmaatregel uiterlijk tien jaar 
na inwerkingtreding te hernotificeren aan de Commissie. 

3.  Beoordeling 

Het zou kunnen dat sommige van de maatregelen onder deze steunregeling, zoals 
bijvoorbeeld de maatregelen onder punt c, van paragraaf 2.3, geen begunstiging van 
bepaalde ondernemingen of producties inhouden. Desalniettemin is het duidelijk dat, 
gelet op de bewoording van de statuten van de stichting, veel van de maatregelen 
uitgevoerd door de stichting bepaalde ondernemingen of producties zullen bevoordelen 
en voldoen aan de vereisten van staatssteun. Deze steunregeling moet derhalve worden 
beoordeeld in het licht van artikel 87 van het EG-Verdrag en van de Richtsnoeren voor 
het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector. 

Op grond van punt 2.6. van de Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen 
van de staten in de visserij- en aquacultuursector en artikel 15 van Verordening (EG) nr. 
2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de 
uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in 
de visserijsector, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2369/2002 van 20 
december 20021, kan steun voor acties van collectief belang met een beperkte duur die 
verder gaan dan wat normaal tot het actiegebied van een particuliere onderneming 
behoort als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden beschouwd mits hij 
voldoet aan het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 15. Op grond van het bepaalde in 
deze leden moeten de acties worden uitgevoerd met de actieve medewerking van het 
bedrijfsleven zelf of door organisaties die namens de producenten of andere organisaties 
optreden en door de beheersinstantie zijn erkend. De gefinancierde maatregelen moeten 
bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en bestaan in acties met een beperkte duur die betrekking hebben op de in 
artikel 15, lid 3, genoemde terreinen.  

                                                 
1 PB L 358 van 20.12.2002. 
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De in het kader van de onderhavige regeling gefinancierde maatregelen bestaan in acties 
en maatregelen met een beperkte duur die door de stichting worden georganiseerd in het 
belang van de gehele visserijsector. De werkende leden van de stichting zullen bestaan in 
drie vertegenwoordigers van de visserijsector en drie vertegenwoordigers van de vissers. 
Alle andere leden van de visserijsector kunnen lid worden van de stichting. De 
gefinancierde maatregelen worden derhalve uitgevoerd met de actieve medewerking van 
het bedrijfsleven, en de regeling zou moeten worden beoordeeld in het licht van punt 2.6. 
van de Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de 
visserij- en aquacultuursector en van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2792/1999 van 
de Raad.  

De stichting is een vereniging zonder winstoogmerk die wenst bij te dragen tot het 
scheppen van voorwaarden om een rationele en verantwoorde exploitatie van de 
visbestanden op duurzame basis te waarborgen en draagt derhalve bij tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid.  

De maatregelen in het kader van de regeling zijn in overeenstemming met artikel 15, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 2792/1999.  

a) "Initiatieven van clusteroverleg" binnen de visserijsector, zowel nationaal als 
internationaal, ter verbetering van de samenwerking en de uitwisseling van kennis. 
Deze maatregelen komen overeen met de in artikel 15, lid 3, onder j), van 
Verordening (EG) nr. 2792/1999 genoemde maatregelen. 

 
b) Onderzoek en studies over de technische, sociale en economische aspecten van de 

visserijsector, over veiligheidsproblemen en meer selectieve vistechnieken, alsmede 
over de vangst,  de behandeling en de commercialisering van vis.  
Deze maatregelen komen overeen met de in artikel 15, lid 3, onder k), l), m) en n), 
van Verordening (EG) nr. 2792/1999 genoemde maatregelen. 

c) Verbetering van het beheer van de visbestanden en van de controle op de visserij, 
door kwaliteit en kwantiteit van de visbestanden en de sociaal-economische situatie 
in de visserijsector te volgen en door de regering te adviseren over de controle op de 
visserij-inspanning.  
Deze maatregelen komen overeen met de in artikel 15, lid 3, onder a), b) en e), van 
Verordening (EG) nr. 2792/1999 genoemde maatregelen. 

d) Maatregelen op het gebied van de aquacultuur.  
 Deze maatregelen komen overeen met de in artikel 15, lid 3, onder f), van 

Verordening (EG) nr. 2792/1999 genoemde maatregelen. 

 

 

 

 

 

e) Opleiding en herscholing.  
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Deze maatregelen komen overeen met de in artikel 15, lid 3, onder k), van 
Verordening (EG) nr. 2792/1999 genoemde maatregelen. 

f) Activiteiten ter verbetering van het imago van de visserijsector en de 
visserijproducten.  
Deze maatregelen komen overeen met de in artikel 15, lid 3, onder n), van 
Verordening (EG) nr. 2792/1999 genoemde maatregelen. Voorts is in de statuten van 
de stichting uitdrukkelijk vermeld dat deze activiteiten, in overeenstemming met de 
Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de 
visserij- en aquacultuursector, niet zullen verwijzen naar de geografische oorsprong 
van de betrokken producten.  

De in het kader van de regeling gefinancierde maatregelen zullen de gehele visserijsector 
ten goede komen. Er zullen geen uitgaven worden gefinancierd die betrekking hebben op 
het normale productieproces. Volgens de statuten van de stichting kan deze laatste 
uitsluitend tijdelijke maatregelen en projecten uitvoeren, in overeenstemming met de  
Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en 
aquacultuursector.  

Overeenkomstig punt 2 van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 2792/1999 kunnen de 
Belgische autoriteiten besluiten of de in het kader van de regeling gefinancierde 
maatregelen onder groep 1 dan wel groep 3 van die bijlage vallen, indien aan de 
voorwaarden van dat punt is voldaan. Aangezien de stichting een vereniging zonder 
winstoogmerk is die handelt in het belang van de gehele visserijsector, kunnen de 
Belgische autoriteiten opteren voor groep 1. De overheidsfinanciering van de betrokken 
maatregelen kan overeenkomstig tabel 3 van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 
2792/1999 derhalve oplopen tot 100% van de subsidiabele uitgaven. Er is geen financiële 
bijdrage van particuliere begunstigden in deze maatregelen vereist.   

4.  Besluit 

In het licht van de bovenstaande analyse heeft de Commissie besloten geen bezwaar te 
maken tegen deze steunregeling. 

De Commissie herinnert de Belgische autoriteiten aan artikel 21 van Verordening nr. 
659/1999, op grond waarvan jaarlijks een verslag over de steunregelingen moet worden 
ingediend. 
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Als dit schrijven vertrouwelijke informatie bevat die niet aan derden mag worden 
medegedeeld, dient dit binnen vijftien werkdagen na de datum van ontvangst van deze 
brief aan de Commissie te worden gemeld, met opgave van redenen. Als de Commissie 
op de vastgestelde datum geen met redenen omkleed verzoek heeft ontvangen, worden de 
Nederlandse autoriteiten geacht in te stemmen met de mededeling aan derden van de 
volledige tekst van deze brief in de authentieke taal op de volgende internetsite: 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Uw verzoek dient per 
aangetekende brief of fax te worden toegezonden aan onderstaand adres: 

Europese Commissie 
Directoraat-Generaal Visserij 

DG FISH/D/3 ‘Juridische vraagstukken’ 
B-1049 Brussel 

(Fax: 00 32 2 295 19 42) 
 

 
 Hoogachtend, 
 

       
 
 

Voor de Commissie 
   

 
    Franz FISCHLER   

   Lid van de Commissie  

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

