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Excellentie, 

1. PROCEDURE 

(1) De Belgische autoriteiten hebben bij een op 22 december 2005 geregistreerde brief 
(referentie: COMP(2005)A/11278) drie maatregelen houdende gedeeltelijke vrijstelling 
van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) aangemeld. 

(2) Bij brieven van 20 januari, 6 maart en 25 april 2006 heeft de Commissie om 
aanvullende gegevens verzocht, die werden verstrekt bij brieven geregistreerd op 
22 februari (referentie: COMP(2006)A/31377), 19 april (referentie: 
COMP(2006) A/32974) en 23 mei 2006 (referentie: COMP(2006)A/34009). 

2. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN 

(3) In de wet betreffende het generatiepact1 van 23 december 2005 zijn drie maatregelen 
houdende gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing opgenomen die ten doel 
hebben O&O-activiteiten te ondersteunen door de kosten voor wetenschappelijk 
personeel te verlagen: 
 
– een vrijstelling voor het tewerkstellen van onderzoekers die in samenwerking met 

universiteiten of hogescholen aan onderzoeksprojecten werken; 

– een vrijstelling voor het tewerkstellen van onderzoekers met bepaalde diploma’s; 

– een vrijstelling voor «Young Innovative Companies». 

                                                 
1 Gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 30.12.2005, blz. 57266-57300. Zie met name de 
artikelen 106, 109, 110 en 113. 
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(4) De bedrijfsvoorheffing2 is een belasting die door de werkgever aan de bron wordt 
ingehouden op de inkomsten die hij aan zijn werknemers toekent en die in de schatkist 
wordt gestort. Overeenkomstig de drie bovenvermelde maatregelen zijn sommige 
ondernemingen vrijgesteld van doorstorting van een deel van de op bepaalde 
bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing. 

2.1. Vrijstelling voor het tewerkstellen van onderzoekers die in samenwerking 
met universiteiten of hogescholen aan onderzoeksprojecten werken 

(5) De begunstigden van de maatregel zijn de ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen 
of toekennen aan onderzoekers die aan onderzoeksprojecten werken ter uitvoering van 
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met in de Europese Economische Ruimte 
gevestigde universiteiten of hogescholen, dan wel met erkende wetenschappelijke 
instellingen als bedoeld in artikel 275/3, leden 1 en 2, van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992. 

(6) De vrijstelling bedraagt 50% van de bedrijfsvoorheffing en geldt voor de bezoldigingen 
die vanaf 1 juli 2006 in het kader van het onderzoeksproject worden uitbetaald tijdens 
de duurtijd van het onderzoeksproject en die betrekking hebben op een effectieve 
tewerkstelling in het onderzoeksproject. 

(7) De geraamde jaarlijkse begroting voor de maatregel bedraagt 34 miljoen EUR. 

2.2. Vrijstelling voor het tewerkstellen van onderzoekers met bepaalde diploma’s 

(8) De begunstigden van de maatregel zijn de ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen 
of toekennen aan onderzoekers die een diploma hebben van doctor in de toegepaste 
wetenschappen, in de exacte wetenschappen, in de geneeskunde of in de 
diergeneeskunde of van burgerlijk ingenieur en die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma's. 

(9) De vrijstelling bedraagt 25% van de bedrijfsvoorheffing en geldt voor de bezoldigingen 
die vanaf 1 januari 2006 worden uitbetaald. De koning kan, bij een besluit vastgesteld 
na overleg in de ministerraad, de vrijstelling verhogen tot 50%. 

(10) De geraamde jaarlijkse begroting voor de maatregel bedraagt 62 miljoen EUR. 

2.3. Vrijstelling voor «Young Innovative Companies» 

(11) De begunstigden van de maatregel zijn de vennootschappen die onder de definitie van 
«Young Innovative Company» vallen en die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan 
wetenschappelijk personeel dat als werknemer door een dergelijke vennootschap wordt 
tewerkgesteld. 

(12) Onder «Young Innovative Company» wordt verstaan een vennootschap die 
onderzoeksprojecten uitvoert en aan de volgende voorwaarden voldoet: 

                                                 
2 Titel VI, hoofdstuk I, afdeling IV, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
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– het gaat om een kleine vennootschap3; 

– ze bestaat sinds minder dan 10 jaar vóór 1 januari van het jaar waarin de vrijstelling 
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegekend; 

– ze is niet opgericht in het kader van een concentratie, een herstructurering, een 
uitbreiding van een vroegere activiteit of een overname van dergelijke activiteiten; 

–  ze heeft uitgaven gedaan op het vlak van onderzoek en ontwikkeling die minstens 
15% van de totale kosten van het voorgaande belastbaar tijdperk vertegenwoordigen. 

(13) Het wetenschappelijke personeel bestaat uit onderzoekers, onderzoekstechnici en 
projectbeheerders inzake onderzoek en ontwikkeling, met uitsluiting van het 
administratief en commercieel personeel. 

(14) De maatregel heeft betrekking op onderzoeksprojecten die zich in de volgende 
O&O-stadia bevinden: 

– ontwikkeling van het concept (activiteiten om nieuwe kennis te verwerven, andere 
materialen, apparaten, producten, processen, systemen of diensten te onderzoeken); 

– validatie van het concept (het formuleren, ontwerpen, evalueren en het maken van 
een definitieve keuze uit mogelijke alternatieven voor nieuwe of verbeterde 
materialen, apparaten, producten, processen, systemen of diensten); 

– ontwikkeling van prototypes (het ontwerpen, bouwen en testen van modellen en 
prototypes, voorafgaand aan de productie of het gebruik); 

– voorbereiding van de industrialisatie van prototypes (het ontwerpen, bouwen en 
testen van een gekozen alternatief voor nieuwe of verbeterde materialen, apparaten, 
producten, processen, systemen of diensten). 

Bovendien mogen de in het kader van het betrokken onderzoeksproject ontwikkelde 
prototypes niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 

(15) De vrijstelling bedraagt 50% van de bedrijfsvoorheffing en geldt voor de bezoldigingen 
die vanaf 1 juli 2006 worden uitbetaald. 

(16) De aanvankelijke duur van de regeling zal krachtens het koninklijk besluit tot uitvoering 
ervan worden beperkt tot 5 jaar. Na afloop van die periode zal de regeling worden 
geëvalueerd en ingeval de maatregel positieve gevolgen heeft, kan hij worden verlengd 
met een nieuwe termijn van 5 jaar. 

(17) De geraamde jaarlijkse begroting voor de maatregel bedraagt 20 miljoen EUR (2 000 
medewerkers van 120 vennootschappen). 

                                                 
3 In de zin van artikel 15, § 1, van het wetboek van vennootschappen: het personeelsbestand van de 

vennootschap mag in geen geval meer dan 100 bedragen, en niet meer dan één der volgende criteria mag 
worden overschreden: jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, 7,3 miljoen EUR of 
balanstotaal 3,65 miljoen EUR. 
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3. BEOORDELING 

3.1. Rechtmatigheid van de maatregelen 

(18) Hoewel de vrijstellingen gelden voor bezoldigingen die worden uitbetaald voordat de 
Commissie ter zake een beslissing heeft genomen, moet voor de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van de maatregelen een koninklijk besluit tot uitvoering van de 
regeling worden gepubliceerd. De Belgische autoriteiten hebben er zich toe verbonden 
dit koninklijk besluit pas aan te nemen nadat de Commissie de regeling heeft 
goedgekeurd, en hebben bijgevolg hun verplichtingen uit hoofde van artikel 88, lid 3, 
van het EG-Verdrag nageleefd. 

3.2. De vraag of sprake is van staatssteun 

(19) In artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat “steunmaatregelen van de 
staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door 
begunstiging van bepaalde ondernemingen (…) vervalsen of dreigen te vervalsen, 
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt (zijn), voorzover deze steun het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt”. 

(20) In het onderhavige geval zijn de begunstigden de werkgevers en niet de werknemers 
omdat de maatregelen het voor de ondernemingen mogelijk maken een deel van de 
belastingen te houden die zij anders in de schatkist hadden moeten storten. Deze 
maatregelen leveren de begunstigde ondernemingen voordelen op en hebben ten doel 
hun O&O-activiteiten financieel aantrekkelijker te maken. 

(21) De vrijstelling voor «Young Innovative Companies» is een selectief voordeel omdat zij 
alleen geldt voor ondernemingen die onder de definitie van «Young Innovative 
Company» vallen. Dit selectieve voordeel wordt met staatsmiddelen bekostigd en zou 
gevolgen kunnen hebben voor de mededinging en het handelsverkeer tussen lidstaten. 
De vrijstelling voor «Young Innovative Companies» vormt dus staatssteun in de zin van 
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 

(22) Aangaande de selectiviteit van de andere twee vrijstellingen (voor het tewerkstellen van 
onderzoekers die in samenwerking met universiteiten of hogescholen aan 
onderzoeksprojecten werken en voor het tewerkstellen van onderzoekers met bepaalde 
diploma’s) merkt de Commissie het volgende op: 

– de Belgische autoriteiten hebben deze twee vrijstellingen omwille van de 
rechtszekerheid aangemeld en zijn van mening dat het om niet-selectieve 
maatregelen gaat, die dus geen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het 
EG-Verdrag vormen; 

– deze twee vrijstellingen gelden voor alle soorten ondernemingen in om het even 
welke bedrijfssector en ongeacht de vestigingsplaats. In de wet worden immers geen 
voorwaarden opgelegd inzake de omvang, de vestigingsplaats of de bedrijfssector 
van de betrokken ondernemingen omdat er voor de toekenning van het fiscale 
voordeel alleen voorwaarden gelden inzake de O&O-activiteiten of de diploma's van 
de tewerkgestelde onderzoekers; 

– er gelden geen beperkingen met betrekking tot de plaats waar de 
onderzoeksactiviteiten plaatsvinden. Meer bepaald geldt de vrijstelling betreffende 
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onderzoekers die aan onderzoeksprojecten werken voor elke samenwerking met in 
de Europese Economische Ruimte gevestigde universiteiten of hogescholen; 

– de autoriteiten hebben ter zake geen discretionaire bevoegdheid en de 
toepassingscriteria zijn objectief vastgelegd in de wet. De ondernemingen komen 
automatisch voor de vrijstellingen in aanmerking zodra aan de voorwaarden is 
voldaan; 

– in de wet zijn geen budgettaire beperkingen vastgesteld. Bovendien zal een 
eventuele verhoging door de koning van het vrijstellingspercentage voor het 
tewerkstellen van onderzoekers met bepaalde diploma’s voor alle ondernemingen 
gelden; 

– de specificatie van de diploma’s in het kader van de vrijstelling voor het 
tewerkstellen van onderzoekers met bepaalde diploma’s werd volgens de Belgische 
autoriteiten om budgettaire redenen ingevoerd en leidt volgens hen niet tot de 
uitsluiting van bepaalde soorten ondernemingen. Het toepassingsgebied van de 
vrijstelling zou geleidelijk en trapsgewijs moeten worden uitgebreid en zou in 2010 
het gehele wetenschappelijke personeel moeten bestrijken (30 000 werknemers). In 
dit verband werd op de ministerraad van 22 maart 2006 reeds beslist om de 
vrijstelling met ingang van 1 januari 2007 uit te breiden tot de houders van een 
master, wettenschappelijk of algemeen, wat tot een verdubbeling van de begroting 
voor de maatregel leidt;  

– de Belgische autoriteiten hebben door twee representatieve Belgische 
ingenieursverenigingen4 opgestelde statistieken voorgelegd. Deze gegevens 
illustreren de afwezigheid van selectiviteit van de boven genoemde maatregel die 
toepasselijk is op ondernemingen van iedere omvang, zowel in de publieke als de 
private sector en die actief zijn in alle sectoren van de economie in België. Tevens  
blijkt uit deze gegevens dat de spreiding van deze gediplomeerde onderzoekers  
tussen de verschillende bedrijfssectoren overeenkomt met de spreiding over  het 
onderzoekspersoneel in de Belgische ondernemingen. Op basis van deze elementen 
constateert de Commissie, dat de maatregel de facto niet selectief is; 

– in het verleden heeft de Commissie soortgelijke regelingen van diverse lidstaten 
steeds als algemene maatregelen gekwalificeerd5. Bovendien heeft de Commissie 
een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing reeds als een algemene 
maatregel gekwalificeerd6. 

(23) Om al deze redenen concludeert de Commissie dat de vrijstelling voor het tewerkstellen 
van onderzoekers die in samenwerking met universiteiten of hogescholen aan 

                                                 
4 KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging) en FABI (Fédération Royale d’Associations Belges 

d’Ingénieurs Civils, d’Ingénieurs Agronomes et de Bioingénieurs), die in totaal 21 000 leden tellen. 

5 Bijzondere belastingregeling voor buitenlandse onderzoekers en managers in Denemarken (N 445/1996), 
vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor onderzoekspersoneel in Nederland (N806/1996), 
versnelde afschrijving van O&O-laboratia in Nederland (N18/97) en belastingvrijstelling voor 
buitenlandse deskundigen in Zweden (N672/1999). 

6 Maatregel voor nachtarbeid in ploegverband in België (N603/2003). 
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onderzoeksprojecten werken en de vrijstelling voor het tewerkstellen van onderzoekers 
met bepaalde diploma’s, algemene maatregelen zijn en dus geen staatssteun in de zin 
van artikel 87, lid 1,van het EG-Verdrag vormen. 

3.3. Verenigbaarheid van de staatssteun 

(24) Aangezien de vrijstelling voor de «Young Innovative Companies» staatssteun vormt in 
de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, moet de verenigbaarheid ervan met het 
EG-Verdrag worden onderzocht. De «Young Innovative Companies» vallen onder de 
communautaire definitie van kleine en middelgrote ondernemingen7. Daar de maatregel 
ten doel heeft O&O-activiteiten te bevorderen, kan hij dus worden beoordeeld op basis 
van de criteria van Verordening (EG) nr. 364/20048 van de Commissie van 25 februari 
2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/20019 wat betreft uitbreiding van het 
toepassingsgebied tot steun voor onderzoek en ontwikkeling (hierna “de verordening” 
genoemd).  

(25) De O&O-fasen zijn conform de definities van artikel 2, onder h), i) en j), van de 
verordening. De Belgische autoriteiten hebben er zich toe verbonden deze definities 
expliciet over te nemen in de administratieve documenten met betrekking tot de 
uitvoering van de maatregel. 

(26) De in aanmerking komende kosten zijn de kosten voor personeel dat zich met 
onderzoeksprojecten bezighoudt en zijn dus conform artikel 5 bis, lid 5, van de 
verordening. 

(27) De vrijstelling van 50% van de bedrijfsvoorheffing stemt overeen met een maximale 
steunintensiteit van 17,67%10, d.w.z. aanzienlijk onder de in artikel 5 bis, lid 3, onder c), 
van de verordening vastgestelde drempel van 35%. Bovendien zal de Belgische regering 

                                                 
7 Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en 

micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36-41). 

8 PB L 63 van 28.2.2004, blz. 22-26. 

9 Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de 
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PB L 
10 van 13.1.2001, blz. 33-42). 

10 Intensiteit = vrijstelling van bedrijfsvoorheffing/personeelskosten 
 
waarbij:  - vrijstelling van bedrijfsvoorheffing = 50% × bedrijfsvoorheffing 
  - bedrijfsvoorheffing ≤ 53,50% × belastbare bezoldigingen 
 
en:  - personeelskosten = belastbare bezoldigingen + persoonlijke en werkgeversbijdragen voor de sociale 
    zekerheid 
  - werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ≥ 24% × personeelskosten 
  - persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid = 
  13,07% x (personeelskosten - werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid) 
 
d.w.z.:  - vrijstelling van bedrijfsvoorheffing ≤ 50% × 53,50% × belastbare bezoldigingen 
  - personeelskosten ≥ belastbare bezoldigingen/(1 – 24%)/(1 – 13,07%) 
 
conclusie: - intensiteit ≤ 50% × 53,50% × (1 – 24%) × (1 – 13,07%) 
      - intensiteit ≤ 17,67%. 
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er in overleg met de deelentiteiten op toezien dat de cumulatieregels in acht worden 
genomen. 

(28) Wat tot slot de controles betreft, moeten de begunstigden aan de federale 
overheidsdienst financiën met name het bewijs kunnen overleggen dat de betrokken 
werknemer al naar gelang het geval een onderzoeker, een onderzoekstechnicus of een 
projectbeheerder inzake onderzoek en ontwikkeling is en dat hij zich met de 
verwezenlijking van een onderzoeksproject bezighoudt. 

(29) Bijgevolg is de maatregel houdende gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing 
voor «Young Innovative Companies» verenigbaar met de verordening. 

4. BESLUIT 
(30) De Commissie is van mening dat de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor het 

tewerkstellen van onderzoekers die in samenwerking met universiteiten of hogescholen 
aan onderzoeksprojecten werken en de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor het 
tewerkstellen van onderzoekers met bepaalde diploma’s geen staatssteun in de zin van 
artikel 87, lid 1,van het EG-Verdrag vormen. 

(31) De Commissie is van mening dat de vrijstelling voor «Young Innovative Companies» 
staatssteun vormt, die verenigbaar is met artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. 

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 
bekendgemaakt, wordt U verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de 
ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de 
vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat U instemt met 
mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de 
authentieke taal op Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.  
 

Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie Staatssteun 
Jozef II-straat 70 
B-1049 BRUSSEL 
Fax : + 32.(0)2.29.61.242 

Met bijzondere hoogachting, 

Voor de Commissie 

Neelie KROES  
Lid van de Commissie 


