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Betreft:  Staatssteunmaatregel SA.38336 (2015/NN) – België 

 Verlenging van de regeling voor vrijstelling van sociale bijdragen voor 

zeevarenden in de sector maritiem vervoer en maritieme baggerwerken 

 

Excellentie, 

1. PROCEDURE 

1. Op 23 maart 2015 hebben de Belgische autoriteiten bij de Commissie de 

verlenging aangemeld van de regeling voor vrijstelling van sociale bijdragen voor 

zeevarenden in de sector maritiem vervoer en maritieme baggerwerken. Deze 

regeling was door de Commissie toegestaan bij besluit van 13 juni 2007 (besluit 

van de Commissie betreffende steunmaatregelen NN 132/2000 en NN 73/2003
1
). 

2. De Belgische autoriteiten zijn hun verbintenis nagekomen om de regeling vóór eind 

2015 opnieuw aan te melden
2
. De regeling was niettemin toch als een niet-

aangemelde steunmaatregel geregistreerd, omdat het vorige besluit van de 

Commissie betrekking had op de periode 2003-2012 en omdat de steunmaatregelen 

na 2012 niet waren opgeschort. 

3. Naar aanleiding van verzoeken van de Commissie hebben de Belgische autoriteiten 

bij brieven van 2 juli 2015, 17 juli 2015 en 29 juli 2015 aanvullende inlichtingen 

verstrekt. 

                                                 
1
  PB C 238 van 10.10.2007, blz. 1. 

2
  Brief van de Permanente Vertegenwoordiging van België E2-300-832 van 18 maart 2005. 
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2. BESCHRIJVING VAN DE STEUNREGELING 

2.1. Samenvatting 

4. De onderzochte regeling bestaat uit een volledige vrijstelling van de sociale 

bijdragen van de werkgevers en een quasi-volledige vrijstelling van de sociale 

bijdragen van de werknemers voor alle zeevarenden die werkzaam zijn aan boord 

van schepen voor het verlenen van diensten voor maritiem vervoer en maritieme 

baggerwerken.  

2.2. Doelstellingen 

5. De regeling heeft tot doel, enerzijds, de Belgische reders aan te moedigen om hun 

schepen opnieuw in België in plaats van in scheepvaartregisters in derde landen te 

registreren en, anderzijds, de maritieme activiteiten aan wal op Belgisch 

grondgebied, zoals het strategische en commerciële beheer van schepen, te 

behouden of te ontwikkelen.  

6. Volgens de door de Belgische autoriteiten verstrekte gegevens is het aantal EU-

zeelieden in dienst van Belgische zeevaartmaatschappijen dankzij de steunregeling 

in kwestie de afgelopen 10 jaar niet alleen op hetzelfde niveau gebleven maar zelfs 

met 4 % toegenomen
3
, ondanks een ongunstig internationaal concurrentieklimaat. 

7. Het aantal studenten aan de Hogere Zeevaartschool van Antwerpen is opgelopen 

van 372 tijdens het academiejaar 2003-2004 tot 675 tijdens het academiejaar 2013-

2014. Het aantal studenten dat van een EU-lidstaat afkomstig is, vertegenwoordigt 

93 % van het totale aantal studenten. Die stijging is onder meer toe te schrijven aan 

de hernieuwde aantrekkingskracht van de beroepen in de maritieme sector (onder 

andere als gevolg van promotiecampagnes van de onderwijsinstellingen), aan de 

toename van het aantal schepen onder Belgische vlag (en dus van de maritieme 

activiteit onder Belgische controle) en aan de toegekende werkgelegenheidssteun 

voor zeelieden. 

8. Ook economische studies wijzen uit dat de maatregelen die België ten gunste van 

de maritieme sector heeft getroffen, ervoor hebben gezorgd dat deze sector in 

België is gegroeid en dat er Europese arbeidsplaatsen in deze sector behouden zijn 

gebleven
4
.  

9. Het is derhalve raadzaam deze regeling in de toekomst te handhaven.  

2.3. Kenmerken van de steunmaatregel 

10. De in aanmerking komende schepen zijn schepen die in een lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte (EER) zijn geregistreerd
5
.  

                                                 
3  1289 personen in 2014. 
4  Met inbegrip van internationale studies, zoals de studie van april 2014, getiteld "Oxford Economics 

study on the economic value of the EU shipping industry", http://www.ecsa.eu/policy-and-

publications/other-publications. 
5  Het Belgische socialezekerheidsstelsel is immers niet alleen van toepassing op de zeevarenden die 

werkzaam zijn op schepen die onder Belgische vlag varen. Zo valt overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 883/2004 (artikel 11, lid 4) een zeevarende die werkzaamheden verricht aan 

boord van een zeeschip dat onder de vlag van een andere EER-lidstaat vaart en die zijn woonplaats in 
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11. De regeling geldt alleen voor EU-zeelieden: 

 wanneer het zeelieden betreft die werken aan boord van schepen (met inbegrip 

van ro-ro-veerboten) die geregelde passagiersdiensten tussen havens van de Unie 

verzorgen, moeten het EU- of EER-burgers zijn; 

 in alle andere gevallen moet het gaan om zeelieden die in een lidstaat belasting 

en/of socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. 

12. De regeling is niet alleen van toepassing op werkzaamheden in de sector 

koopvaardij, maar ook op het zeevervoersgedeelte van de sleep- en 

baggerwerkzaamheden die door EU-zeelieden worden verricht aan boord van 

respectievelijk sleepboten en baggerschepen
6
 die ten minste 50 % van hun 

bedrijfstijd werkzaamheden op zee verrichten. Een evenredig deel van de wachttijd 

wordt in aanmerking genomen als zeevervoer voor de berekening van de bedoelde 

drempel van 50 %.  

13. De steun neemt de vorm aan van een volledige vrijstelling van de sociale 

basiswerkgeversbijdragen en een gedeeltelijke vrijstelling van de sociale 

werknemersbijdragen. 

14. Met betrekking tot de vrijstelling van de bijdragen in kwestie worden controles 

uitgevoerd om zich ervan te vergewissen dat alleen de in aanmerking komende 

ondernemingen daarvan profiteren.  

2.3.1. Zeevervoer 

15. In de sector van het zeevervoer (sector koopvaardij en zeesleepvaart) zijn de reders 

vrijgesteld van de betaling van bepaalde werkgeversbijdragen aan de Hulp- en 

Voorzorgskas voor Zeevarenden. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten zij 

minimaal 60 arbeidsplaatsen garanderen voor de op de lijst van de Pool van de 

Zeelieden ter Koopvaardij ingeschreven zeelieden en 256 arbeidsplaatsen voor de 

op de lijst van de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij ingeschreven officieren. 

16. De vermindering bestaat uit een vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor 

sociale zekerheid voor de volgende regelingen: 

 rust- en overlevingspensioen der werknemers; 

 ziekte- en invaliditeitsverzekering (sector der uitkeringen en sector der 

geneeskundige verzorging); 

 werkloosheid; 

 kinderbijslag; 

 arbeidsongevallen; 

 beroepsziekten; 

                                                                                                                                                 
België heeft en voor die werkzaamheden wordt betaald door een onderneming of een persoon die zijn 

zetel of domicilie in België heeft, onder de Belgische sociale zekerheid. 
6  Activiteiten van havensleepboten geven geen recht op een verlaging van de bijdragen. 
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 kinderopvang; 

 betaald educatief verlof. 

17. De vermindering geldt niet voor andere bijdragen, zoals onder meer de bijdragen 

voor het asbestfonds, de actieve begeleiding en opvolging van werklozen, extra-

legale pensioenen en niet-recurrente resultaatgebonden voordelen, en de 

vakantiebijdragen voor niet-officieren. 

18. De werknemersbijdragen, in de orde van 14,52 %, zijn gedeeltelijk vrijgesteld. 

19. De reder dient opgave te doen aan de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 

van: 

 het aantal dagen waarvoor de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn; 

 het maand per maand betaalde brutoloon met betrekking tot voormelde 

dagen, waarop de zeeman ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft. 

20. Onder brutoloon van de zeeman wordt verstaan: de standaardgage vermeerderd met 

de overuren en alle vergoedingen, opzegvergoedingen inbegrepen. 

2.3.2. Maritieme baggerwerken 

21. In de sector van de maritieme baggerwerken bestaat de vermindering uit een 

algehele vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor sociale zekerheid voor 

de volgende regelingen: 

 rust- en overlevingspensioen der werknemers; 

 ziekte- en invaliditeitsverzekering (sector der uitkeringen en sector der 

geneeskundige verzorging); 

 werkloosheid, met inbegrip van de speciale bijdrage die de werkgevers 

slechts betalen indien zij gedurende een te bepalen referentieperiode ten 

minste 10 werknemers in dienst hadden; 

 kinderbijslag; 

 arbeidsongevallen; 

 beroepsziekten; 

 loonmatigingsbijdrage. 

22. De vermindering geldt dus niet voor de andere bijdragen, zoals onder meer de 

werkgeversbijdragen voor jaarlijkse vakantie van de werklieden, de bijdrage voor 

het betaald educatief verlof, de bijdragen voor sluiting van ondernemingen, de 

bestaanszekerheidsbijdragen, enz. 
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23. Wat de gedeeltelijke vrijstelling van werknemersbijdragen betreft, betaalt de 

werkgever aan de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden de bedragen die 

berekend zijn op basis van een (vrij laag) maximumbedrag
7
.  

  

                                                 
7  Het grensbedrag stemt overeen met een kwart van het jaarbedrag bedoeld in artikel 7 derde alinea, van 

Koninklijk Besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 

werknemers. 
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24. De werkgevers die bovenvermelde vrijstellingen genieten, moeten gedurende de 

periode waarin zij van de vermindering van de werkgevers- en 

werknemersbijdragen profiteren, ten minste een gelijkwaardig arbeidsvolume 

aantonen in vergelijking met het gemiddelde van het overeenstemmende kwartaal 

van de referentiejaren 2001, 2002 en 2003. 

25. Elk kwartaal delen de werkgevers alle gegevens betreffende de baggerschepen mee 

aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

2.4. Budget van de regeling 

26. Volgens de Belgische autoriteiten bedragen de kosten van de aangemelde regeling 

voor de overheidsbegroting ongeveer 33,3 miljoen EUR per jaar. 

2.5. Nationale rechtsgrondslag 

27. Volgens de Belgische autoriteiten is hun administratieve praktijk wat de 

vermindering van de fiscale en andere kosten en lasten voor de EU-rederijen 

en -zeelieden betreft, sinds 1 juli 2015 in overeenstemming met de beginselen die 

zijn vervat in de communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het 

zeevervoer
8
 (hierna de "richtsnoeren van 2004" genoemd).  

28. Deze situatie is het gevolg van de verbintenissen die de Belgische autoriteiten op 

grond van punt 13 ("Dienstige maatregelen") van de richtsnoeren van 2004 hebben 

aangegaan, en wordt onder meer bevestigd door artikel 98 van de wet van 20 juli 

2005. In de koninklijke besluiten van 2009 en 2014 (zie verder) is de tekst van de 

richtsnoeren van 2004 overgenomen, wat de praktijk bevestigt. Deze koninklijke 

besluiten zijn met terugwerkende kracht met ingang van 1 juli 2005 van toepassing. 

29. Voor de sector koopvaardij en zeesleepvaart heeft de regeling de volgende 

rechtsgrondslag: 1) artikel 3, eerste alinea, van de besluitwet van 7 februari 1945 

betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij; 2) het 

koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde 

werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen 

behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector. 

30. Voor de sector van de maritieme baggerwerken is de rechtsgrondslag: 

1) artikel 37 ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van 

de sociale zekerheid voor werknemers; 2) het koninklijk besluit van 26 april 2009 

tot uitvoering van artikel 37 ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 

beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en houdende vrijstelling van 

bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot 

de baggersector. 

  

                                                 
8  PB C 13 van 17.1.2004, blz. 3. 
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2.6. Duur 

31. De aangemelde regeling heeft betrekking op de periode van 1 januari 2003 tot en 

met 31 december 2022. 

3. BEOORDELING VAN DE STEUNREGELING 

3.1. Aanwezigheid van steun 

32. Op grond van artikel 107, lid 1, VWEU, zijn, behoudens de afwijkingen waarin de 

Verdragen voorzien, steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met 

staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde 

ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, 

onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer 

tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

33. Volgens de vaste beslissingspraktijk van de Commissie, en ook volgens het vorige 

besluit betreffende de regeling in kwestie, vormen vrijstellingen van sociale 

bijdragen voor zeevarenden in de sector zeevervoer staatssteun in de zin van artikel 

107, lid 1, VWEU.  

34. Wanneer de sector van het zeevervoer en de maritieme baggerwerken, alsook 

sommige ondernemingen uit de baggersector geheel of gedeeltelijk van sociale 

bijdragen wordt vrijgesteld, resulteert dit in een selectieve vermindering van de 

overheidsinkomsten ten voordele van deze sectoren en dreigt dit aldus de 

concurrentie te vervalsen. Het handelsverkeer kan daardoor ongunstig worden 

beïnvloed omdat de maritieme sector binnen de EU vrijwel volledig is 

geliberaliseerd krachtens de Verordeningen (EEG) nr. 4055/86
9
 en 

(EEG) nr. 3577/92
10

. 

3.2. Rechtsgrondslag 

35. Krachtens artikel 107, lid 3, onder c), VWEU zijn steunmaatregelen om de 

ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde 

regionale economieën te vergemakkelijken verenigbaar met de gemeenschappelijke 

markt, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor 

niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad. 

36. De steunmaatregelen ten gunste van de maritieme sector moeten worden 

onderzocht in het licht van de richtsnoeren van 2004. In deze richtsnoeren is 

gedefinieerd welke staatssteunregelingen mogen worden ingevoerd om het 

maritieme belang van de Unie te behartigen teneinde: 

 de omvlagging of heromvlagging naar registers van lidstaten bevorderen; 

                                                 
9  Verordening (EEG) nr. 4055/86 van de Raad van 22 december 1986 houdende toepassing van het 

beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer tussen de lidstaten onderling en tussen 

de lidstaten en derde landen (PB L 378 van 31.12.1986, blz. 1). 
10  Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het 

beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het 

zeevervoer) (PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7). 
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 de knowhow op maritiem gebied in stand te houden en uit te breiden en de 

werkgelegenheid voor EU-zeelieden te beschermen en te bevorderen; 

37. De regelingen die leiden tot lagere loonkosten voor reders moeten worden 

onderzocht in het licht van punt 3.2 "Arbeidskosten" van de richtsnoeren van 2004. 

Dit punt voorziet in de mogelijkheid om de socialezekerheidsbijdragen te verlagen 

voor EU-zeelieden die aan boord van in een EER-lidstaat geregistreerde schepen 

werken. 

38. In dit verband zij er in de eerste plaats op gewezen dat EU-zeelieden in de 

richtsnoeren van 2004 als volgt worden omschreven: 

 EU- of EER-burgers wanneer het zeelieden betreft die werken aan boord 

van schepen [...] die geregelde passagiersdiensten tussen havens van de 

Unie verzorgen; 

 in alle andere gevallen alle zeelieden die in een lidstaat belasting en/of 

socialezekerheidsbijdragen moeten betalen.  

39. Voor het zeevervoersgedeelte van sleep- en baggerwerkzaamheden (zeevervoer van 

baggerspecie) mag overeenkomstig de regels van dit punt werkgelegenheidssteun 

voor EU-zeelieden worden verleend. De steun mag echter alleen betrekking hebben 

op EU-zeelieden die werken op in een lidstaat geregistreerde zeewaardige 

sleepboten en baggerschepen met eigen voortstuwing, die ten minste 50 % van hun 

bedrijfstijd werkzaamheden op zee verrichten. 

40. Tot slot mag de steun aan rederijen
11

 overeenkomstig punt 11 van de richtsnoeren 

van 2004 niet hoger zijn dan het totale bedrag aan belastingen en sociale bijdragen 

dat deze zeevaartmaatschappijen en hun zeevarenden normaal hadden moeten 

betalen
12

. 

3.3. Verenigbaarheid van de steun met de interne markt 

41. In de toepasselijke wetteksten is duidelijk vermeld dat, ingeval het zeelieden betreft 

die op schepen werken, de vrijstellingen van sociale bijdragen alleen gelden voor in 

de richtsnoeren van 2004 omschreven EU-zeelieden (destijds "communautaire 

zeelieden" genoemd) die aan boord van in een EER-lidstaat geregistreerde schepen 

werken. 

42. Er bestaat een duidelijke koppeling tussen de vrijstelling en het bedrag van de 

heffing. Er is geen sprake van overcompensatie, het systeem is transparant en het 

biedt geen mogelijkheid tot misbruik, zoals in punt 3.2 van de richtsnoeren van 

2004 is voorgeschreven.  

                                                 
11  Het steunbedrag dat uit hoofde van de punten 3 tot en met 6 van genoemde richtsnoeren wordt 

toegekend (namelijk de steun met betrekking tot de vennootschapsbelasting, de loonkosten, de 

inkomstenbelasting van zeelieden en de kosten van het aflossen van de bemanning, alsook de 

investeringssteun en de regionale steun). 
12  "Het totale steunbedrag dat in het kader van de punten 3 tot en met 6 wordt toegekend, mag niet meer 

bedragen dan het totale bedrag aan belastingen en sociale bijdragen dat afkomstig is van 

zeevaartactiviteiten en zeelieden". 
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43. Wat de sleepboten en baggerschepen betreft, is de werkgelegenheidssteun voor 

EU-zeelieden beperkt tot het zeevervoersgedeelte van de werkzaamheden van die 

schepen. Alleen schepen die ten minste 50 % van hun bedrijfstijd werkzaamheden 

op zee verrichten, komen in aanmerking. 

44. De Commissie merkt op dat in België momenteel voor zover zij weet de volgende 

regelingen voor de maritieme sector bestaan: 

 de regeling waarvan de verlenging is aangemeld;  

 de regeling waarbij voor zeelieden vrijstelling van de storting van de 

bedrijfsvoorheffing wordt verleend (regeling goedgekeurd bij besluit van de 

Commissie betreffende steunmaatregel N 142/2000); en  

 de regeling waarbij aan zeevaartmaatschappijen een belastingverlichting 

wordt toegekend (regeling C20/2003).  

45. De vrijstellingen van fiscale en sociale lasten mogen niet resulteren in de 

overschrijding van het in punt 11 van de richtsnoeren van 2004 vastgestelde 

steunplafond
13

. De Commissie stelt tevens vast dat de aangemelde regeling 

uitsluitend betrekking heeft op sociale basiswerkgeversbijdragen en voorziet in een 

gedeeltelijke vrijstelling van de sociale werknemersbijdragen. 

46. België verbindt zich er evenwel toe alle ondernemingen jaarlijks te controleren om 

te verifiëren hoe groot het cumulatieve effect is van alle in punt 11 van de 

richtsnoeren van 2004 bedoelde steun die op nationaal, regionaal en/of 

gemeentelijk niveau aan hen is toegekend.  

47. Alle andere steunmaatregelen dan de drie bovengenoemde regelingen zullen door 

de Belgische autoriteiten worden aangemeld
14

 en zullen pas worden toegekend na 

een positief besluit van de Commissie en voor zover het voor de rederij/rederijen in 

kwestie berekende steunplafond niet wordt overschreden.  

48. De Belgische autoriteiten hebben toegelicht dat het bedrag van de betaalde 

vakantiebijdragen voor niet-officieren niet in aanmerking is genomen bij de 

berekening van het steunplafond
15

. De Commissie kan zich hierin vinden. Anders 

zou het voor de Belgische zeevaartmaatschappijen geldende steunplafond 

kunstmatig worden verhoogd met het bedrag van de betaalde vakantiebijdragen 

voor niet-officieren. Het financieren van de vakantiekosten aan de hand van sociale 

bijdragen
16

 is immers geen gangbare praktijk in de rest van de EU.  

49. De Belgische autoriteiten hebben zich er ook toe verbonden de jaarverslagen over 

de krachtens de huidige steunregeling toegekende bedragen en over het aantal EU-

zeelieden dat van de regeling profiteert, te zullen blijven indienen. 

                                                 
13  Behalve als het maatregelen betreft die verband houden met de verlaging van de belasting op de 

meerwaarde van schepen die zijn verworven vóór de overschakeling op de tonnagebelastingregeling – 

zie de besluiten van de Commissie betreffende de steunmaatregelen N448/2010, SA.21233, SA.38085 

en SA.37912. 
14  Zoals de Belgische autoriteiten hebben aangegeven, zijn de Belgische steunregelingen die van 

aanmelding zijn vrijgesteld, niet van toepassing op ondernemingen die onder de NACE-codes 49 

(vervoer te land), 50 (vervoer over water, waarvan zeevervoer) en 51 (luchtvervoer) vallen. 
15  Deze bijdragen vallen niet onder de onderhavige steunregeling. 
16  De vakantiekosten worden gewoonlijk rechtstreeks door de rederijen gefinancierd. 
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50. Dit alles heeft tot gevolg dat de gewijzigde regeling in kwestie aan de 

toepassingsvoorwaarden van de richtsnoeren van 2004 voldoet. 

4. BESLUIT 

51. In het licht van de bovenstaande beoordeling besluit de Commissie geen bezwaar te 

maken en beschouwt zij de steunregeling in kwestie overeenkomstig artikel 107, 

lid 3, onder c), VWEU als verenigbaar met de interne markt. 

52. Aangezien de aanmelding geen vertrouwelijke gegevens bevat die niet mogen 

worden bekendgemaakt, zal het besluit in de authentieke taal worden gepubliceerd 

op de volgende website: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

 

 

Met bijzondere hoogachting, 

 

 

Voor de Commissie, 

 

 

 

Margrethe VESTAGER 

Lid van de Commissie 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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