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VOORWOORD 
 

Het zeevervoer is van essentieel belang voor de economie van de Europese Unie. Negentig 

procent van de Europese handel met andere delen van de wereld vindt plaats over zee. Niet 

enkel het zeevervoer op zich is belangrijk maar ook de aanverwante activiteiten die daarmee 

gepaard gaan. De voorbije decennia kregen de Europese zeeschepen het hard te verduren 

doordat ze niet konden concurreren met schepen die onder goedkope vlaggen uit derdelanden 

voeren. De reders lieten hun zeeschepen liever registreren in open registers van bepaalde 

derdelanden en hoefden zich niet te storen aan de verplichte sociale en 

veiligheidsvoorschriften die tot op de dag van vandaag in de Europese Unie nog steeds gelden.  

 

In deze masterproef zal in een eerste deel de tendens om zich in goedkope vlaggenstaten te 

laten registreren, geanalyseerd worden. Voornamelijk de problematiek rond de nationaliteit 

van de zeeschepen zal besproken worden. Ook de gevolgen op arbeid- en economisch gebied 

worden daarbij nader belicht.  

In een tweede deel zal een beeld geschetst worden van het Europees maritiem beleid. Een 

gezamenlijk Europees transportbeleid was noodzakelijk voor de verdere evolutie en 

ontwikkeling van het Europees vervoer over zee, met name het bieden van een tegengewicht 

ten aanzien van de goedkope vlaggen. Verschillende internationale organisaties hebben dan 

ook een grote rol gespeeld in de totstandbrenging van dit beleid. De rol die deze organisaties 

gespeeld hebben, zal eveneens kort toegelicht worden. Vervolgens zal een overzicht volgen 

van het Europees havenbeleid, dat een belangrijke rol speelt bij het uitvoeren van de controle 

op de naleving van de verschillende Europese richtsnoeren.  

Door een gebrek aan geharmoniseerde Europese maatregelen werden de lidstaten in de 

jaren ’80 genoodzaakt zelf steunmaatregelen te treffen ten einde deze toevlucht tot goedkope 

vlaggen een halt toe te roepen. De Europese Unie werd er zich van bewust dat zij initiatief 

moest nemen om de registratie van de zeeschepen aan te moedigen door het toestaan van 

Europese staatssteunmaatregelen. Hoewel staatshulp in principe ingaat tegen het concept van 

de vrijemarkteconomie en het concurrentievermogen, besliste de Europese Commissie 

omwille van deze individuele, nationale maatregelen, om een gemeenschappelijk kader uit te 

tekenen dat tot uiting kwam in een eerste richtsnoer in 1989 betreffende de staatssteun 

specifiek voor het maritiem vervoer. Deze staatshulp was echter gebonden aan strikte 



7 
 

voorwaarden en werd beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. Deze eerste richtsnoer uit 1989 

bleek achteraf een lege doos te zijn en werd in 1997 vervangen door een nieuwe richtsnoer die 

op zijn beurt gewijzigd werd door de huidige richtsnoer uit 2004. Vooral het aspect van het 

tonnage taksstelsel zal uitvoerig behandeld worden in dit derde deel over Europese 

steunmaatregelen. 

 

In een vierde en laatste deel zal de implementatie van de Europese steunmaatregelen in 

Belgische regelgeving uiteengezet worden. Deze Belgische belastingsmaatregelen ter 

bevordering van de scheepvaart, overeenkomstig de Europese richtsnoeren, zijn immers 

belangrijk voor het aantrekkelijk maken van de Belgische vloot. 
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1. NATIONALITEIT VAN ZEESCHEPEN 

1.1  SITUERING 
 

De scheepvaartindustrie wordt gereglementeerd zowel op nationaal als op internationaal vlak. 

Het maritiem transport is noodzakelijk voor de wereldhandel 
1
. Om die reglementering te 

omzeilen en kosten te besparen verkiezen vele reders om hun koopvaardijschepen in 

goedkope vlaggenstaten te registeren, waar er weinig of geen wetgeving wordt 

geïmplementeerd met betrekking tot het registreren van schepen. De dwingende nationale 

bepalingen van dergelijke landen zijn vaak minder vergaand, daarenboven worden de 

internationale regels minder effectief gecontroleerd en dus ook minder nageleefd. Dat heeft in 

de eerste plaats gevolgen op de werk- en leefomstandigheden en de veiligheid waarin de 

bemanningsleden  aan boord van de koopvaardijschepen moeten werken en leven. In de 

tweede plaats heeft dat grote gevolgen voor het milieu. De internationale en de Europese 

gemeenschap verzet zich voortdurend tegen deze tendens maar slaagt er niet altijd in de 

gepaste maatregelen te nemen.  

Internationale conferenties  en verdragen hebben als doel een aantal minimum normen als 

grens te stellen. De Internationale Maritieme Organisatie en Internationale Arbeidsorganisatie 

spelen daarbij een belangrijke rol. De Internationale Maritieme Organisatie maakt afspraken 

op international niveau om de scheepvaart zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te maken. 

De Internationaal Arbeidsorganisatie, beter bekend als de International Labour Organization, 

is een agentschap van de Verenigde Naties voor de bevordering van de veiligheid en de 

gezondheid op het werk, waarvan België sinds 1919 lid is
2
. Het Zeerechtenverdrag bestaat uit 

verschillende verdragen die verwijzen naar internationale verdragen zoals die van de IMO
3
. 

Vooraleer deze internationale en Europese maatregelen een impact hadden op de steeds 

toenemende uitvaart van zeeschepen, namen de klassieke maritieme staten zelf maatregelen 

om de daling van het aantal geregistreerde zeeschepen tegen te houden. 

 

                                                             
1COM(2001)370, Witboek; het Europees vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen, 12 september 
2001; geraadpleegd op 25 februari 2012: www.marisec.org/shippingsfacts. 
2 Internationale Maritieme Organisatie, IMO; Internationale Arbeidsorganisatie, IAO; International Labour 
Organization, ILO. 
3 IMO LEG/MISC/4 2005, 3-5, The implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea 
for the International Maritime Organisation. 

http://www.marisec.org/shippingsfacts
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1.1.1 ALGEMENE BEGINSELEN 

 

Het internationaal gewoonterechtelijk principe van de vrijheid van de volle zee werd 

vooropgesteld door Hugo Grotius in de 17
de

 eeuw
4
. Het principe laat elke staat toe vrij 

gebruik te maken van deze zeegebieden voor onder andere de scheepvaart
5
. Er heerste 

spanning tussen de individuele aanspraken van de staten en de nood om de zee veilig te 

stellen tegen misbruiken
6
. De tegenstellingen tussen de vrijheid van de zee en het uitoefenen 

van de nationale rechtsbevoegdheid door de staten wordt door het internationaal recht 

gereglementeerd. Het internationaal recht moet waarborgen dat de staten hun 

verantwoordelijkheid nemen en de internationale regels doen naleven, daar tegenover staat de 

vrijheid om de volle zee te gebruiken. Het principe werd opgenomen in het Verdrag inzake de 

Volle Zee van 1958
7
. Het gebied genaamd volle zee behoort tot geen enkele staat. Hierbij 

kregen zowel de kust- als de landstaten evenveel bevoegdheden over dit gedeelte van de zee
8
. 

Het beginsel van de gelijkheid tussen de staten is hierbij zeer kenmerkend. De nationale staten 

poogden voortdurend de grenzen van hun nationale rechtsbevoegdheid op zee uit te breiden, 

tot groot ongenoegen van de ontwikkelingslanden die niet bij de onderhandelingen van het 

Verdrag betrokken waren. Deze landen konden niet concurreren tegen de hoog technologische 

koopvaardijschepen van de industriële landen. Ze zagen hun rechten aangetast door het 

principe waardoor ze exclusieve rechten uitoefenden op de aangrenzende zeegebieden. De 

andere maritieme staten, langs hun kant, benadrukten de wil om hun bevoegdheid uit te 

breiden ten aanzien van de maritieme rijkdommen en de grenzen van bevissing. Deze wilden 

de mate van nationale controle tegen maritieme vervuiling vergroten
9
. Het principe werd niet 

afgeschaft maar het Zeerechtenverdrag gaf onder andere een meer nauwkeurige aanduiding 

van de grenzen
10

. Door de toenemende overbevissing en de verontreiniging van de zee moest 

de bevoegdheid van de nationale staat worden uitgebreid in de 20
ste

 eeuw.  

Omdat de koopvaardijschepen voortdurend met andere rechtsorden  in aanraking komen, is 

het noodzakelijk dat de zeeschepen een band vertonen met een welbepaalde staat. Zodat het 

                                                             
4 Mare liberum 
5 Artikel 87 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht, Montego Bay 10 december 1982, 
1833 U.N.T.S. 3, 397. 
6 E. OSIEKE, “Flags of Convenience Vessels: Recent Developments”, A.J.I.L. (73) 1979, 608. 
7 Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Volle Zee, Genève 29 april 1958, 450 U.N.T.S 11, 257. 
8 E. SOMERS, “De nationaliteit van zeeschepen in het volkenrecht”, Stud. Dipl. (29) 1976, 379-406. 
9 E. SOMERS, Inleiding tot het International Zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 3-15. 
10 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht, Montego Bay 10 december 1982, 1833 U.N.T.S. 3, 
397. 
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internationaal recht gerespecteerd kan worden en de vrijheid van volle zee niet tot misbruiken 

leidt. Het is dan ook een verplichting dat elk koopvaardijschip de nationaliteit van een staat 

moet dragen
11

. Een schip zonder nationaliteit zal geen bescherming genieten op nationaal vlak, 

alsook niet op internationaal vlak.  

Het Verdrag inzake de Volle Zee bepaalt dat een schip de nationaliteit draagt van het land 

onder welke vlag het gerechtigd is te varen
12

. Door de rechtstreekse binding met een staat, zal 

het zeeschip een juridisch statuut krijgen, drager zijn van rechten en plichten. Zo zal het schip 

onder de rechtsmacht van de rechtsstaat vallen. Waardoor ze zich aan de sociale, 

administratieve en technische regels van de rechtsstaat zal moeten houden. Als tegenprestatie 

zal het zeeschip van deze staat bescherming kunnen genieten onder internationaal recht. De 

rechtsstaat zal moeten zorgen dat het koopvaardijschip zich gedraagt naar zowel de nationale 

als de internationale normen en zal de inbreuken daarop moeten voorkomen en bestraffen
13

. 

De vlaggenstaat is onder andere verantwoordelijk voor de naleving van de internationale 

verdragen die betrekking hebben op de zeewaardigheid van de schepen, het voorkomen van 

vervuiling en veiligheid op zee alsook op de bescherming van de werk- en 

arbeidsomstandigheden aan boord van een zeeschip
14

. Het is ook een van haar verplichtingen 

om een register bij te houden. Het dragen van een nationaliteit is dus noodzakelijk voor zowel 

de controle op de naleving van de internationale normen, als voor de bescherming van het 

zeeschip op zee door de vlaggenstaat. 

 

 

                                                             
11Artikel 92, lid 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht, Montego Bay 10 december 
1982, 1833 U.N.T.S. 3, 397; M.H. NORDQUIST (ed), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: a 
commentary. Volume 3: art. 86-132 and documentary annexes, Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 
123; E.H. ANDERSON III, “Nationality of ships and flags of convenience: Economics, Politics and 
Alternatives”, Tul. Mar. L. J. (21) 1996-1997, 140. 
12 Artikel 5 van het  Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Volle Zee, Genève 29 april 1958, 450 
U.N.T.S 11, 257; De Commissie van Internationaal Recht (ILC) werkte jarenlang aan een verdragsontwerp 
dat resulteerde in vier afzonderlijke verdragen, die gesloten werden in 1958 te Genève: 1) het Verdrag 
over de terrritoriale zee en de aansluitende zone (VTZ), dat 51 partijen telt en waartoe België op 6 januari 
1962 toetrad; 2) het Verdrag over de volle zee (VVZ), dat 62 partijen telt en waartoe België toetrad op  6 
januari 1962; 3) het Verdrag over het continentaal plateau (VCP), dat 57 partijen telt en waarbij België 
geen partij is; 4) het Verdrag inzake visserij en de instandhouding van levende rijkdommen van de volle 
zee (VVLR), dat 37 partijen telt waaronder België sinds 6 januari 1962. 
13 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 254; Y. VAN DER 
MENSBRUGGHE, “De nationaliteit van zeeschepen in het volkenrecht en in de Belgische wetgeving”, R.W. 
1966, 825-852. 
14 Artikel 94, lid 1-5 van het  Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht, Montego Bay 10 
december 1982, 1833 U.N.T.S. 3, 397; E. H. ANDERSON III, “Nationality of ships and flags of convenience: 
Economics, Politics and Alternatives”, Tul. Mar. L. J. (21) 1996-1997, 140.   
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1.1.2 HET VERKRIJGEN VAN EEN NATIONALITEIT 

 

Een schip dat een bepaalde nationaliteit draagt, heeft zich daarvoor laten registreren in een 

register van het land. Ten gevolge van de registratie mag die de vlag van dat land voeren
15

. 

Ieder land bepaalt zelf de voorwaarden die vervuld moeten worden, om de nationaliteit te 

kunnen dragen van de vlaggenstaat
16

.  De voorwaarden verschillen van land tot land. Ook de 

gevolgen van het voeren van een vlag worden bepaald door het land zelf
17

. De voorwaarden 

kunnen betrekking hebben op de plaats waar het schip gebouwd wordt of de nationaliteit van 

de bemanning naar gelang hun economisch voordeel en andere voordelen voor de 

vlaggenstaat. Bij het bepalen van de voorwaarden zal de staat de verdragen moeten 

respecteren, die ze is aangegaan met betrekking tot bepaalde beperkingen voor de toekenning 

van de nationaliteit. Sommige staten zullen zodanig ruime voorwaarden stellen, dat elk 

zeeschip zich kan laten registreren in een register van die staat. Zo een staat wordt een 

goedkope vlaggenstaat genoemd.  

Er bestaan verschillende soorten registers afhankelijk van degene die bestaan in het land waar 

het schip geregistreerd wordt
18

. Men kan een onderscheid maken tussen de nationale registers, 

tweede of internationale registers en open of gesloten registers. In de nationale registers 

worden enkel nationale schepen ingeschreven terwijl bij open registers ook schepen in 

eigendom van niet-onderdanen worden toegelaten. Een gesloten register legt zeer strikte 

voorwaarden op inzake eigendom, nationaliteit, beheer en bemanning. Daartegenover heb je 

de open registers die zeer soepele voorwaarden opleggen. Door de daling van registratie in de 

nationale registers werden de traditionele maritieme staten als het ware gedwongen om een 

tweede register op te maken, die de uitvaart van schepen naar open registers moest 

tegenhouden
19

. De Belgische Wet van 21 december 1990 bepaalt wanneer de Belgische 

nationaliteit wordt toegekend aan zeeschepen
20

. Het is door de registratie in een register van 

                                                             
15 A. ODEKE, Bareboat Charter (Ship) registration, Den Haag, Kluwer Law International, 1998, 13 en 20. 
16 Verdrag van de Verenigde Naties inzake de voorwaarden van registratie van schepen, Genève, 7 
februari 1986, 26 ILM 1229 (1987), 1236 (nog niet in werking getreden); E. SOMERS, “De nationaliteit van 
zeeschepen in het volkenrecht”, Stud. Dipl. (29) 1976,  379-406; Y. VAN DER MENSBRUGGHE, “De 
nationaliteit van zeeschepen in het volkenrecht en in de Belgische wetgeving”, R.W. 1966, 825-852. 
17 Artikel 91, lid 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht, Montego Bay 10 
december 1982, 1833 U.N.T.S. 3, 397. 
18 A. ODEKE, Bareboat Charter (Ship) registration, Den Haag, Kluwer Law International, 1998, 8. 
19 J.A. PERKINS, “Ship Registers: An International Update”, Tul. Mar. L. J. (22) 1997-1998, 197. 
20 Wet van 21 december 1990, BS 29 december 1990 zoals gewijzigd door de wet van 3 mei 1999; E. 
SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 241. 
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een bepaald land dat het zeeschip de nationaliteit van dat land verkrijgt
21

. Indien een schip de 

Belgische nationaliteit wil bezitten en onder Belgische vlag wil varen, zal die zich eerst in het 

Belgisch register moeten inschrijven
22

. De huidige registratiewet verving de oude Wet 

betreffende de nationaliteit van 1965
23

. Het Koninklijk Besluit van 4 april 1996 voert deze 

wet uit
24

. 

1.1.3 WEZENLIJKE BAND TUSSEN SCHIP EN STAAT 

 

De wezenlijke verbondenheid of band die een zeeschip met een land moet hebben, werd op de 

Conferentie van Genève niet verder gedefinieerd
25

. Op het verdrag werd vastgesteld dat een 

staat autonoom zijn voorwaarden mag bepalen om zijn nationaliteit te verlenen aan schepen, 

waarbij er wordt verwezen naar het interne recht van de staat
26

. Maar vooraleer de 

nationaliteit toe te kennen moet er wel tussen het schip en de staat een wezenlijke band 

bestaan
27

. De staat kan wel autonoom kiezen wanneer het de nationaliteit wil overdragen maar 

de scheepseigenaar zal wel de wezenlijke band tussen schip en staat moeten aantonen waarbij 

het essentieel is dat de staat zijn rechtsmacht moet kunnen uitoefenen op het zeeschip
28

. 

Indien de staat niet in staat is om controle uit te voeren en zijn rechtsmacht uit te oefenen op 

de zeeschepen dan kan men niet spreken van een wezenlijke band
29

. 

Op de vereiste van een wezenlijke band is er heel wat kritiek gekomen, vooral door de 

goedkope vlaggenstaten zelf. De traditionele maritieme staten waren sterke voorstanders van 

deze vereiste, dit omdat die steeds meer schepen zagen vertrekken ten voordele van de 

goedkope vlaggenstaten. Op verschillende conferenties werd de noodzaak van een wezenlijke 

band tussen schip en staat herhaald maar pas in 1977 heeft de intergouvernementele 

werkgroep van UNCTAD  een aantal elementen naar voren geschoven om vast te stellen of er 

een binding is tussen het schip en het land van registratie:  

                                                             
21 H. MEIJERS en D.H.N. JOHNSON, The nationality of ships, Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers, 1967, 30. 
22 Artikel 2 van de Wet van 21 december 1990, BS 29 december 1990 zoals gewijzigd door de wet van 3 
mei 1999. 
23 Wet van 2 april 1965 betreffende de nationaliteit van de zeeschepen, BS 6 mei 1965. 
24 Koninklijk Besluit van 4 april 1996, BS 11 mei 1996. 
25 Genuine link, lien substantiel. 
26 Artikel 5  van de Zeerechtenconventie van Genève inzake volle zee, 1958. 
27 IGH, Nottebohm Case second phase (Lichtenstein v. Guatemala), Judgement, I.C.J. Reports 1955, 23; E. 
SOMERS, “De nationaliteit van zeeschepen in het volkenrecht”, Stud. Dipl. (29) 1976, 392. 
28 Y. VAN DER MENSBRUGGHE, “De nationaliteit van zeeschepen in het volkenrecht en in de Belgische 
wetgeving”, R.W. 1966, 829. 
29M.H. NORDQUIST (ed.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: a commentary. Volume 3: 
art. 86-132 and documentary annexes, Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 150; B. BOZECK en M. 
MCDOUGAL, Flags of convenience: an international legal study, Cambridge, Harvard University, 1962, 121-
122. 
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1) de koopvaardijvloot draagt bij aan de nationale economie van de staat; 

2) opbrengsten en uitgaven voor scheepvaart en aan- en verkoop van schepen zijn 

opgenomen in de betalingsbalans; 

3) bemanning uit het land zelf; 

4) de economische eigendom van het schip
30

. 

Net zoals in het Verdrag inzake de Volle Zee,  zijn er geen elementen opgesomd in het 

Zeerechtenverdrag om te bepalen of er wezenlijke band bestaat. Daarna heeft het VN-verdrag 

inzake de registratievoorwaarden voor zeeschepen gepoogd om een definitie te geven met 

betrekking tot de wezenlijke band
31

. Het registratieverdrag werd door UNCTAD voorbereid
32

. 

Het verdrag wou de aandacht vestigen op de wezenlijke band tussen schip en staat. Maar tot 

op vandaag is het registratieverdrag nog niet in werking getreden en het ziet er niet naar uit 

dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren. 

Het concept van de wezenlijke band tussen registratiestaat en schip werd verlaten op de Derde 

Zeerechtconferentie
33

. Om de strijd aan te gaan tegen de goedkope vlaggenstaten moesten de 

klassieke maritieme landen andere maatregelen nemen. Het bepalen en opleggen van 

minimale internationale normen werd nu de prioriteit
34

. 

Verschillende West-Europese landen kwamen in 1978 samen om het memorandum van Den 

Haag op te stellen waarbij de nadruk kwam te liggen bij de leef- en werkomstandigheden aan 

boord van het schip zoals aanbevolen door de IAO. Dat jaar zonk de VLCC Amoco Cadiz  

met als gevolg een zware olieverontreiniging voor de Franse kunst
35

. De oorzaak van deze 

ramp was te wijten aan een bemanning die onvoldoende was opgeleid
36

. Na de ramp met 

VLCC Amoco Cadiz die onder Liberiaanse vlag voer kwamen 14 Europese landen bij elkaar 

en tekende ze in 1982 de “Paris Memorandum of Understanding on Port State Controle” of de 

Paris MoU. Voor de lidstaten werd het mogelijk om op de schepen met buitenlandse vlag die 

internationaal handeldreven controle uit te voeren. De nadruk werd nu gelegd op de veiligheid 

                                                             
30 R.M.F. COLES en N.P. READY, Ship registration: Law and Practice, London, Lloyds of London Press, 2002, 
16. 
31 Preambule VN-verdrag inzake de voorwaarden van de registratie van schepen. 
32 Verdrag van de Verenigde Naties inzake voorwaarden van de registratie van schepen, Genève 7 februari 
1986, 26 ILM 1229 (1986), 1236; België heeft dit verdrag niet ondertekend, noch bekrachtigd. 
33 J.N.K. MANSELL, Flag State Responsibility: Historical Development and Contemporary Issues, Berlijn, 
Springer, 2009, 62. 
34 A. ODEKE, Bareboat charter (ship) registration, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 20. 
35B.N. METATAX, Flags of Convenience: a study of internationalisation, Aldershot, Gower, 1985, 97.  
36 E.H. ANDERSON III, Nationality of ships and flags of convenience: Economics, Politics and Alternatives, Tul. 
Mar. L. J. (21), 142. 
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van de bemanningsleden en de bescherming van het maritiem milieu
37

. Dit Memorandum 

werd reeds verschillende keren gewijzigd en ondertussen zijn er 27 staten lid, 26 Europese 

staten en Canada. 

Daarnaast zijn er verschillende andere verdragen die het aantal minimum normen vaststellen 

die vervuld moeten worden. 

1.1.4 GOEDKOPE VLAGGENSTAAT 

 

De goedkope vlaggen, zogenaamde ‘flags of convenience’ (FOC), kunnen beschreven worden 

als een vlag van een land dat de registratie toestaat van schepen in buitenlandse eigendom of 

schepen die onder buitenlandse controle staan, onder voorwaarden die buitengewoon 

aantrekkelijk en voordelig zijn voor diegene die het schip laat registreren
38

. Een goedkoop 

vlaggenschip zal varen onder een vlag waarmee die enkel een relatie heeft vanwege de 

besparingen die de reders kunnen genieten door hun koopvaardijschepen in goedkope 

vlaggenstaten te laten registreren. Ongeveer 68 procent van de totale wereldvloot in 2011 

vaart onder een goedkope vlag
39

. 

De internationale concurrentie in de zeevaartindustrie speelt hierbij een belangrijke rol. 

Registratie in goedkope vlaggenstaten gaat gepaard met een gunstig fiscaal regime, ook gaat  

dit samen met het betalen van minder registratierechten. Op de winsten die een bedrijf aldaar 

maakt, zullen aanzienlijk lage vennootschapsbelastingen verschuldigd zijn
40

. Alsook kunnen 

de reders besparen op de sociale uitgaven die verschuldigd zijn op arbeidslonen, op de sociale 

zekerheid en op uitgaven inzake de opleiding van de bemanning. Dit zijn beweegredenen voor 

steeds meer reders om zich uit te registreren (uitvaren) of om aan ‘flagging out’ te doen ten 

voordele van goedkope vlaggenstaten
41

. Het kenmerk van goedkope vlaggenschepen bestaat 

erin dat er geen wezenlijke band bestaat tussen het schip en de staat en daarenboven zal deze 

goedkope vlaggenstaat zijn rechtsmacht niet kunnen uitoefenen en controle uitvoeren
42

. 

                                                             
37ParisMoU,' Annual report 2009: Port state control in the offing', 7, www.parismou.org; R. BLANPAIN en 
D.N. DIMITROVA, Seafarers’ Rights in the globalized Maritime Industry, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 2010, 80. 
38B.A. BOCZEK, Flags of convenience: An International Legal Study, Cambridge, Harvard University Press, 
1962, 2.  
39 UNCTAD, Review of maritime transport 2011, 46-51. 
40 B.N. METATAX, Flags of Convenience: a study of internationalization, Aldershot, Gower, 1985, 1-22. 
41 J.N.K. MANSELL, Flag state Responsibility: Historical Development and Contemporary Issues, Berlijn, 
Springer, 2009, 91-92. 
42 E. SOMERS, “De nationaliteit van zeeschepen in het volkenrecht”, Stud. Dipl. (29) 1976, 394. 

http://www.parismou.org/
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Verder zullen internationale normen meestal niet nageleefd worden en zullen de vlaggenstaten  

niet voldoen aan de veiligheidsnormen en milieuvoorschriften. Sommige goedkope 

vlaggenstaten leveren evenwel inspanningen om de internationale regelgeving na te leven. De 

vloot van sommige van deze landen beschikken over kwaliteitsvolle schepen, te vergelijken 

met die van de klassieke maritieme staten. 

De eerste staat die een open register invoerde was Panama gevolgd door Honduras en Liberia. 

Het varen onder een andere vlag van een staat dan degene waarmee het schip een band heeft, 

is geen nieuwe tendens. Deze tendens bestaat al eeuwen, zo voeren de Engelse zeeschepen de 

Spaanse vlag in de 16
de

 eeuw om de handelsbeperkingen te omzeilen opgelegd door West-

Indië en in de 17
de

 eeuw gebruikten die de Franse vlag om de visbeperkingen te omzeilen die 

werden opgelegd door Groot-Brittannië
43

. De overvloed aan handels- en politieke 

beperkingen in de 18
de

 eeuw had tot gevolg dat deze praktijk een wijdverspreid fenomeen was 

in het Middellandse Zeegebied. Deze tendens was niet meer te stoppen en tot op vandaag 

varen nog heel wat schepen onder de vlag van een goedkope vlaggenstaat en het aantal landen 

met een open register neemt toe. 

Er  bestaat geen eenduidige definitie van wat men onder goedkope vlaggenstaat verstaat. Vele 

auteurs en organisatie hebben aan deze vlaggenstaten verschillende definities gegeven, dat 

een specifiek aspect benadrukt
44

. In 1974 definieerde de Internationale Transportarbeiders 

Federatie een goedkope vlaggenstaat als een vlag van een staat die verschillend is van dat van 

het land van eigendom
45

. Het ITF is een internationaal koepelorganisatie voor vakbonden, die 

de belangen behartigt van arbeiders in de transportsector over meer dan 150 landen
46

. De term 

goedkope vlaggenstaat werd officieel door de Internationale Arbeidersorganisatie 

aangenomen in 1976
47

. Indien de economische eigendom en de controle, namelijk het beheer 

en beleid, van het schip zich in een ander land bevindt dan het land waar het geregistreerd is, 

                                                             
43 B.A. BOCZEK en M.S. MCDOUGAL, Flags of convenience: an international legal study, Cambridge, Harvard 
University, 1962, 8. 
44 B.A. BOCZEK en M.S. MCDOUGAL, Flags of convenience: an international legal study, Cambridge, Harvard 
University, 1962, 5-6; B.N. METATAX, Flags of convenience: a study of internationalisation, Aldershot, Gower, 
1985, 14; R.M.F. COLES en N.P. READY, Ship registration: Law and Practice, London, Lloyds of London Press, 
2002, 17-18; E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 260. 
45 Internationale Transportarbeiders Federatie: ITF. 
46 J.N.K. MANSELL, Flag state Responsibility: Historical Development and Contemporary Issues, Berlijn, 
Springer, 2009, 167-168; zie ook website, geraadpleegd op 25 maart 2012, www.itfglobal.org. 
47 IAO-verdrag nr. 147 inzake minimumstandaarden voor de koopvaardij, Genève 25 juni 1976, 1259 
U.N.T.S. 291; K.X. LI en J. WONHAM, “Regitration of vessels”, I.J.M.C.L. 1999, 138. 
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dan wordt dit schip aanzien als een schip varend onder een goedkope vlag
48

. De ITF 

campagne tegen goedkope vlaggen, die formeel begon tijdens het World Congress in Olso in 

1948, heeft twee belangrijke kenmerken, er moet een wezenlijke band bestaan tussen de vlag 

waaronder het schip vaart en de nationaliteit of de woonplaats van de eigenaars en managers. 

De goedkope vlaggenstaten beantwoorden niet aan deze criteria. Het tweede kenmerk is van 

belang voor de bevordering van de leef- en werkomstandigheden aan boord van zeeschepen
49

. 

ITF’s Standard Collective Agreement stelt een aantal normen voorop waaraan de goedkope 

vlaggenstaten moeten voldoen, daaronder vallen onder andere de minimum verschuldigde 

arbeidslonen en arbeidsomstandigheden. Een van de maatregelen, genomen door de ITF in de 

strijd tegen goedkope vlaggen, is het overhandigen van een “Blue Certificate”. Dit certificaat 

geeft aan dat men zich akkoord verklaart met de algemene voorwaarde gesteld door de ITF in 

verband met de tewerkstelling van de bemanning. Indien deze niet worden nageleefd,  kunnen 

er industriële sancties worden ondernomen. Zo kan het schip gedwongen worden aan wal te 

blijven waardoor de bemanning niet zal kunnen werken. Ongeveer een kwart van de 

goedkope vlaggenstaten hebben evenwel de ITF overeenkomsten bekrachtigd.  

De Fair Practices Committee van het Internationaal Transportarbeiders Federatie houdt 

rekening met een aantal criteria om te beoordelen of een land als een goedkope vlaggenstaat 

wordt aanzien of niet. Aan de basis van deze criteria liggen de ‘Rochdale Criteria’. Deze 

criteria zijn tot stand gekomen door een Brits onderzoekscomité onder leiding van Lord 

Rochdale in 1970
50

. De zes gemeenschappelijke kenmerken van een FOC zijn: 

1. de registratiestaat aanvaardt dat eigendom en/of controle van zijn koopvaardijschepen 

berust bij onderdanen van een vreemde nationaliteit; 

2. toegang tot de registratie is gemakkelijk; 

3. er worden geen of lage belastingen geheven op inkomsten afkomstig van de schepen; 

(normalerwijze wordt enkel een jaarlijkse vergoeding en een registratievergoeding 

geëist, berekend op de tonnenmaat) 

4. de registratiestaat is een kleine staat zonder nationale vereisten voor de geregistreerde 

schepen; 

5. het inzetten van bemanningen van vreemde nationaliteit is vrij; 

                                                             
48 “Where beneficial ownership and control of a vessel is found to lie elsewhere than in the country of the 
flag the vessel is flying, the vessel is considered as sailing under a flag of convenience.” 
49 J.N.K. MANSELL, Flag state Responsibility: Historical Development and Contemporary Issues, Berlijn, 
Springer, 2009, 167. 
50 OECD,“ OECD study on the Flags of Convenience”, J.M.L.C. 1972-1973, (231) 232-233; E. SOMERS, 
Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 260. 
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6. de registratiestaat bezit niet de macht, noch de administratieve mogelijkheden om 

nationale of internationale reglementeringen effectief op te leggen
51

. 

Hoewel een aantal van deze criteria minder toepasselijk zijn geworden, zal de ITF deze 

definitie als basis nemen. Daarnaast zal er rekening worden houden met een aantal 

aanvullende criteria. Zo zal de ITF kijken of die staten al dan niet de internationale verdragen, 

zoals IAO-verdragen en aanbevelingen hebben bekrachtigd. De organisatie zal kijken naar de 

graad van bereidheid om de minimale sociale normen af te dwingen, met inbegrip van 

eerbiediging van onder andere de fundamentele mensenrechten en het recht op collectieve 

onderhandelingen
52

. Ook milieu- en veiligheidsnormen zijn daarbij zeer belangrijk. 

Het ITF heeft 32 landen als goedkope vlaggenstaten verklaard
53

. 

 Antigua en Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda (VK), Bolivia, Birma, Cambodja, 

Cayman Islands, Comoren, Cyprus, Equatoriaal-Guina, Frans Internationaal Ship Register 

(FIS), Duitse International Ship Register (GIS), Georgië, Gibraltar (VK), Honduras, Jamaica, 

Libanon, Liberia, Malta, Marshall Eilanden (USA), Mauritius, Mongolië, Nederlandse 

Antillen, Noord-Korea, Panama, Sao Tomé en Principe, St Vincent, Sri Lanka, Tonga, 

Vanuatu. 

De ITF stelt een zwarte lijst op (blacklist) van bedrijven, particulieren, reders, managers en 

andere werkgevers die de rechten van zeevarenden kennelijk misbruiken zoals Karsel Ship 

Managment Co die sinds 2004 op de zwarte lijst staat
54

. Ook vaardigt de Paris MoU witte, 

grijze en zwarte lijsten uit. De Europese Raad heeft daarenboven een richtsnoer aangenomen 

waarbij normen werden opgesteld voor de veiligheid van schepen, het voorkomen van 

verontreiniging en de leef- en werkomstandigheden (havenstaatcontrole)
55

. Deze Europese 

richtsnoer verschilt van de Paris MoU omdat die nauwkeuriger is. De lidstaten kunnen de 

toegang in de havens ontzeggen aan schepen die niet aan de voorwaarden voldoen
56

. De ramp 

                                                             
51  A. OSIEKE, “Flags of convenience vessels: recent developments”, A.J.I.L. 1979, 604-627; E. SOMERS, 
Inleiding tot het International Zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 252-253. 
52 J.N.K. MANSELL, Flag state Responsibility: Historical Development and Contemporary Issues, Berlijn, 
Springer, 2009, 167-168. 
53 Geraadpleegd op 5 maart 2012, www.itfglobal.org/flags-convenience/flags-convenien-183.cfm.  
54 Geraadpleegd op 6 april 2012, www.itfglobal.org/flags-convenience/flags-convenien-186.cfm.  
55 Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende 
havenstaatcontrole, Pb. L 131/57, 28 mei 2009. 
56 Richtlijn 95/21/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de naleving , met betrekking tot de 
schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de juridictie van de 
lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, 
voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole), Pb. L 

http://www.itfglobal.org/flags-convenience/flags-convenien-183.cfm
http://www.itfglobal.org/flags-convenience/flags-convenien-186.cfm
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die werd veroorzaakt door de Erika voor de Franse kust in 1999 gaf aan dat op het vlak van 

veiligheid strenger moest worden opgetreden, waarna de Erika I en Erika II maatregelen 

werden goedgekeurd
57

. 

Het percentage van tonnage dat geregistreerd is onder de goedkope vlaggenstaten is gestaag 

toegenomen, van 2 procent in 1947 tot meer dan 50 procent bij de eeuwwisseling. Het hoogste 

punt werd bereikt in 2009, met daarna een zeer lichte daling 
58

. Ongeveer 22 percent van de 

wereldvloot vaart onder Panamese vlag
59

. Indien men de controle van de tonnage wereldwijd 

bekijkt, ziet men dat Griekenland in 2011 16,2 percent controle bezit, Japan staat op de 

tweede plaats en België staat op de twintigste plaats met 1,04 percent
60

.  

De reders en de vlaggenstaat doen beroep op classificatiebureaus om bepaalde inspecties uit te 

voeren en certificaten uit te schrijven. Zo hebben goedkope vlaggenstaten geen eigen 

scheepvaartinspectie en laten die uitvoeren door classificatiebureaus. Classificatiebureaus zijn 

particuliere instellingen die onafhankelijk en onpartijdige technische regels vastleggen 

waaraan een schip moet voldoen zodat het zeewaardig is. Het moet daarbij aan alle 

veiligheidsnormen voldoen. De voorschriften van de goedkope vlaggenstaten moeten 

overeenstemmen met de geldende internationale overeenkomsten
61

. In België werkt de 

Federale Overheidsdienst al jaren samen met die classificatiebureaus. Er zijn tegenwoordig 

veel classificatiebureaus met als drie grootste: Lloyd’s Register, Det Norske Veritas en 

America Bureau of Shipping. Er is geen automatische binding tussen het classificatiebureau 

en de vlag waaronder het schip vaart. Tussen de verschillende classificatiebureaus is er een 

grote concurrentie waarbij die soms laks gaan optreden met betrekking tot de normen om zo 

                                                                                                                                                                                              
157, 7 juli 1995; Paris Memorandum of Understanding On Port State; Control, Annual Report 2009,  
www.parismou.org.; Richtlijn 2001/106/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 
2001 houdende wijziging van Richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de naleving, met betrekking tot 
de schepen die gebruik  maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de juridictie van de 
lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van veiligheid van schepen, 
voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole), Pb. L 
19/17, 22 januari 2002, 17-31; Verordening nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten, Pb. L 129/6, 
29 april 2004; Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
betreffende het verhogen van de veiligheid van havens, Pb. L 310/28, 25 november 2005. 
57 COM(2000)802 def., Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een 
tweede reeks van maatregelen van de gemeenschap op het gebied van de veiligheid  van de zeevaart naar 
aanleiding van het vergaan van de olietanker ERIKA, 6 december 2000. 
58 UNCTAD, Review of Maritime Transport 2011, 46. 
59 J.N.K. MANSELL, Flags State Responsibility: Historical Development and Contemporary Issues, Berlijn, 
Springer, 2009, 96-99. 
60UNCTAD, Review of Maritime Transport 2011, 41; geraadpleegd op 25 februari: 
www.marisec.org/shippingfacts/keyfacts/. 
61 Publicatieblad van de Europese Unie, 5 juli 2006 bijlage VII,  Classificatiebureaus, C 303 E/375, 13 
december 2006. 

http://www.parismou.org/
http://www.marisec.org/shippingfacts/keyfacts/
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schepen en scheepeigenaars aan te trekken
62

. Ten aanzien van de classificatiebureaus zijn er 

ook richtsnoeren gekomen. Zo wordt een schip het mikpunt van de havenstaatcontrole indien 

het geen gebruik maakt van een erkend bureau
63

. 

1.1.5 BEZWAREN 

 

Het probleem uit zich in het feit dat er weinig bereidheid is van dergelijke goedkope 

vlaggenstaten om de internationale sociale normen na te leven waardoor de bemanning aan 

boord zich vaak in gevaarlijke situaties bevindt. Betere leef- en werkomstandigheden kunnen 

niet worden afgedwongen door een vakbond want bemanningsleden worden vaak niet 

vertegenwoordigd aan boord van het schip. Het recht op een vakbond en de vrijheid van 

vereniging worden daarbij geschonden. De thuishaven van de bemanning kan immers weinig 

doen om hen te beschermen, aangezien aan boord van het schip de regels gelden van het land 

van registratie.  

Elk jaar worden er meer en meer wetten en reglementen goedgekeurd die gelden in de 

klassieke maritieme staten. Deze moeten ervoor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd wordt. 

Om deze regels en normen zorgvuldig te kunnen toepassen, kost dat de reder heel wat geld 

waardoor die zijn toevlucht zoekt bij de goedkope vlaggenstaten.  

De uiteindelijke verantwoordelijkheid van de zeewaardigheid van de schepen ligt bij de 

vlaggenstaten, die kunnen voorwaarden stellen voor de toekenning van zijn nationaliteit aan 

schepen. De meeste van die goedkope vlaggenstaten hebben weinig veiligheidsnormen en de 

opleidingsnormen zijn ook laag waardoor de veiligheid aan boord zeer sterk afneemt en er 

meer kans is op ongelukken. De meeste schepen die onder een goedkope vlag varen, zijn 

ouder dan de gemiddelde leeftijd van schepen van andere maritieme staten
64

. De meeste 

ongevallen aan boord van een schip gebeuren meestal aan boord van een FOC. Het zijn 

meestal ook die schepen die een milieuramp veroorzaken zoals MV Erika die in 1999 onder 

Maltese vlag voer en voor de Franse kust een catastrofale milieuramp heeft veroorzaakt door 

het lekken van meer dan 100.000 ton olie. Het is daarbij moeilijk om ze aansprakelijk te 

stellen, zowel burgerlijk als strafrechtelijk. Het is fout te veronderstellen dat elk schip dat 

onder een goedkope vlag vaart op onverantwoorde wijze zou worden geëxploiteerd. De 

                                                             
62 R. SALVARANI, “The EC directive on port state control: a policy statement”, I.J.M.C.L. (11) 1966, 223. 
63 R. SALVARANI, “The EC directive on port state control: a policy statement”, I.J.M.C.L. (11) 1966, 223. 
64 J.N.K. MANSELL, Flag state Responsibility: Historical Development and Contemporary Issues, Berlijn, 
Springer, 2009, 193-197. 
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Panamese koopvaardijvloot bestaat voor een groot deel uit moderne en technologische 

hoogstaande schepen, maar dit neemt niet weg dat er veel ongevallen gebeuren door schepen 

geregistreerd in goedkope vlaggenstaten
65

. Nochtans zijn deze vlaggenstaten vaak lid van de 

internationale verdragen met betrekking tot de veiligheid maar sommige, niet allemaal, voeren 

geen of weinig controle, uit tot grote ergernis van de internationale gemeenschap. Ook daar 

bestaan er uitzonderingen, zo heeft Liberia een groot aantal inspecteurs en een goede reputatie 

met het varen van veilige schepen
66

. Men ziet de laatste jaren dat er meer bereidheid is om de 

internationale verdragen te respecteren. Zo gaat Liberia een schip in principe pas toelaten 

indien het niet ouder is dan 20 jaar. In Panama is er geen leeftijdsgrens maar een schip van 20 

jaar oud zal een bijzondere inspectie moeten doorstaan.  

Op economisch vlak hebben de goedkope vlaggenstaten grote gevolgen. De prijzen voor de 

verscheidene maritieme dienstverleningen zakken drastisch door de toename van het aantal 

verleende diensten in de goedkope vlaggenstaten. De ondernemingen afhankelijk van de 

scheepvaart in de klassieke maritieme landen kunnen niet meer concurreren met deze 

goedkope diensten. Door de grote concurrentie en globalisering moeten de reders een zo laag 

mogelijk tarief aanbieden  aan de klant. De klant is op zoek naar de goedkoopste manier van 

transport voor zijn goederen, de goedkope vlaggenstaten bieden daartoe de oplossing. Dat 

heeft dan gevolgen voor de arbeid- en leefomstandigheden  aan boord van een zeeschip. De 

reders zoeken naar de goedkoopste arbeidskrachten, die aan een minimumloon te werk 

worden gesteld en onder zeer slechte omstandigheden arbeid moeten verrichten. De 

bemanning wordt vaak niet voldoende opgeleid waardoor dit dan gevolgen heeft voor de 

veiligheid op zee.  

1.1.6 BESLUIT 

 

Nationaliteit aan een schip geven is van essentieel belang voor de goede orde op zee. Het 

verkrijgen van een nationaliteit gaat gepaard met rechten en plichten, zowel langs de kant van 

de staat als langs de kant van de scheepseigenaar. De voorwaarden voor de toekenning van de 

nationaliteit worden door het interne recht bepaald. Er was een beperking aan deze vrijheid, 

de staat moest een wezenlijke band hebben met het schip. Deze voorwaarde heeft voor heel 

wat discussie gezorgd en is daardoor nooit goed gedefinieerd geweest. De internationale 

regeling met betrekking tot de band die een schip met een land moet hebben was in eerste 

                                                             
65 E. SOMERS, Inleiding tot het International Zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 256. 
66 J.A. PERKINS, “Ship registers: An International Update”, Tul. Mar. L. J. (22) 1997-1998, 197. 
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instantie de oplossing om het uitvlaggen naar goedkope vlaggenstaten tegen te houden. Het 

resultaat was echter anders. Het grootste voordeel van het toekennen van een nationaliteit was 

dat het schip onder de rechtsmacht en toezicht viel van de rechtsstaat. Het schip zal 

bescherming krijgen onder internationaal recht. 

Indien een schip onder Belgische vlag wil varen, zal het zich eerst moeten registreren in het 

Belgisch nationaal register. Na de registratie verkrijgt het schip de Belgische nationaliteit.  

Het belang van de nationaliteit heeft niet enkel te maken met de kosten die de reder zal 

moeten betalen, maar ook welke bescherming dit schip zal genieten en welk recht op bijstand 

en steun indien het zich in gevaar bevindt. 

Indien men over goedkope vlaggenschepen spreekt, denkt men automatisch aan verlaagde 

belastingstarieven, het zoveel mogelijk drukken van de transportkosten, de uitbuiting van de 

bemanning en het ontwijken van de internationale normen. Hoewel men niet elk goedkope 

vlaggenstaat over dezelfde kam kan scheren, zullen deze zich vaak schuldig maken aan 

overtredingen op internationaal vlak. Zowel de Europese als de Internationale gemeenschap 

hebben tegen deze goedkope vlaggenstaten verschillende acties genomen maar het grote 

succes blijft tot nu toe uit. De financiële voordelen zullen immers blijven bestaan in deze 

goedkope vlaggenstaten. 
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2. EUROPEES MARITIEM BELEID 

2.1  BELANG 
 

Koopvaardijschepen die ingeschreven staan in een register van een lidstaat van de Europese 

Unie zijn onderworpen aan een geheel van Europese maritieme reglementeringen. Daarbij 

moeten die voldoen aan alle sociale normen ter bescherming van de bemanning aan boord van 

het desbetreffende zeeschip. Het zeevervoer is de ruggengraat van de Europese economie. De 

Europese Commissie is er zich van bewust dat de maritieme vervoerssector een zeer 

belangrijke schakel is aangaande economische groei en werkgelegenheid. Het doel van het 

maritiem beleid bestaat er in het vervoer over zee zo goed mogelijk te organiseren en te 

stimuleren.  Om Europa’s status als economische grootmacht te behouden, is er namelijk nood 

aan een efficiënte en concurrerende communautaire vloot. Zonder dergelijke sterke en 

onafhankelijke vloot, dreigt de Europese Unie afhankelijk te worden van andere 

grootmachten
67

.  

Enkel het streven naar een gezamenlijk Europees, maritiem beleid op het vlak van zeevervoer, 

kan een oplossing bieden voor de huidige  economische, sociale en ecologische uitdagingen. 

Een pakket gemeenschappelijke maatregelen dat door alle Europese lidstaten erkend en 

toegepast wordt, mag evenwel niet enkel economische motieven hebben, met name het 

aantrekkelijke maken van het maritiem transport en het versterken van de concurrentiekracht, 

maar moet bovendien garant staan voor een aantal sociale rechten van de werknemers en het 

beschermen van het milieu. Dit laatste item komt de laatste decennia steeds vaker aan bod 

door een toenemend aantal scheepsrampen met soms catastrofale gevolgen voor het milieu. 

Dit zou echter voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld gezamenlijk op te treden en 

gebrekkige schepen aan wal te houden. Ook al leven bijvoorbeeld goedkope vlaggenstaten 

dergelijke sociale en ecologische regels niet na, wil dit niet zeggen dat Europa ook laks moet 

optreden.  

Om de concurrentie tussen de verschillende lidstaten eerlijk te laten verlopen, moeten er 

duidelijke richtsnoeren gelden met betrekking tot de maritieme sector. Indien de lidstaten de 

steun aan de maritieme sector  naar goeddunken zouden geven, zou dit  het principe van de 

vrije markt schenden.  

                                                             
67 R. GREAVES, “EC maritime transport policy and regulation”, Duke Journal of Comparative & International 
Law (3) 1992-1993, 119. 
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2.2  EUROPEES TRANSPORTBELEID 
 

Reeds in het Verdrag van Rome was een gemeenschappelijk vervoersbeleid ingeschreven in 

één van de vier titels die aan de grondslag lagen van de Europese Gemeenschap
68

. Een 

gemeenschappelijk vervoersbeleid veronderstelt een harmonisatie van de vervoerswetgeving 

van de lidstaten. De oproep tot een gemeenschappelijk vervoersbeleid is er echter pas laat 

gekomen omdat er een bepaalde traditie heerst dat deze materie nationaal wordt geregeld. De 

lidstaten zijn namelijk van oudsher voorstander van een afzonderlijk nationaal beleid.  

In de jaren 80 werd de Europese Raad op de vingers getikt door de Europese Commissie 

omwille van het verzuim om een gemeenschappelijk kader met coherente beginselen 

afgestemd op de vervoerssector op te stellen. Op het gebied van het vervoersbeleid waren 

slechts minimale maatregelen genomen, die geenszins beantwoordden aan de toenmalige eis 

van een gemeenschappelijke markt. De grondbeginselen die de Raad had moeten nemen, 

moesten aan bepaalde doelstellingen beantwoorden zoals de liberalisering van het vervoer en 

het vergemakkelijken van het grensoverschrijdend verkeer. De Raad verzaakte echter aan haar 

plicht en de Commissie diende klacht in bij het Europees Hof van Justitie. Het Hof 

veroordeelde de Raad in een arrest van 22 mei 1985 wegens schending van het 

gemeenschappelijk vervoersbeleid en het naast zich neerleggen van de voorstellen van de 

Europese Commissie gedurende meer dan 20 jaar
69

. Naar aanleiding van het arrest nam de 

Raad in december 1986 een pak wetgevende maatregelen aan om de grondslag van een 

gemeenschappelijk maritiem vervoersbeleid op te stellen, met daarin de concurrentieregels  

verwerkt, het zogenaamde “zeevaartpakket”
70

. Het wetgevingspakket was gebaseerd op een 

verslag van de Commissie, met name ‘Op weg naar een gemeenschappelijk vervoersbeleid - 

                                                             
68 Artikelen 2, 8, 74-84 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, EEG-
Verdrag, ondertekend in Rome 25 maart 1957. 
69 HvJ 13/83, Europees Parlement v. Commissie van de Europese Gemeenschap, 22 mei 1985, Jur. 1985, 
1513. 
70 R. GREAVES, “EC maritime transport policy and regulation”, Duke J. Comp. & Int’l L. (3) 1992-1993, 130; 
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 378/1, 31 december 1986; Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad 
van 22 december 1986 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het 
Verdrag op het zeevervoer, Pb. L 378/4, 31 december 1986; Verordening (EEG) nr. 4057/86 van de Raad 
van 22 december 1986 betreffende oneerlijke tariefpraktijken in het vervoer over zee, Pb. L 378/14, 31 
december 1986; Verordening (EEG) nr. 4058/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende een 
gecoördineerd optreden ter vrijwaring van de vrije toegang tot lading in het vervoer over zee Pb. L 
378/21, 31 december 1986; Verordening (EEG) nr. 4059/86 van de Raad van 22 december 1986 
betreffende het verlenen van financiële bijstand voor vervoersinfrastructuurprojecten, Pb. L 378/24, 31 
december 1986. 
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vervoer over zee’. Daarin werden de hoofdlijnen van een gezamenlijke aanpak uitgelegd
71

. De 

eerste stappen naar een gemeenschappelijk zeevervoersbeleid waren gezet. Het was duidelijk 

dat de Commissie van mening was dat de enige manier om aan de doelstellingen van het 

EEG-verdrag te voldoen en om de Europese vloot en haar gebruikers te beschermen, er uit 

bestond om een samenhangende aanpak te ontwikkelen
72

.  Het richtte zich vooral op de 

bedreigingen van een protectionistisch beleid door bepaalde lidstaten en de praktijken van 

niet-communautaire landen. De mededingingsregels werden van toepassing op het maritiem 

transport en het beginsel van de vrijheid van het verrichten van diensten tussen lidstaten werd 

verwezenlijkt. 

In mei 1989 zond de Commissie een rapport naar de Raad van Ministers, genaamd ‘Op weg 

naar een nieuwe maritieme strategie’
73

. Daarin werd de Raad wederom aangespoord een 

actieplan op te maken om een gemeenschappelijk maritiem beleid voor de Europese 

Economische Gemeenschap uit te werken
74

. Dit plan had twee doelstellingen. Ten eerste 

moest de verdere uitvaart van schepen tegenhouden worden om een crisis in de 

scheepvaartindustrie te voorkomen. Ten tweede had dit plan als doel  de verdere 

vervollediging van de interne markt. Er zijn verschillende redenen die een gemeenschappelijk 

maritiem beleid verdedigen. Zoals reeds gezegd is dit essentieel voor het voortbestaan van de 

Europese vloot. Maar het is daarnaast van groot belang voor de tewerkstelling, diensten en de 

scheepvaartindustrie. De Commissie drong er bij de lidstaten op aan om het voorgestelde 

actieplan goed te keuren en zo de verdeeldheid onder de lidstaten te beëindigen.  

Vernieuwend was de invoering van een voorstel voor een Europees register, EUROS 

genaamd, dat het registratieprobleem moest oplossen
75

. Dit stuitte op veel tegenstand van 

sommige lidstaten en het initiële voorstel werd niet aangenomen. De praktische moeilijkheden 

bij de overdracht van de vloten van de lidstaten naar dat register, deed de Commissie 

besluiten het voorstel terug te trekken
76

. Het EUROS register moest als parallel register 

functioneren, naast het nationaal register waarbij schepen zowel onder de nationale vlag als 

                                                             
71COM(85)90 def., Progress towards a common transport policy - Maritime transport, 14 maart 1985. 
72R. GREAVES, “EC maritime transport policy and regulation”, Duke J. Comp. & Int’l L. (3) 1992-1993), 130. 
73 COM(89)266 def., A future for the Community Shipping Industry: measures to improve the operating 
conditions of Community Shipping, 3 augustus 1989. 
74 R. GREAVES, “EC maritime transport policy and regulation”, Duke J. Comp. & Int’l L. (3) 1992-1993, 136. 
75N.E. FARANTOURIS, European integration and maritime transport, Athene, Sakkoulas, 2003, 182-194;R. 
GREAVES, “EC maritime transport policy and regulation”, Duke J. Comp. & Int’l L. (3) 1992-1993, 140; A. 
ODEKE, Bareboat charter (ship) registration, Den Haag, Kluwer Law International, 1998, 34-35. 
76 R. COLEMAN, P. ASPDEN en P. BONASSIES, Shipping law faces Europe: European policy, competition and 
environment, Antwerpen, Maklu, 1995, 85. 
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onder de vlag van de Gemeenschap zouden varen. De schepen zouden onder de jurisdictie en 

controle van de lidstaat van registratie blijven. Er waren zowel voordelen als verplichtingen 

die voortvloeiden uit de EUROS registratie. De voordelen waren onder andere de 

automatische overdracht van de schepen tussen de lidstaten, minimale normen voor de 

werving van zeevarenden, wederzijdse erkenning van vergunningen en kwalificaties, het recht 

van cabotage en fiscale en financiële steun van de lidstaten
77

. Die staatssteun is nu het 

onderwerp van aparte wetgeving. Het meest controversiële was dat 100 procent van de 

officieren en 50 procent van de niet-gelicentieerde zeevarenden de nationaliteit van één van 

de lidstaten moest dragen. Dit moest één van de doelstellingen verwezenlijken, namelijk die 

van de tewerkstelling. De scheepseigenaars wezen het voorstel af door het gebrek aan 

flexibiliteit, de hoge kosten en door de onzekerheid over het status van de subsidies. Later 

volgden opnieuw aangepaste voorstellen, maar het werd snel duidelijk dat zelfs verbeterde 

voorstellen geen kans hadden om in de wetgeving opgenomen te worden. Dit omdat de twee 

belangrijkste maritieme lidstaten, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk, weerstand boden
78

. 

Vermoedelijk zal dit in de toekomst ooit opnieuw op de agenda verschijnen. 

De Commissie erkende dat de kosten voor de bemanning de grootste oorzaak is van Europa’s 

nadelige concurrentiepositie. Zo zijn de kosten die een reder moet betalen voor zijn 

bemanning binnen Europa aanzienlijk hoger dan die in goedkope vlaggenstaten. Daarom 

richtte de Commissie zijn pijlen vooral op dit aspect. Een aantal voorstellen werden opgesteld 

voor betere sociale maatregelen wat betreft  arbeid en lonen. Zo bijvoorbeeld het creëren van 

gemeenschappelijke, grensoverschrijdende opleiding- en herscholingsprogramma’s, erkent 

door een getuigschrift en met afgifte van een vergunning door de lidstaten. Op die manier kan 

een bemanning die over een dergelijk getuigschrift beschikt vrij werken op schepen 

geregistreerd in de Europese Gemeenschap.  

Deze inspanningen bleken echter een maat voor niets en hadden geen effect op de uitvaart 

naar goedkope vlaggenstaten. Tussen 1980 en 1988 halveerde de tonnage van de Europese 

vloot van 117 miljoen bruto ton tot 59 miljoen bruto ton
79

. Het aandeel van de lidstaten in de 

wereldvloot daalde van 29,7 procent in 1980 tot 15,4 procent in 1988
80

. Als gevolg daarvan 

                                                             
77N.E. FARANTOURIS, European integration and maritime transport, Athene, Sakkoulas, 2003,184. 
78N.E. FARANTOURIS, European integration and maritime transport, Athene, Sakkoulas, 2003, 190.  
79 J.H. COGHLIN, “Common Maritime Transport Policy for the EEC: The Commission does battle with flags of 
convenience”, B.C. Int’l & Comp. L. Rev. (13) 1990, 447. 
80COM(89)266 def., A future for the Community shipping Industry: Measures to Improve the Operating 
Conditions of Community Shipping, 3 augustus 1989 ; R. GREAVES, “EC Maritime Transport Policy and 
Regulation”, Duke J. Comp & Int’l L. (3) 1992-1993, 120. 
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daalde het aantal banen in de scheepsindustrie tussen 1980 en 1988 met 45 procent, zonder  de 

onrechtstreekse banen erbij te rekenen die afhankelijk zijn van de scheepshandel zoals 

scheepsbouw en scheepsreparatie. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de open registers 

en offshore registers. Zoals reeds aangetoond hebben deze grote gevolgen voor het milieu, de 

werk- en leefomstandigheden van de bemanning en voor de veiligheid. De meest 

aantrekkelijk eigenschap van een offshore register voor Europese reders is de mogelijkheid 

om niet-communautaire bemanning aan te werven en niet verbonden te zijn aan de 

communautaire arbeidsvoorwaarden en lonen. Deze offshore registers concurreren met de 

open registers maar dan met behoud van de bescherming van de lidstaten. De Commissie 

heeft zeer duidelijk gemaakt dat dergelijke offshore registers ongewenst zijn. Deze registers 

hebben, volgens de Commissie, namelijk de neiging om de verschillen tussen de lidstaten te 

laten toenemen en de onderlinge concurrentie te verstoren. Het principe van vrij verkeer van 

kapitaal, diensten en goederen  wordt daarbij gehinderd.  

In 1990 formuleerde de Raad van Ministers een rapport met als titel “ Implementation of the 

four Regulations in the field of maritime transport adopted by the council on 22 december 

1986”
81

 . Het nastreven van een niet-protectionistisch beleid met  bescherming van de 

commerciële beginselen in de scheepvaart, werden de hoofdlijnen. De Commissie slaagde in 

zijn opzet om de markten open te stellen voor de scheepvaart en de gebruiker een ruime keuze 

te geven aan (concurrerende) diensten
82

. Desalniettemin waren deze maatregelen ten opzichte 

van tewerkstelling niet doeltreffend. Ze hebben immers niet geleid tot meer tewerkgestelde 

zeevarenden
83

. 

De omvang en de inhoud van het beleid werd tijdens de jaren ‘90 niet kenmerkend veranderd. 

Noch de meer algemene mededelingen over een algemeen vervoersbeleid, noch nieuwe 

maritieme strategieën brachten drastische veranderingen teweeg
84

. Nochtans werden er 

nieuwe objectieven vooropgesteld die een positieve impuls moesten geven om op 

internationaal vlak te kunnen concurreren
85

. Deze nieuwe objectieven waren: 

                                                             
81SEC(90)1594 def., Implementation of the four Regulations in the field of maritime transport, 1 augustus 
1990. 
82 Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad houdende de toepassing van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer), Pb. L 364/7, 
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83COM(96)81 def., Towards a new maritime strategy, 13 maart 1996. 
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 de werkgelegenheid in de Europese Unie veilig stellen 

 het behoud en ontwikkeling van know-how en vaardigheden  

 de maritieme sector van een veilig, efficiënt en milieuvriendelijk vervoer voorzien 

 het aanmoedigen om schepen in lidstaten te registreren. 

De Commissie besefte dat een gemeenschappelijk vervoersbeleid  nog steeds broodnodig was 

voor de hoge strategische waarde van de Europese vloot. De Gemeenschap was immers 

genoodzaakt een eigen beleid op poten te zetten om onafhankelijk te kunnen zijn tegenover 

derden. Volgens de Commissie moest een Europese reder de keuze hebben om goederen te 

ex- of importeren onder de vlag van één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap. 

Indien deze optie niet zou bestaan, zou dit negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit van het 

vervoer en zou dit de Europese handelspositie beschadigen.  

Ook de werkgelegenheid in de maritieme sector dreigde verloren te gaan bij een gebrek aan 

een gemeenschappelijk beleid. Het is namelijk noodzakelijk om goed opgeleid en ervaren 

personeel aan boord van een schip te hebben.  

Verder wees de Commissie erop dat een beleid noodzakelijk is voor de nationale veiligheid 

van elke lidstaat waarbij die de technische en logistieke ondersteuning van de Gemeenschap 

kon hebben. 

2.2.1 GEÏNTEGREERD MARITIEM BELEID 

 

In 2005 werd een geïntegreerd maritiem beleid door de Commissie aangekondigd. Een jaar 

later werd het ‘Groenboek Europees Maritiem beleid’ gepubliceerd en het werd onderworpen 

aan een evaluatieproces door de sociale partners en belanghebbenden
86

. Het Groenboek werd 

positief onthaald en resulteerde in een mededeling van de Commissie over een geïntegreerd 

maritiem beleid voor de Europese Unie. Dit werd het zogenaamde ‘Blauwboek’ genoemd en 

voorgesteld aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio’s
87

. In dat zelfde jaar gaf de Europese Raad de 

goedkeuring voor de ontwikkeling van een actieplan. In 2010 moest het geïntegreerd 

                                                             
86 COM(2006)275 def., Groenboek. Naar een toekomstig maritime beleid voor de Unie: een Europese visie 
op de oceanen en zeeën, 7 juni 2006. 
87 COM(2007)575, Mededeling van de Commissie het Europees Parlement, aan de Raad, het Europees 
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28 
 

Europees maritiem beleid verder uitgewerkt worden
88

. De ontwikkeling en de uitvoering 

ervan dreigen echter gevaar op te lopen door een tekort aan voldoende financiële middelen. 

Zoals reeds verschillende malen aangehaald,  is de scheepvaart voor Europa van zeer grote 

economische betekenis. De zogenaamde ‘blauwe groei’, de economische groei in de 

verschillende maritieme sectoren, heeft een grote klap gekregen door het ontstaan van FOC en 

de laatste jaren ook door de financiële crisis. Vandaar dat een passende beleidsbenadering 

zich opdrong om deze blauwe groei op een zo hoog mogelijk niveau te houden, op een niveau 

waarbij Europa met andere grootmachten kan concurreren. Daarom moest er meer 

samengewerkt worden tussen de verschillende maritieme beleidsterreinen. Om de oceanen en 

zeeën op aarde zo goed mogelijk te benutten is er immers nood aan een coherente aanpak in 

de maritieme sector. Het vroegere beleid inzake maritiem vervoer, industrie, kustgebieden, 

energiewinning op zee, visserij, het maritiem milieu en andere relevante sectoren werden 

afzonderlijk gevoerd zonder naar de onderlinge verbanden te kijken. Daardoor ontstonden er 

conflicterende maatregelen en was er een versnipperde besluitvorming. Het geïntegreerd 

maritiem beleid heeft twee doelen. Ten eerste voorwaarden scheppen voor het duurzaam 

gebruik van de zeeën en de oceanen met als doel de groei van de maritieme sectoren en 

kustregio’s mogelijk te maken en zo meer en betere banen te creëren en te behouden. Als 

tweede doel moeten de oceanen op zich beschermd worden. Hiervoor is een 

wetenschappelijke kennis essentieel. Het Groenboek benadrukt dat scheepvaart en havens 

cruciaal zijn voor de internationale handel, de interne handel alsook voor de Europese 

economie in het algemeen. Het zeevervoer heeft verder een grote impact op andere sectoren, 

zoals scheepsbouw, maar ook op ondersteunende maritieme diensten zoals verzekeringen. 

Voor de Europese Unie is het van levensbelang dat sectoren zoals scheepvaart, scheepsbouw, 

uitrusting van zeeschepen en havens concurrerend blijven. Deze sectoren zullen pas blijven 

voortbestaan indien de Unie zich inspant en ijvert naar een hoog niveau van maritieme 

veiligheid en beveiliging, opleiding en  bescherming van het milieu en tegelijkertijd gelijke 

mededingingsvoorwaarden voor alle marktspelers bieden. Dit allemaal mag evenwel niet ten 

koste gaan van het maritiem milieu. 

Ten aanzien van de mondiale concurrentie bezitten staten, die lage arbeids- en 

veiligheidsnormen hanteren, een oneerlijk concurrentievoordeel. Evenwel is het toenemend 

                                                             
88 COM(2010)494 def., Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
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tekort aan zeevarenden een wereldwijd probleem geworden. Dit kan alleen worden 

tegengegaan door de ontwikkeling en handhaving van een goed internationaal rechtskader. De 

hieruit voortvloeiende afname van maritieme vaardigheden in de EU kan ook nadelige 

gevolgen hebben voor de efficiëntie van de maritieme sectoren die van de scheepvaart 

afhankelijk zijn, zoals scheepsbouw. Voor maritieme activiteiten moeten gekwalificeerde 

personen worden opgeleid en aangenomen. Competente bemanningsleden zijn noodzakelijk 

voor het bestaan, de veiligheid, de concurrentiepositie en voor de overlevingskansen van de 

maritieme sector. In deelsectoren, waaronder die van havenstaatcontrole en 

classificatiebureaus,  zijn veel ex-zeevarenden tewerkgesteld (stuurmannen, officieren) maar 

het werk aan boord van het schip wordt gedaan door personeel van derde landen. Dit is toe te 

schrijven aan de mindere interesse, het lage status en de lagere lonen in derde landen. 

Werkgevers zijn minder bereid  uit te geven waardoor de lonen niet aantrekkelijk zijn voor de 

Europese zeevarenden. In 2005 heeft de Commissie voorstellen gedaan om deze negatieve 

tendens te keren en dit beroep weer aantrekkelijker te maken alsook om het slecht imago te 

verbeteren door te waarborgen dat opgeleid personeel in behoorlijke werk- en 

leefomstandigheden werken
89

. De wederzijdse erkenning van opleidingsbewijzen moesten 

daar ook toe bijdragen
90

. De goedkeuring van het IAO-verdrag betreffende maritieme arbeid 

in 2006 vormde een beslissende stap. Een overeenkomst van de Europese sociale partners, 

waarin de normen van de maritieme arbeid zijn bepaald met betrekking tot minimumeisen 

voor zeevarenden om aan boord van een schip te werken, werd in de EU-wetgeving 

opgenomen.  

Door de steeds toenemende druk zijn reeds veel banen verloren gegaan, bijvoorbeeld in de 

scheepsbouwsector. De reden is niet ver te zoeken, namelijk dat zeeschepen in Azië veel 

goedkoper gebouwd kunnen worden. Europa heeft zich daarom moeten specialiseren in het 

maken van welbepaalde schepen die zeer goed uitgerust zijn en meer dan voldoen aan de 

wettelijke veiligheid- en milieunormen. De maatregelen die door lidstaten genomen zijn, in 

het kader van de communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer, 

hebben echter banen kunnen creëren voor Europese scheepsbemanningsleden. 

Het steeds intensievere gebruik van de oceanen en zeeën door de visserij-, scheepvaart- en 

toeristische sector en dat in samenhang met de klimaatsverandering, heeft een grote impact op 
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het maritiem milieu. Het doel om het milieu beter te beschermen werd echter – in beperkte 

mate - nagekomen. Een nieuwe, strengere EU-regelgeving werd uitgevaardigd om ongevallen 

te voorkomen en om broeikasgasemissies te beperken. De EU-maatregelen ten aanzien van 

het milieu alsook van de maritieme veiligheid, werden aan het internationale kader van de 

IMO toegevoegd. De omzetting van de IMO-voorschriften in de Europese wetgeving zorgt 

ervoor dat zij in de hele Europese Unie gehandhaafd moeten worden. Het Groenboek pleit 

verder voor een nauwe samenwerking tussen de verschillende nationale instanties 

bijvoorbeeld inzake havenstaatcontrole. Daarenboven werd door zowel de EU als de Europese 

scheepvaartsector zwaar geïnvesteerd in het tot stand brengen van veiligheid- en 

beveiligingsvoorschriften.  

Dit zijn enkele aspecten die door het Groenboek werden benadrukt en die geleid hebben tot 

een geharmoniseerde aanpak van het maritieme beleid. Zo is men afgestapt van de verticale 

en versnipperde besluitvorming over maritieme aangelegenheden. Een Europese maritieme 

vervoersruimte zonder belemmeringen is een project dat ook door het actieplan werd 

vooropgesteld
91

.  Het vervoer over zee tussen twee EU-havens werd beschouwd als vervoer 

die de grenzen van de interne markt overschrijdt. Dat bracht een ingewikkelde en tijdrovende 

procedure met zich mee. Naar aanleiding van het Blauwboek heeft de Commissie een voorstel 

en een mededeling bekendgemaakt voor een vereenvoudiging van administratieve en 

douaneformaliteiten voor de maritieme diensten binnen de EU
92

. Zo werden de 

douaneprocedures voor bepaalde bedrijven vanaf 1 januari 2012 en worden de 

havenformaliteiten vanaf 19 mei vereenvoudigd
93

. Verder werd het vervoer op de zeeën 

rondom de Europese Unie, de zogenaamde blauwe gordel, vereenvoudigd door  de 

administratieve lasten die dit zeevervoer met zich meebrengt, weg te werken. 

Er zijn ook inspanningen nodig op het vlak van mededingingsvoorwaarden. Die moeten het 

concurrentievermogen van de Europese maritieme vloot versterken door voorspelbaar en 

                                                             
91COM(2009)10 def.,  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Mededeling en actieplan met het oog op de 
instelling van een Europese maritieme ruimte zonder grenzen, 21 januari 2009. 
92COM(2009)8, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economische en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Strategische doelstellingen en 
aanbevelingen voor het zeevervoerbeleid van de EU tot 2018, 21 januari 2009. 
93 Verordening (EU) nr. 177/2010 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2452/93 
houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, Pb. L 52 van 3 maart 2010; Richtlijn 
2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die 
aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten, Pb. L 283 van 29 oktober 2010. 
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gelijk te zijn voor het zeevervoer. Dit omvat het streven naar een volledige liberalisering van 

de handel in de maritieme diensten. 

Uit de evaluatie van 2012 blijkt dat er vooruitgang is geboekt, maar dat men nog veel werk 

voor de boeg heeft
94

. Zo ziet men dat de onderwerpen die voorkomen in het Groenboek nog 

steeds verdere ondersteuning en ontwikkeling vereisen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de 

EU daarin steeds verder moeten gaan en daarbij kijken naar de toekomstige noden.  

2.3  EUROPEES HAVENBELEID 
 

Het maritiem transport kan niet opereren zonder een goed uitgebouwd havenbeleid. Havens 

zijn van groot belang voor de economie, toerisme, tewerkstelling en als strategisch punt. Ze 

vormen de koppeling naar andere vervoerswijzen en kunnen een belangrijke rol spelen met 

betrekking tot de bescherming van het milieu. Meer dan een half miljoen arbeidsplaatsen 

worden, direct en indirect, gecreëerd. Een gemeenschappelijk havenbeleid is traag op gang 

gekomen. In de eindjaren 80 en beginjaren 90 hebben de Commissie en het Parlement 

verschillende voorstellen gedaan en daarnaast bepaalde acties ondernomen met rechtstreekse 

gevolgen op de havenindustrie, maar zonder een concreet havenbeleid uit te stippelen
95

. Pas in 

1993 heeft het Europees Parlement, na twee jaar voorbereiding, een verslag uitgegeven over 

het belang en de ontwikkelingen van een Europees havenbeleid. Daarnaast werd een 

algemeen kader uitgestippeld ten aanzien van de havenindustrie
96

. Samen met andere 

verslagen moest dit leiden tot het publiceren van richtsnoeren. Vier principes moesten worden 

uitgewerkt in verdere richtsnoeren: 

 Modernisering en betere toegang van havencapaciteit; 

 Vrije en eerlijke concurrentie tussen havens en bedrijven, werkzaam in de 

haven; 

 Integratie van de havens in het algemeen vervoersbeleid; 

                                                             
94 Resolutie van het Europees Parlement van 21 oktober 2010 over het geïntegreerde maritiem beleid van 
de EU- beoordeling van de bereikte vooruitgang en nieuwe uitdagingen (2010/2040((INI)), Geïntegreerd 
maritiem beleid (GMB) Evaluatie van de geboekte vooruitgang en nieuw uitdagingen, 2012/C 70 E/70, 8 
maart 2012. 
95 C.I. CHLOMOUDIS en A. A. PALLIS, European Union Port Policy: the movement towards a long-term strategy, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2002, 53-55. 
96 C.I. CHLOMOUDIS en A.A. PALLIS, A, European Union Port Policy: the movement towards a long-term 
strategy, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2002, 113. 
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 Maatschappelijke aanvaarding van het openstellen van de markt van het 

communautair beleid en de havenontwikkeling
97

. 

Daarna is er vooruitgang geboekt niet enkel door nieuwe voorstellen van het Europees 

Parlement, maar ook van organisaties, die met de havensector nauw verbonden zijn zoals de 

sociale partners, gebruikers en havenautoriteiten. De rol en de inhoud van een Europees 

havenbeleid werden door deze betrokkenen in de voorstellen ingevuld.  

In 2001 en 2004 heeft de Commissie tot tweemaal toe een voorstel ingediend met betrekking 

tot een Europees havenrichtlijn, ook wel Port Package genoemd. Deze hadden tot doel de 

havendiensten en havenarbeid open te stellen aan de vrije markt, in de logica van de volledige 

liberalisering. Dit moest leiden tot een efficiëntere en meer kosten besparende dienstverlening. 

Deze zijn tegengehouden uit vrees dat de lonen zouden dalen en bijgevolg ook de 

veiligheidsnormen, dit vooral vanuit protectionistische oogpunten. Deze nationale 

protectionistische belangen bestaan nog steeds bij sommige lidstaten. 

Na uitgebreide raadplegingen en sociaal overleg heeft de Commissie in 2007 een Mededeling 

uitgebracht waar verschillende beleidsinitiatieven werden aangekondigd. Zes thema’s komen 

erin voor: 1) havenontwikkeling in de toekomst, 2) financiering, transparantie en havenrecht, 

3) concessies terreingebruik en nautische dienstverlening, 4) milieuregelgeving, 5) 

modernisering, relatie stad en haven en 6) havenarbeid
98

. 

Sommige van deze initiatieven hebben geleid tot richtsnoeren zoals deze die uitgebracht 

werden om de lidstaten te helpen bij het uitvoeren van de verschillende milieurichtlijnen
99

.  

Concurrentie bestaat binnen een haven, met betrekking tot havendiensten, maar ook tussen 

havens in hetzelfde marktsegment
100

. Bovendien bestaat er ook concurrentie tussen havens 

van lidstaten en derde landen, waar veelal minder strenge sociale- en milieunormen gelden en 

vaak aan fiscale dumping wordt gedaan.  En ten derde moeten ze ook nog eens concurreren 

                                                             
97 C.I. CHLOMOUDIS en A.A. PALLIS, European Union Port Policy: the movement towards a long-term strategy, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2002, 120-124. 
98 COM(2007)616 def., Mededeling inzake een Europees havenbeleid, 18 oktober 2007. 
99 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna, vogelrichtlijn, Pb.L 206/7, 22 juli 1992;  Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 
2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, Pb. L 103/1, 25 april 1979; Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlemenet en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, Pb. L 327, 22 december 2000; Richtlijn 
99/31/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide 
en stikstofoxide, zwevende deeltjes en lood in de lucht, Pb. L 163/41, 29 juni 1999. 
100 SEC(2007)1340 def.,Werkdocument van de diensten van de economie, begeleidend document bij de 
Mededeling inzake een Europees havenbeleid, samenvatting van de effectbeoordeling,  18 oktober 2007. 
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met andere vervoerswijzen. Vandaar dat samenwerkingsakkoorden tussen de EU en derde 

landen, zoals bijvoorbeeld met Rusland  doorslaggevend zijn om harmonieuze en eerlijke 

concurrentievoorwaarden te laten gelden. De concurrentie tussen de havens van verschillende 

lidstaten is in bepaalde gevallen zeer aanzienlijk waardoor de overheid aan iedere haven 

gelijke kansen moet aanbieden. Er is echter nood aan meer transparantie aangaande de 

financiële middelen die de overheid ter beschikking stelt voor havens. De richtsnoeren over 

de staatssteun aan havens is echter niet verschenen in 2011, er lopen nog externe studies in dit 

verband. 

Goed opgeleide havenarbeiders zijn van belang voor een efficiënte en veilige exploitatie van 

de havens. De arbeid- en levensomstandigheden aan boord van een schip, die een EU-haven 

aandoet, moeten verbeterd worden, ongeacht de vlag van het schip en de nationaliteit van de 

bemanning
101

. Deze worden voortdurend verscherpt naargelang de omstandigheden en de  

ontwikkeling van nieuwe technologieën in de sector. De Internationale Maritieme Organisatie 

speelt daar een belangrijke rol bij.  

In 2013 zal de Europese Commissie een pakket wetgevende maatregelen nemen om de 

concurrentiekracht van de Europese zeehavens te behouden  als om deze optimaal te laten 

ontwikkelen. Daarbij wordt beoogd dat de administratieve lasten, die veel te tijdrovend en 

veel te duur zijn, verminderd worden en de verdere liberalisering van de zeehavendiensten, 

hetgeen dat tot nu toe nog niet gelukt is
102

. De productiviteit en de efficiëntie van de havens 

moeten ook hoger. Vandaar dat deze de kans moeten hebben uit te breiden om het huidig 

verkeersvolume te  verwelkomen. Daarenboven moeten de diensten tegen redelijke prijs 

aangeboden worden om zijn concurrentiepositie te behouden. Er wordt weliswaar een sterke 

economische groei verwacht in de komende jaren, na de huidige economische crisis. 

Een aspect dat even zal worden uitgediept is de havenstaatcontrole
103

. Havenstaatcontrole is 

noodzakelijk voor de controle op de naleving van de internationale regels en normen.  Zoals 

reeds aangegeven is de havenstaatcontrole voor het  eerst opgekomen op het Memorandum 

van Den Haag in 1978, waar enkele lidstaten zich verenigden om schepen te controleren om 

na te gaan of de arbeidsomstandigheden aan boord  conform waren met de regels van het IAO 

koopvaardijverdrag van 1976.  Het zou in 1978 in werking treden maar in datzelfde jaar zonk 

                                                             
101COM(2011)144 def.,  White paper: Roadmap to a single European transport area – Towards a 
competitive and resource efficient transport system, 28 maart 2011, 59. 
102 Press release IP/11/2009, Europese Commissie, Transport: European Commission to bring forwards a 
new package of measures for ports in 2013, 8 september 2011.  
103 Port state control 
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de Amoco Cadiz.  Het Memorandum van Den Haag ging niet ver genoeg in het opstellen van 

strenge regels in verband met de veiligheid op schepen. Bijgevolg werd die controle verder 

uitgewerkt in het Memorandum van Parijs “Memorandum of Understanding on Port State 

Control in Implementing Agreement on Maritime Safety and protection of the Maritime 

Environment” (ParisMoU)
104

. Dit bevat nog steeds de huidige standaarden waaraan een schip 

moet voldoen met betrekking tot de veiligheid. De handhaving van de verdragen worden door 

inspectiediensten in de 27 havens verricht. De schepen moeten voldoen aan de internationale 

normen van veiligheid, beveiliging, milieu en de bemanning moet beschikken over 

behoorlijke arbeid- en leefomstandigheden aan boord. Tot 1995 werden de controles niet 

efficiënt en niet afdoende gedaan
105

. Om de doeltreffendheid te verbeteren werd in 1995 een 

richtsnoer aangenomen
106

. Deze richtsnoer maakte de overeenkomsten van ParisMoU bindend 

met de nodige verbeteringen. Het beval minstens 25 procent van alle, in de haven inkomende, 

schepen op jaarbasis te controleren en daarbij opgeleid personeel aan te werven voor de 

verrichting van deze controles
107

. De schepen, varende onder een vlag op de zwart lijst, 

werden het eerste mikpunt van de controles. Zo zal een schip aan wal worden gehouden, 

indien het de voorschriften in verband met veiligheid, leefmilieu en gezondheid niet  naleeft. 

De vlaggenstaten worden verdeeld in verschillende groepen: black list, grey list en white list. 

Indien een schip aan wal wordt gehouden omdat die gebreken vertoont, hoeft het niet hersteld 

te worden in de haven van controle, maar mag de eigenaar kiezen waar hij zijn schip wil laten 

herstellen, ook een niet-communautaire haven is toegelaten. Alle  lidstaten zullen 

tegelijkertijd worden geïnformeerd over het gebrekkig schip. Die schepen kunnen dus 

vrijgegeven worden onder de voorwaarde dat de gebreken moeten hersteld worden. Wanneer 

er nagelaten wordt een schip te herstellen zal die de toegang tot EU-havens ontzegd worden, 

tot bewezen wordt dat het schip volledig voldoet aan de internationale normen
108

. Het zou 

                                                             
104Paris Memorandum of Understanding On Port State; Control, Annual Report 2009, Parijs, 
www.parismou.org.  
105C.I. CHLOMOUDIS en A.A. PALLIS, European Union Port Policy: the movement towards a long-term strategy, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2002, 115. 
106 Richtlijn 95/21/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de naleving, met betrekking tot de 
schepen die gebruik  maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de juridictie van de 
lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van veiligheid van schepen, 
voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole), PB. L 
157/1,  7 juni 1995. 
107 C.I. CHLOMOUDIS en A.A. PALLIS, European Union Port Policy: the movement towards a long-term strategy, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2002, 112; R. SALVARANI, “The EC Directive on Port State 
Control: A policy statement”, I.J.M.C.L. (11), 1996, 225-226. 
108 R. SALVARANI, “The EC Directive on Port State Control: A policy statement”, I.J.M.C.L. (11), 1996, 225. 

http://www.parismou.org/
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oneerlijk zijn om de haven, die het schip aan wal houdt, een monopolie te geven om de 

herstellingen te doen en daarbij de prijs te laten bepalen. 

Zowel de naam van het schip als de naam van het classificatiebureau zal, wanneer nodig, 

worden vrijgegeven indien de controle negatief is. Maar de naam van het classificatiebureau 

zal niet worden vrijgegeven indien zij geen schuld treft. Er mag een tegenbewijs komen om 

aan te tonen dat het schip wel voldoet aan de voorwaarden, maar de bewijslast ligt bij de 

eigenaar en niet bij de haven
109

. 

In een studie van de OECD, die wel al van 1995 dateert, werd aangetoond dat de operationele 

kosten 40 procent meer kunnen bedragen voor een schip dat aan alle IMO normen voldoet en 

dat in tegenstelling tot substandaard schepen
110

. Indien ze bovendien aan veel hogere 

standaarden voldoen dan het opgelegde minimum, dan kan de kost oplopen tot meer dan 300 

procent in vergelijking met de substandaard schepen. Om te zorgen dat de Europese vloot 

concurrentieel blijft, moet de EU ervoor zorgen dat de internationale standaarden worden 

nageleefd door havenstaatcontrole. Het is een foute redenering te denken dat de internationale 

normen gematigd moeten worden om zo meer concurrentieel te zijn. Voor de veiligheid op 

zee kunnen normen immers niet hoog genoeg zijn. 

De lidstaten zelf moeten instaan voor een inspectiedienst die  schepen controleren  die hun 

havens gebruiken. De verschillende inspectiediensten in de verschillende lidstaten moeten met 

elkaar samenwerken. Welk schip er gecontroleerd wordt, hangt af van bepaalde 

selectiecriteria
111

. 

De grootste prestatie was dat ook schepen van staten, die niet lid zijn van de internationale 

verdragen, onderzocht kunnen worden. De landen die op de witte lijst staan zullen bijna nooit 

gecontroleerd worden aangezien deze landen geen zeevarenden mogen aannemen van landen 

die niet op de witte lijst staan.  

Intussen is het ParisMoU veel geamendeerd, het laatste amendement is op 1 januari 2011 in 

werking getreden. Na het ParisMoU zijn gelijkaardige regionale overeenkomsten getekend in 

andere delen van de wereld, zoals het TokyoMoU. Maar die overeenkomsten verschillen van 

elkaar wat betreft de normen die ze gebruiken om een schip te controleren. 

                                                             
109 R. SALVARANI, “The EC Directive on Port State Control: A policy statement”, I.J.M.C.L. (11), 1996, 230. 
110 Organisation for Economic Co-operation and development; R. SALVARANI, “The EC Directive on Port 
State Control: A policy statement”, I.J.M.C.L. (11), 1996, 227. 
111 Richtlijn 95/21/EG van de Raad van 19 juni 1995, Pb. L 157, 7 juli 1995. 
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De havenstaatcontrole werd in de loop der jaren verscherpt door verschillende richtsnoeren en 

is in 2009 herschreven voor de duidelijkheid
112

. Samen met de verschillende internationale 

verdragen werken ze de havenstaatcontrole uit zoals het STCW-verdrag, dat betrekking heeft 

tot de normen voor zeevarenden inzake opleiding, het MARPOL-verdrag, ter voorkoming van 

zeeverontreiniging en het SOLAS verdrag ter bescherming van de veiligheid
113

. 

De bedoeling was om de lidstaten aan te zetten om controle uit te voeren in hun havens. Voor 

België is  de FOD Mobiliteit en Vervoer bevoegd voor de scheepvaartcontrole. Alle  schepen 

worden gecontroleerd en moeten aan bepaalde technische vereisten voldoen om zeewaardig te 

zijn. De inspecteurs in de havens mogen aan boord gaan van het schip en de nodige verplichte 

certificaten en documenten opvragen
114

. Indien de documenten gebrekkig zijn en er een 

vermoeden is dat de internationale normen niet worden nageleefd dan is een verdere inspectie 

toegelaten. Indien dat wordt bevestigd dan zal de toegang tot de zee geweigerd worden. De 

lidstaten worden geacht samen te werken en elkaar op de hoogte te brengen indien  een schip 

aan wal wordt gehouden.  

                                                             
112Richtlijn 98/25/EG van de Raad van 27 april 1998 houdende wijziging van Richtlijn 95/21/EG 
betreffende de naleving, met betrekking tot schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en 
varen in de onder de juridictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het 
gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming vn verontreiniging en leef- en werkomstandigheden 
aan boord (havenstaatcontole), Pb. L 133, 7 mei 1998, 19-20; Richtlijn 98/42/EG van de Commissie van 
19 juni 1998 houdende wijziging van Richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de naleving, met 
betrekking tot schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de 
juridictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid 
van schepen, voorkoming vn verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord 
(havenstaatcontole), Pb.L 184, 27 juni 1998, 40-46; Richtlijn 1999/97/EG van de Commissie van 13 
december 1999 houdende wijziging van Richtlijn 95/21/EG van de Raad betreffende de naleving, met 
betrekking tot schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de 
juridictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid 
van schepen, voorkoming vn verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord 
(havenstaatcontole), Pb. L 331, 23 december 1999, 67-70; Richtlijn 2001/106/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 december 2001 houdende wijziging van Richtlijn 95/21/EG van de Raad 
betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruik  maken van havens in de Gemeenschap 
en varen in de onder de juridictie van de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het 
gebied van veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan 
boord (havenstaatcontrole), Pb. L 19, 22 januari 2002, 17-31; Richtlijn 2002/84/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 november 2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van 
maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen, Pb. L 324, 29 november 2002, 53-
58; Verordening nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de 
verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten, Pb. L 129, 29 april 2004, 6-91; Richtlijn 
2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van 
de veiligheid van havens, Pb. L 310, 25 november 2005, 28-39; COM(2000)802 def., Mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een tweede reeks van maatregelen van de 
gemeenschap op het gebied van de veiligheid  van de zeevaart naar aanleiding van het vergaan van de 
olietanker ERIKA, 6 december 2000; Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 betreffende havenstaatcontrole, Pb. L 131, 28 mei 2009, 57-100;   
113Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevaarders inzake opleiding, diplomering en 
wachtdienst, London 1 juli 1978, 1361 U.N.T.S. 2; geamendeerd door Protocol van 1995, 1969 U.N.T.S. 41. 
114 Geraadpleegd op 22 maart 2012; http://www.mobilit.fgov.be/nl/index.htm  

http://www.mobilit.fgov.be/nl/index.htm
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2.4  BELANGRIJKE ASPECTEN  
 

Er zijn drie belangrijke aspecten die nader zullen worden toegelicht met name de nationaliteit 

(aan de hand van een merkwaardig arrest), het vrij verrichten van diensten en de 

mededingingsregels. 

2.4.1 NATIONALITEIT
115 

 

Het beginsel van niet-discriminatie op basis van nationaliteit is een fundamenteel concept 

voor de ontwikkeling van het Europees Gemeenschapsrecht. Sinds er een Europese 

Gemeenschap bestaat, is het van belang dat lidstaten onderdanen van andere lidstaten als 

eigen onderdanen behandelen. Dit is cruciaal voor de bescherming van de eenheid van de 

Europese Gemeenschap. Het Europese Hof van Justitie heeft in een arrest van 1974 beslist dat 

het principe van niet-discriminatie toepasselijk is op het vervoersbeleid alsook op het vrij 

verkeer van diensten. Van bijzonder belang daarrond is de zaak “Code Maritime Case
116

”. De 

Franse ‘Code du Travail Maritime’ van 1926 bepaalde dat de bemanning aan boord van een 

Frans schip voor drie vierde moest bestaan uit personen met de Franse nationaliteit. De 

Commissie had de Franse Regering uitgenodigd om haar wetgeving te wijzigen en dit in 

overeenstemming te brengen met het Gemeenschapsrecht. Nadat dit verzoek onbeantwoord 

bleef, heeft de Commissie een klacht ingediend bij het Hof van Justitie. Het Hof besliste dat 

de algemene verdragsregels betreffende het vrij verkeer van werknemers betrekking hebben 

op het vervoer, inclusief het zeevervoer. Uit het feit dat de vervoerssector in een afzonderlijke 

titel geregeld is, kan volgens de Commissie niet worden afgeleid dat de algemene regels van 

het Verdrag in deze sector niet zouden gelden. Evenmin kan een beroep worden gedaan op het 

toenmalig artikel 84 van het Verdrag dat in lid 1 bepaalt dat de bepalingen van Titel IV van 

toepassing zijn op het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren, en 

vervolgens in lid 2 de algemene regels impliciet niet van toepassing zijn voor de zeevaart 

tenzij de Raad anders besluit. Daarenboven zijn er twee verordeningen van de Raad 

betreffende de sociale zekerheid die het beginsel van vrij verkeer van werknemers laten 

gelden voor werknemers in loondienst van vervoersondernemingen
117

. De discriminerende 

                                                             
115N.E. FARANTOURIS, European integration and maritime transport, Bruylant, Brussel, 2003, 109-114. 
116 HvJ 167/73, Europese Commissie v. Franse Republiek, 4 april 1974, Jur. 1974, 359; R. GREAVES, “EC 
maritime transport policy and regulation”, Duke J. Comp. & Int’l L. (3) 1992-1993, 119-124. 
117Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, Pb. 
L 149, 5 juni 1971, 2. 
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bepalingen van de ‘Code du Travail Maritime’ zijn met deze verordeningen onverenigbaar. 

Een lidstaat dat in zijn wetgeving bepalingen handhaaft welke met de voorschriften van een 

Gemeenschapsverordening onverenigbaar zijn, verzaakt aan zijn verplichtingen jegens de 

Gemeenschap. Het toenmalig artikel 48 van het Verdrag, bepalende dat het vrije verkeer van 

werknemers de afschaffing inhoudt van elke discriminatie op grond van de nationaliteit wat 

betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden, is dus 

onverenigbaar met bepaalde artikels in de Code du Travail Maritime. 

2.4.2 VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN
118 

 

Vervoer en vrije markt waren zeer belangrijk bij de totstandkoming van de Europese 

Gemeenschap. Verordening 4055/86 bepaalt dat de vrijheid van dienstverlening in het 

zeevervoer  toepasbaar is op vervoerders uit een lidstaat die vervoerdiensten aanbieden tussen 

lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen. Het Hof van Justitie oordeelde dat het 

beginsel van vrij verrichten van diensten werd geschonden in een zaak waarbij verschillende 

haventarieven werden gevraagd 
119

. De zaak ging om een boot die het dagelijks vervoer 

verzorgde tussen Rhodos en Turkije, de Griekse haven vroeg een hogere tarief dan voor  

binnenlandse zeevervoer. De reders weigerden deze betaling te verrichten en terecht want de 

verordening geldt tevens voor vervoer tussen lidstaten en derde landen. In een gelijkaardige 

zaak van de Commissie tegen Italië werd Italië veroordeeld omdat die een heffing vroeg aan 

passagiers die aan boord gingen in Genua, Napels en Triëst om aan te komen in een haven 

van een lidstaat of van een derde land
120

. Terwijl die heffing niet bestond wanneer die 

passagiers aan boord gingen in een Italiaanse haven om vervolgens naar een andere haven in 

Italië te gaan. Het eerste artikel van verordening 4055/86 werd hierdoor geschonden, die het 

beginsel van vrij verrichten van diensten waarborgt. 

De beperkingen op het verrichten van zeevervoerdiensten, door niet communautaire reders,  

tussen twee havens van eenzelfde lidstaat werden geleidelijk in 1992 opgeheven om de 

principes van de interne markt te laten spelen waar het vrij verkeer van personen, goederen, 

diensten en kapitaal verzekerd is
121

. Ten gevolge van deze geleidelijke liberalisering in 1999 

                                                             
118N.E. FARANTOURIS, European integration and maritime transport, Bruylant, Brussel, 2003, 224-307. 
119 HvJ 435/00, Geha Naftiliaki EPE en anderen v. NPDD Limeniko Tameio DOD/SOUen Elliniko Dimosio, 14 
november 2002, Jur. 2002, 10615. 
120HvJ 295/00, Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek, 19 februari 2002,  
Jur. 2002, 1737. 
121 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 Lid-Staten onderling en tussen de 
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moest de vraag worden opgelost welk nationaal recht toepasbaar is op de schepen die 

dergelijke diensten verricht. Het principe is dat men het recht van de vlaggenstaat gaat 

toepassen. Indien het schip een inhoud heeft van minder dan 650 brutoton zal men het recht 

van de haven kunnen toepassen. 

Zeevarenden die aangenomen worden uit derde landen om te werken op passagiersboten, 

veerboten , cruiseschepen, boten die zowel passagiers als goederen vervoeren, moeten als 

onderdanen van de Gemeenschap behandeld worden die in gelijkaardige omstandigheden 

zouden tewerkgesteld zijn. Er zijn voorstellen om de niet-communautaire zeevarenden  een 

gelijke behandeling te geven dan de communautaire zeevarenden met betrekking tot 

arbeidsvoorwaarden, ook op schepen die in derde landen zijn geregistreerd. Een voordeel 

halen uit het feit dat in derde landen de arbeidslonen lager zijn dan in het land waar  het werk 

wordt gedaan (sociale dumping), wordt zo goed als onmogelijk gemaakt. 

De vervoersdiensten tussen twee havens van eenzelfde land kunnen ook door een bedrijf 

gelegen in een ander lidstaat worden verricht. Door de verordening van 3577/92 werd de 

cabotage volledig geliberaliseerd voor communautaire reders die gebruik maken van schepen 

die in een lidstaat zijn geregistreerd. De communautaire scheepvaartondernemingen genieten 

van de liberalisering onafhankelijk van hun plaats van vestiging, haven van vertrek of 

bestemming van goederen  

2.4.3 MEDEDINGINGSREGELS 

 

Er zijn twee categorieën van regels: artikels 101 tot 106 VWEU betreffende 

mededingingsregels voor ondernemingen en artikels 107 tot 109 VWEU betreffende 

steunmaatregelen van de staten. Die moeten allebei worden toegepast in de 

scheepvaartindustrie. Artikel 101 VWEU heeft betrekking op overeenkomsten tussen 

ondernemingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en artikel 102 

VWEU verbiedt de ondernemingen misbruik te maken van hun machtpositie.  

Oorspronkelijk werden in 1987 de mededingingsregels op het zeevervoer toegepast 

overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad. Deze verordening had een 

tweedelige functie. Ten eerste behelsden zij procedurevoorschriften voor de handhaving van 

                                                                                                                                                                                              
Lid-Staten en derde landen, Pb. L 378/1, 31 december 1986; 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 Lid-Staten (cabotage in het zeevervoer) Pb. L 364/7, 12 december 1992. 
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de communautaire mededingingsregels in de sector van het zeevervoer. Als tweede functie 

bevatte de verordening een vrijstelling op het verbod van artikel 101, eerste lid VWEU op 

bepaalde overeenkomsten, besluiten, onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen 

lijnvaartconferences. De procedurevoorschriften werden door de Verordening (EG) 1/2003 

gewijzigd
122

. Voor een betere handhaving van de mededingingsregels werden 

gemeenschappelijk bepalingen ingevoerd voor alle sectoren met inbegrip van de 

zeevervoerdiensten.  Deze verordening was niet van toepassing op zeevervoerdiensten tussen 

havens van eenzelfde lidstaat (cabotage) en op de internationale wilde vaart,  de verordening 

1419/2006 daarentegen bracht veel wijzigingen met zich mee voor deze beide sectoren
123

.  In 

de jaren ’92 werd een gecentraliseerd controlesysteem uitgewerkt waarbij afspraken die de 

handel tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden,  ter kennis gebracht moesten worden bij de 

Commissie om een vrijstelling te genieten. Mededingingsbeperkende akkoorden die voldeden 

aan het toenmalig artikel 81, lid 3 EG ( artikel 101, lid 3 VWEU) kregen een vrijstelling 

indien, na die te hebben aangemeld bij de Commissie eveneens de goedkeuring ervan volgde. 

Vele ondernemingen dachten van deze vrijstelling te kunnen genieten waardoor die een groot 

aantal overeenkomsten  aanmeldden. Dit nam veel tijd en middelen in beslag die beter besteed 

zouden worden  aan de handhaving van mededingingsregels en opsporing van ernstige 

inbreuken. 

Voor overeenkomsten, bijvoorbeeld  die betreffende prijsbepalingen, die een 

concurrentiebeperkende werking hebben zoals artikel 101, lid 3 VWEU, kunnen enkel een 

vrijstelling worden gegeven indien zij voldoen aan vier cumulatieve voorwaarden: 

 de overeenkomst moet bijdragen tot verbetering van de productie of van de 

verdeling der producten of tot verbetering van de technische of economische 

vooruitgang (efficiëntie), 

 een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen moet de gebruiker 

ten goede komen, 

                                                             
122 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de 
mededingingsregels van artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Pb. L 1/2, 4 januari 2003; Verordening (EEG) 
nr. 4056/86 van de Raad van 22 december 1986 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de 
artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het zeevervoer, Pb. L 378/4, 31 december 1986;  COM(2004)675 
def., Witboek over de herziening van de verordening 4056/86 tot vaststelling van de wijze van toepassing 
van de EG-mededingingsregels op het zeevervoer, 13 oktober 2004. 
123 Het tegenovergestelde daarvan is lijnvaart, waarbij volgens een dienstregeling langs een vaste route 
wordt gevaren.  
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 de beperkingen moeten onmisbaar zijn voor het bereiken van deze 

doelstellingen, 

 de overeenkomst mag de partijen niet de mogelijkheid geven, voor een 

wezenlijk deel van de betrokken producten, de mededinging uit te schakelen 

(geen uitschakeling van de mededinging). 

De Commissie bracht in 1999 een witboek uit, die de aanloop was voor een 

hervormingsprocedure om de werking van de Commissie doeltreffender te maken en om de 

administratieve lasten van de ondernemingen te verlichten
124

. Op 13 oktober 2004 heeft de 

Commissie opnieuw een witboek uitgegeven over de herziening van Verordening (EEG) nr. 

4056/86 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de EG-mededingingsregels op het 

zeevervoer
125

. In plaats van een aanmeldingsprocedure voorafgaand aan de vrijstelling kwam 

nu de nadruk  te liggen op een controle ervan achteraf. Dit is gebaseerd op een systeem van 

uitzonderingen. Dit heeft als rechtstreeks gevolg dat aan de ondernemingen een grotere 

verantwoordelijkheid wordt gegeven en zijzelf ter goede trouw moeten uitmaken of hun 

overeenkomsten de mededingingsregels overtreden. Zowel de Europese 

mededingingsautoriteiten als de nationale mededingingsautoriteiten, de nationale rechters 

meegerekend, krijgen meer aanspraken om de misbruiken aan te pakken. De uitwisseling van 

informatie tussen de verschillende instanties in daarbij zeer belangrijk. 

De Commissie heeft bepaalde verordeningen aangenomen die artikel 101, lid 1 VWEU niet 

toepasselijk verklaren op bepaalde overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde 

gedragingen van een welbepaalde sector, zoals de sector van lijnvaartondernemingen in 

verordening 246/2009
126

. Om de overgang naar een meer concurrentderende omgeving 

soepeler te laten verlopen wil de Commissie richtsnoeren opstellen voor de toepassing van 

mededingingsregels op alle overige vormen van samenwerking in het zeevervoer
127

. 

                                                             
124 COM(1999)101, Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing van de 
artikelen 85 en 86 van het EG-verdrag, programma van de Commissie nr. 99/027, 28 april 1999. 
125 COM(2004)675 def., Witboek over de herziening van de verordening 4056/86 tot vaststelling van de 
wijze van toepassing van de EG-mededingingsregels op het zeevervoer, 13 oktober 2004. 
126 Verordening (EG) nr. 246/2009 van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de toepassing van 
artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (“consortia”), Pb. L 79/1, 25 maart 2009. 
127COM(2004)675 def., Witboek over de herziening van de verordening 4056/86 tot vaststelling van de 
wijze van toepassing van de EG-mededingingsregels op het zeevervoer, 13 oktober 2004. 
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De algemene uitvoeringsregels van de verordening nr. 1/2003 zijn door de Commissie 

toepasselijk op de cabotage- en de wilde vaartdiensten op het gebied van het zeevervoer 

omdat er geen rechtvaardiging is om deze uit te sluiten. 

Verordening (EEG) nr. 4057/86 voorziet in de mogelijkheid compenserende rechten op te 

leggen ter bescherming van communautaire rederijen tegen oneerlijke tariefpraktijken van de 

kant van reders uit bepaalde derde landen.  
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3. STAATSSTEUN 

3.1 SITUERING 
 

De Europese zeevervoerssector opereert op een mondiale markt en speelt daarin een 

belangrijke rol. De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om economische en sociale 

vooruitgang na te streven. Het belangrijkste middel om dit doel te bereiken is een goed 

werkende interne markt waarbij vrije concurrentie noodzakelijk is. In de inleiding van deze 

studie werd al aangetoond dat de Europese scheepvaartindustrie het, sinds de opkomst van 

goedkope vlaggen, moeilijk heeft. De omvang van het maritiem transport binnen, van en naar 

Europa blijft evenwel jaarlijks toenemen. Het is van belang dat de Europese Unie de groei 

ervan op de voet volgt en tijdig de juiste maatregelen stimuleert of zelf neemt. Om 

concurrerend te blijven met de rest van de wereld zal de EU staatssteun moeten toelaten in 

bepaalde gevallen. Door staatssteun kan een lidstaat eigen ondernemingen bevoordelen ten 

opzichte van ondernemingen uit andere lidstaten. De noodzaak voor toezicht op de 

steunverlening door de overheden is daarbij zeer belangrijk voor de vrijwaring van de interne 

markt. De Commissie stipte een beleid uit die de mededinging en tussenstaatse handel zo 

weinig mogelijk zou aantasten. Daarnaast stelde ze algemene voorwaarden op om de 

steunverlening te coördineren en om bepaalde beleidslijnen door te voeren zoals het behoud 

van de scheepsbouwindustrie in de EU
128

. De Commissie steunt de ontwikkeling van eerlijke 

internationale handelsvoorwaarden in de WTO en probeert het huidige EU-kader voor 

tonnagebelasting, inkomstenbelasting en staatssteun in stand te houden en te verbeteren. De 

Europese maritieme industrie kampt immers met een groeiend tekort aan vaklui waardoor 

vakmanschap en relevante kennis verloren gaat. Dit is helemaal niet bevorderlijk voor de 

concurrentiepositie van de Europese zeevervoerssector
129

. 

 

 

 

                                                             
128 HvJ 135/93, Koninkrijk Spanje v. Commissie, 29 juni 1995, Jur. 1995, 1651; R. BARENTS en L J. 
BRINKHORST, Grondlijnen van Europees recht, Deventer, Kluwer, 2006, 256. 
129COM(2009)8, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economische en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Strategische doelstellingen en 
aanbevelingen voor het zeevervoerbeleid van de EU tot 2018, 21 januari 2009.  
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3.2  CONCEPT STAATSSTEUN
130 

 

Volgens artikel 107, eerste lid van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie 

(VWEU) zijn staatssteunmaatregelen die de mededinging door begunstiging van bepaalde 

ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen in welke vorm dan 

ook, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het 

handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt
131

. Er bestaat aldus een algemeen 

verbod op staatssteun in de Europese Unie maar die is niet absoluut en niet 

onvoorwaardelijk
132

. Artikel 107 VWEU heeft geen concrete definitie van wat staatssteun is 

maar definieert het aan de hand van de gevolgen die het veroorzaakt. Door de communautaire 

rechterlijke instanties en de Commissie is het begrip steun ingevuld. Wanneer de overheid aan 

een bepaalde sector of bedrijf steun verleent dan verstoort die de concurrentie tussen spelers 

op die bepaalde markt. Het bedrijf zal ten opzicht van zijn concurrenten een voordeel krijgen. 

De EG-verdragen staan wel uitzonderingen toe indien die bijvoorbeeld gerechtvaardigd 

worden om redenen van algemeen economische ontwikkeling
133

. De Commissie en het Hof 

van Justitie geven een uitgebreide interpretatie aan de termen ‘voordeel’ en ‘onderneming’
134

. 

Zo kunnen kredietfaciliteiten, aan niet marktconforme voorwaarden, bijvoorbeeld aan een 

hockeyclub, als staatssteun aanzien worden. Dit betekent dat een overheid ook steun kan 

geven aan een onderneming voor de bestrijding van werkloosheid of voor investeringen, in 

bepaalde sectoren of regio’s waar de marktwerking alleen onvoldoende is. Daarbij is het 

essentieel dat het in overeenstemming staat met de regels in verband met staatssteun. 

Staatssteun is een synoniem voor overheidssteun. Niet alle overheidsinterventies, ook al 

verlenen die subsidies, zijn als staatssteun te beschouwen. 

 Om te beoordelen of er sprake is van staatssteun moeten er vijf voorwaarden onderzocht 

worden: 

- overdracht van staatsmiddelen; 

                                                             
130 C.-D. EHLERMANN, “State aid control in the European Union: success or failure”, Fordham Int’l L.J. (18) 
1994-1995, 410-436; S. BILAL en P. NICOLAIDES, Understanding State aid policy in the European Community. 
Perspectives on rules and practice, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 13-25; P. NIKOLAIDES, M. 
KEKELEKIS en P. BUYSKES, State aid policy in the European Community, Den Haag, Kluwer Law International, 
2005, 1-47 . 
131 Artikel 107, lid 1 VWEU; P. NIKOLAIDES, M. KEKELEKIS en P. BUYSKES, State aid policy in the European 
Community, Den Haag, Kluwer Law International, 2005, 10. 
132 C.-D. EHLERMANN, “State aid control in the European Union: success or failure”, Fordham Int’l L.J. (18) 
1994-1995, 412. 
133Artikel 107, lid 2 en 3 VWEU. 
134 Zie verder 
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- economisch voordeel: de steun vermindert de kosten die normaliter voor rekening 

van de begunstigde onderneming  zouden zijn; 

- selectiviteit: de steun wordt gegeven aan welbepaalde bedrijven of voor de 

productie van welbepaalde goederen; 

- de verstoring van het mededingingsrecht op de vrije markt;  

- de invloed op tussenstaatse handel
135

. 

 

Nochtans zijn er situaties die voldoen aan de vijf voorwaarden maar die niet als staatssteun 

worden beschouwd:  

- indien de staat als een private, commerciële investeerder optreedt;  

- indien de staat moet instaan voor de vergoeding  

- indien het een uitzondering uitmaakt op het algemeen systeem, bijvoorbeeld van 

sociale zekerheid, en wordt gerechtvaardigd door de opzet van het systeem. 

  

Als eerste stap moet worden nagegaan of de onderneming steun heeft ontvangen.  Een 

onderneming is niet gedefinieerd in het Verdrag, maar wordt beschouwd als iedere eenheid, 

ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd, die een economische 

activiteit uitoefent
136

. Winstoogmerk is daarbij niet vereist. De ontvangers van de steun zijn 

natuurlijke of rechtspersonen met een economische activiteit. Het begrip economische 

activiteit kan gedefinieerd worden als het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde 

markt. Zo is het aanbieden van steun aan scholen, ngo’s, kerkelijke organisaties, vakbonden 

etc. geen staatssteun omdat die geen economische activiteit uitoefenen. Onder het begrip 

‘staatsmiddelen’ valt niet enkel de steun van de centrale overheid maar eveneens de steun die 

uitgaat van provincies en gemeenten. De steun die wordt verleend door een private entiteit zal 

dus niet onder artikel 107 VWEU vallen. De overdracht van staatsmiddelen houdt het gebruik 

in van bepaalde fondsen behorende tot de staat of die onder diens controle staan en die door 

die overheid worden toegekend aan een bepaald bedrijf of aan een bepaalde sector. De vorm 

waarin de toekenning plaatsvindt, zal geen rol spelen. Zo zal een regeling met betrekking tot 

een belastingskrediet, ook als staatssteun worden aanzien. Er moet niet altijd sprake zijn van 

een positieve prestatie vanwege de overheid, op die manier kan de hulp eveneens een 

onthouding uitmaken vanwege de staat waardoor de lasten, die een onderneming 

                                                             
135 P. NIKOLAIDES, M. KEKELEKIS en P. BUYSKES, State aid policy in the European Community, Den Haag, 
Kluwer Law International, 2005, 10. 
136 P. NIKOLAIDES, M. KEKELEKIS en P. BUYSKES, State aid policy in the European Community, Den Haag, 
Kluwer Law International, 2005, 14-15. 
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normalerwijs draagt, verlicht worden
137

. Bijgevolg wordt de verhoogde verminderingen van 

sociale zekerheidsbijdragen, die in het kader van de Maribel-regeling, zijn toegekend aan 

bepaalde economische sectoren en bedrijven waarin een groot aantal handarbeiders zijn 

tewerkgesteld, door het Hof van Justitie als staatssteun aangemerkt. De werkgevers die 

handarbeiders tewerkstellen genieten, voor ieder van deze werknemers, een vermindering van 

de sociale zekerheidsbijdragen. Deze vermindering werd toegekend om hen een 

concurrentievoordeel te verlenen
138

. Aldus kan die steun de vorm aannemen van een 

belastingsvrijstelling, een rente, een subsidie, garanties maar ze moeten allen uitgaan van de 

staat of met staatsmiddelen bekostigd zijn. 

 

Een economisch voordeel is een voordeel dat niet via een gewone commerciële weg zou zijn 

verkregen. Onder het begrip voordeel wordt begrepen: alle maatregelen die, in verschillende 

vormen, de lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken en 

daardoor –zonder subsidies in de strikte zin van het woord te zijn- van gelijke aard zijn en tot 

identieke gevolgen leiden.  

Wanneer een overheid optreedt onder dezelfde voorwaarden en overwegingen als een 

particuliere investeerder zou doen in gelijkaardige omstandigheden, hoeft er geen sprake te 

zijn van staatssteun. Dit principe wordt door de Europese Commissie toegepast en wordt het 

Market Economy Investor Principle genoemd. In 1996 verleende Italië herstructureringsteun 

aan luchtvaartmaatschappij Alitalia in de vorm van een kapitaalverhoging. De Italiaanse 

regering verweet de Commissie het criterium van de particuliere investeerder onjuist te 

hebben toegepast omdat ook de werknemers van Alitalia op de kapitaalverhoging hadden 

ingeschreven. Het Hof van Justitie wees dit argument af omdat de werknemers andere 

motieven hadden dan een particuliere investeerder, de grondslag voor hun kapitaalverhoging 

was het behoud van werkgelegenheid
139

. 

Een voordeel wordt als staatssteun  beschouwd indien het op selectieve wijze wordt 

toegekend door de overheid. De steun kan worden gegeven aan een bepaald bedrijf of aan een 

                                                             
137HvJ 6/97, Italiaanse Republiek v. Commissie van de Europese Gemeenschap, 19 mei 1999, Jur. 1999,  2981, 
Italië voerde aan dat een bepaalde regeling van belastingskrediet van toepassing op Italiaans weg 
vervoerdesr niet als staatssteun kon worden aanzien. Het Hof besliste daar anders over “ het begrip steun 
omvat niet enkel positieve prestaties (…) maar ook maatregelen, in verschillende vorm, de lasten 
verlichten die normaal voor rekening van de onderneming vallen (…)”. 
138 HvJ 75/97, Koninkrijk België v. Commissie van de Europese Gemeenschap, 17 juni 1999, Jur. 1999, 3671. 
139Beschikking van de Commissie van 18 juli 2001 betreffende de herkapitalisatie van Alitalia, Pb. L 
271/28, 12 oktober 2001; R. BARENTS, Uitspraken van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg, 
Deventer, Kluwer, 2005, 187. 
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bepaalde sector van de industrie maar evenzeer aan bedrijven van een specifieke regio. Een 

maatregel van algemene aard zal niet beschouwd worden als staatssteun omdat die geldt voor 

de gehele sector of bedrijven waaraan geen selectieve selectie aan verbonden wordt
140

. Er zijn 

maatregelen die schijnbaar toegankelijk zijn voor alle ondernemingen maar die toch onder 

artikel 107, eerste lid VWEU vallen doordat die schijnbare objectieve selectie toch selectief is 

omdat die slechts bepaalde ondernemingen ervan laat profiteren. Op die manier had Spanje 

een objectieve maatregel ingevoerd die een belastingverlaging toeliet, die automatisch van 

toepassing was voor elke onderneming. Het Hof oordeelde dat deze maatregel niet objectief 

maar selectief was aangezien enkel ondernemingen, die exporteerden en bepaalde 

investeringen doorvoerden, van de steun konden genieten
141

.  

Bijgevolg kunnen die maatregelen de regels van mededinging vervalsen en kunnen die 

invloed uitoefenen op de handel tussen staten. De mogelijke vervalsing van de mededinging 

en de beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. De grote van de steun is niet van belang, volgens het Hof kan een klein bedrag 

invloed uitoefenen op de tussenstaatse handel waar sprake is van een sterke concurrentie op 

diens markt. De Commissie kijkt bij de beoordeling onder meer of de steun al dan niet gericht 

is op de toename van de uitvoer of vermindering van de invoer, maar ook of het moeilijker is 

voor een Europese concurrent om toe te treden op de betreffende markt of dat de begunstigde 

het voordeel kan benutten in een andere Europese markt. Op deze voorwaarde zijn er drie 

uitzonderingen, de minimis-regel, invloed op nationale handel of invloed op handel in landen 

gelegen buiten de EU. 

Indien aan de hierboven beschreven voorwaarden voldaan wordt, dan is die maatregel in 

principe onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt. Die voorwaarden moeten 

cumulatief voldaan zijn anders is er geen sprake van staatssteun. De steun zal dan niet 

verleend mogen worden. Maar op artikel 107 lid 1 VWEU zijn er uitzonderingen die 

opgenomen zijn in artikel 107 lid 2 en 3 VWEU, en die zijn wel verenigbaar met de interne 

markt om bepaalde doelstellingen te bereiken. 

                                                             
140P. NIKOLAIDES, M. KEKELEKIS en P. BUYSKES, State aid policy in the European Community, Den Haag, 
Kluwer Law International, 2005, 23. 
141HvJ 501/00, Koninkrijk Spanje v. Commissie van de Europese Gemeenschap, 15 juli 2004, Jur.2004, 6721; 
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Republiek, 14 december 2000, Jur. 2001, 2691;R. BARENTS, Uitspraken van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van eerste aanleg, Deventer, Kluwer, 2005, 181. 
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De Commissie zal oordelen dat de maatregel overeenstemt met de gemeenschappelijke markt 

indien het onder een van de drie uitzonderingen valt van artikel 107, tweede lid VWEU. 

Hieronder vallen de steunmaatregelen van sociale aard en deze die verband houden met 

buitengewone omstandigheden zoals ongunstige weeromstandigheden. De Commissie heeft 

daarbij geen beoordelingsvrijheid. Deze uitzonderingen worden zeer zelden toegepast.  

In het derde lid van artikel 107 VWEU beschikt de Commissie wel over een 

beoordelingsvrijheid. Daarom spreekt men van mogelijk verenigbaar met de 

gemeenschappelijke markt
142

. De noodzakelijkheidtoets zal bij deze uitzondering gebruikt 

worden zodat de maatregel noodzakelijk moeten zijn om de doelstellingen te bereiken. 

Eveneens wordt er gekeken of die steun proportioneel is in duur, intensiteit en reikwijdte om 

het doel te bereiken (proportionaliteitstoets). Deze steun zal meestal toegelaten worden voor 

grote onderzoek- en ontwikkelingsprojecten met een gemeenschappelijk Europees belang, 

zoals om projecten te steunen tegen milieuverontreiniging. 

De belangrijkste uitzondering (artikel 107, derde lid, c VWEU), zijn maatregelen die de 

ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of die van regionale 

economieën vergemakkelijken. Hierbij mag het gemeenschappelijk belang niet worden 

geschaad en zullen de overheden moeten toezien dat de voorwaarden worden vervuld. Er 

mogen geen bijkomende problemen ontstaan, zoals overcapaciteit en dit mag niet leiden tot 

een afwenteling van problemen op andere lidstaten zodat elders bijvoorbeeld werkloosheid 

dreigt. De steun zorgt voor een stimulans voor de economische activiteiten en de verbetering 

daarvan. Ook de ontplooiing van de culturen van de lidstaten en de instandhouding van het 

cultureel erfgoed in Europa kunnen als gemeenschappelijk belang worden aangemerkt( artikel 

107, derde lid, d VWEU). Hier moet men zeker kijken of men te maken heeft met een 

onderneming.  

Als laatste uitzondering kan de Raad van Ministers met gekwalificeerde meerderheid van de 

stemmen en op voorstel van de Commissie andere soorten steunmaatregelen verenigbaar met 

de gemeenschappelijke markt verklaren
143

. 

Daarnaast heeft de Commissie de mogelijkheid om het bestaande beleid te verhelderen of 

nieuwe regels uit te vaardigen. Dit gebeurt door beschikkingen, kaderregelingen, 
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verordeningen, richtsnoeren en mededelingen
144

. Ook arresten van het Europees Hof van 

Justitie geven nader uitleg over het begrip staatssteun. 

3.3  CONTROLE 
 

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne 

markt. De controle die wordt uitgevoerd op staatssteun aan ondernemingen is dan ook één van 

de belangrijkste onderdelen van het Europese mededingingsbeleid
145

. De controle op de 

staatssteun moet de verstoring van het handelsverkeer voorkomen. Op basis van de regels van 

het Verdrag met betrekking tot de werking van de Europese Unie is de Commissie bevoegd 

om controle uit te voeren en zo nodig de steun te beperken. Bij haar beoordeling zal de 

Commissie niet naar het doel van de maatregel kijken, maar wel naar het economisch gevolg 

ervan. Het verlenen van steunmaatregelen moet ter kennisgeving of ter goedkeuring gemeld 

worden bij de Europese Commissie. De Europese Commissie kan een onderzoek inleiden 

indien de staatssteunregels niet worden nageleefd, dat kan leiden tot rechtszaken, 

nietigverklaringen, terugvorderingen en boetes
146

. De controle van de Commissie bestaat uit 

twee delen. Ten eerste vindt een vooronderzoek plaats waarbij de Commissie opmerkingen 

kan maken. Indien er ernstige twijfels zijn over de verenigbaarheid dan zal de Commissie in 

tweede instantie een formeel onderzoek opstarten
147

.  De belanghebbende partijen kunnen 

opmerkingen maken die door de Commissie zullen worden onderzocht. Enkel na de 

goedkeuring zal de maatregel mogen worden uitgevoerd. Voor specifieke gevallen zullen 

vrijstellingen worden toegelaten waarbij de kennisgeving nadien gebeurd
148

. Aan artikel 108 

VWEU zijn bepaalde regels verbonden die uitgebreid aan bod  komen in verordeningen. Die 

regels zijn evenzeer bindend voor gemeenten en provincies
149

. Zo moeten de maatregelen 
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allereerst in overeenstemming zijn met de gemeenschappelijke markt. De lidstaten zullen alle 

nodige informatie moeten geven indien dat wordt gevraagd door de Commissie. De 

Commissie zal voor elk geval apart de maximale grens vaststellen voor de toekenning van de 

steun.  De regels die in acht moeten worden genomen bij de toewijzing zijn bedoeld voor de 

staten en niet voor de begunstigde ondernemingen
150

. Bijgevolg verlangt de Commissie dat de 

volledige tekst die de steunmaatregel toekent op het internet verschijnt
151

.  

 

3.4  FISCALE STAATSSTEUN
152 

 

De Commissie heeft in de afgelopen jaren erkend dat er actie moet worden ondernomen om 

de scheepvaart te helpen. Het is de rol van de Commissie om te bepalen of een nationale 

maatregel overeenstemt met de beginselen van het Verdrag, zodat de handel tussen de 

lidstaten niet al teveel verstoord wordt. De middelen die worden gebruikt om het vervoer over 

zee te ondersteunen, zijn in het bijzonder: de belastingsvrijstelling, gunstige rente, 

overheidsgarantie, leningen aan gunstige voorwaarden, maar ook de onrechtstreekse middelen 

zoals de lange termijn contracten tussen de rederij en de banken en het verstrekken van 

aandelenkapitaal door de staat wanneer in gelijkaardige omstandigheden een particuliere 

investeerder dat niet zou doen. Dit zijn allemaal staatssteunmaatregelen. Deze maatregelen 

moeten noodzakelijk, proportioneel en ten gunste van de gemeenschap zijn. 

Ongeveer 30 procent van alle staatshulp door de Commissie wordt toegewezen door middel 

van fiscale maatregelen
153

. Meestal zijn het een of andere belastingsvoordelen in de vorm van 

een afwijking of vrijstelling van de normale belastingsgrondslag of in de vorm van een 

verlening van uitstel van betaling. De regels van fiscaal recht zijn van openbare orde zodat 

elke afwijking of voordeel van betaling, andere dan degene die in normale omstandigheden 
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moeten worden betaald, eerst moet worden onderzocht en daarbij moet gekeken worden of die 

in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht. De fiscale vrijstellingen of 

verminderingen zullen meestal aan de voorwaarden van artikel 107 VWEU voldoen doch 

moet er bijzondere aandacht worden gevestigd op de voorwaarde van selectiviteit. Dit omdat 

de belastingsstelsels van de verschillende lidstaten niet uniform zijn. Er zijn verschillende 

tarieven met betrekking tot de verschillende bronnen van inkomsten. Daarbij zijn die van 

toepassing op verschillende activiteiten waardoor het niet makkelijk is om te bepalen of een 

maatregel selectief is
154

. De maatregel moet niet selectief zijn op alle vlakken om als 

selectieve maatregel te worden beschouwd, het zou te gemakkelijk zijn om een complexe 

maatregel erbuiten te laten. Belastingsverminderingen of -vrijstellingen worden gewoonlijk 

verleend aan bepaalde producten, ondernemingen of een bepaalde bedrijvigheid. Het aantal 

ondernemingen, sectoren, activiteiten, regio’s die door de fiscale maatregel geraakt worden 

speelt geen enkele rol. Wanneer de federale overheid staatssteun verleent ten aanzien van een 

bepaald deel van het land zal dit dikwijls een selectieve maatregel zijn, maar indien een 

provincie of gemeente een bepaalde maatregel wilt invoeren, zal die maatregel op zich niet 

selectief zijn doordat die maar toepasbaar is op een bepaalde regio. Ze zullen aan alle 

voorwaarden van artikel 107 VWEU moeten voldoen, in het bijzonder de voorwaarde van 

selectiviteit. 

Indien er een verschil in behandeling is met betrekking tot de toepassing van een gunstig 

fiscaal tarief of belastingsvrijstellingen op bepaalde producten of activiteiten moeten die 

activiteiten en producten objectief worden aangewezen, anders heeft men te maken met 

staatssteun
155

. Bepaalde overheidssteun voor de opwaardering van een bepaalde regio of 

bepaald product is geen objectieve reden om deze ten opzichte van andere regio’s en 

activiteiten te bevoordelen. 

Verschillende regio’s van lidstaten hebben min of meer fiscale autonomie, deze autonomie zal 

beïnvloed worden door de invoering van de verschillende richtsnoeren. Dit betekent echter 

niet, dat de EU-lidstaten, een discretionaire bevoegdheid hebben om welk systeem dan ook, 

van personen- en vennootschapsbelasting, in te voeren. Ze zijn gebonden aan de algemene 

beginselen van het verdrag, in het bijzonder dat er geen discriminatie mag gebeuren tegenover 

onderdanen en kapitaal van andere lidstaten en dat er geen belemmering mag zijn, van welke 
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aard ook, aan de levering van goederen en diensten. De richtsnoeren treffen de overheidssteun 

van de federale overheid tot die van de gemeenten. Ook al stellen die autoriteiten de 

grondslag van het tarief vast, ze zullen vergelijkbare producten en bedrijvigheden gelijk 

moeten behandelen door eenzelfde tarief erop toe te passen. 

Fiscale steun is een vorm van operationele hulp
156

. Operationele hulp is te definiëren als steun 

die rechtstreeks de productiekosten verlicht en die de verkoopprijzen subsidieert, zonder 

geassocieerd te worden met investeringen of het scheppen van arbeidsplaatsen en waarbij aan 

de begunstigde geen tegenprestatie wordt gevraagd. Het Europees Hof van Justitie heeft het 

gedefinieerd als steun die wordt verleend zonder specifieke voorwaarden en uitsluitend op 

basis van, door de steun, gerealiseerde producten en geleverde diensten
157

. Een voorbeeld van 

operationele hulp is steun voor investering in de modernisering van de uitrusting
158

. 

Operationele hulp is in het algemeen niet toegestaan, enkel in drie gevallen mag die wel 

verleend worden. Dit is verboden om de ondernemingen aan te zetten om verder te investeren 

en te ontwikkelen, wat niet het geval zou zijn indien ze niet of minder zouden moeten 

concurreren met andere bedrijven, aangezien dit gebeurt indien ze genieten van staatssteun. 

Een andere reden om geen goedkeuring te geven aan operationele hulp is de moeilijkheid om 

de aard van het bedrag te kwalificeren als fiscaal en daarbij is het verlenen van fiscale steun 

afhankelijk van de toekomstige opbrengst van de begunstigde onderneming. De steun die 

wordt verleend voor de bevordering van de uitvoer van goederen naar andere lidstaten, is 

absoluut verboden. Zelfs in situaties waar operationele hulp is toegestaan. De  

investeringshulp voor regionale ontwikkeling (artikel 107, derde lid, a VWEU), de 

vermindering van milieubelasting en hulp voor het maritiem vervoer en voor scheepsbouw 

worden vrijgesteld van het verbod
159

.  

De richtsnoer over de regionale staatssteun benadrukt dat de steun kan worden verleend om 

een startend project te helpen bij zijn oprichting, maar enkel wanneer andere middelen van 

steun niet effectief helpen en indien de operationele hulp een directe impact heeft op de 

regionale ontwikkeling.  
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De achterliggende reden van het verlagen van de milieubelasting is om ondernemingen, die 

deze dragen, internationaal competitief te houden. De belastingsvermindering is een tijdelijke 

maatregel, die moet worden afgeschaft wanneer de ondernemingen de verontreiniging van het 

milieu verminderen door meer milieuvriendelijk technologie te gebruiken. 

De operationele steun aan scheepvaart is normaal verboden in de Europese Unie maar de 

operationele steun in de vorm van een vermindering van bepaalde lasten die een bedrijf 

normalerwijze draagt, is wel toegestaan. Dit betekent echter niet dat alle verliezen van 

inkomsten door de overheidsdienst een fiscale steunmaatregel betekent. De  algemene regel 

kan buiten het toepassingsgebied van artikel 107 VWEU vallen. Daarenboven kan het een 

gevolg zijn van een regelgevende maatregel door de regering ingevoerd die inherent is aan het 

belastingsstelsel. De regelgevende maatregelen zelf vallen ook buiten het toepassingveld van 

artikel 107 VWEU 
160

. 

Onder andere verminderingen van de verschuldigde belasting, de fiscale steun en nog een 

aantal andere maatregelen zijn in de scheepvaartsector toegelaten onder welbepaalde 

voorwaarden. Zoals al meermaals aangegeven zijn de redenen om de operationele hulp in de 

scheepvaart toe te laten de volgende: 

- om de tewerkstelling in de Europese Unie te waarborgen; 

- om de maritieme knowhow en de ontwikkeling van de maritieme vaardigheden te 

behouden en verbeteren; 

- om een veilig, efficiënt, beveiligd en milieuvriendelijk zeevervoer te voorzien; 

- om het hervlaggen naar nationale registers aan te moedigen
161

. 

De exploitatie van een schip is gesegmenteerd door verschillende bedrijven, vaak gevestigd in 

verschillende landen, waardoor het moeilijk is te bepalen wie de begunstigde is. Welk 

segment van deze exploitatie van een schip belangrijker is voor de Europese economie, en de 
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Europese scheepvaart is het bijzonder, en voor de ontwikkeling van de  knowhow is moeilijk 

te bepalen
162

. 

De Commissie heeft de opdracht om goedkeuring te geven aan de steunmaatregelen, die 

zonder haar toestemming niet mogen worden uitgevoerd. Deze maatregelen moeten eerst ter 

kennisgeving en ter goedkeuring aan de Commissie worden voorgelegd. De steun was 

onwettig indien dit niet gebeurde. De lidstaten waren verplicht om deze steun terug te 

vorderen indien die onrechtmatig gegeven was. Het Europees Hof van Justitie heeft 

geoordeeld dat de Commissie bevoegd is, krachtens het toenmalig artikel 88 EG-verdrag 

(artikel 108 VWEU), om de steun van een lidstaat te doen intrekken en is daarenboven 

bevoegd om de terugbetaling van de steun te eisen
163

. In verschillende arresten werden 

lidstaten veroordeeld omdat zij de beschikkingen van de Commissie niet hadden uitgevoerd
164

. 

De beschikking beviel de lidstaten om de steunmaatregel terug te vorderen maar die beschikte 

niet over de gepaste middelen om dit te doen. Gevolg was dat de lidstaten het enkel meldden 

aan de Commissie, zonder verdere acties. Bij de uitvoering van de terugvordering verplichting 

moeten de Commissie en de lidstaten samenwerken indien deze laatste moeilijkheden 

ondervindt bij de terugvordering.  

Voorheen werd de maritieme sector als het ware afgeschermd van de regels inzake staatssteun, 

maar de verschillende richtsnoeren brachten daar verandering in. De Commissie is reeds 

verschillende keren moeten tussenkomen omdat in de maritieme sector de staatssteunregels 

niet werden nageleefd. 

Veel lidstaten hebben een tweede register, of internationaal register, opgericht in de jaren 80. 

Hierbij is het belangrijk te weten of deze registers als staatssteun te beschouwen zijn, hetgeen 

verboden is door artikel 107 VWEU. In de Sloman Neptune Case werd geoordeeld dat het 

Duitse internationaal register in overeenstemming was met het verbod van artikel 92 ( 107 

VWEU) 
165

. De feiten waren de volgende; de scheepseigenaars van schepen die in het Duits 

internationaal register waren ingeschreven, werden toegelaten om bemanning, aan boord van 

een schip, aan te nemen die niet de Duitse nationaliteit droegen evenmin in Duitsland 
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Neptun Schffahrts, 17 maart 1993, Jur. 1993, 887. 
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gedomicilieerd waren. De arbeidsvoorwaarden en lonen vielen niet onder het Duitse recht 

waardoor deze bemanning tewerkgesteld waren onder de voorwaarden van een lokaal 

arbeidscontract en dus niet onder de Duitse CAO’s vielen. De ondernemingsraad weigerde de 

aanwerving van de bemanning goed te keuren omdat de lonen van deze buitenlandse 

zeevarenden 20 procent onder de Duitse grens lagen. Deze ondernemingsgraad voerde voor 

de Duitse rechtbank van Bremen aan dat de voordelen die de onderneming maakt, door 

buitenlandse zeevarenden aan te nemen, als een steunmaatregel te beschouwen is en dat dit 

verboden is door artikel 92 (artikel 107 VWEU). De rechtbank verwees deze zaak naar het 

Europees Hof van Justitie. Het voordeel werd niet aanzien als een financiële last voor de staat 

of een instelling onder diens controle, het gaf enkel de mogelijkheid om buitenlandse 

zeevarenden aan te nemen met een loon onder het gemiddelde Europees loon. De bijkomende 

voordelen van het minder betalen van sociale zekerheid en belastingen waren inherent aan de 

toelating om de bemanning aan een laag loon tewerk te stellen, daarbij worden de contractuele 

verhoudingen slechts gewijzigd. De verschillen tussen de rederijen die buitenlandse 

bemanning in dienst nemen en de andere rederijen die dit niet doen, is inherent aan dit stelsel 

en is geen bijkomend voordeel van de staat aan die ondernemingen. Het stelsel voor 

collectieve onderhandelingen was voor Duitse onderdanen en inwoners, en dus niet 

toepasselijk voor niet-communautaire onderdanen
166

. 

Het arrest is merkwaardig te noemen omdat die het arrest van 1974 lijkt te vergeten, waarbij 

de Italiaanse regering een gedeeltelijke vrijstelling toeliet van de sociale lasten van de 

onderneming van een bijzondere bedrijfstak. Dit moest worden beschouwd als een staatssteun 

omdat de onderneming gedeeltelijk werd vrijgesteld van de lasten die ze normalerwijs zou 

dragen indien het algemeen stelsel van sociale voorzieningen toegepast zou worden. Het Hof 

stelde dat elke maatregel die dient om een onderneming van een bepaalde sector vrij te stellen 

van lasten die voortvloeien uit het toepassen van het algemeen systeem, zonder dat deze 

vrijstelling gerechtvaardigd is door de opzet of aard van dit systeem is, een steunmaatregel 

is
167

. Het selectief karakter van een maatregel kan worden gevonden door naar de opzet of 

naar de aard van het stelsel.  

                                                             
166 A. BIONDI, P. EECKHOUT en J. FLYNN, The law of state aid in the European Union, Offord, Oxford 
University Press, 2004, 27-28; L. RUBINI, The definition of subsidy and state aid: WTO and EC law in 
comparative perspective, Oxford, Oxford University Press, 2009, 310-311. 
167HvJ 173/73, Italië v. Commissie, 2 juli 1974, Jur. 1974, 709; HvJ 241/94, Franse Republiek v. Commissie 
van de Europese Gemeenschap, 26 september 1996, Jur. 1996, 4551; C.H. BOVIS, “The application of state 
aid rules to the European Union transport sectors”, Colum. J. Eur. L. (11) 2004-2005, 574. 
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Men moet vooral kijken naar de gevolgen die zo een maatregel heeft, om deze als staatssteun 

te kwalificeren en niet naar zijn aard of politieke initiatieven
168

. Deze hulp mag de vorm 

aannemen die de lidstaten willen
169

. 

Het begrip steunmaatregel is ruimer dan een subsidie, het gaat veeleer om hulp in het 

algemeen. Volgens het Hof is een steunmaatregel niet enkel een positieve prestatie vanwege 

de overheid maar ook elke wijze van tussenkomst, in welke vorm ook, die de lasten 

verlichting die een onderneming normaal zou dragen, ze zijn van gelijke aard en hebben 

dezelfde gevolgen als subsidies in de strikte zin van het woord
170

. De Commissie heeft de 

definitie van het Hof overgenomen in een beschikking en het als een voordeel die de 

begunstigden verwerven door de verlichting van lasten die hij normaal zou dragen, 

gedefinieerd
171

. 

In latere arresten heeft het Hof bepaalt dat elke belastingsvrijstelling van de overheid aan een 

onderneming de financiële positie van de onderneming verbetert tegenover een onderneming 

zonder vrijstelling
172

. Deze vrijstelling is als steun in de zin van artikel 107 VWEU te 

beschouwen. Hoewel deze vrijstelling geen overdracht van staatsmiddelen inhoudt, ziet de 

overheid wel af van middelen waarop zij normaal recht op zou hebben. Doordat die 

ondernemingen een meer gunstige positie hebben dan hun concurrenten, zijn de volgende 

belastingsvrijstellingen en verminderingen staatssteun:  

- Vermindering van de belastingsgrondslag 

- Verlaging van het tarief van de belasting 

- Uitstel, opheffen of herschikken van de belastingschuld  

- Sociale premies 

- Voordelen aan aandeelhouders 

                                                             
168 HvJ 173/73, Italië v. Commissie, 2 juli 1974, Jur. 1974, 709. 
169HvJ 30/59, De gezamenlijke steenkoolmijnen in Limburg v. hoge autoriteiten, 23 februari 1961, Jur. 1961, 
3. 
170 B. PEETERS, Europees belastingsrecht, Brussel, Larcier, 2005, 177-178; N.E. FARANTOURIS, European 
integration and maritime transport, Brussel, Bruylant, 2003, 391-392. 
171 Beschikking 71/295/EEG van de Commissie van 23 juli 1971 betreffende belastingsvrijstelling vervat 
in de Duitse wet van 28 december 1968, verlengd op 23 december 1970, houdende invoering van een 
belasting op het goederenvervoer over de weg, Pb. L 179/37, 9 augustus 1971; HvJ 30/59, De gezamenlijke 
steenkoolmijnen in Limburg v. hoge autoriteiten, 23 februari 1961, Jur. 1961, 3; T. JORIS, Nationale 
steunmaatregelen en het Europees gemeenschapsrecht, Antwerpen, Maklu, 1994, 51-53;; N.E. FARANTOURIS, 
European integration and maritime transport, Brussel, Bruylant, 2003, 391-392. 
172 HvJ 387/92, Banco de Crédito Industrial SA (Banco Exterior de Espana SA) v. Ayuntamiento de Valentia, 
15 maart 1994, Jur. 1994, 877; HvJ 6/97, Italiaanse Republiek v. Commissie van de Europese Gemeenschap, 
19 mei 1999, Jur. 1999,  2981; N. E. FARANTOURIS, European integration and maritime transport, Brussel, 
Bruylant, 2003, 392. 



57 
 

Elke subsidie of belastingsvrijstelling die de staat toestaat aan de scheepseigenaars die hun 

schepen laten registreren in internationale registers hebben een invloed op de tussenstaatse 

handel. Het is evenwel gerechtvaardigd dat zij mogen genieten van voordelen om te kunnen 

concurreren met reders die hun schepen in FOC registreren maar tegelijkertijd zullen die 

voordelen aan reders de concurrentie verstoren ten opzichte van andere communautaire reders. 

Aangezien de belastingsvrijstellingen en de verminderde sociale zekerheidsbijdrage als 

staatssteun worden beschouwd, zullen we moeten kijken of de uitzondering op het verbod van  

het Verdrag van toepassing kunnen zijn. In bijzonder of deze onder de uitzondering van 

artikel 107, derde lid, c VWEU vallen, dit zijn maatregelen die de ontwikkeling van bepaalde 

vormen van economische activiteit of die van regionale economieën vergemakkelijken. De 

vereiste dat de steun in overeenstemming is met de gemeenschappelijke markt is nauwelijks 

voldaan in het geval van de internationale register. Indien de positie op de markt van een 

onderneming, die voordelen krijgt, versterkt ten opzichte van de concurrerende 

ondernemingen op deze zelfde markt dan is die positie versterkt door het verkrijgen van die 

staatshulp.   

 In de late jaren 70 heeft het Hof in de zaak Philip Morris als voorwaarde gesteld dat er een 

verbetering moet zijn in de wijze waarop de economische activiteit wordt uitgevoerd
173

. Zo 

kan de steun die wordt verleend aan een rederij in tijden van crisis niet beschouwd worden als 

een ontwikkeling van een economische activiteit. De steun moet leiden tot een duurzaam 

voortbestaan van het bedrijf door rationaliseren van de industrie op basis van realistische 

verwachtingen van de markt, zodat die later op eigen verdienste kan verder bestaan. Dit is niet 

het geval bij internationale registers. Deze heeft enkel het voortbestaan van de 

scheepsindustrie in die lidstaat tot doel
174

. 

De commissie kan de impact van de steun niet op voorhand bepalen, zo kan een 

belastingsverlaging bij een onderneming die veel winst maakt resulteren in een grote 

hoeveelheid steun, maar kan een belastingsverlaging die geen of bijna geen winst maakt 

evenwel resulteren in geen of quasi geen winst. Het bedrag van de steun wordt bepaald door 

de toekomstige rentabiliteit van de onderneming. Het is dan ook moeilijk op voorhand te 

                                                             
173 HvJ 730/79, Philip Morris Holland BV v. Commissie van de Europese Gemeenschap, 17 september 1980, 
Jur. 1980, 2671; P. NIKOLAIDES, M. KEKELEKIS en P. BUYSKES, State aid policy in the European Community: a 
guide for practitioners, Den Haag, Kluwer Law International, 2005, 34; N.E. FARANTOURIS, European 
integration and maritime transport, Brussel, Bruylant, 2003, 393; C.-D. EHLERMANN, “State aid under 
European Community competition law, Fordham Int’l L. J. (18) 1994-1995, 417. 
174COM(96)81 def., Towards a new maritime strategy, 13 maart 1996; Richtlijn 98/27/EG betreffende de 
staatssteun aan de maritime vervoer, Pb. L 205/5, 5 juli 1997; N.E. FARANTOURIS, European integration 
and maritime transport, Brussel, Bruylant, 2003, 393. 
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bepalen hoeveel het bruto zal opleveren. Zo is het effect en de doeltreffendheid van de 

gegeven steun moeilijk te bepalen. Daarenboven wordt de steun normaal verleend zonder dat 

er een tegenprestatie tegenover staat. Er is bijgevolg geen vereiste dat de begunstigde een 

andere aanpak zou moeten nemen ten gunste van het algemeen belang. De operationele steun 

die een onderneming krijg om te helpen bij de lasten die de onderneming in haar dagelijkse 

management zou moeten dragen, kunnen verenigbaar zijn met artikel 107 VWEU.  

3.5  EUROPESE RICHTSNOEREN 
 

De richtsnoeren geven drie soorten staatssteun aan het maritiem transport: de fiscale steun aan 

rederijen en zeevarenden, investeringssteun en opleidingssteun. Alle hulp die aan de 

maritieme sector wordt verleend moet in het algemeen voldoen aan voorwaarden. Zo mag de 

hulp niet ten koste zijn van andere lidstaten, moet de hulp doorzichtig (transparant) verleend 

worden en tot het noodzakelijkste beperkt worden. Daarbij mag de tussenstaatse handel niet 

verstoord worden indien het ook het gemeenschappelijk belang schaadt. Wat het laatste 

betreft, wordt door de Commissie niet verwacht dat de lidstaten bij het verlenen van hulp 

moeten bewijzen dat de maatregel de handel niet verstoord. De lidstaten blijken eenzelfde 

benadering te hebben voor het verlenen van staatssteun, zo zullen verschillende lidstaten het 

tonnagebelastingstelsel van andere lidstaten overnemen. 

De volgende soorten van steun worden vermeld in de richtsnoeren, deze lijst is niet limitatief; 

- Verlaagd tarief of afschaffen van de vennootschapsbelasting 

- Versnelde afschrijving van investeringen in schepen 

- Niet belasten van bepaalde winsten bij de verkoop van schepen  

- Tonnagebelasting
175

 

Een belasting kan normaal niet worden aangemerkt als staatssteun omdat het geen voordeel is. 

Desalniettemin wordt een specifieke belasting in een welbepaalde bedrijfssector wel als 

voordeel aangemerkt, zoals tonnagebelasting in de scheepvaartsector, omdat een vast bedrag 

aan belasting wordt betaald, ongeacht of de onderneming winst of verlies maakt. Dit stelsel 

van belastingsheffing kan leiden tot staatssteun wanneer het voordeliger is dan de standaard 

methode van belastingheffing.  

                                                             
175A. ANTAPASSIS, L.I. ATHANASSIOU en E. ROSAEG, Competition and regulation in shipping and shipping 
related industries, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 232. 
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Van het maritiem transport zijn drie hoofdfuncties af te leiden. Het eerste is het commercieel 

beheer van de schepen, het tweede is technisch beheer van de schepen ( bewijsschriften van 

het schip, verzekeringen, etc.) en als laatste het beheer van de bemanning zoals de 

arbeidscontracten, het vernieuwen van de bemanning, etc. Indien het beheer van het schip niet 

het commercieel beheer inhoudt dan moeten de twee andere functies zeker beheerd worden. 

Dat is belangrijk indien men tonnagebelasting wil toepassen bij bareboat charters en bij de 

vraag of dit mogelijk is bij time charters
176

. Zo kunnen ondernemingen genieten van 

tonnagebelasting indien ze ofwel het technisch beheer als het beheer van de bemanning 

voeren ofwel enkel het commerciële beheer voeren. Dit is enkel op voorwaarde dat de 

tonnage van deze schepen niet vier keer de tonnage overschrijdt van schepen die alle drie de 

beheren runnen
177

. 

Deze richtsnoeren gelden zowel voor het vervoer van personen als voor het vervoer van 

goederen  

- tussen elke haven van een lidstaat en elke haven van een ander lidstaat 

(offshore havens); 

- tussen elke haven van een lidstaat en elke haven (of offshore (installation)) van 

derde landen 

 

Het vervoer moet hoofdzakelijk op zee plaatsvinden om van het fiscaal gunstig regime of van 

de tonnagebelasting te genieten. De reikwijdte van de werkingssfeer van de bepaling kan niet 

worden uitgebreid tot alle diensten die samenhangen, of als bijkomstige of ondersteunende 

dienst verbonden zijn, met het verrichten van zeevervoerdiensten binnen de lidstaten
178

. 

Hieruit volgt dat de sleepdiensten niet onder artikel 2 van de verordening nr. 3577/92 vallen. 

De sleepboot zelf is niet het vervoerende voertuig maar verleent enkel hulp bij de verplaatsing 

van vervoerstuigen die wel passagiers of goederen vervoeren. Evenwel is de fiscale 

vrijstelling uitgebreid tot andere activiteiten zoals de baggeractiviteiten en het leggen van 

kabels, in zover ze activiteiten vormen die met de maritieme activiteiten overeenstemmen met 

de richtsnoeren. Het wordt door de Commissie gedoogd dat het vervoer van materialen van 

een haven naar een bouwplaats op zee, als maritiem transport wordt beschouwd. 

                                                             
176 Bareboat charter: een niet-volledig uitgerust en een niet-bemand schip wordt verhuurd aan een 
bevrachter; Time charter: een volledig uitgerust en bemand schip wordt ter beschikking gesteld voor een 
overeengekomen duur van een bevrachter voor het verrichten van het vervoer . 
177 Zie later 
178 HvJ 251/04, Commissie van de Europese Gemeenschap v. Griekenland, 11 januari 2007, Jur. 2007, 84. 
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De hoofdvestiging van de onderneming, de vestiging van de ondernemingsraad moet zich in 

een lidstaat bevinden. 

De Commissie heeft ook bedenkingen bij de samenhang van de tonnagebelasting met de 

aftrek van sociale premies en van de bijdragen voor ziektekostenverzekering. De 

tonnagebelasting is gebaseerd op notionele winst en niet de reële winst. Indien de 

scheepseigenaars kunnen genieten van de tonnagebelasting dan zouden die niet mogen 

genieten van aftrekken, die bij toepassing van het normale belastingstelsel gelden. Het 

tonnagestelsel werd ontworpen om het normaal belastingstelsel te vervangen en niet om die 

aan te vullen
179

. 

Indien er goedkeuring wordt gegeven aan een tonnagebelasting door de Commissie, zullen de 

lidstaten die verplicht moeten toepassen voor 10 jaar. Er zijn weliswaar uitzonderingen op 

deze regel
180

. 

3.5.1 STAATSSTEUNRICHTSNOER 1989  

 

Zolang er geen Europese regels golden in verband met staatssteun voor de scheepvaart zijn de 

lidstaten die zelf gaan introduceren om hun maritieme belangen te verdedigen. De lidstaten 

zagen dat steeds meer scheepseigenaars hun schepen in derde niet-communautaire landen 

lieten registreren. Bijgevolg namen sommige lidstaten in de jaren ‘70 en ‘80 een fiscaal 

gunstig regime aan met betrekking tot de zeevaartindustrie. Omdat de lidstaten tot nu toe nog 

altijd over een fiscale soevereiniteit beschikken, kunnen die zelf hun belastingsstelsel kiezen 

die zij het meest geschikt achten voor hun economie. Deze fiscale maatregelen, en 

daarenboven die van technische, sociale en economische aard, weken van lidstaat tot lidstaat 

af, afhankelijk van in hoeverre de scheepvaart belangrijk is voor de respectievelijke lidstaat en 

naargelang hun houding tot staatshulp. Veel lidstaten creëerden tevergeefs een tweede register 

en versoepelden de regels in verband met de nationaliteit van de bemanning. De Commissie 

heeft zich op de regels in verband met de staatssteun gebaseerd om die verschillende vormen 

van maatregelen, die storend werken,  aan te pakken.  

 De Europese Unie is dan eindelijk tot het besef gekomen om op te treden tegen deze tendens 

en heeft zijn eerste richtsnoer over staatssteun in 1989 opgesteld, dit was in het kader van the 

                                                             
179A. ANTAPASSIS, L. I. ATHANASSIOU en E. ROSAEG, Competition and regulation in shipping and shipping 
related industries, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 200. 
180 Zie later 
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financial and fiscal measures concerning shipping operations with ships registered in the 

Community
181

. 

Het was haar opdracht om de eerlijke concurrentie tussen de lidstaten te garanderen, die was 

namelijk verstoord omdat in de lidstaten verschillende maatregelen golden. Het beleid moest 

de aantrekkingskracht van de nationale registers doen terugkeren. 

Het oogmerk bij het opstellen van de verschillende richtsnoeren in verband met de staatssteun 

was toen vooral gebaseerd op de tewerkstelling en het behoud van zoveel mogelijk schepen in 

Europa. Deze doelstellingen moesten bereikt worden door de  kostenkloof tussen landen met 

open registers en landen zonder, te verminderen. Door een communautaire aanpak moesten 

deze doelstellingen bereikt worden
182

. 

De opzet van de richtsnoer van 1989 was om algemene voorwaarden op te leggen voor de 

staatssteun, als die verenigbaar is met de interne markt. Daarenboven moest de richtsnoer een 

gemeenschappelijk kader creëren om eenheid te krijgen tussen de verschillende maatregelen 

van de diverse lidstaten.  In de richtsnoer werd een methode opgenomen die een grens stelde 

aan de impact van die steunmaatregel. Het concept was om de lidstaten de mogelijkheid te 

geven om staatssteun te verlenen om het verschil in de kosten te verkleinen tussen schepen die 

geregistreerd staan in nationale registers en de schepen die varen onder goedkope vlaggen
183

. 

Deze grens was gebaseerd op een kostenhandicap (cost handicap), van een schip van een 

lidstaat met lage arbeidslonen op de wereldmarkt of van een schip die onder een goedkope 

vlag vaart. Voor de berekening van de formule werden de lidstaten Cyprus en Portugal 

gebruikt, omdat die de laagste arbeidskosten hebben in de Europese Unie
184

. Na vijf jaar 

gebruik te maken van deze formule werd de drastische uitvaart echter geen halt toegeroepen. 

De Europese Commissie moest meer inspelen op de specifieke behoeften van de scheepvaart 

en de gewijzigde richtsnoeren moesten de grens van de staatssteun verder verfijnen. Het plan 

was om een onderscheid te maken tussen hulp onderworpen aan een bepaalde grens en hulp 

waar geen grens aan wordt vastgesteld. 

Steun verbonden aan een bepaalde grens: 

                                                             
181 SEC(89)921 def., The financial and fiscal measures concerning shipping operations with ships registered 
in the Community, 3 augustus 1989.  
182C.H. BOVIS, “The application of state aid rules to the European Union transport sectors”, Colum. J. Eur. L. 
(11) 2004-2005, 587. 
183 R. COLEMAN, P. ASPDEN en P. BONASSIES, Shipping law faces Europe, Antwerpen, Maklu, 1995, 32; B. 
SPRINGAEL, “EC guidelines on state aid to maritime transport and Belgian tax measures”, intertax (33), 
Kluwer Law International, 2005, 230. 
184 Richtlijn 98/27/EG betreffende de staatssteun aan de maritime vervoer, Pb. L 205/5, 5 juli 1997. 
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- directe hulp die de operationele kostenkloof verminderde en in 

overeenstemming is met het gemeenschappelijk belang; 

- hulp of steun om redenen van openbare dienst en fiscale middelen om de 

concurrentiepositie te verbeteren; 

- hulp of steun voor personeelskosten, repatriëring. 

Steun niet onderworpen aan een grens: 

- steun voor herstructurering; 

- reddingssteun; 

- investeringssteun; 

- steun voor opleiding; 

- structurele hulp door middel van kapitaalinbreng, leningen, garanties; 

- regionale hulp en hulp van sociale aard
185

. 

De richtsnoer van 1989 bleek achteraf weinig effectief te zijn aangezien de daling van de 

registratie van de communautaire vloot zich bleef verder zetten. In het document  ‘towards a 

new maritime strategy’ van 1996 werd voor een nieuwe aanpak gepleit over de toekenning 

van staatssteun voor het zeevervoer
186

.  Bijgevolg achtte de Commissie een tweeledige 

strategie nodig om de Europese vloot weer actief te laten meedraaien: 

- actie om de veiligheid en eerlijke concurrentie te garanderen in de 

internationale markt  

- een communautair kader voor de verbetering van het concurrentievermogen 

van de Europese scheepvaart
187

. 

3.5.2 STAATSSTEUNRICHTSNOER 1997188 

 

Deze strategie leidde tot de richtsnoer van 1997 bestaande uit een aantal wijzigingen en 

verduidelijkingen ten opzichte van de richtsnoer van 1989. Deze richtsnoer is nog steeds van 

toepassing op sociale en fiscale vrijstellingen voor zeevarenden die werken op schepen die in 

                                                             
185 R. COLEMAN, P. ASPDEN en P. BONASSIES, Shipping law faces Europe, Antwerpen, Maklu, 1995, 32-33. 
186 A. ANTAPASSIS, L. I. ATHANASSIOU en E. ROSAEG, Competition and regulation in shipping and shipping 
related industries, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 219; Mededeling van de Commissie C (2004) 
43, Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer, Pb. C 13/3, 17 januari 2004. 
187 E. SELKOU, M. ROE, Globalisation, Policy and shipping: fordism, post-fordism and the European Union 
maritime sector, Cheltenham, Edward Elgar, 2004, 119. 
188 Richtlijn 98/27/EG betreffende de staatssteun aan de maritime vervoer, Pb. L 205/5, 5 juli 1997.  
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een lidstaat van de Gemeenschap geregistreerd zijn. De staatshulp die wordt verleend aan de 

scheepsbouw is niet opgenomen in de richtsnoer. 

Zij bevat richtsnoeren ten aanzien van: 

- Fiscale en sociale maatregelen om de concurrentie te verbeteren (in het 

bijzonder de fiscale behandeling van de rederijen en de arbeidskosten); 

- Aflossen van de bemanning aan boord van een schip; 

- Investeringssteun; 

- Regionale steun; 

- Opleidingssteun; 

- Herstructureringssteun; 

- Verplichting van openbare dienstverrichting. 

Ze is verder toepasbaar op schepen die zich in een register van een lidstaat inschrijven. Echter, 

in bepaalde uitzonderlijke gevallen, wordt staatssteun verleend aan schepen die niet 

ingeschreven staan in een communautair register of aan schepen die hoewel ingeschreven in 

een communautair register, niet volledig onder toepassing van het Europees recht vallen. 

Communautaire registers zijn registers die onder de toepassing van het recht van een lidstaat 

vallen, dit zijn zowel nationale registers als tweede registers. Registers, die niet te 

beschouwen zijn als communautaire registers, zijn degene waar het Europees recht, geheel of 

gedeeltelijk, niet toepasbaar is. Hier gaat het om registers zoals die van Kerguelen, 

Nederlandse Antillen. 

De grootste vernieuwing was de invoering van de tonnagebelasting, eerst in Griekenland 

daarna gevolgd door andere lidstaten. De Commissie heeft de mogelijkheid geboden om twee 

belastingsopties te geven aan de reders: belasting van de winst aan een vast tarief ofwel de 

tonnagebelasting
189

. 

Tot 1997 ontsnapten de directe belastingen aan de controle op de toepassing van de 

staatssteunregels van de Europese Gemeenschap. Door middel van een gedragscode moest 

men kunnen nagaan of de nationale fiscale maatregelen concurrentieverstorend werkten. De 

gedragscode voor de belastingsheffing op ondernemingen is uiteengezet in de conclusies van 

de Raad van Economische Zaken en Financiën van 1 december 1997
190

. De code is juridisch 

                                                             
189 C.H. BOVIS, “The application of state aid rules to the European Union transport sectors”, Colum. J. Eur. L. 
(11) 2004-2005, 589; 
190  W. SCHÖN, “Taxation and state aid law in the European Union”, Common M. L.  Rev. (36) 1999, 912. 
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niet bindend. De lidstaten namen zich voor om de bestaande fiscale maatregelen die 

schadelijke belastingsconcurrentie vormen, uit te schakelen en onthielden zich van het nemen 

van dergelijke maatregelen in de toekomst. Als onderdeel van de toezegging van de 

gedragcode inzake de belastingsregeling voor ondernemingen, heeft de Commissie er zich toe 

verbonden richtsnoeren te publiceren over de toepassing van de staatssteunregels op 

maatregelen met betrekking tot de directe belasting voor ondernemingen. Een jaar later, in 

1998, heeft de Commissie een mededeling uitgebracht over de toepassing van de 

staatssteunregels op maatregelen betreffende de directe belasting voor ondernemingen inzake 

staatssteun
191

. Sindsdien heeft de Commissie, samen met het Hof van Justitie, de rol van de 

fiscale maatregelen die toegekend worden voor de verlening van staatssteun beklemtoond
192

. 

Tussen 1999 en 2003 heeft de Commissie nationale fiscale maatregelen onderzocht zoals in 

Spanje en Gibraltar, die tot een rechtszaak in eerste aanleg hebben geleid. Al deze nationale 

maatregelen zijn strijdig bevonden met artikel 107 VWEU. Het landschap van de directe 

belasting is in een paar jaar heel snel veranderd. Het is nu duidelijk dat de regels in verband 

met staatssteun van toepassing zijn op nationale fiscale maatregelen, maar vooral ook dat de 

regels inzake staatssteun de fiscale autonomie van de lidstaten beperken.  

Op 22 maart nam de Raad een resolutie aan die de regels van artikel 108 VWEU verder 

uiteenzette.
193

  Ze codificeerde de gevestigde praktijken en de rechtspraak van het Hof  en 

definieerde het begrip staatssteun
194

. De procedurele kant van de staatscontrole werd erin 

opgenomen. Om ervoor te zorgen dat de regels inzake staatssteun correct en doeltreffend 

toegepast worden, heeft de Commissie de mogelijkheid gekregen om een beschikking te 

herroepen indien deze gebaseerd was op onjuiste informatie. Om de procedure wat te 

versnellen en rechtsonzekerheid te vermijden, werd er een tijdslimiet ingesteld waarin een 

definitieve beschikking moet worden genomen na het inleiden van de procedure. Vanaf de 

inleiding van procedure mocht er niet meer dan 18 maanden verstreken worden 

In de richtsnoer wordt er een uiteenzetting van de regels weergegeven. De rechten en plichten 

van de begunstigden worden erin opgenomen zodat niet enkel de nationale autoriteiten hun 

rechten kennen, maar ook de ondernemingen en andere begunstigden. De doelstellingen van 

                                                             
191 Mededeling van de Commissie over de toepassing van de staatssteunregels op maatregelen betreffende 
de directe belasting voor ondernemingen, C 384/3, 10 december 1998. 
192 A. BIONDI, P. EECKHOUT en J. FLYNN, The law of the state in the European Union, Oxford, Oxford 
University Press, 2004, 207. 
193 Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing 
var artikel 93 van het EG-verdrag, Pb. L 83/1, 27 maart 1999. 
194 Zoals hierboven besproken 
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het bevorderen van een veilige en concurrerende communautaire vloot met het hoogst 

mogelijk aantal zeevarenden afkomstig uit de Gemeenschap blijven gelden, maar de middelen 

om deze doelstellingen te bereiken vragen naar directe acties die nauwer verbonden zijn met 

het specifiek aspect van de scheepvaart dan de indirecte methode van de hypothetische 

operationele kostenkloof. Inzake de grenzen die de Commissie heeft willen invoeren tijdens 

de eerste richtsnoer van 1989, bleek deze methode moeilijk toe te passen omdat die rekening 

moest houden met de verschillende omvang van schepen, de productiviteit, bemanning en de 

winst die een rederij maakt. Er werd besloten om een alternatieve benadering te gebruiken om 

de intensiteit van de steunmaatregelen te beperken
195

. Sommige zijn voorstanders voor een 

belastingsvermindering terwijl anderen liever directe terugbetaling van bepaalde belastingen 

zien. Gezien het gebrek aan harmonisatie tussen de verschillende Europese belastingsstelsels, 

zijn de twee alternatieven mogelijk. Deze twee benaderingen kunnen in bepaalde gevallen 

gecombineerd worden. 

In het witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing van de 

artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag, wil de Commissie in de toekomst de administratieve 

lasten van de ondernemingen verlichten door de aanmeldingsverplichting geleidelijk af te 

schaffen
196

. Daarbij komt de nadruk te liggen op de controle die achteraf gebeurt en niet meer 

vooraf. De voorafgaande controle vertoont een aantal tekortkomingen, het aanmelden weegt 

zwaar op hun commercieel beleid en veroorzaakt hoge kosten. Het opstellen van de 

aanmelding, het verzamelen van de gegevens en de bijkomende informatie die van hun werd 

gevraagd vergen veel werk van de ondernemingen. De Commissie zou werken met een 

systeem van wettelijke uitzonderingen waardoor de bewijslast wordt omgekeerd. De controle 

op misbruiken kan niet efficiënt door de Commissie worden uitgevoerd omdat die te veel 

werk heeft met de aanmeldingen goed te keuren. Deze aanmeldingen zelf leiden bijna nooit 

tot een verbodsbeschikking. 

3.5.3 STAATSSTEUNRICHTSNOER 2004 

 

De lidstaten die steunmaatregelen hebben ingevoerd, in de vorm van belastingsvermindering, 

zijn er in geslaagd de schepen, geregistreerd in communautair register, in deze registers te 

houden en hebben de herregistratie van een aantal schepen in een nationaal register 

                                                             
195 Richtlijn 98/27/EG betreffende de staatssteun aan de maritime vervoer, Pb. L 205/5, 5 juli 1997. 
196 COM(1999)101, Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing van de 
artikelen 85 en 86 van het EG-verdrag, programma van de Commissie nr. 99/027, 28 april 1999. 
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bewerkstelligd. Tussen 1989 en 2001 is er een sterke daling waargenomen van het aantal 

geregistreerde schepen. Door de genomen maatregelen, volgens de richtsnoer van 1997, kan 

men stellen dat er een lichte halt is toegeroepen aan de structurele achteruitgang  van de 

communautaire registers en de communautaire vloot. Daarmee is een deel van de 

doelstellingen van de richtsnoeren behaald
197

. De tendens dat er beroep wordt gedaan op 

zeevarenden van derde landen is echter niet opgehouden. De richtsnoer heeft dus bijna geen 

effect gehad op de bevordering van de tewerkstelling. 

De Europese Commissie heeft richtsnoeren vastgesteld in verband met de toepassing van een 

oud artikel 81 van het EG-Verdrag op zeevervoerdiensten
198

. In een beschikking van de 

Commissie van 30 juni 2004 betreffende een reeks fiscale maatregelen die België gepland had 

uit te voeren voor het zeevervoer, benadrukte de Commissie dat een activiteit in aanmerking 

komt voor de toepassing van de richtsnoeren indien het een activiteit uitoefent die intrinsiek 

verbonden is met de zee
199

. Steun mag enkel verleend worden aan schepen die varen onder 

een vlag van een lidstaat. Uitzonderingen zijn toegestaan indien de hulp wordt verleend aan 

schepen die elders geregistreerd zijn en aan de volgende voorwaarde voldoet; 

- schepen moeten voldoen aan de internationale normen en het 

Gemeenschapsrecht, met betrekking tot beveiliging, veiligheid, 

milieuprestaties en arbeidsomstandigheden aan boord, 

- schepen worden geëxploiteerd vanuit de Gemeenschap; 

- de rederij is gevestigd in de Gemeenschap en de betrokken lidstaat toont aan 

dat het register rechtstreeks bijdraagt aan de doelstellingen van de richtsnoer. 

 

De doelstellingen van de richtsnoer van 2004 blijven dezelfde: 

- Het garanderen van een veilig, efficiënt, veilig en milieuvriendelijk zeevervoer; 

- Het bevorderen van (her)omvlagging naar registers van lidstaten; 

                                                             
197 Mededeling C(2004) 43 van de Commissie, Communautaire richtsoeren betreffende staatssteun voor 
het zeevervoer, 2004/C 13/03, 17 januari 2004. 
198 Verordening (EG) nr. 1419/2006 van de Raad van 25 eptember 2006 houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 4056/86 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van 
het Verdrag op het zeevervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1/2003 inzake de uitbreiding van 
het toepassingsgebied van deze verordening tot cabotage en internationale wilde vaart, Pb. L 269/1, 28 
september 2006. 
199 Beschikking van de Commissie van 30 juni 2004 betreffende een reeks door België voorgenomen 
fiscale maatregelen ten behoeve van het zeevervoer, Pb. L 150/1, 10 june 2004. 
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- Bijdragen tot de consolidatie van de in de lidstaten gevestigde maritieme sector, 

terwijl een in het algemeen op de wereldmarkt concurrerende vloot in stand wordt 

gehouden; 

- Het in stand houden van de knowhow op het maritiem gebied en het uitbreiden, 

beschermen en bevorderen van de werkgelegenheid voor Europese zeelieden; 

- Bijdragen tot de promoting van nieuwe diensten op het gebied van korte vaart 

overeenkomstig het Witboek inzake vervoersbeleid van de EU. 

Staatssteun om de concurrentiepositie te verbeteren mag niet onverenigbaar zijn in 

verhouding tot zijn doel.  

De winsten uit de exploitatie van de schepen die de reders opstrijken, worden verkregen in 

verschillende landen, bijvoorbeeld als ze gebruik maken van gecharterde schepen. Door een 

afzonderlijke boekhouding te hebben in de verschillende landen, kan dit een fiscaal voordeel 

opleveren aan de reders. De inkomsten uit zeevervoer die niet onder communautaire vlag 

worden verkregen, kunnen aan een lager tarief in het buitenland worden belast. De 

staatssteunregels moeten bijgevolg verleend worden aan schepen die een binding hebben met 

een communautaire vlag. Indien het strategische en commerciële beheer van de schepen zich 

op het grondgebied van de Gemeenschap bevindt en bijdraagt tot economische bedrijvigheid 

en werkgelegenheid in de Gemeenschap, dan mag voor de gehele vloot de rederij genieten 

van de staatssteun. De rederij moet wel in een bepaald lidstaat aan de vennootschapsbelasting 

onderworpen zijn en voldoen aan de internationale en communautaire veiligheidsnormen. 

Met betrekking tot de arbeidskosten moeten de sociale zekerheidstarieven verlaagd worden 

voor communautaire zeevarenden die aan boord van een communautair schip werken en de 

inkomstenbelastingstarieven moet eveneens verlaagd worden. De lidstaten moeten die 

voordelen geven indien ze de reders niet willen zien uitvaren. Deze geven ofwel een deel van  

belasting terug of de lidstaten passen een verlaagde inkomstenbelasting toe. 

Bepaalde lidstaten passen de richtsnoeren niet naar behoren toe. Zo laat de Deense wet toe dat 

Deense rederijen niet alle nodige financiële informatie geven over hun transacties naar andere 

vreemde ondernemingen aan de autoriteiten. Wanneer een onderneming onder de Deense wet 

belastingen moet betalen en transacties voert met een andere onderneming die niet in 

Denemarken wordt belast, dan is er volgens de Deense overheid geen reden om de voordelen 

dat dit bedrijf maakt door verlaagde belasting door te geven door een prijsafspraak te maken. 

Volgens de Deense overheid zouden de controles door de fiscale autoriteiten van misbruiken 
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van het systeem niet leiden tot een vermeerdering voor de schatkist. Daarom was zij van 

mening om de ondernemingen minder te belasten door de informatieplicht af te schaffen. 

Deze plicht is enkel in het belang van andere lidstaten en derde landen. De Commissie heeft 

echter een onderzoek geopend. De richtsnoeren zijn bedoeld voor het maritieme vervoer in 

een welbepaalde lidstaat en geen andere activiteiten, in welk land ook, mogen van deze 

voordelen genieten. 

Bij de goedkeuring van tonnageregelingen door de Commissie worden die bepaalde 

maatregelen genomen om zeker te zijn dat specifieke lidstaten zich houden aan de 

richtsnoeren. De Commissie zal nazien dat de transacties tussen ondernemingen, die van de 

tonnagebelasting genieten, en ondernemingen, die er niet van genieten, transparant zijn 

waardoor de controle door de Commissie eerlijk verloopt. De goedkeuring moet 

gerechtvaardigd kunnen worden en om dit te kunnen weten moet er een controle mogelijk zijn 

die alle aspecten kan nagaan. 
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4 BELGISCHE MARITIEME FISCALE MAATREGELEN 

4.1 SITUERING 
 

De Belgische scheepvaart wordt gekenmerkt door een relatief klein aantal grote spelers op de 

internationale maritieme markt. Eind jaren 80 werd door de verschillende regeringen al 

staatssteun geboden om een nationale handelsvloot te ontwikkelen. De regering gaf subsidies 

toe aan buitenlandse rederijen die regelmatige postverbinding verzorgden en waarbij de 

bemanning genaturaliseerd werd. Deze schepen voerden de Belgische vlag aan waardoor men 

van een Belgische vloot kon spreken met een klein aantal weliswaar moderne schepen
200

. Om 

een sterke concurrentiepositie te hebben, moesten de omstandigheden gunstig zijn om zich op 

de internationale markt te kunnen profileren. Indien de Belgische staat zou nagelaten hebben 

gelijke voorwaarden te creëren voor de scheepvaartbedrijven, zouden die ofwel failliet 

verklaard worden of zouden die hun financiële en economische activiteiten naar het 

buitenland hebben moeten verplaatsen. Dit zou een aanzienlijk economisch verlies en verlies 

van tewerkstelling voor België tot gevolg hebben. De geringe omvang van de Belgische 

koopvaardijvloot was toe te schrijven aan de verplaatsing van de hoofdvestiging  naar 

Luxemburg en in andere goedkope vlaggenlanden. Dit ging immers gepaard met een 

drastische verlaging van de  exploitatiekost. België heeft daarop fiscale maatregelen 

ingevoerd voor de maritieme transportsector naar aanleiding van de richtsnoeren inzake 

staatssteun. Deze fiscale maatregelen hebben vooral betrekking op de tonnagebelasting voor 

de rederijen en bedrijven die het beheer op zich nemen van schepen in buitenlandse eigendom. 

Maar rederijen die niet kiezen voor de tonnagebelasting kunnen evenwel gebruik maken van 

de versnelde afschrijving en vrijstelling op belasting op schepen die verkocht worden. Deze 

regels hebben een zekere impact gehad aangezien sinds 2004 koopvaardijschepen zich 

geleidelijk terug hebben laten inschrijven in het Belgisch register
201

. 

Door de reeds aangehaalde economische, sociale en fiscale redenen moeten wetten en 

besluiten voortdurend aangepast worden aan de hedendaagse noden om niet achterop te lopen 

met andere lidstaten en andere delen van de wereld. De studie van de Koninklijke Belgische 

                                                             
200R. LOYEN, Haven in branding: de economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1990, 
Leuven, Universitaire pers Leuven, , 2008, 120. 
201 Officiële lijst van de Belgische Zeeschepen en van de vloot van de Marine, geraadpleegd op 22 april 
2012, http://www.mobilit.fgov.be/data/aqua/GE_prof_sea_shipslist_31.12.2011.pdf; B. SPRINGAEL, “EC 
guidelines on state aid to maritime transport and the Belgian maritime tax measures.”, INTERTAX (33), 
Kluwer Law International, 2005, 233. 

http://www.mobilit.fgov.be/data/aqua/GE_prof_sea_shipslist_31.12.2011.pdf
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Redersvereniging “Plan de campagne, strategie voor een Belgisch maritiem register” in 2006 

toont aan dat er nood is aan een nieuw Belgisch zeerecht
202

. Daarin stelt ze een aantal 

maatregelen voor die de rederijactiviteiten weer aantrekkelijk moeten maken. Vele Belgische 

rederijen verhuisden hun vestigingen immers naar het buitenland. Het huidige 

scheepvaartwetboek dateert van 1879 waardoor een nieuw wetboek zich opdringt dat 

afgestemd is op de internationale dwingende normen en de technologische ontwikkeling
203

. Er 

moet een duidelijk wetboek komen die rechtszekerheid geeft aan de koopvaardijschepen die 

zich opnieuw in het nationale register laten inschrijven. Een goede scheepvaart zorgt voor de 

ontwikkeling en behoud van de maritieme knowhow en is belangrijk voor de tewerkstelling. 

Niet enkel de nationale zeevarenden aan boord van schepen of de rederijen gevestigd in 

België verliezen aan tewerkgestelden, alsook de gerelateerde industrieën en 

dienstverleningsbedrijven verliezen werkkracht. Overigens verliest de maritiem-juridische 

dienstverleningssector eveneens aan draagkracht omdat er minder maritieme rechtsprocedures 

zijn
204

. Het nieuwe wetboek moet onder andere het statuut van het schip, de gezagvoerders, de 

bemanning, de scheepeigenaars en reders, de bevrachters, de scheepsagenten regelen
205

. Bij 

de voorbereiding van het nieuwe wetboek heeft de commissie de buitenlandse 

scheepvaartwetten van bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Nederland als inspiratiebron 

gebruikt. 

Bij de registratie van een koopvaardijschip onder Belgische vlag in het nationaal register 

moeten bepaalde voorwaarden worden vervuld
206

. Ten eerste wordt na een technische 

controle, uitgevoerd door de Belgische Scheepvaartcontrole, een certificaat van 

deugdelijkheid afgegeven. De Scheepvaartcontrole levert alle certificaten af die bewijzen dat 

het schip voldoet aan alle voorwaarden gesteld door de internationale conventies zoals de 

IMO-conventies. Enkel door registratie zal het schip de Belgische vlag mogen dragen. 

Schepen die al meer dan 15 jaar oud zijn moeten een bijzondere controle ondergaan. Ten 

                                                             
202 Een studie van het Europees Instituut voor Zee- en Vervoerrecht van de Universiteit Antwerpen in 
samen werking met de Koninklijke Belgische Redersvereniging, deze laatste stelde samen met mininster 
Landuyt een extertenteam samen die een aantal voorbereidende studie moesten uitvoeren met als 
resultaat een Groenboek; E. VAN HOOYDONK, Schip van staat met slagzij. Sterken en zwakten van maritiem 
recht en beleid in België, Antwerpen, Maklu, 2006, 200. 
203 E. VAN HOOYDONK, Eerste blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht: proeve van 
Belgisch scheepvaartwetboek (privaatrecht) algemene toelichting, Antwerpen, Maklu, 2011, 5. 
204 E. VAN HOOYDONK, Groenboek nieuwe Belgische zeewet: consultatiedocument ter voorbereiding van een 
nieuw maritiem wetboek, Antwerpen, Maklu, 2007, 16-17. 
205 De Koninklijke Commissie voor de herziening van het zeerecht  heeft een nieuw Belgische 
Scheepvaartwetboek voorbereid. 
206 Aanbevelingen bij het registreren van een schip onder Belgische vlag door de Koninklijke Belgische 
Redersvereniging  V.Z.W. terug te vinden op www.brv.be, geraadpleegd op 25 maart 2012. 

http://www.brv.be/
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tweede moeten zeevarenden aan boord van het schip in het bezit zijn van een Belgisch 

zeemansboek, een certificaat van medische geschiktheid afgeleverd door een erkende 

Belgische arts en eveneens een STCW-certificaat. Bij de aanwerving wordt het 

arbeidscontract aan de Dienst Schepenbeheer afgeleverd. Ten derde moet het beheer van de 

schepen vanuit België gebeuren en moet de eigenaarbelastingplichtige, zoals eerder al 

aangetoond, het beheer op zich nemen of laten uitvoeren door een andere persoon of 

onderneming. Indien het schip reeds geregistreerd staat in een register van een andere lidstaat 

van de Europese Unie dan volstaat dat in België twee van de drie aspecten van het beheer 

worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot schepen die geregistreerd staan in een niet-

Europees register waar de drie aspecten van beheer in België moeten worden uitgevoerd
207

. 

4.2  WETGEVEND KADER VOOR DE INVOERING VAN HET TONNAGETAKS 

STELSEL 
 

Uit een studie van professor Chris Peeters de “Economische impact studie voor de Belgische 

scheepvaartsector (koopvaardij, scheepsbouw en waterbouw)” blijkt dat sinds 1998 de 

koopvaardijschepen volledig zijn uitgevlagd. Een derde naar een Luxemburgs register en de 

rest naar open registers
208

. In Nederland werd het maritiem beleid aangepast, op basis van 

dezelfde studie van professor Peeters, met als resultaat dat het aantal geregistreerde schepen 

steeg samen met een verhoogde tewerkstelling. Het aantrekkelijk maken van de Belgische 

vlag stimuleert het herregistreren, maar ook de directe tewerkstelling en de indirecte 

tewerkstelling zoals de toeleveranciers van investeringsgoederen, verbruiksgoederen en van 

ondersteunende diensten. De Communautaire richtsnoeren hadden dezelfde doelstellingen 

voor ogen, namelijk het verzekeren van veilige en milieuvriendelijke schepen langs de ene 

kant en langs de andere kant arbeidsplaatsen garanderen
209

. De Belgische Kamer van 

Volkvertegenwoordigers heeft op 21 mei 2002 een ontwerp van programmawet voorgesteld 

waarin de fiscale maatregelen conform de richtsnoer worden ingevoerd
210

. De Europese 

Commissie werd op 14 juni 2002 op de hoogte gesteld van de toekomstige initiatieven
211

. De 

wetgever heeft, naar voorbeeld van heel wat andere lidstaten, een tonnagebelasting ingevoerd. 

                                                             
207

 De drie aspecten van beheer zijn het commercieel beheer, technisch beheer en het beheer van de 
bemanning, zie puntje richtlijn betreffende de staatssteun aan het maritiem transport. 
208 De studie werd gemaakt in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
waterwegen en Zeewezen, Afdeling Beleid Havens, Waterwegen en Zeewezen, de Europese Commissie in 
oktober 2001. 
209Richtlijn 98/27/EG betreffende de staatssteun aan de maritime vervoer, Pb. L 205/5, 5 juli 1997;  Zie 
hierboven. 
210 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 50, 1823/001, 21 mei 2002. 
211 Door een brief op 14 juni 2002  aan de Europese Commissie  
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De programmawet werd aangenomen op 2 augustus 2002, deze wordt ook wel de Tonnage 

Tax Wet genoemd, die de tonnagebelasting invoerde voor de winst uit zeevaart
212

. De 

Europese Commissie heeft deze goedgekeurd, zoals in de verschillende andere lidstaten. 

Daarna kwam de wet tot uitvoering wegens het Koninklijk Besluit van 7 mei 2003
213

.  De 

Commissie had twijfels over sommige bepalingen die de rederijen, gevestigd in een ander 

lidstaat dan België, een voordeel gaf die ze aanzetten om zich te komen vestigen in België 

waardoor de handel tussen de lidstaten verstoord werd. Zo een voordeel wordt door de 

Commissie streng verboden. De nieuwe richtsnoeren van 17 januari 2004 zette de Belgische 

wetgever aan om de wet in overeenstemming te brengen met deze richtsnoeren. De 

programmawet over de Belgische maatregelen voor de scheepvaart werden aangenomen en 

door de Europese Commissie, zonder onthoudingen, goedgekeurd
214

. Hierna volgt een 

uiteenzetting van de huidige stand van zaken inzake de verschillende fiscale maatregelen die 

België heeft ingevoerd.  

4.3  TONNAGETAKS STELSEL
215 

 

Een belasting op zich verstoort de mededingingsregels en valt onder het overheidsbeleid. 

Economische principes zijn niet van toepassing op belastingsregels waardoor het principe van 

eerlijke concurrentie hier niet speelt. Men kan zeggen dat de wetgever, in sommige gevallen, 

door het invoeren van belastingen de regels inzake mededinging met opzet wil verstoren. Elke 

lidstaat kan een vennootschapsbelasting invoeren, die door de verschillende ondernemingen, 

of gelijkaardige entiteiten van die lidstaat, als onderdeel van inkomstenbelasting, is 

verschuldigd. De belasting met betrekking tot de scheepvaart is evenwel een afwijking daarop, 

vele landen hebben immers een zogenaamd tonnagetaks stelsel ingevoerd. Deze lidstaten 

stappen af van een belasting op het netto-inkomen en verkiezen een forfaitaire vaststelling van 

de winst op basis van de tonnenmaat of tonnage van de zeeschepen
216

. Een tonnagetaks stelsel 

vervangt alle andere belastingen op de winsten van een bedrijf die zeevaartactiviteiten 

uitoefenen. Eens die tonnagetaks betaald is, zal de onderneming vrijgesteld zijn van elke 

                                                             
212Programmawet 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002, Ed. 2 artikelen 115-127. 
213 Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 115 tot 127 van 
de programmawet van 2 augustus 2002, BS 9 mei 2003. 
214 Beslissing van de Europese Commissie, IP/04/835, C(2004) 2040, 30 juni 2004; Programmawet 27 
december 2004, BS 31 december 2004, die door artikelen 321-325 de programmawet van 2 augustus 
2002 wijzigen. 
215 P. VAN ROMPAEY, “Fiscale behandeling van de winsten uit zeescheepvaartactiviteiten: een aantrekkelijk 
stelsel?”, A.F.T. (10) 2007, 19-42. 
216 A. ANTAPASSIS, L. I. ATHANASSIOU en E. ROSAEG, Competition and regulation in shipping and shipping 
related industries, Leiden, Martinus Nijhoff Pubishers, 2009, 266. 
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belasting op het netto-inkomen dat de scheepseigenaar verkrijgt ten gevolge van zijn 

scheepsactiviteit
217

. Over het algemeen wordt dit stelsel als gunstig beschouwd hoewel de 

belastingplichtige de keuze over de toepassing ervan behoudt. Indien de keuze voor het 

tonnagebelasting is gemaakt en de zeevaartonderneming geen winst maakt, zal dat bedrijf hoe 

dan ook belasting moeten betalen ten gevolge van de forfaitaire grondslag. Er zijn vijf 

redenen waarom het tonnagestelsel gunstig is voor een scheepseigenaar: 

1) Door de eenvoud van de belasting. Ze is niet veeleisend bij de totstandkoming van de 

belasting. Er wordt namelijk geen uitgebreide documentatie gevraagd. Daarenboven is 

de berekening van de tonnagebelasting eenvoudig. Ten gevolge van zijn eenvoud 

verlaagt die de kosten van beheer van de onderneming. 

2) Er is fiscale rechtszekerheid. De belastingplichtige moet niet bang zijn dat de 

inspectiedienst achteraf van hem meer belasting zal eisen dan wat hij betaald heeft. Er 

kan moeilijk fiscale fraude gepleegd worden omdat de belasting gegrond is op de 

tonnage van een schip, dat moeilijk vervalst kan worden
218

. 

3) Door zijn economische efficiëntie is die zeer gunstig, aangezien de tonnagebelasting 

een onderdeel is van het geheel aan onderhoudskosten dat een scheepeigenaar moet 

dragen. Hij kan zich focussen op zijn economische activiteit zonder zich zorgen te 

maken over de belastingen in die tak van zijn bedrijvigheid. 

4) De transparantie die dit systeem met zich meebrengt is zeer gunstig. Bij het maken van 

zijn vestigingskeuze van zijn onderneming, kan de rederij de verschillende 

belastingsstelsels van de verscheiden landen met elkaar vergelijken. Dit is namelijk 

een reden waarom zoveel rederijen zich gaan vestigingen in goedkope vlaggenstaten. 

De belasting op de netto winst die een onderneming maakt, is niet even transparant en 

vergt grote inspanningen vanwege de belastingplichtige, bijvoorbeeld het verzamelen 

van de nodige documentatie en het opzetten van een ingewikkelde boekhouding. 

5) De belastingsdruk in vergelijking met de algemene inkomstenbelasting wordt 

aanzienlijk verminderd. De tarieven zijn over het algemeen lager dan die bij de 

algemene inkomstenbelasting
219

. 

                                                             
217 Er bestaan afwijkende stelsels die evenwel nog een belasting invoeren op het netto-inkomen van de 
scheepseigenaar. 
218 De leeftijd van een schip is eveneens een belangrijke factor bij de bepaling van de belasting maar dit 
kan ook moeilijk verborgen worden. 
219 A. ANTAPASSIS, L. I. ATHANASSIOU en E. ROSAEG, Competition and regulation in shipping and shipping 
related industries, Leiden, Martinus Nijhoff Pubishers, 2009, 266-267. 
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6) Het is gemakkelijker om een joint venture op te richten en wereldwijde activiteiten uit 

te oefenen, omdat de lidstaten een gelijkaardig stelsel hebben. Daarbij kan men beter 

concurreren op internationaal niveau. 

Er zijn weliswaar negatieve punten aan het systeem verbonden. Zo beschikt de overheid over 

quasi geen of geen belastingsinkomen vanwege de scheepvaart. Dit betekent dat er ook een 

zeker risico op belastingsontduiking bestaat en dat de kans dat concurrentie tussen de 

verschillende transportmodi, per spoor of per weg, wordt verstoord. Ook kan de 

tonnagebelasting minder voordelig zijn dan de vennootschapsbelasting, wanneer een bedrijf 

geen of bijna geen winst maakt, zal dit bedrijf minder belastingen moeten betalen bij de 

normale toepassing van de vennootschapsbelasting dan de belasting op forfaitaire winst. De 

termijn van 10 jaar dat de reder verbonden blijft aan het tonnagetaks stelsel is evenwel een 

zeer lange termijn dat nadelig kan uitdraaien voor de reder. Indien men opteert voor het stelsel 

dan de reder meestal andere voorwaarden moeten vervullen zoals het creëren van een 

geldreserve, voldoen aan opleidingseisen voor de officieren en bemanning. 

Maar een goed gestructureerde wet kan de belastingsontwijking voorkomen. Daarenboven 

zijn de inkomsten vanwege de scheepvaart voor de overheid altijd laag geweest en het lijkt 

onwaarschijnlijk dat er geen grote verschuiving van andere transportmodi naar het transport 

over zee zou ontstaan. Men kan dus stellen dat de negatieve effecten minder opwegen dan de 

positieve maar ze zullen niettemin moeten weggewerkt worden. 

In het algemeen kan men zeggen dat het systeem van de tonnagebelasting een van de grootste 

successen, vanwege de lidstaten en de Europese Unie, is met betrekking tot de reeds genomen 

maatregelen ter bevordering van het Europees maritiem transport. Het is een wijdverspreid 

verschijnsel in heel Europa. Het systeem is voor het eerst heel vroeg in 1957 in werking 

getreden in Griekenland, daarna hebben de lidstaten Nederland, Noorwegen, Duitsland, 

Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Spanje, Ierland, Frankrijk, Finland en Polen dit systeem 

overgenomen
220

. Naar het voorbeeld van heel wat ander lidstaten van de Europese Unie en 

door het wijdverspreid succes, heeft België uiteindelijk, weliswaar laat, de keuze voor 

tonnagebelasting gemaakt. De verscheidene stelsels van tonnagebelasting in de verschillende 

lidstaten zijn gelijkaardig. Maar de uitkomst van de toepassing van de tonnagebelasting is 

duidelijk verschillend tussen de verschillende lidstaten, doordat in de Gemeenschap 

                                                             
220 G. BATRINCA, “Considerations on introduction of tonnage tax systems in the European Union”, Maritime 
Transport & Navigation Journal (2) 2010, 70. 
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verschillende tarieven en grondslag voor de berekening van de vennootschapsbelasting gelden. 

De Commissie geeft enkel haar goedkeuring aan systemen van tonnage indien die in gelijke 

mate overeenstemmen met de voorheen goedgekeurde systemen, om de handel tussen de 

verschillende lidstaten niet nog meer te verstoren.  

Zoals reeds gezegd blijft het tonnagetaks stelsel een optionele keuze. Deze keuze is een 

degressieve, forfaitaire vaststelling van de winst aan de hand van het tonnage van 

zeeschepen
221

. De winst wordt forfaitair bepaald en niet de belasting zelf
222

. De totale 

forfaitaire vastgestelde winst, die men verkrijgt door de toepassing van het stelsel, wordt 

verhoogd met het tarief van vennootschapsbelasting en dit resulteert in de tonnagebelasting 

die door de belastingplichtige verschuldigd is
223

. Het is een facultatief stelsel waardoor de 

rederijen expliciet de toestemming kunnen vragen aan de dienst van voorafgaande 

beslissingen (ruling) in fiscale zaken
224

. Nadat de aanvraag ingewilligd wordt, kan het stelsel 

toegepast worden vanaf het boekjaar volgend op het jaar van de aanvraag
225

. Met andere 

woorden als de reder zijn aanvraag indient en goedkeuring ervoor krijgt in 2010, zal het 

stelsel van de tonnagebelasting pas van toepassing zijn op winsten verkregen in 2011 en zal 

2012 het aanslagjaar zijn. De reder verbindt zich tot het systeem voor een periode van 10 jaar 

met een automatische verlenging na 10 jaar. De belastingplichtige kan van het systeem afzien 

op voorwaarden dat hij tenminste drie maanden voor de afloop van de 10 jaar termijn het 

aanmeldt bij de dienst. De aanvraag is verplicht indien men van het systeem gebruik wil 

maken, maar de reder blijft de mogelijkheid behouden voor het al dan niet toe te passen bij de 

belastingsaangifte.  

De winst van het belastbaar tijdperk uit de zeescheepvaart wordt per schip, per dag en per 100 

nettoton vastgesteld op basis van de bedragen in de onderstaande tabel
226

: 

- voor de schijf tot 1000 nettoton : 1,00 euro 

- voor de schijf van 1000 nettoton tot 10000 nettoton : 0,60 euro 

- voor de schijf van 10000 nettoton tot 20000 nettoton : 0,40 euro 

                                                             
221 P. VAN ROMPAEY, “Fiscale behandeling van de winsten uit zeevaartactiviteiten: een aantrekkelijk 
stelsel?”, A.F.T. (10) 2007, 21. 
222 J. COUTURIER, B. PEETERS en N. PLETS, Belgisch belastingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 
554; de forfaitaire vaststelling van de winst wijkt af van de artikelen 183, 185, 189 tot 206, 233, eerste lid, 
235 tot 240 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992. 
223 Tonnage tax 
224 De dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) maakt deel uit van de Federale 
overheidsdienst (Belgian Ruling Commission). 
225 Artikel 118 programmawet van 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002. 
226 Artikel 119 programmawet van 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002. 
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- voor de schijf van 20000 nettoton tot 40000 nettoton : 0,20 euro 

- voor de schijf boven 40000 nettoton : 0,05 euro 

Voorbeeld: een zeeschip dat het hele jaar gevaren heeft onder één bepaalde vlag en waarbij de 

tonnemaat gelijk is aan 20.000 nettoton, dan moet de tonnagebelasting als volgt worden 

berekend: 

365 (aantal dagen) x (1000 x 1/100 x 1,00 + 9000 x 1/100 x 0,60 + 10000 x 1/100 x 0,40) = 

37960 euro (dat is het belastbare tonnagewinst waarop het tarief van vennootschapsbelasting 

nog op moet worden toegepast) 

Dit laatste tarief van 0,05 euro is slecht van toepassing: 

1. op nieuwe zeeschepen in nieuwe staat verkregen; 

2. op zeeschepen die niet ouder zijn dan 5 jaar, die vanaf de oplevering gedurende de 

hele periode die onmiddellijk voorafgaat aan het belastbaar tijdperk waarin voor het 

eerst de in België belastbare winst overeenkomstig op forfaitaire wijze wordt 

vastgesteld, onder de vlag van een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie is 

geregistreerd; 

3. op zeeschepen met een ouderdom van tenminste 5 jaar die gedurende de vijf jaar die 

onmiddellijk voorafgaan aan het belastbaar tijdperk waarin voor het eerst de in België 

belastbare winst op forfaitaire basis wordt vastgesteld, onder de vlag van een land dat 

geen lidstaat is van de Europese Unie zijn geregistreerd
227

. 

België is de eerste lidstaat die een zodanig laag tarief invoert. Ondanks het feit dat de 

Commissie enkel gelijkaardige stelsels van tonnagebelasting goedkeurt, vond België het 

noodzakelijk om de schepen weer aan te trekken. Dit kon enkel door een zeer laag tarief aan 

te bieden dat de concurrentie kon aangaan met de goedkope vlaggenstaten. 

Zo kunnen bepaalde binnenlandse vennootschappen, volgens de programmawet, verzoeken 

om de in België belastbare winst uit zeescheepvaart op forfaitaire wijze vast te stellen op basis 

van de tonnage van zeeschepen waarmee de winst wordt behaald
228

. Het stelsel van de 

forfaitaire vaststelling van de winst wordt voorbehouden aan binnenlandse vennootschappen 

                                                             
227 Artikel 119 § 1, tweede lid van de Programmawet van 2 augustus 2002, gewijzigd door artikel 322, 
tweede lid van de programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2004, ed. 2. 
228 P. SAELENS en C. TAGHON, Aangifte vennootschapsbelasting 2009, Antwerpen, Maklu, 2009, 75; A. 
TIBERGHEIN, Handboek voor fiscaal recht 2011-2012, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2011, 
384-386. 
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maar eveneens aan Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen
229

. Door dit 

stelsel in combinatie met andere voordelen van de communautaire richtsnoeren van 2004 is de 

Belgische vloot weer aantrekkelijk geworden voor zeeschepen. De belastingplichtige moet 

ofwel eigenaar, mede-eigenaar of rompbevrachter van een zeeschip zijn dat in belangrijke 

mate in België wordt beheerd
230

. Indien het commercieel beheer door een belastingplichtige 

hoofdzakelijk in België gebeurt voor een andere belastingplichtige kan dit enkel wanneer het 

jaartotaal van de netto dagtonnage van de zeeschepen, waarvoor hij dit commercieel beheer 

verricht, niet meer bedraagt dan driemaal het jaartotaal van de netto dagtonnage van de 

zeeschepen die hij zelf beheert
231

. Indien de belastingplichtige een zeeschip in tijd- of 

reischarter houdt, dan mag het jaartotaal van de netto dagtonnage van de tijd- of reischarter 

zeeschepen niet meer bedragen dan driemaal het jaartotaal van de netto dagtonnage van de 

zeeschepen die hij zelf beheert
232

. 

Onder winst van zeescheepvaart moet, volgens artikel 115 van de programmawet van 2002, 

worden verstaan
233

: 

a) de winst uit de exploitatie van een zeeschip varend onder de vlag van een lidstaat van 

de Europese Unie voor het vervoer van goederen of personen alsmede alle activiteiten 

die direct samenhangen met deze exploitatie op internationale zeeroutes, op routes van 

en naar installaties op zee bestemd voor de exploratie van natuurlijke rijkdommen. 

Van de voorwaarden te varen onder de vlag van een lidstaat van de Europese Unie 

wordt echter afgezien mits aan de voorwaarden van de communautaire richtsnoeren 

betreffende de staatssteun voor het zeevervoer is voldaan
234

; 

b) de winst uit de exploitatie van een zeeschip varende onder Belgische vlag voor het 

vervoer van opgebaggerd materiaal over volle zee uit de exploitatie of exploitatie van 

natuurlijke rijkdommen op zee wanneer de werkzaamheden van dat zeeschip voor 

                                                             
229 Artikel 322 van de programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2004. 
230 Beheer: zie hierboven; hij mag het ook zelf niet in rompbevrachting geven. 
231 Waarbij de zeeschepen in mede-eigendom als volledig in eigendom worden geacht te zijn indien 
minstens de mede-eigendom 5 procent bedraagt, artikel 321, §2, 2° van de programmawet van 27 
december 2004, BS 31 december 2004. 
232 Zie voetnoot hierboven 
233 Artikel 115 §2, 1° van de programmawet 2 augustus 2002, B.S. 29 augustus 2002, gewijzigd door 
artikel 321 van de programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004, ed. 2. 
234 Mededeling Commissie C(2004) 43, Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het 
zeevervoer, Pb. C 13, 17 januari 2004; Artikel 115 §2, 1°, a van de programmawet 2 augustus 2002, B.S. 29 
augustus 2002, gewijzigd door artikel 321 van de programmawet 27 december 2004, BS 31 december 
2004, ed. 2. 
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meer dan 50 procent van de bedrijfstijd tijdens het belastbaar tijdperk bestaat uit het 

vervoer van zulk opgebaggerd materiaal over volle zee
235

; 

c) de winst uit de exploitatie van een zeeschip varend onder Belgische vlag wanneer 

meer dan 50 procent van de door dat zeeschip werkelijk verrichte activiteit tijdens het 

belastbaar tijdperk bestaat uit het verrichten van sleepvaart op volle zee die als 

zeevervoer kan worden aangemerkt
236

. 

Alle activiteiten die met de zeescheepvaart direct samenhangen horen daarbij, zoals de 

exploitatie van baggeractiviteit en de sleepactiviteiten, op voorwaarde dat die zeeschepen zijn 

die onder de Belgische vlag varen
237

. De zeescheepactiviteiten kunnen worden opgesplitst in 

verschillende aspecten (divisies), die elk dan gebruik kunnen maken van het tonnagestelsel. 

Een divisie is een eenheid die op technisch en organisatorisch gebied zelfstandig kan 

functioneren
238

. De voordelen van het tonnagestelsel zijn enkel bestemd voor 

zeevaartactiviteiten, indien de reder gemende activiteiten uitoefent moet hij een transparante 

boekhouding houden om een onderscheid te kunnen maken tussen de zeevaartactiviteiten en 

de rest. 

De verliezen van de vorige jaren kunnen niet afgetrokken worden van winsten van het lopend 

boekjaar, die door de toepassing van het systeem van de tonnage zijn verkregen
239

. De vorige 

verliezen kunnen pas worden afgetrokken na afloop van de termijn of bij de beëindiging van 

het systeem van de forfaitaire vaststelling van de winst. Ook kunnen verliezen van een andere 

divisie niet als beroepskosten worden afgetrokken van de forfaitaire vastgestelde winsten uit 

zeescheepvaartdivisie waar het tonnagestelsel geldt
240

. 

Het systeem van de bijzondere eenmalige investeringsaftrek samen met de toepassing van de 

tonnagebelasting (weliswaar enige tijd na de investeringsaftrek) kan leiden tot een forse 

belastingsbesparing
241

. 

                                                             
235 Artikel 115 §2, 1°, b van de programmawet 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002, gewijzigd door 
artikel 321 van de programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004, ed. 2. 
236 Artikel 115 §2, 1°, b van de programmawet 2 augustus 2002, B.S. 29 augustus 2002, gewijzigd door 
artikel 321 van de programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004, ed. 2. 
237 J. COUTURIER, B. PEETERS en N. PLETS, Belgisch belastingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 
554. 
238 Artikel 321 van de programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2004; de winsten van een 
divisie moeten onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting. 
239Artikel 323 van de programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2004, A. TIBERGHEIN, 
Handboek voor fiscaal recht 2011-2012, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2011, 384-386;  
240 Artikel 323 van de programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004. 
241 P. SAELENS en C. TAGHON, Aangifte vennootschapsbelasting 2009, Antwerpen, Maklu, 2009, 75-76. 
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Bij de beschikking van 19 maart 2003, heeft de Europese Commissie besloten dat de volgende 

activiteiten rechtstreeks verband houden met de scheepvaartactiviteiten en perfect aansluiten 

bij de geest van de communautaire richtsnoeren
242

: 

- reclame en marketing, voor zover deze betrekking hebben op de verkoop van 

reclameruimte aan boord van een zeeschip; 

- kortetermijnbeleggingsinkomsten uit het bedrijfskapitaal, die inkomsten moeten wel 

voortvloeien uit beleggingen inzake zeevaartactiviteiten; 

- shipbrokerage-activiteiten voor rekening van eigen schepen; 

- verhuring van containers in rechtstreeks verband met de vervoersactiviteiten. 

Wat volgens de Commissie niet als inherent samenhangend wordt gezien met de 

zeevaartactiviteiten zijn: 

- de verkoop van producten die niet voor het gebruik aan boord bestemd zijn, zoals 

luxeproducten, en het verlenen van diensten die niet rechtstreeks met het zeevervoer 

samenhangen, zoals gokspelen, speeltafels; 

- kortetermijnbelegginsinkomsten uit het bedrijfskapitaal, wanneer deze niet 

overeenkomen met de opbrengst van de gewone kasmiddelen van de onderneming 

welke uit in aanmerking komende activiteiten zijn verkregen; 

- reclame en marketing wanneer het niet gaat om de verkoop van reclameruimte aan 

boord van in aanmerking komende schepen.
243

 

De meerwaarde en minderwaarde die wordt verkregen op zeeschepen wordt geacht in de 

forfaitaire winst te zitten
244

. 

Het verzoek dat wordt ingediend door de belastingplichtige bij de belastingsadministratie 

moet binnen drie maanden worden verwerkt. Er is evenwel geen sanctie indien de 

administratie de termijn overschrijdt
245

. 

                                                             
242 Beschikking van de Commissie van 30 juni 2003 betreffende een reeks door België voorgenomen 
fiscale maatregelen ten behoeve van het zeevervoer,  2005/417/EG, C (2004) 2040; Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, ontwerp van programmawet- ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, 
17 november 2004, Titel VI financiën, hoofdstuk 1: zeescheepvaart, DOC 51 1437/001 en 1438/001, 193. 
243 DOC 51 1437/001 en 1438/001, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, ontwerp van 
programmawet- ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, 17 november 2004, Titel VI financiën, 
hoofdstuk 1: zeescheepvaart, 194. 
244 Artikel 322, §2 van de programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2004. 
245 Artikel 116 van de programmawet van 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002, niet gewijzigd door de 
programmawet van 27 december 2004. 
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4.4  ALTERNATIEVEN
246 

 

De betrokken rederij moet het stelsel van de tonnagebelasting niet verplicht gebruiken, het 

gaat immers om een optioneel tonnagetaks stelsel. Om ook deze reders evenveel kansen te 

geven om zeeschepen aan te trekken naar België, heeft de wetgever eveneens ten voordele 

van deze ondernemingen een gunstig fiscaal regime voorzien
247

. De belastingplichtige die 

geen gebruik wil maken van het tonnagestelsel kan evenwel genieten van drie bijzonder 

fiscale maatregelen. Zij kunnen genieten van bijzondere afschrijvingsregels bij de aankoop 

van nieuwe zeeschepen of bij het verwerven van mede-eigendom bij de aankoop van nieuwe 

schepen
248

. Deze schepen moeten uiteraard dienen bij de uitoefening van de 

zeevaartactiviteiten
249

. De afschrijvingspercentages verschillen per boekjaar
250

. Een 

bijkomende voorwaarde wordt gesteld bij de aankoop van tweedehands zeeschepen, die 

moeten voor het eerst in het bezit zijn van een Belgische belastingplichtige
251

.  

Ter voorkoming van discriminatie tussen de ondernemingen die gebruik maken van het 

tonnagetaks stelsel en degene die dit niet doen, gelden bij de verwezenlijking van 

meerwaarden en minderwaarden op zeeschepen gelijkaardige regels. Meerwaarden op 

zeeschepen worden vrijgesteld indien het schip vijf jaar voorafgaand aan de verkoop als vaste 

activa wordt opgenomen in de boekhouding. Bijgevolg moet de verkoopprijs worden 

herbelegd in andere zeeschepen in mede-eigendom of volledige eigendom van een 

vennootschap die haar maatschappelijke zetel in de Europese Gemeenschap heeft
252

. De 

herbelegging moet uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheden gebeuren
253

.  

Als derde voordeel mag de belastingplichtige genieten van een investeringsaftrek van 30 

procent van de aanschaffingsprijs van de zeeschepen. Indien de onderneming niet kan 

genieten van de investeringsaftrek doordat het onvoldoende winst heeft gemaakt, mag deze 

overdragen worden naar volgende belastbare tijdperken. 

                                                             
246 J. COUTURIER, B. PEETERS en N. PLETS, Belgisch belastingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 
555. 
247 B. SPRINGAEL, “EC guidelines on state aid to maritime transport and the Belgian maritime tax 
measures”, INTERTAX (33), Kluwer Law International 2005, 237. 
248 J. COUTURIER, B. PEETERS en N. PLETS, Belgisch belastingsrecht in hoofdlijnen,  Antwerpen, Maklu, 2011, 
555. 
249 Zeevaartactiviteiten zoals bedoelt in artikel 115, §2, 1° van de programmawet van 2 augustus 2002, BS 
29 augustus 2002. 
250 Artikel 324, §2 van de programmawet van 27 december 2004, BS 31 dedember 2004. 
251 Artikel 324, §5 van de programmawet van 27 december 2004, BS 31 dedember 2004. 
252 Artikel 122, §3 van de programmawet van 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002. 
253 Artikel 122, §4 van de programmawet van 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002.  
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4.5  TYPISCHE KENMERKEN VAN VERSCHILLENDE LIDSTATEN 
 

De opkomst van de tonnagebelasting is een middel om de schepen weer aan te trekken naar 

Gemeenschapsregisters. Maar wat interessant is, is de verhouding van de Commissie ten 

opzichte van de lidstaten die dit systeem aannamen en aangepast hebben aan de nationale 

noden om hun nationaal register zelf aantrekkelijk te maken en de grensoverschrijdende 

controle over de verschillende systemen die de Commissie daarin speelt. Het Europees 

maritiem beleid wil een poging ondernemen om overeenstemming te brengen tussen de eisen 

van het Verdrag van Rome, zoals concurrentie, harmonisatie en liberalisatie en de nationale 

staatssteunmaatregelen om hun zeeschepen weer te laten concurreren met de rest van de 

wereld.  Bij de tonnagebelasting poogt men de winst minimaal te houden terwijl die in 

overeenstemming moet zijn met de internationale belastingsverdragen. Het systeem werd als 

eerst in de staatssteunrichtsnoer van 1997 ingevoerd als een maatregel om het fiscaal beleid 

van de scheepvaart te verbeteren. Sinds 2003 is het systeem door het merendeel van de 

lidstaten ingevoerd. De Commissie heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat het tonnagestelsel als 

staatssteun in overeenstemming moet zijn  met de richtsnoeren, het beleid en de regels van de 

Europese Unie, maar laat evenwel toe dat de lidstaten het systeem kunnen aanpassen naar de 

specifieke omstandigheden van de lidstaat. Er zijn drie lidstaten die niet voorkomen in het 

lijstje landen die gebruik maken van een tonnagetaks stelsel. Portugal is een van de weinige 

lidstaten die simpelweg geen tonnagetaks stelsel heeft ingevoerd, Oostenrijk bezit geen eigen 

vloot en Luxemburg heeft geen tonnagebelasting ingevoerd waardoor het aantal 

geregistreerde schepen veel verminderd is. Luxemburg wordt ook aanzien als een FOC. Het 

Luxemburgs nationaal register bestond vroeger voornamelijk uit Belgische zeeschepen totdat 

België  in 2003 het tonnage systeem invoerde. Uit de 15 belangrijkste scheepsvlaggen in de 

Europese Economische Ruimte, vertegenwoordigen 14 daarvan 98 procent van alle in de 

Gemeenschap geregistreerde zeeschepen en die 14 lidstaten hebben het tonnagesysteem 

ingevoerd. Eveneens hebben de 15 belangrijkste vlaggenstaten van de wereld het systeem 

ingevoerd voor zeeschepen die bij hen registreren, deze 15 landen vertegenwoordigen 80 

procent van de wereldvloot
254

. Ieder land had tevergeefs een reeks fiscaal gunstige 

maatregelen ingevoerd zoals subisies. Het probleem met subsidies is dat eens een staat een 

subsidie verstrekt, die verhoogd moet worden wanneer een ander land grotere subsidies 

                                                             
254 UNCTAD (2009), review of maritime transport 2009, United Nations Convention on Trade and 
Development. 
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verstrekt en zo zit men al gauw in een vicieuze cirkel. Zulke maatregelen kunnen het best 

tijdelijk bestaan terwijl een tonnagetaks stelsel een hele poos kan blijven bestaan
255

. 

Panama wordt gezien als het meest gunstig regime wat de verschuldigde belastingen betreft 

terwijl Engeland een van de hoogste belastingen oplegt, dit omdat het een hoger tarief 

toepast
256

. 

Men kan een onderscheid maken tussen 2 categorieën van tonnagestelsels, die van 

Griekenland, het meest strikte tonnagestelsel en het Nederlands model, waar de 

vennootschapsbelasting gebaseerd is op het tonnagestelsel. Het laatste model komt het meest 

voor in de verschillende landen. Het model van het Verenigd Koninkrijk zal eveneens 

besproken worden omwille van zijn impact op de scheepvaart en omwille van het groot aantal 

geregistreerde koopvaardijschepen. 

4.5.1 GRIEKENLAND 

 

Griekenland was de eerste lidstaat dat in 1975 het tonnagestelsel invoerde. Sindsdien is er op 

dit model veel kritiek gekomen waardoor het verschillende keren gewijzigd is. Sinds 1975 

hebben namelijk veel lidstaten gekozen voor een tonnagetaks stelsel waardoor het Griekse 

model verouderd is en sterke concurrentie kreeg. Het Grieks stelsel verschilt op twee vlakken 

van de andere categorieën van tonnagebelasting. Het Grieks model is ten eerste zeer 

ingewikkeld en is ten tweede achterhaald door andere systemen. Hoewel dat het Grieks model 

het enige tonnagetaks stelsel is dat niet werd ingevoerd ten gevolge van de 

staatssteunrichtsnoeren van de Europese Unie, zijn de redenen van zijn totstandkoming 

dezelfde als die van de Europese Unie, namelijk het bevorderen van de scheepvaartactiviteiten 

zoals scheepsbouw en het hervlaggen naar een nationaal register. Omdat de Europese 

Commissie toen nog geen supranationale controle uitvoerde over de verschillende 

tonnagetaks stelsels om eenheid te bekomen op dat vlak, waren er spanningsvelden te 

bespeuren. Zowel de Europese Unie als de Griekse overheid hadden dezelfde doelstellingen 

om het maritiem transport te bevorderen waardoor het systeem toegelaten werd. 

Het Grieks stelsel is van toepassing op alle zeeschepen, al dan niet in eigendom van Griekse 

inwoners. Er is een beperking op basis van wie de Griekse nationaliteit draagt
257

. Het grote 

                                                             
255 W.K. TALLEY, “The Blackwell Companion to maritime economics”, Oxford, Blackwell Publishers Ltd., 
2012, 304-320. 
256 V.O. GEKARA, “The stamp of neoliberalism on the UK tonnage tax and the implications for British 
seafaring” Marine Policy, 2010 (34), 487-494. 
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verschil met het Nederlands model is dat de ondernemingen geen keuze hebben bij de 

toepassing van het tonnagestelsel, zij zijn verplicht onderworpen ongeacht de wil van de 

belastingplichtige. Koopvaardijschepen ingeschreven in een Grieks register zijn op zich niet 

onderworpen aan een vennootschapsbelasting, terwijl bij het Nederlands model de berekende 

forfaitaire winst daarna met de tarieven betreffende de vennootschapsbelasting moet worden 

verrekend. Het stelsel verwerken met de tarieven en andere bepalingen van 

vennootschapsbelasting werd te ingewikkeld gevonden. Het Belgisch tonnagestelsel wordt  

evenwel verwerkt met de tarieven en de andere bepalingen betreffende de 

vennootschapsbelasting, maar er werd beoogd dat het stelsel eenvoudig blijft en gemakkelijk 

te berekenen is. Dat was een van de redenen voor de invoering van een tonnagestelsel. De 

overheid kiest zelf hoe ingewikkeld zij het stelsel wilt maken. Het voordeel van het Griekse 

model is dat er evenwel geen veranderingen komen indien de bepalingen inzake 

vennootschapsbelasting worden gewijzigd. 

De Griekse vloot bestond voornamelijk uit verouderde zeeschepen. Met betrekking tot deze 

verouderde schepen  waren hogere belasting verschuldigd door de toepassing van het Grieks 

tonnagestelsel omdat het stelsel ook rekening hield met de leeftijd van een zeeschip. De 

belasting voor gelijkaardige verouderde zeeschepen kon in Griekenland vijf keer meer 

bedragen dan deze in Nederland of in Engeland. Er kwam veel kritiek vanwege de 

scheepseigenaars op het stelsel met als gevolg dat er voorstellen werden gevormd om dit te 

verhelpen. Bij deze voorstellen werden de modellen van Nederland en Engeland als voorbeeld 

genomen. Het tarief werd bijna met de helft verlaagd maar die belasting was nog altijd hoger 

dan die van Nederland en Engeland en daarom werden er bijkomende voordelen toegekend 

door de overheid die het verschil ongedaan moesten maken. In januari 2002 werd het stelsel  

drastisch gewijzigd, dit ging gepaard met een daling van 70 procent van de belastingen met 

daarenboven bijkomende kortingen inzake de inkomstenbelasting voor zeelieden en officieren. 

Verdere maatregelen worden voor de toekomst gepland. Het Griekse tonnagetaks stelsel is 

nog steeds de duurste onder de lidstaten
258

. In 2004 voeren 38 procent van het Europese 

tonnage de Griekse vlag
259

. 

 

                                                                                                                                                                                              
257 Het schip moet voor 50 procent in handen zijn van een persoon van Griekse nationaliteit. 
258 E. SELKOU en M. ROE, Globalisation, policy and shipping, Cheltenham, Elgar, 2004,135. 
259 A. ANTAPASSIS, L.I. ATHANASSIOU en E. ROSAEG, Competition and regulation in shipping and shipping 
related industries, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 268.  
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4.5.2 NEDERLAND 

 

In 1996 werd in Nederland het tonnagetaks stelsel ingevoerd nog voor dat de Europese 

richtsnoeren van 1997 van kracht waren. Deze regels gelden voor alle reders die opereren 

vanuit een bedrijf dat gevestigd is in Nederland, ongeacht onder welke vlag het zeechip vaart. 

De Commissie gaf in 1996 groen licht aan het Nederlands stelsel terwijl het in datzelfde jaar 

voorbereidingen trof voor het opmaken van de staatssteunrichtsnoeren voor de scheepvaart. 

Nederland werd zoals de meeste lidstaten geconfronteerd met het uitvlaggen van de 

koopvaardijschepen naar goedkope vlaggenstaten. Om reders terug aan te trekken naar 

Nederland kreeg de reder voor een zeevarende woonachtig in Nederland, als werkgever een 

belastingsvermindering van 40 procent op het bruto loon van de zeevarende terwijl voor 

zeevarenden,  niet woonachtig in Nederland  of geen Nederlands nationaliteit dragend, een 

vermindering van 10 procent werd gegeven. Dit  komt neer op een 30 procent verlaging van 

de loonkosten. Het stelsel bleek heel succesvol te zijn in Nederland. Er werd een herregistratie 

van 50 zeeschepen in het Nederlands register in 1996 vastgesteld. Desalniettemin is het 

systeem er niet in geslaagd om de zeevaart aantrekkelijk te maken voor de jongeren. Het 

Nederlands register groeide in 1998 van 386 tot 489 schepen, 20 afkomstig van buitenlandse 

rederijen, maar het merendeel was afkomstig van open registers. Het is de achtereenvolgende 

jaren blijven stijgen
260

. De Europese Unie werd meer en meer voorstander van het systeem 

gezien het succes van het systeem in Nederland, waarna het tonnagetaks stelsel geaccepteerd 

werd in de Europese Unie. Het stelsel werd dan ook opgenomen en aangemoedigd in de 

verschillende staatssteunrichtsnoeren. Zoals in België moet de scheepseigenaar een 

verbintenis aangaan van 10 jaar indien hij kiest voor het tonnagestelsel. In 2003 werden 

weliswaar geen nieuwe zeeschepen geregistreerd in het Nederlands register. Toch heeft de 

Nederlandse wetgever geen nieuwe voordelen toegestaan en is het systeem behouden 

gebleven ondanks de financiële druk. Het systeem heeft zijn doelstellingen kunnen bereiken 

en heeft bovendien de internationale normen van veiligheid, beveiliging en van milieu goed 

geëerbiedigd
261

.  

Het systeem in België is gelijkaardig met dat van Nederland met als verschil dat het tarief op 

de inkomstenbelasting van jonge zeeschepen verschillend was. België neemt een lager tarief 

aan voor jonge zeeschepen. 

                                                             
260 E. SELKOU en M. ROE, Globalisation, policy and shipping, Cheltenham, Elgar, 2004, 137. 
261 L.M.G. STEVENS, D. ALBREGTSE, J.E. VAN DEN BERG en R.P. VAN DEN DOOL , Inkomstenbelasting 2001: 
fiscaal commentaar, Deventer, Kluwer, 2004, 302-305. 
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4.5.3 VERENIGD KONINKRIJK 

 

Het Verenigd Koninkrijk heeft pas in 2000 het tonnagestelsel voor schepen en aanverwante 

bedrijven ingevoerd
262

. De overheid heeft tussen 1970 en 1997 de uitvaart van schepen 

genegeerd en heeft een beroep gedaan op buitenlandse schepen met buitenlandse 

arbeidskrachten
263

. Vanaf 1997 is de overheid gaan beseffen dat ze iets moest ondernemen om 

deze schepen weer aan te trekken. Pas in 1998 heeft de overheid een aantal voorstellen gedaan 

inzake de opleiding voor zeevarenden, de tewerkstelling en op fiscaal gebied. Voor de 

rederijen werden fiscale voordelen geboden op basis van lagere vennootschapsbelasting 

terwijl voor de bevordering van tewerkstelling er opleidingen geboden werden. Meer dan 10 

jaar na de invoering van deze maatregelen, zijn de resultaten dezelfde als in de rest van 

Europa, het heeft een grote invloed uitgeoefend op het herregistreren van schepen in het 

nationale register, maar op het vlak van de tewerkstelling in de scheepvaartindustrie werd er 

geen succes geboekt. De financiële steun ging niet echt in op het echte probleem waardoor er 

nog steeds een daling van het aantal Britse zeevarenden plaatsvond. Over het algemeen is het 

Belgische systeem en dat van het Verenigd Koninkrijk gelijkaardig, maar Engeland voerde er 

nieuwe elementen aan toe, vooral met betrekking tot verplichte opleidingen. Op het vlak van 

opleiding van zeevarenden zijn er een aantal initiatieven genomen, maar het probleem 

verdween niet. Indien de rederijen zeevarenden tewerkstelden aan boord van een schip zonder 

aan de IFT-normen te voldoen,  werd het zeeschip gelijk gesteld aan een schip dat onder 

goedkope vlag vaart. 

Het legt evenwel geen verplichting op dat de schepen onder Britse vlag moeten varen. Als 

enige voorwaarde moet de onderneming geregistreerd zijn in het Verenigd Koninkrijk 

waarvan het merendeel van zijn activiteiten zich op het grondgebied uitoefenen.  

4.6 SCHEEPSHYPOTHEEK 
 

Een hypotheek vestigen wordt gedaan op naam van het schip en niet op de naam van de 

eigenaar van het schip
264

. Zeeschepen die worden gebruikt voor de commerciële activiteiten 

                                                             
262 V.O. GEKARA, “The stamp of neoliberalism on the UK tonnage tax and the implications for British 
seafaring”, Marine Policy (3) 2010, 487-494. 
263 E. SELKOU en M. ROE, Globalisation, policy and shipping, Cheltenham, Elgar, 2004, 147. 
264 G. DE LATTE, Zakelijke rechten en hypotheken op schepen, Mechelen, Kluwer, 2006, 4. 
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van de zeescheepvaart moeten worden ingeschreven in het register de zeeschepen
265

. Het is 

onwaarschijnlijk een zeeschip te bouwen zonder een hypotheek aan te gaan. Bij de aankoop of 

bij de bouw van een schip zal men namelijk altijd een lening aangaan, die gewaarborgd is 

door een hypotheek. Bij het aangaan van een hypotheek worden vooraf de schepen 

geregistreerd en dus moeten er registratie- en hypotheekrechten betaald worden. Zonder het 

schip vooraf te registreren, kan er geen hypotheek gevestigd worden. De registratierechten 

moeten bij wet betaald worden op roerende goederen, in dit geval het schip, en de 

hypotheekrechten worden geacht betaald te zijn bij onroerende goederen. Deze 

registratierechten lopen heel erg op. Al enkel voor deze reden kunnen de reders beter hun 

schepen in een buitenlands register laten inschrijven en daar een hypotheek vestigen. Het 

vestigen van een hypotheek maakt een zware kost uit voor de rederij, meer dan de registratie 

zelf. Het inschrijven van een hypotheek houdt onder andere een loon van de 

hypotheekbewaarder in en eveneens een registratierecht, dit laatste doet de kosten hoog 

oplopen
266

. Een registratie moet niet noodzakelijk gevolgd worden door een 

hypotheekvestiging, hoewel het bijna ondenkbaar is dat men een registratie zal doen zonder 

een hypotheekvestiging achteraf
267

. Deze registratierechten verhogen namelijk de kosten van 

de rederij bijgevolg was dit een reden te meer om zich te vestigen in goedkope vlaggenstaten.  

In het wetgevend kader met het oog op de terugkeer van het strategische en commerciële 

beheer van de zeeschepen naar de Europese Unie en een herinvlagging in de nationale 

scheepsregisters, stelde de wetgever een vrijstelling van het evenredig registratierecht voor, 

dat werd geheven bij de registratie van de akte van vestiging van een hypotheek op schepen. 

Dit wordt berekend op de bedragen van de hypotheekvestiging. In de plaats van het evenredig 

registratierecht wordt nu een algemeen vast recht van 25 euro gevraagd. Initieel konden zowel 

zeeschepen als binnenschepen gebruik maken van de afschaffing van de registratierechten
268

. 

Deze maatregel werd door de Commissie gezien als staatssteun omdat die onverenigbaar is 

met de Gemeenschappelijke markt. Volgens de Resolutie betreffende de binnenvaartschepen 

                                                             
265 Commerciële activiteiten zijn bijvoorbeeld koopvaardij, zeevisserij, vervoer van personen, 
baggerwerken. 
266 Geraadpleegd op 25 april 2012; http://www.shipregistration.be/fees/tariff#lonen. 
267 DOC 50 1823/001, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Ontwerp van programmawet van 
21 mei 2002. 
268 Het registreren van binnenschepen wordt  de teboekstelling van binnenschepen in het Belgisch 
register van teboekstelling der binnenschepen genoemd; artikel 88, 91, 92 van het Wetboek der 
registratie-, hypotheek- en griffierechten van 23 december 1958 wordt gewijzigd bij de programmawet 
van 2 augustus 2002 door artikelen 125, 126 en 127 en later opnieuw gewijzigd door artikelen 326, 327 
en 328 van de programmawet van 27 december 2004. 

http://www.shipregistration.be/fees/tariff#lonen
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is deze staatssteun niet toegelaten
269

. De Commissie heeft, overeenkomstig de 

staatssteunrichtsnoeren van 2004, erop gewezen dat deze vrijstelling enkel toegelaten is 

indien het gaat om schepen die naar hun aard zeeschepen zijn en die betrokken zijn met het 

maritiem vervoer. Er moeten twee voorwaarden worden vervuld om te genieten van het 

gunstig regime: 

- De scheepshypotheekbewaarder moet, ter bevestiging dat het schip geregistreerd 

is in het Belgisch register der zeeschepen of dat voor het schip een aangifte voor 

registratie in het Belgisch register der zeeschepen werd ingediend, als bijlage aan 

de hypotheekakte worden gehecht; 

- De akte moet, of de hypotheeksteller gewaarmerkte en ondertekende verklaring 

onderaan op de akte, uitdrukkelijk vermelden dat het schip naar zijn aard voor het 

zeevervoer bestemd is
270

. 

De zeeschepen krijgen volgens de wet van 21 december 1990 betreffende de registratie van 

zeeschepen, het recht om de nationale vlag te voeren indien men voorafgaand geregistreerd 

staat in het Belgisch register
271

. 

Dit wil niet zeggen dat de afschaffing van de registratiekosten het hypothekeren van een 

zeeschip vrij van kosten is.  

  

                                                             
269 Resolutie van de Commissie nr. 1107/70 van 4 juni 1970 Pb. L 130 van 15 juni 1970 betreffende de 
toekenning van hulp aan het vervoer per trein, per spoor, over de weg en over de binnenwateren; 
gewijzigd door resolutie (EC) nr. 543/97, Pb. L 84, 26 maart 1997. 
270 Artikel 94 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 
271 Artikel 2 van de scheepsregistratiewet van 21 december 1990, BS 29 december 1990. 
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5 BELGISCHE SOCIALE MAATREGELEN 

5.1 OORZAAK DALENDE TEWERKSTELLING 
 

Het aantal zeevarenden aan boord van schepen die onder een communautaire vlag varen, is de 

afgelopen jaren steeds gedaald. Daarenboven zijn het aantal EU-werknemers aan boord van 

een schip eveneens gedaald, ten gevolge van onder andere de aanwerving van goedkopere 

buitenlandse arbeidskrachten. Eveneens een oorzaak van de daling van EU-zeevarenden ligt 

in het feit dat de productiviteit van een schip blijft stijgen, waardoor er minder bemanning 

nodig is voor het vervoer van goederen per schip dan vroeger. De Belgische – net zoals de 

andere communautaire vloten - investeren steeds meer in technologische hoogstaande schepen, 

die  moderner zijn uitgerust en waarvoor een klein aantal hoog opgeleide bemanning nodig 

is
272

. De Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun hebben dit probleem proberen te 

verhelpen, maar is er tot nu toe niet ingeslaagd de tendens om te buigen. De 

staatssteunrichtsnoeren zetten bindende en gemeenschappelijke regels voorop om de 

tewerkstelling en opleiding te bevorderen. De Europese Unie probeert dat door een directe 

aanpak van het probleem, door vrijstellingen toe te laten.  Men ziet dat er in de verscheidene 

lidstaten nog steeds een beroep wordt gedaan op niet EU-zeevarenden. De verlaging van de 

sociale zekerheidsbijdragen en de verlaging van de tarieven van de inkomstenbelastingen 

werden in de richtsnoeren vooropgesteld. De meeste lidstaten hebben deze voordelen effectief 

doorgevoerd maar dan in de vorm van een terugbetaling van de betaalde belastingen in plaats 

van een verlaging door te voeren op deze belastingen.  

In 2004 werden er 330.000 arbeidsplaatsen ingevuld door EU- en niet EU-werknemers aan 

boord van een communautair schip en door werknemers aan wal. Ongeveer drie miljoen 

personen zijn, direct of indirect, tewerkgesteld in de scheepvaartindustrie
273

. Tussen 1994 en 

2004  was er een forse daling waarneembaar van de tewerkgestelden in de Europese 

maritieme sector. De richtsnoer van 1997 heeft dus geen effect gehad voor de bevordering van 

de werkgelegenheid, deze werd dan ook herzien door de nieuwe staatssteunrichtsnoer van 

2004. Deze laatste heeft het mogelijk gemaakt dat de lidstaten de bijdragen aan sociale 

zekerheid en de tarieven betreffende de inkomstenbelasting konden verlagen. De maximale 

toegelaten steun is een verlaging van de sociale bijdragen, de inkomstenbelasting en de 

                                                             
272 Mededeling van de Commissie, Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het 
zeevervoer, 2004/C 43, C 13/3, 17 januari 2004. 
273 K. MITROUSSI, “Employment of seafarers in the EU context: challenges and opportunities”, Marine Policy 
(32) 2008, 1043-1049.  
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vennootschapsbelasting tot nul. Deze richtsnoer heeft tot nu toe nog geen substantieel positief 

verschil gemaakt.  

Open registers zijn al enige tijd de oplossing voor het vermijden van hoge arbeidskosten 

evenals voor het vermijden van de beperkingen opgelegd bij de aanwerving van de 

bemanning. Het uitvlaggen naar open registers heeft een negatieve invloed op de 

tewerkstelling in de maritieme sector. Als eerste vermindert het aantal EU-onderdanen 

tewerkgesteld aan boord van communautaire schepen, vermits de aanwerving van 

werknemers van buiten Europa veel goedkoper is. Het verschil in de arbeidskosten tussen de 

bemanning afkomstig uit de Europese Unie en de bemanning afkomstig buiten de Europese 

Unie wordt geschat op 22 procent, maar kan oplopen tot 333 procent
274

.  

Het heeft ook een negatieve effect op de opleiding van de EU-onderdanen en op het behoud 

van de maritieme knowhow. Een rederij wil natuurlijk zijn kosten zo laag mogelijk houden 

waardoor die zich gaat gaan vestigen in goedkope vlaggenstaten. In deze landen wordt arbeid 

verricht en worden er diensten verleend die normaal in Europa zouden plaatsvinden, bijgevolg 

zal dit noodzakelijk gepaard gaan met de overdracht van maritieme kennis. Wat zeker 

bijdraagt tot het uitvlaggen is het ontbreken van een verplichte opleiding aan boord van die 

FOC. Een opleiding is in Europa essentieel voor het behoud van de maritieme traditie en de 

ontwikkeling ervan. Het internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden 

inzake opleiding legt minimale normen op waaraan de zeevarenden, tewerkgesteld op 

koopvaardijschepen, moeten beantwoorden
275

.  Dit verdrag geldt ook voor schepen afkomstig 

van goedkope vlaggenstaten die verdragsstaten aandoen. De lidstaten mogen strengere regels 

invoeren, het verdrag legt enkel een minimum op. Zo moet een Grieks schip minstens een 

officier aan boord tewerkstellen die de Griekse nationaliteit draagt. Het Verenigd Koninkrijk 

heeft het tonnagestelsel doen samenhangen met het aanmoedigen van de werving en de 

opleiding van Europese zeevarenden
276

. Sommige lidstaten leggen geen beperking op het 

aantal bemanningleden met vreemde nationaliteit op, met uitzondering van de kapitein. De 

                                                             
274 K. MITROUSSI, “Employment of seafarers in the EU context: challenges and opportunities”, Marine Policy 
(32) 2008, 1043-1049.  
275Beter bekend als het STCW-verdrag; Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden 
inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 7 juli 1978, Londen, gewijzigd op 25 juni 2010; Richtlijn 
94/58/EG van de Raad 22 november 1994 inzake het minimumprogramma van zeevarenden; Richtlijn 
2001/25/EG  van het Europees Parlement en de Raad 4 april 2001 inzake minimumopleidingsniveau van 
zeevarenden, Pb. L 136/17, 18 mei 2001. 
276 V.O. GEKARA, “The stamp of neoliberalism on the UK tonnage tax and the implications for British 
seafaring”  Marine Policy (34) 2010, 487-494; D. GLEN en J. MCCONVILLE, “Employment characteristics of 
UK seafaring officers in 1999”, Marine Policy (25), 2001, 215-221; D. GLEN en J. MCCONVILLE, “The 
employment implications of the United Kingdom’s merchant fleet’s decline”, Marine Policy (21), 267-276. 
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kapitein, van een onder Belgische vlag varend schip, moet de Belgische nationaliteit dragen
277

. 

Op deze regels bestaat een uitzondering indien de behoeften van handel en scheepvaart dit 

vereisen
278

. De bemanning aan boord van een Belgische schip zal een zeemansboek en een 

STCW-bewijsschrift moeten bezitten en de houder moeten zijn van een getuigschrift van 

medisch geschiktheid. 

Het IMO-verdrag inzake de veiligheidsnormen van koopvaardijschepen en de talrijke 

internationale conventies streven naar veiliger scheepvaart en het voorkomen van de 

verontreiniging van de oceanen. Deze normen hebben de lidstaten aangezet hun wetgeving te 

wijzigen met betrekking tot het bouwen, ontwerpen en het uitrusten van de schepen
279

. Er 

wordt steeds meer geëist waardoor de reders het gemakkelijker vinden zich elders te vestigen. 

De schadelijke effecten van de verminderde tewerkstelling en het gebrek aan opleiding zetten 

zich voort op andere samenhangende sectoren van de scheepvaartindustrie, zoals de 

scheepsbouw en verzekeringsmaatschappijen.  

Wat het beroep als zeevarende tevens onaantrekkelijk maakt is het feit dat de zeevarende een 

boete opgelegd kan krijgen in het geval van een ongeval met het schip op zee. Het 

criminaliseren van de scheepsbemanning is door EU-wetgeving geïntroduceerd
280

. Deze 

wetgeving had als doel om de veiligheid op zee te verbeteren, maar brengt serieuze gevolgen 

met zich mee voor de zeevarenden. Er bestaat altijd het gevaar dat de zeevarende vervolgd zal 

worden ten gevolge van een ongeval die erg vervuilend is voor het milieu. Bij zo’n 

ongevallen is het gewoonlijk moeilijk om een verantwoordelijke aan te duiden en het feit dat 

de bemanning gemakkelijk geïdentificeerd kan worden, is daarbij nadelig
281

. Dit zal het werk 

als zeevarende niet aantrekkelijker maken bij de jongeren. De arbeidskosten zullen stijgen 

door de mogelijkheid van criminalisering, wat de concurrentiepositie van de Europese vloten 

niet bevordert. Het IMO (ILO) heeft een richtsnoer opgesteld om het criminaliseren van de 

                                                             
277 Artikel 7 van de wet van 21 december 1990, BS 29 december 1990. 
278 Artikel 51 van het Koninklijk Besluit van 4 april 1996, BS 11 mei 1996. 
279 MARPOL-verdrag van 1973, 73/78 en SOLAS 74-verdrag, 74/78; M. BOSSUYT en J. WOUTERS, 
Grondlijnen van internationaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 667. 
280 Richtlijn 2005/35 /EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake 
verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken, Pb. L 255/11, 30 september 
2005; COM(2005)667 def., Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
afvalstoffen, 21 december 2005 . 
281 K. MITROUSSI, “Employment of seafarers in the EU context: challenges and opportunities”, Marine Policy 
(32) 2008, 1043-1049. 
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bemanning en de kapitein bij een ongeval op zee te voorkomen
282

. Dit is echter slechts een 

aanbeveling die de overheden niet systematisch toepassen.  

De steun die wordt gegeven om arbeidplaatsen te behouden aan boord van een schip en om de 

werknemers niet te hoeven ontslaan, kan vergeleken worden met exploitatiesteun. Er gelden 

specifieke voorschriften in de sector van het maritiem vervoer. 

Bij het voeren van de Belgische vlag moeten de Belgische arbeidsvoorwaarden worden 

vervuld, zodat het arbeidscontract van de zeevarenden aan de wet op de arbeidsovereenkomst 

wegens scheepsdienst aan boord van scheepdiensten moet voldoen
283

.  Elke zeevarende van 

de Europese Unie moet ingeschreven zijn in de Pool der zeelieden, dit is vanaf 1997 

geïntegreed in de Hulp- en Voorzorgkas voor zeevarenden
284

. Ook de collectieve 

arbeidsovereenkomsten over de arbeidslonen alsook die over extra wettelijk sociale 

zekerheidbijdragen moeten worden gerespecteerd
285

. 

De vooruitgang is traag en weliswaar met kleine stapjes, maar er wordt toch progressie 

geboekt dankzij het bestaan van betere en veiligere schepen, verbeterde havenfaciliteiten, die 

er voor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden er beter op worden. 

De rederij MSC, de grootste klant van de Antwerpse haven, dreigde dit jaar om weg te 

trekken uit Antwerpen door stakingen van de loodsen, die door hun acties de werkgelegenheid 

in gevaar brengen. 

5.2 BELGISCHE ARBEIDSBEVORDERENDE MAATREGELEN 

5.2.1 SOCIALE ZEKERHEIDSMAATREGELEN 

 

Door het uitvlaggen van een zeer groot aantal Belgische schepen naar Luxemburg in 1991, 

heeft de wetgever het toepassingsgebied uitgebreid tot de zeevarenden tewerkgesteld op 

Luxemburgse schepen die ingeschreven waren in de Pool van de Zeelieden. De wetgeving 

van de vlaggenstaat bepaalt welk stelsel van sociale zekerheid toepasselijk is op werknemers 

                                                             
282Code of Fair Treatment of Seafarers in the event of a maritime accident, 2006. 
283 Wet houdende diverse arbeidsbepalingen, titel VI – arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst aan 
boord van zeeschepen, BS 3 juni 2007. 
284 Zie verder 
285 CAO. 
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aan boord van een schip
286

. De Belgische sociale zekerheid zal daarentegen wel gelden voor 

zeevarenden die gedomicilieerd zijn in België of die uitbetaald worden door een onderneming 

die zijn hoofdvestiging in België heeft maar die werken aan boord van een zeeschip dat niet 

de Belgische vlag draagt. Het zeeschip moet evenwel onder een Europese vlag varen
287

. Dat 

wil zeggen dat een zeevarende die gedetacheerd wordt naar een ander Europees land 

niettemin onder de Belgische sociale zekerheid valt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

onderdanen van een lidstaat en onderdanen van buiten Europa. Alle Europese zeevarenden 

vallen in principe onder de toepassing van de richtsnoer en de Belgische zeevarenden onder 

het Belgische stelsel van sociale zekerheid.  

De Wet van 1844 voerde een verplichte verzekering in ten gunste van zeevarenden aan boord 

van een schip dat de Belgische vlag voer
288

.  Op het loon van de werknemer, zeevarende, 

moet er in principe een werknemersbijdrage worden afgehouden die door de werkgever zal 

worden doorgestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dat wordt aangevuld door de 

werkgeversbijdragen. Zeevarenden verbonden door een maritiem arbeidsovereenkomst met 

een reder aan boord van zeeschepen vallen niet onder het algemeen Belgische 

werknemersstelsel, er bestaat voor hen een afzonderlijke sociale zekerheidsregeling
289

.  

De Hulp- en Voorzorgskas is een openbare instelling die als opdracht de inning en bezorging 

van de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemers, de reders en de zeevarenden heeft. 

Daarenboven is zij onder andere verantwoordelijk voor de uitkering van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering aan de zeevarenden. De Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden 

verzekert de  Europese inwoners, daarentegen zullen de  zeevarende die noch hun woonplaats 

noch de nationaliteit hebben van een lidstaat  niet verzekerd worden door de HVKZ
290

.  De 

reder zal evenwel voor die werknemer informatie moeten verlenen aan de HVKZ en hij zal 

ook voor deze werknemers moeten voldoen aan de normen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie. 

                                                             
286 Artikel 5 Verdrag van de Verenigde Naties inzake de volle zee, Genève 29 april 1958, 450 U.N.T.S. 11, 
257 ; artikel 94 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht, Montego Bay 10 december 1982, 
1833 U.N.T.S. 3, 397. 
287 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen, Pb. L 149/2, 5 juni 1971; Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb. L 166/1, 30 april 
2004. 
288 Wet van 21 juli 1844, dat de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden heeft gesticht, gewijzigd door 
wet van 21 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 1 augustus 1991. 
289 Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter 
koopvaardij. 
290 HVKZ 
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Voor zeevarenden die onderdanen zijn of de nationaliteit dragen van een lidstaat moeten de 

reders niet voldoen aan de bijdragen van de werkgeversgedeelte van de sociale 

zekerheidsbijdragen omdat die volledig worden vrijgesteld. Daarnaast moet de reder slechts 

een gedeelte van de werknemersbijdrage voldoen en zijn de bijdragen aan het Fonds voor 

Arbeidsongevallen verlaagd
291

. 

Er zijn veel overeenkomsten tussen België en ander staten gesloten in verband met de sociale 

zekerheid zoals die met Uruguay en India die achteraf met de goedkeuring kracht van wet 

hebben gekregen
292

. 

5.2.2 BEDRIJFSVOORHEFFING 

 

België heeft ingevolge de Communautaire richtsnoeren de regeling van de bedrijfsvoorheffing 

voor zeelieden gewijzigd om eveneens staatssteun te verlenen aan het zeevervoer
293

. De 

zeevarenden die werken aan boord van een Belgische koopvaardijschip zijn niet allemaal 

Belgische rijksinwoners. Ten gevolge van de dubbelbelastingsverdragen, die werden getekend 

ter voorkoming van dubbele belasting, zijn de lonen van deze zeevarenden belastbaar in het 

land waar de werkelijke leiding van de onderneming zich voordoet. Er moet een verschil 

worden gemaakt tussen twee categorieën zeelieden. De eerste categorie bestaat uit 

zeevarenden die ingeschreven zijn in de  Pool van de Zeelieden ter koopvaardij, dat nu 

geïntegreerd is in de Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden
294

. De zeelieden die niet 

ingeschreven zijn in de Pool van de Zeelieden,  zijn verzekerd in een private verzekeringen of 

in het land van herkomst want die vallen immers niet onder de Belgische sociale zekerheid
295

. 

De rederij zal met een onderdaan van de Europese Unie een bruto-contract afsluiten, terwijl 

hij met niet-onderdanen van de Europese Unie netto-contracten zal afsluiten.  

                                                             
291 Artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 10 juni 1998 tot uitvoering van het Koninklijk Besluit van 18 
april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing 
van artikel 7, §2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve 
vrijwaring van het concurrentievermogen, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 7 mei 1999, BS 30 
juni 1999 en door Koninklijk Besluit van 26 mei 2002, BS 2 augustus 2002. 
292 Wet van 12 februari 2009 houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale 
zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay, ondertekend te Montevideo op 
22 november 2006, BS 22 juli 2009; Wet van 12 februari 2009 houdende instemming met de 
overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek India, 
ondertekend te New Delhi op 3 november 2006, BS 21 augustus 2009. 
293 Wet van 20 juli 2005 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van 
de bedrijfsvoorheffing ingevolge de Communautaire richtsnoeren 2004/43 van 17 januari 2004 van de 
Commissie van de Europese Unie betreffende de staatssteun voor het zeevervoer, BS 10 augustus 2005. 
294 Wet van 25 februari 1964; programmawet van 17 juni 2009, BS 26 juni 2009; F. VANDENBERGHE, 
Handboek personenbelasting 2011, Antwerpen, Maklu, 2011, 394-395. 
295 F. VANDENBERGHE, Handboek personenbelasting 2011, Antwerpen, Maklu, 2011, 393. 
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De lonen van de zeevarenden, op een schip dat onder Belgische vlag vaart, worden in principe 

belast in België indien zij tewerkgesteld worden door een onderneming die in België haar 

hoofdvestiging heeft
296

. De reders zullen als bijkomstig staatssteunmaatregel de 

bedrijfsvoorheffingen, die zij verschuldigd zijn op de belastbare lonen van de zeevarenden, 

niet moeten doorstorten indien zij tewerkgesteld zijn op de in de Europese Unie geregistreerde 

koopvaardijschepen. Op de lonen van niet EU-residenten zal moeten nagegaan worden of er 

een dubbelbelastingverdrag geldt tussen het land van herkomst en België. Indien er geen 

dubbelbelastingverdrag overeengekomen is, zullen de bedrijfsvoorheffingen niet moeten 

worden doorgestort. Indien er wel dubbelbelastingverdrag overeengekomen is tussen de 

verschillende landen, dan zal moeten nagegaan worden of die belast wordt op die lonen en 

waar die belasting verschuldigd is. Meestal zal in het dubbelbelastingverdrag een clausule 

staan, die stelt dat de belasting verschuldigd is waar de werkelijke leiding van de werkgever is, 

indien dat in België is dan zal de bedrijfsvoorheffing niet verschuldigd zijn
297

.  

5.2.3 OPLEIDINGSSTEUN 

 

De steun aan opleiding door de overheid valt onder de algemene verordening van de Europese 

Commissie
298

. Vele vallen er niet onder omdat deze te algemeen van aard zijn. Vooraleer de 

staten deze steun kunnen verlenen, moet deze eerst aangemeld worden bij de Europese 

Commissie. Voor onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten kan er eveneens hulp worden 

gegeven indien dit in het voordeel is van het milieu, de productiviteit of de veiligheid
299

. 

De opleidingssteun kan in de vorm van een kostenvergoeding plaatsvinden maar kan 

eveneens de vorm aannemen van de betaling van een loon tijdens de opleiding. 

5.3 BESLUIT 
 

België is erin geslaagd om zich als land opnieuw aantrekkelijk te maken voor 

zeescheepvaartactiviteiten. Deze tendens is zeker waarneembaar sinds 2004. De invoering van 

de forfaitaire tonnagebelasting is een van de voornaamste redenen dat de koopvaardijschepen 

zich opnieuw in België laten registreren. Dit stelsel draagt nog steeds bij tot de duurzame 

                                                             
296 D. DESCHRIJVER, Bedrijfsvoorheffing, Brussel, Lancier, 2006, 125. 
297 Aanbevelingen bij de registratie van een schip in het Belgisch Register, geraadpleegd op 14 april 2012, 
http://www.brv.be/nl/download/BELGISCH_REGISTER-Aanbevelingen.pdf 
298 Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 inzake de toepassing van de 
artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op opleidingsteun, Pb. L 10 /1, 13 januari 2001, 20. 
299 Mededeling van de Commissie, Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het 
zeevervoer, 2004/C 43, C 13/3, 17 januari 2004. 

http://www.brv.be/nl/download/BELGISCH_REGISTER-Aanbevelingen.pdf
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ontwikkeling van de Belgische scheepvaart. De scheepseigenaar beschikt over de keuze of hij 

dit stelsel al dan niet wil toepassen. Verschillende scheepvaarteigenaars hebben zich opnieuw 

laten registreren in het nationaal Belgisch register. Bijzonder aantrekkelijk is het zeer lage 

tarief voor het gedeelte boven 40000 ton. De tonnagebelasting samen met de bijzondere 

eenmalige investeringsaftrek kan tot grote besparingen leiden voor de scheepseigenaar. 

Daarnaast bestaan er gunstige maatregelen op het vlak van de sociale zekerheid en 

bedrijfsvoorheffing.  

Ook al kiest de scheepseigenaar niet voor de toepassing van de tonnagebelasting, toch kan hij 

genieten van bijzondere voordelige maatregelen. Zo kan hij genieten van de bijzondere 

afschrijvingsregels voor investeringen in nieuwe schepen. Ook hier zullen de meerwaarden op 

zeeschepen vrijgesteld worden en kan hij genieten van een investeringsaftrek van 30 procent 

van de aanschaffingsprijs van zeeschepen. 

  



96 
 

6 CONCLUSIE 
 

Meer dan 40 jaar na de ondertekening van het Verdrag van Rome, vormt het Europees 

transportbeleid een prioriteit op de Europese agenda. Zowel de Europese economie als de 

internationale handel kunnen niet zonder de scheepvaartindustrie bestaan waardoor steeds 

nieuwe aanpassingen nodig zijn voor een doeltreffend beleid. Het doel van dit beleid moet de 

ontwikkeling  van een duurzame, innoverende en concurrentiële maritieme sector beogen. De 

nadruk moet daarbij voornamelijk liggen op een samenhangende aanpak tussen de 

verschillende lidstaten. Belangrijk hierbij is dat de verschillende internationale organisaties 

een blijvende inspraak moeten hebben bij een dergelijk beleid. 

Toch blijft het registreren van koopvaardijschepen in goedkope vlaggenstaten voor een aantal 

scheepseigenaars erg aantrekkelijk. Vooral omdat dit nog steeds de goedkoopste manier blijkt 

te zijn om internationaal handel te drijven. De operationele kost voor de exploitatie van 

zeeschepen in Europa blijft immers aanzienlijk hoger dan die in de goedkope vlaggenstaten. 

Om zich op deze zeer concurrentiële markt te kunnen profileren, moeten de lidstaten de 

mogelijkheid krijgen om hun vloot en scheepvaartindustrie aantrekkelijk te maken en waar 

nodig staatssteun te verlenen.  

Het opdoeken van goedkope vlaggenstaten mag op zich geen doelstelling zijn. Het gaat erom 

om de negatieve gevolgen die verbonden zijn aan deze goedkope vlaggenschepen tot een 

minimum te herleiden of in het beste geval volledig weg te werken.  

De lidstaten moeten zelf internationale verdragen implementeren in hun nationale wetgeving 

en de naleving ervan beogen. De controle ervan en de rechtsmacht van die lidstaten moeten de 

negatieve gevolgen wegwerken. Daarbij is de havenstaatcontrole zeer belangrijk om de 

misbruiken van goedkope vlaggenschepen op te sporen en te bestrijden.  

De financiële voordelen die verbonden zijn aan de registratie in goedkope vlaggenstaten 

zullen altijd blijven bestaan. De Europese steunmaatregelen hebben daarin geen omwenteling 

teweeggebracht, het invoeren van een tonnagetaks stelsel daarentegen wel. Dit 

belastingsstelsel is gebaseerd op de tonnage in plaats van op de gerealiseerde winst. Ook 

België heeft dit stelsel met succes ingevoerd. 
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Europa en de lidstaten moeten zich meer focussen op de promotie van de voordelen 

verbonden aan de registratie in Europa dan te hameren op de negatieve gevolgen verbonden 

aan de goedkope vlaggenschepen.  

Algemeen kan men een onderscheid maken tussen aan de ene kant scheepseigenaars die zich 

vooral laten leiden tot het behalen van zo hoog mogelijke winsten. Deze eigenaars laten zich 

voornamelijk registeren onder goedkope vlaggen met als gevolg dat er vaak minder aandacht 

wordt besteed aan internationale sociale, veiligheids- en milieunormen. Het schip loopt 

bovendien een groter risico op het veroorzaken van een ongeval zonder bescherming te 

genieten onder internationaal recht. Aan de andere kant zijn er die zich meer laten leiden door 

de bekommernis om rechtszekerheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Dit gaat gepaard met het 

registeren onder een nationaal register. Het recht moet de oplossing bieden door er voor te 

zorgen dat deze positieve effecten de herregistratie aanmoedigen en de bezwaren verbonden 

aan de goedkope vlaggenschepen wegwerken. 
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