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1. Inleiding 
 

Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid belastte Deloitte Consulting met 

de opdracht om een evaluatie uit te voeren en na te gaan welke impact de Vlaamse vrijstelling van de 

werkgevers- en werknemersbijdragen in de koopvaardij en de vrijstelling van werkgeversbijdragen in de 

bagger en zeesleepvaart hebben gegenereerd.  

 

1.1. Doelstelling van de opdracht 

Deze studie kadert in de “Vlaamse Brede Heroverweging” (VBH), die eind 2020 door de Vlaamse 

Regering werd aangekondigd. De “Vlaamse Brede Heroverweging” heeft als doelstelling om de Vlaamse 

uitgaven grondig door te lichten om zo een overzicht te verkrijgen welke uitgaven beantwoorden aan 

de huidige noden en welke dat niet (meer) doen, welke uitgaven doeltreffend zijn en waar 

efficiëntiewinsten geboekt kunnen worden. 

Deze opdracht heeft betrekking op de vrijstelling van werkgevers- en werknemersbijdragen in de 

koopvaardij en voor de vrijstelling van werkgeversbijdragen in de bagger en zeesleepvaart. Met de 6de 

staatshervorming werd de bevoegdheid over de vrijstelling van doorstorting van werkgevers- en 

werknemersbijdragen in de koopvaardij en voor de vrijstelling van werkgeversbijdragen in de bagger en 

zeesleepvaart overgeheveld naar het Vlaamse Gewest. De maatregel valt onder het beleidsdomein van 

het Vlaamse departement Werk en Sociale Economie (WSE), die ook instaat voor de budgettering ervan. 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) blijft verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling 

van de maatregel. Het doel van de steunmaatregel was initieel om werkgelegenheid in de bovenstaande 

sectoren te stimuleren en te vrijwaren, alsook om uitvlagging van schepen tegen te gaan. 

Doelstelling van deze studie is om de maatregel te beoordelen op haar effectiviteit, de impact op 

tewerkstelling in de sector en te situeren in het brede instrumentarium en het relevante flankerend 

beleid. Aansluitend werd ook naar andere, bijkomende factoren gekeken die aan de basis liggen van de 

beperkte instroom van scheepsgezellen. Voorts werd ook onderzocht hoe deze Vlaamse maatregelen 

in verhouding staan en interageren met andere (federale) fiscale en parafiscale steunmaatregelen voor 

deze sectoren. Bovendien werd de Vlaamse maatregel ook in verhouding geplaatst met vergelijkbare 

regimes in het buitenland. Nederland, Denemarken, Portugal, en Frankrijk werden voor deze oefening 

geselecteerd. 

Concreet komen de volgende onderzoeksvragen aan bod:  

• Wat is het effect en de doeltreffendheid van maatregel, zowel op de beoogde tewerkstelling als 

op de sector in z’n geheel?   

• Welke factoren liggen aan de basis van de beperkte instroom van scheepsgezellen?    

• Welke economische effecten zou een besparing op de maatregel hebben?   

• Situering van het instrument binnen het bredere ondersteuningsaanbod. (Welke andere 

beleidsmaatregelen richten zich al op deze sectoren?)  

• Hoe verhoudt het steunregime in Vlaanderen zich t.a.v. het steunregime in andere landen en 

zijn er ‘best practices’ te onderscheiden? 
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1.2. Methodologisch kader 

Voor deze opdracht werd een methodologisch raamwerk uitgewerkt, dat de nodige samenhang biedt 

en de uitvoering van de opdracht structureert. Het raamwerk koppelt de gehanteerde evaluatiecriteria 

en -indicatoren aan de onderzoeksvragen en geeft de dataverzamelingsmethoden aan die gebruikt 

werden om de onderzoeksvragen te beantwoorden.  

 

1.2.1. Spending review-faseplan 

Het realiseren van deze onderzoeksopdracht verliep volgens een ‘spending review-faseplan’ dat we 

vooropstelden. De verschillende fasen in het faseplan linken sterk aan de onderzoeksvragen die 

vooropgesteld worden binnen deze onderzoeksopdracht (zie onderstaande figuur).  

Tabel 1: Faseplan spending review 

 

Het faseplan bestaat uit vier fasen, waarbij in de eerste fase de steunmaatregel grondig in kaart wordt 

gebracht aan de hand van verschillende datacollectie methoden (baseline).  

De tweede fase buigt zich over de analyse van de relevantie, impact, efficiëntie en effectiviteit van de 

vrijstelling van doorstorting van werknemersbijdragen op de tewerkstelling, alsook het 

concurrentievermogen van de betrokken sectoren, haar werknemers en het Vlaamse havenbeleid. Om 

de voorgaande analyse aan te scherpen werd een benchmarking van het Vlaamse steunregime met 

vergelijkbare landen uitgevoerd.  

Fase drie richt zich op het inschatten van het verbeterpotentieel, wat verwezenlijkt wordt door een 

aantal realistische en/of bestaande alternatieven voor de huidige beleidsmaatregel in overweging te 

nemen en deze vervolgens te beperken tot de meest relevante beleidsopties voor verdere analyse.  

Aan de hand van het geïdentificeerde verbeterpotentieel, wordt de meest relevante beleidsoptie 

uiteengezet, inclusief een analyse van de impact van eventuele bijsturingen/afschaffing van de huidige 

beleidsmaatregel. De vierde en tevens laatste fase draait rond het verder uitwerken van conclusies en 

aanbevelingen m.b.t. de bijdragevermindering voor zeevarenden en de alternatieve verbeteropties. In 

deze fase worden de uitkomsten van de verschillende fasen samengebracht en geconsolideerd.  

 

1.2.2. Evaluatiecriteria 

Bij aanvang van de opdracht werd een interventielogica uitgewerkt. De interventielogica beschrijft 

samenvattend hoe de interventie naar verwachting in haar werk zou gaan, inclusief de keten van 

gebeurtenissen die tot de beoogde verandering zouden moeten leiden. De verschillende stappen en 

actoren betrokken in de interventie, alsook oorzaak-gevolg sequenties en hun afhankelijkheid, maken 
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integraal deel uit van dergelijke diagram.1 Op deze manier wordt een overzicht gecreëerd die de 

interventielogica in al haar facetten vat, zoals in onderstaande figuur: 

Figuur 1: Generieke voorstelling interventielogica 

 

De evaluatiecriteria die geselecteerden werden, zijn essentieel om een interventie en haar logica door 

te lichten. Onderstaand beschreven evaluatiecriteria en gerelateerde onderzoeksvragen dienden als 

leidraad voor de beleidsevaluatie. 

 

Relevantie 

Bij relevantie wordt gekeken naar het verband tussen de behoeften en problemen in de samenleving 

en de doelstellingen van de interventie. Verder moet ook nagegaan worden of de interventie nog 

overeenstemt met de bredere beleidscontext en -prioriteiten.  

Specifiek voor de sectorale doelgroepenkorting voor zeevarenden zal gekeken worden naar volgende 

onderzoeksvragen bij het bepalen van de relevantie van de maatregel: 

• Wordt het beleid door belanghebbenden (werkgevers en betrokken overheden) ervaren en 

beoordeeld als relevant? 

• Hoe speelt de steunmaatregel in op de behoeften van de doelgroep in vergelijking met gelijkaardige 

instrumenten?  

• Waar situeert deze steunmaatregel zich in het brede instrumentarium om deze sector te 

ondersteunen en te stimuleren?  

 
1 Europese Commissie, Better Regulation Guidelines, beschikbaar op: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-46_en_0.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-46_en_0.pdf
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• Hoe verhoudt het steunregime in Vlaanderen zich t.a.v. het steunregime in andere landen. 

 

Efficiëntie 

Het evaluatiecriterium ‘efficiëntie’ heeft betrekking op de verhouding tussen de middelen gebruikt voor 

het uitvoeren van de beleidsmaatregel en de veranderingen die teweeggebracht zijn. In het kader van 

deze studie komen de volgende specifieke onderzoeksvragen aan bod: 

• Wat is de budgettaire impact van de van de vrijstelling van werkgevers- en werknemersbijdragen in 

de koopvaardij en voor de vrijstelling van werkgeversbijdragen in de bagger en zeesleepvaart over 

de jaren heen?  

• Wat zijn de tot nu toe gerealiseerde prestaties? Hoeveel ondernemingen en zeevarenden komen in 

aanmerking of zijn begunstigden van de beleidsmaatregel? 

• Is er sprake van administratieve complexiteit verbonden aan de beleidsmaatregel?  

• Hoe zijn bevoegdheden, rollen en verantwoordelijkheden verdeeld? 

 

Effectiviteit, doeltreffendheid en impact 

Bij de analyse van de effectiviteit en impact (doeltreffendheid) wordt nagegaan in hoeverre de 

maatregel erin geslaagd is om de vooropgestelde objectieven te bereiken. Het onderzoek spitst zich toe 

op onderstaande specifieke onderzoeksvragen: 

• Wat zijn de tot nu toe gerealiseerde effecten?  

• Is er sprake van duurzame en extra tewerkstelling in de sector door deze steunmaatregel?  

• Heeft de steunmaatregel zich vertaald in meer concurrentievermogen van de begunstigde 

ondernemingen? 

• Wordt het beleid door belanghebbenden (ondernemingen en werkgevers, de verschillende 

overheden zoals EWI, FOD Mobiliteit, VDAB, FOD FIN en RSZ) ervaren en beoordeeld als effectief? 

• Welke economische effecten zou een besparing op de maatregel teweegbrengen? 

1.2.3. Datacollectiemethoden 

Voor deze opdracht werd gebruik gemaakt van een gevarieerde mix van bronnen om een coherent 

beeld van de maatregel te vormen (fase 1), alsook om de evaluatiecriteria en onderzoeksvragen 

adequaat te behandelen (fase 2). In fasen 3 en 4 zal de verzamelde data ook aangewend worden bij het 

formuleren van alternatieve beleidsopties en aanbevelingen. Deze methoden worden hierna kort 

toegelicht. 

Documentenanalyse 

Om onze kwantitatieve en kwalitatieve analyse te onderbouwen, zijn een aantal documenten grondig 

doorgelicht, met inbegrip van beschikbare administratieve gegevens, zowel voor de gerealiseerde 

prestaties als effecten van de vrijstelling als beleidsmaatregel. Deze bronnen dienden ook ter 

voorbereiding van de interviews. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geanalyseerde 

documenten. 
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Tabel 2: Overzicht van de geanalyseerde documenten 

Document Auteur 

• Europese Richtsnoeren Staatssteun 

• Europese aanvragen in het buitenland: 
- Steunmaatregel Denemarken 2009 
- Steunmaatregel Duitsland 2016 
- Steunmaatregel Nederland 2018 
- Steunmaatregel Portugal 2018 
- Steunmaatregel Nederland 2010 

Europese Commissie 

 Tewerkstellingsrapporten: 
- Evaluatierapport 2020 jaarrapport 
- Evaluatierapport 2020 kwartaal 1 
- Evaluatierapport 2020 kwartaal 2 
- Evaluatierapport 2020 kwartaal 3 
- Evaluatierapport 2020 kwartaal 4 

Paritair comité  

• Administratieve documentatie 
- Wetsontwerpen en -artikelen 
- Parlementaire vragen 
- Beleids- & begrotingstoelichtingen 

beleidsdomein WSE 
- Vlaamse Begroting 
- Beleidsverklaringen 

Departement Werk en Sociale Economie (WSE), 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Vlaams 
Parlement, Vlaamse Overheid, De Kamer, Belgisch 
Staatsblad 

• Studies rond fiscaliteit OECD 2019, Ecorys 2007, KPMG 2017, PWC 2015 

• Relevante documenten Sociale zekerheid 
(Poollijstregistratie, administratieve instructies voor reders 
2021, samenvatting van bijdragen…) 

RSZ 

• Jaarverslagen KBRV (2016, 2017, 2018, 2019) KBRV 

• Jaarverslagen Europese Scheepsvereniging 
- Strategic Priorities for EU Shipping Policy 2019-

2024 (2019) 
- The economic value of EU shipping (2015) 

ECSA 

Artikels rond uitvlagging, groene fiscaliteit, recente trends in de 
markt,…  

The Economist, de Tijd, Wall Street Journal… 

 

Diepte-interviews met betrokken stakeholders 

 
In totaal werden achttien sleutelpersonen geïnterviewd, die allen betrokken actoren zijn bij de 

steunmaatregel. Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de geïnterviewde stakeholders. De 

FOD Financiën, in het bijzonder Administratie Grote Ondernemingen, besloot na intern overleg om niet 

in te gaan op onze vraag voor interview. 

 
Tabel 3: Overzicht van de uitgevoerde interviews 

Stakeholder Type Datum 

Departement Werk en Sociale Economie Bevoegde overheidsinstantie 23/05/2021 
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Deloitte Nederland Deloitte Nederland voert momenteel een gelijkaardige 

studie uit voor de Nederlandse Rijkswaterstaat. 

Inzichten en methodiek werden gedeeld. 

03/05/2021 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - 

Overzeese Sociale Zekerheid, Zeevarenden en 

Sociale Maribel 

Bevoegde overheidsinstantie 10/05/2021 

FOD Mobiliteit Relevante overheidsinstantie 10/05/2021 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken Relevante overheidsinstantie 10/05/2021 

Koninklijke Belgische Redersvereniging 

(KBRV) 

Sectorvereniging scheepseigenaren 11/05/2021 

Global Employer Services Deloitte Interne kennisoverdracht inzake expertise 

(internationale) sociale zekerheid en benchmarking 

17/05/2021 

BTB ABVV Vakbond zeevarenden – Belgische 

Transportarbeidersbond, onderdeel Algemeen Belgisch 

Vakverbond 

28/05/2021 

ACV Vakbond zeevarenden – Algemeen Christelijk 

Vakverbond 

28/05/2021 

Antwerp Maritime Academy Hogere Zeevaartschool 31/05/2021 

DEME Group NV Belgische baggeraar 08/06/2021 

VDAB Zeebrugge Relevante overheidsinstantie 14/06/2021 

CMB NV Belgische scheepvaartmaatschappij 18/06/2021 

 

Benchmarking met vergelijkbare steunregimes in andere landen 

Benchmarking wordt als een evaluatietechniek gebruikt om de prestaties van een beleidsmaatregel 

systematisch te beoordelen ten opzichte van een vergelijkbaar beleid. Regelmatig wordt er over de 

grenzen heen gekeken naar landen met een vergelijkbare beleidscontext – meestal een ‘best practice’ 

situatie – waartegen de maatregel getoetst wordt. Zo wordt er getracht om op een objectieve en 

geloofwaardige wijze de binnenlandse maatregel te verbeteren door meting en vergelijking. 

Benchmarks kunnen ook dienen om de beleidsmaatregel beter te kaderen in de internationale context.2 

Er werd gekozen om de Vlaamse steunmaatregel beknopt te benchmarken met Nederland, 

Denemarken, Frankrijk, en Portugal. De motivatie voor de keuze van deze landen is meervoudig. Het 

Nederlands en Deens maritiem landschap lijkt sterk op het maritiem ecosysteem dat predominant is in 

Vlaanderen. Zo is in de drie landen een belangrijke koopvaardij- en baggercluster aanwezig. In het geval 

van Portugal heeft zich een opvallende evolutie voltrokken. Voor 2016 was de Portugese vloot bijna 

onbestaande, maar door een pakket nieuwe steunmaatregelen in de periode 2016-2017, schoot de 

 
2 Europese Commissie, Beter Regulation Guidelines, beschikbaar op: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-46_en_0.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-46_en_0.pdf
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vloot onder Portugese vlag in omvang de hoogte in. Frankrijk werd geselecteerd omdat het een 

buurland is en een vergelijkbare socialezekerheidsregeling heeft. 

In een eerste plaats werd een ‘benchmarking protocol’ opgesteld die als leidraad diende om de 

beleidssituatie in een aantal zorgvuldig geselecteerde Europese landen in kaart te brengen. In de eerste 

plaats werd nagegaan hoe de maritieme sector er in de geanalyseerde landen uitziet. In de tweede 

plaats werd gepeild naar beleidsmaatregelen betreffende de maritieme sector. Er werd onder meer 

gekeken naar: 

• Omvang van de sector: Hoe groot is de scheepvaartsector in het land?; Hoeveel bedrijven zijn er in 

totaal actief in de sector?; Hoeveel werknemers zijn er actief in de sector? 

• Prestaties sector: Hoe goed heeft de sector de afgelopen jaren gepresteerd?; Is er een meetbaar 

effect van internationale concurrentie?; Zijn er indicatoren van de situatie voor/na de 

beleidsmaatregel(en)? 

• Beschrijving van de beleidsmaatregel(en): Wat zijn de algemeen geldende 

socialezekerheidscontributies voor werkgevers en werknemers? Bestaat er een regeling voor 

zeelieden uit een vrijstelling of vermindering van sociale lasten, van inkomstenbelasting, of van 

beide?   

• Doelstelling en strategie: Wat is het gestelde doel van de maatregel? Past de beleidsmaatregel in 

een bredere strategie? 

• Verantwoordelijke instelling(en): Welke overheidsinstelling is verantwoordelijk voor de maatregel?; 

Welke instellingen houden toezicht op en controleren de maatregel? 

• Best practices: Welke best practices kunnen er in het land worden geïdentificeerd?  

 

1.3. Structuur van het rapport 

Volgend op deze inleiding, worden in dit rapport de beleidscontext en de doelstellingen van de evaluatie 

toegelicht (hoofdstuk 2). 

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens het analytisch raamwerk nauwkeurig beschreven. Voor deze studie 

baseerden we ons op een mix van kwantitatieve en kwalitatieve datacollectie methodes, met inbegrip 

van documentenanalyse, data-analyse, en diepte-interviews met de voornaamste stakeholders van de 

beleidsmaatregel. 

Vervolgens wordt de steunmaatregel geëvalueerd vanuit het oogpunt van relevantie, efficiëntie, 

effectiviteit en impact, waarbij ook onderzocht werd welke (financiële) optimalisaties of alternatieve 

beleidsscenario’s mogelijk zijn. De resultaten van deze analyse zijn beschreven worden in hoofdstuk 4. 

In het vijfde hoofdstuk worden de buitenlandse steunmaatregelen nauwgezet geëvalueerd op basis van 

de hoger vermeldde analyse en resultaten.  

Tot slot zullen er optimalisaties en aanbevelingen geformuleerd worden met het oog op de toekomst 

van de beleidsmaatregel (hoofdstuk 6). 
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2. Beschrijving van de maatregel 
 

2.1. Zesde staatshervorming  en sectorale doelgroepkortingen 

De Vlaamse overheid, in het bijzonder het departement WSE, is sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de 

vermindering van de werkgevers- en werknemersbijdragen in de koopvaardij en voor de vrijstelling van 

werkgeversbijdragen in de bagger en zeesleepvaart, ten gevolge van de zesde staatshervorming. Vanaf 

1 juli 2014 verkreeg de Vlaamse Overheid de bevoegdheid over een aantal instrumenten ter stimulering 

van de aanwerving en tewerkstelling van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt.3 

Het beoogde effect van het doelgroepenbeleid en daar aangekoppelde maatregelen zijn een 

terugdringing van de aanwervingskost van een aantal werknemerscategorieën. In deze optiek is het 

meest voor de hand liggend mechanisme van het doelgroepenbeleid een reeks bijdrageverminderingen 

voor de werkgever voor bepaalde groepen of sectoren.4  Een belangrijk verschil tussen het federale en 

het Vlaamse doelgroepenbeleid is dat de eerstgenoemde, het federale niveau, werkte met twee types 

van loonkostensubsidies, namelijk RSZ-verminderingen en geactiveerde uitkeringen. De 

laatstgenoemde maakt enkel gebruik van RSZ-verminderingen, wat ook het geval is in het geval van de 

sectorale doelgroepenkorting voor de maritieme cluster.5 

Als dusdanig kreeg het Vlaamse Gewest met de zesde staatshervorming de bevoegdheid over een deel 

van de doelgroepenverminderingen, inclusief de sectorale kortingen van de werkgevers- en 

werknemersbijdragen in de koopvaardij en voor de vrijstelling van werkgeversbijdragen in de bagger en 

zeesleepvaart. Het objectief van deze sectorale doelgroepenkorting is om de loonkost terug te dringen 

opdat de internationale concurrentiepositie enigszins gehandhaafd blijft, alsook uitvlagging van de vloot 

te voorkomen.6 

 

2.2. Vrijstelling of vermindering van werkgevers- en 

werknemersbijdragen voor zeevarenden 

2.2.1. Algemeen 

In het algemeen zijn werkgevers verplicht om de verschuldigde werkgevers- en werknemersbijdragen 

op de bezoldigingen van hun werknemers binnen de wettelijke termijn door te storten aan de sociale 

zekerheid. Luidens de wet van 30 januari 2014 zijn de werkgevers van sommige categorieën 

zeevarenden die tewerkgesteld zijn op een schip geregistreerd in de EER er vrijgesteld van het betalen 

 
3 Vlaams Parlement, Samenvatting: Zes staatshervormingen in een handig schema, 
https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/geschiedenis/samenvatting-zes-
staatshervormingen-een-handig-schema  
4 Vlaamse overheid, Groenboek zesde staatshervorming: Deel 4 Arbeidsmarktbeleid, 
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/39411  
5 KU Leuven in opdracht in opdracht van Vlaams minister van Werk Ph. Muyters (2018), Evaluatie van het 
Vlaamse Doelgroepenbeleid, beschikbaar via: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/38691  
6 Vlaams minister van Werk (2015), Conceptnota. Betreft: naar een Vlaams doelgroepenbeleid, beschikbaar via: 
https://static.tijd.be/upload/doelgroepen-736787.pdf  

https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/geschiedenis/samenvatting-zes-staatshervormingen-een-handig-schema
https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/geschiedenis/samenvatting-zes-staatshervormingen-een-handig-schema
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/39411
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/38691
https://static.tijd.be/upload/doelgroepen-736787.pdf
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van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen, wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn.7 In 

dit geval genieten de koopvaardijsector, de bagger- en zeesleepvaartsector van een vrijstelling van 

werkgevers- én vermindering van werknemersbijdragen. 

 

Zoals hoger aangehaald, beoogde de regeling reeds van in het begin de preventieve vrijwaring van het 

concurrentievermogen8 en tewerkstelling van deze sector te ondersteunen. Sinds de eerste invoering 

van de maatregel in 1998 voor de koopvaardij is die doelstelling niet meer bijgesteld.9 De maatregel 

moet enerzijds de tewerkstelling in deze sectoren stimuleren, maar moet ook vermijden dat schepen 

uitgevlagd worden naar andere landen. De maatregel heeft dus niet enkel een 

werkgelegenheidsdoelstelling, maar raakt ook aan het haven- en economisch beleid. 

 

2.2.2. Voorwaarden 

De voorwaarden voor de sectorale doelgroepenkorting voor de bagger, sleepvaart en koopvaardijsector 

zijn meervoudig voor zowel reders als zeelieden. Wat betreft de vrijstelling van de werkgeversbijdrage, 

van toepassing voor alle drie hogervermelde sectoren, komen enkel reders met een exploitatiezetel op 

het grondgebied van het Vlaamse Gewest in aanmerking. De korting wordt toegepast op de lonen van 

communautaire zeelieden tewerkgesteld op schepen op volle zee. Daarnaast dienen reders ook een 

aantal arbeidsplaatsen voor de zeelieden die ingeschreven zijn op de lijst van de Belgische Pool van de 

Zeevarenden te waarborgen.10   

Bovendien dienen zeelieden actief in de drie sectoren minstens 50% van de bedrijfstijd 

vervoerswerkzaamheden op zee verrichten. Specifiek voor de bagger en sleepvaartsector geldt de 

vrijstelling enkel voor schepen in volle zee met eigen voortstuwing.11 

Tabel 4: De te waarborgen arbeidsplaatsen 

Koopvaardij & 
sleepvaart 

 

Officieren 256 

Scheepsgezellen 60 

Baggersector  

Arbeidsplaatsen 80 

 
7 Belgisch Staatsblad (2014), Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten 
behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/01/30_1.pdf#Page37  
8 Belgisch Staatsblad (2014), Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten 
behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/01/30_1.pdf#Page37 
9 Belgisch Staatsblad (1998), Koninklijk besluit 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  
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1998/07/17_1.pdf#Page48  
10 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen voor ondernemingen die 
behoren tot de koopvaardijsector en tot vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot 
de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector (2016), beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/10/18_1.pdf#Page67; Besluit van de Vlaamse Regering houdende vrijstelling 
van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de baggervaartsector (2015), beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2015/12/07_1.pdf#Page109  
11 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die 
behoren tot de baggervaartsector (2015), beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2015/12/07_1.pdf#Page109  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/01/30_1.pdf#Page37
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/01/30_1.pdf#Page37
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1998/07/17_1.pdf#Page48
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/10/18_1.pdf#Page67
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2015/12/07_1.pdf#Page109
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2015/12/07_1.pdf#Page109
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Offshore  

Arbeidsplaatsen 48 

 

2.2.3. Toepassingsgebied 

De sectorale vrijstelling en vermindering is van toepassing op zeevarenden die vallen onder de Belgische 

sociale zekerheid en die voldoen aan de voorwaarden. Een zeevarende valt onder de Belgische sociale 

zekerheid indien het schip waarop hij werkzaam is vaart onder Belgische vlag en de werknemer ofwel 

een EU-burger is ofwel gedomicilieerd is in een land waarmee België een bilateraal sociaal 

zekerheidsakkoord heeft gerelateerd aan de sociale zekerheid voor zeevarenden. Indien zeevarenden 

geen EU-burger zijn of niet onder dergelijk bilateraal akkoord vallen dan moet de rederij die het schip 

uitbaat instaan voor de private verzekeringen die hun sociale zekerheid regelen.12 

Een uitzondering bestaat voor werknemers werkzaam op schepen die varen onder de vlag van een 

andere EU-lidstaat. Wanneer deze werknemer vergoed wordt door een administratieve zetel in België 

en deze werknemer resideert in België en het schip vaart onder de vlag van een lidstaat dan zal deze 

werknemer toch onder de Belgische sociale zekerheid vallen. 

 

2.2.4. Illustratie  

Vermindering van werknemersbijdragen in de koopvaardij, bagger- en sleepvaart 

Normaal bedragen de RSZ-werknemersbijdragen ongeveer 13,07% van het brutoloon. De vermindering 

voor zeevarenden houdt in dat de werknemersbijdragen geplafonneerd worden t.o.v. een theoretisch 

maximumloon dat jaarlijks wordt vastgelegd door de RSZ. In 2020 was dit voor een officier bv. 60.026,75 

euro. Er is dus enkel sprake van een belastingvoordeel als het jaarloon van een zeevarende hoger ligt 

dan dit theoretische maximumloon. 

Om van dit voordeel gebruik te kunnen maken moet een werkgever de nodige informatie aanleveren 

en wordt er per werknemer gecontroleerd door de RSZ of deze voldoet aan de voorwaarden. Nadien 

wordt gecontroleerd of de zeevarende effectief is ingeschreven op de POOL-lijst. 

 
12 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen voor ondernemingen die behoren 
tot de koopvaardijsector en tot vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de 
koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector (2016), beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/10/18_1.pdf#Page67 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/10/18_1.pdf#Page67


17 
 
 

 

Figuur 2: Impact van de vermindering van werknemersbijdrage (koopvaardij) 

 

 

Jaarlijks rekent de RSZ de kost van de vermindering van werknemersbijdragen bij de koopvaardij door 

aan Vlaanderen, meer bepaald departement WSE. Aangezien de vermindering van 

werknemersbijdragen voor de bagger- & sleepvaart niet meeverhuisde bij de 6e staatshervorming wordt 

deze kost niet doorgerekend aan Vlaanderen. 

Wanneer er discussie is of een persoon werkzaam op een schip valt onder de definitie van een 

communautaire zeevarende dan vindt een overleg plaats tussen de overheid, de reder en de vakbonden 

en wordt de knoop doorgehakt. Uit de bevraging blijkt dat dergelijke gesprekken constructief verlopen. 

Naast de werknemersbijdragen zijn er nog andere bijdragen verschuldigd, waaronder een 

arbeidsongevallenpremie in functie van de rang, premies bij verblijf in een oorlogszone of zones met 

risico op piraterij, bijzondere bijdragen voor de sociale zekerheid en extra-wettelijke bijdragen. 

 

Vrijstelling van werkgeversbijdragen binnen de koopvaardij-, bagger- en sleepvaart 

Naast de werknemersbijdragen betalen werkgevers in België bovenop het brutoloon ook 

werkgeversbijdragen. Deze worden berekend op basis van het loon, dit houdt in de standaardgage 

vermeerderd met de overuren en alle vergoedingen toegekend aan de betrokkene. In België ligt deze 

zonder voordelen op ongeveer 28% van het brutoloon. 

Na de vrijstelling blijft nog ongeveer 0,06% aan te betalen werkgeversbijdragen over ten gevolge van 

enkele kleine niet-vrijgestelde categorieën. 

De controle op de werkgeversbijdragen gebeurt op dezelfde manier als bij de werknemersbijdragen. 

Hierbij dient wel duidelijk aangegeven te worden dat het voordeel voor zeevarenden werkzaam in de 

bagger- en sleepvaart voor hun volledige werktijd wordt toegekend en niet enkel het gedeelte 

gekoppeld aan maritiem transport. De reden is dat controle hierop niet mogelijk is. Dit ligt in lijn met de 

manier van aanpak van andere Europese landen. 
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2.3. Betrokken actoren 

Het beleids- en regelgevend kader zit momenteel sterk verspreid over verschillende overheden en 

afdelingen heen.  

 

2.3.1. FOD Mobiliteit 

De FOD Mobiliteit, voornamelijk het DG Scheepvaart, staat in voor de controle op technische-, milieu-, 

security- en arbeidsregelgeving. Daarnaast staan ze in voor de administratie en controle bij de registratie 

van schepen en de opvolging van de vloot. Voor de opvolging van de kwaliteit van de vloot vindt er een 

maandelijks overleg plaats tussen de DG scheepvaart en de rederijen. Daarnaast ondersteunt de DG 

Scheepvaart de rederijen wanneer er operationele problemen zijn. Door deze nabije betrokkenheid en 

opvolging heeft de Belgische vlag een goede reputatie, die van belang is voor schepen die een 

gevaarlijke lading verschepen, zoals olietankers en schepen voor transport van chemicaliën (bv. 

tijdswinst door minder inspecties, bescherming …). 

Ook zorgt de FOD Mobiliteit voor de coördinatie tussen andere overheidsdiensten en de sector wanneer 

er overlap is met andere overheidsinstanties binnen het technische- milieu-, security- en arbeidskader, 

zoals OVAM, de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie. 

 

2.3.2. FOD Financiën 

De FOD Financiën is bevoegd voor de administratie en controle van de fiscale maatregelen voor de 

sector. Een belangrijke afdeling hierbinnen is de Rulingcommissie die verantwoordelijk is voor het 

beoordelen van aanvragen met betrekking tot de toepasbaarheid van de tonnagetaksregeling en de 

vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.  

 

2.3.3. FOD Economie 

De FOD Economie is niet specifiek betrokken bij de opvolging van de sector, maar is algemeen bevoegd 

voor het verlenen aan diensten rond internationale opvolging, voor de opvolging van de economische 

toestand van de verschillende sectoren en voor communicatie met de EU/EC rond federale regelgeving. 

 

2.3.4. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid staat in voor het innen, de administratie en controle van de 

werkgevers- en werknemersbijdragen.  Voorheen viel de sociale zekerheid voor zeevarenden onder de 

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, sedert 1 januari 2018 is deze opgegaan onder het RSZ en de 

HZIV. Het RSZ is nu verantwoordelijk voor:  

• de registratie en controle van socialezekerheidsaangiften; 

• de inning van de sociale bijdragen; 

• het beheer van de Poollijst; 

• de toekenning van het wachtgeld en van de uitkering voor zeegewenning. 

Het voormalige HZIV was verantwoordelijk voor:  

• de ziekte- en invaliditeitsverzekering; 
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• de sociale dienst; 

• de toekenning en betaling van de ‘aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd’; 

Het sociale stelsel voor zeevarenden is echter niet gewijzigd.  

Wanneer er onduidelijkheid is of een persoon tewerkgesteld op een schip al dan niet onder de 

zeevarenden valt, vindt er overleg plaats tussen de RSZ, vakbonden en bedrijven.  

 

2.3.5. WSE 

Het departement Werk en sociale Economie werd bij de zesde staatshervorming bevoegd voor de 

vrijstelling van werkgeversbijdragen binnen de koopvaardij, bagger- en sleepvaart en de vermindering 

van werknemersbijdragen binnen de koopvaardij. Hierbij is WSE bevoegd voor de voorbereiding, 

opvolging, monitoring en inspectie van het beleid en de begroting van deze twee maatregelen. 

 

2.3.6. MOW 

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken is niet actief betrokken bij de koopvaardij, bagger- en 

sleepvaart. Wel zijn ze verantwoordelijk voor het algemene Vlaamse mobiliteitsbeleid en inzake 

investeringen, beheer en exploitatie van de transportinfrastructuur en havens in Vlaanderen. Hierbij 

werken ze vaak samen met het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en baggeraars in het 

kader van de bevaarbaarheid- en toegang tot de Vlaamse havens.  

 

2.3.7. EWI 

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie is niet actief betrokken bij de koopvaardij, 

bagger- of sleepvaart. Algemeen staan ze in voor een brede waaier aan activiteiten, waaronder: 

ondersteuning van de ondernemende economie, innovatie binnen de Vlaamse samenleving, 

ondersteuning en financiering van wetenschappelijk onderzoek en strategische beleidsevaluatie. 

 

2.3.8. Hogere Zeevaartschool  

De hogere zeevaartschool of Antwerp Maritime Academy, staat in voor de opleiding van toekomstige 

officieren. Er zijn twee opleidingen: Bachelor/Master in de scheepswerktuigkunde en Bachelor/Master 

in de nautische wetenschappen. Gezien de HZS volledig gericht is op de vormgeving van toekomstige 

studenten, is er veelvuldig overleg tussen de sector en de academie met betrekking tot instroom aan 

studenten en het opleidingscurriculum. 

 

2.3.9. VDAB 

De VDAB staat in voor de (her)opleiding van zeevarenden voornamelijk gericht op STCW certificatie en 

opleidingen rond nieuwe technieken. Voornamelijk de baggersector maakt gebruik van de VDAB- 

afdeling voor zeevarenden in Zeebrugge.  
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2.3.10. Vakbonden 

Er zijn twee vakbonden specifiek voor zeevarenden. Dit zijn het ACV en de ABVV-BTB. Deze vakbonden 

vormen het eerste contactpunt voor de zeevarenden bij problemen. In dit kader zijn ze betrokken bij 

het opstellen van nieuwe regelgeving die de werknemers aangaat en bij het sectoraal overleg rond het 

aantal arbeidsplaatsen of andere arbeidsgerelateerde discussies. 

 

2.3.11. Koninklijke Belgische Redersvereniging 

De Koninklijke Belgische Redersvereniging is de groeperende belangenvereniging voor de koopvaardij, 

bagger- en sleepvaart. Hierbij verdedigen ze de belangen van de sector en vertegenwoordigen ze hun 

leden bij gesprekken met de overheden en sociale partners. Daarnaast helpen ze bij het promoten van 

de sector bij toekomstige studenten en vormen ze een aanspreekpunt voor alle personen die op zoek 

zijn naar informatie over de koopvaardij, bagger- en sleepvaart.  

 

2.4. Flankerend beleid voor deze sectoren 

2.4.1. Algemeen kader 

Algemeen – voor alle ondernemingen – kent België een hele reeks fiscale regimes om bedrijven aan te 

trekken waaronder de notionele intrestaftrek, deducties rond dividenden, vrijstelling van inkomen uit 

patenten, een aantal uitzonderingen op belasting uit capital gains, of de overdraagbaarheid van 

verliezen. Daarnaast is er een Ruling (Dienst Voorafgaande beslissingen in Fiscale Zaken) om op 

voorhand afspraken te maken rond onduidelijke regelgeving om zo achteraf niet voor verrassingen te 

komen en de rechtszekerheid te verhogen.13 Ook heeft België met een groot aantal landen double tax 

treaties afgesloten waardoor er in een internationale context gewerkt kan worden zonder twee keer 

belast te worden.14 Deze maatregelen horen thuis onder verschillende departementen van de FOD 

Financiën. Ook ondernemingen in de koopvaardij, bagger- en sleepvaartsector kunnen hierop 

terugvallen of worden door deze maatregelen begunstigd. 

 

2.4.2. Tonnagetaks 

Invoering 

In navolging van vele andere Europese landen, werd in 2002 het tonnagetakssysteem ingevoerd, als 

alternatief voor het normaal vennootschapssysteem.15 Het hoofddoel van de invoering van dit 

alternatieve systeem was het terughalen van de Belgische vloot die in 1992 quasi volledig uitgevlagd 

was naar Luxemburg.  

 
13 FOD Financiën, Wat is een ruling?, beschikbaar op: https://www.ruling.be/nl/ruling  
14 FOD Financiën, Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting, beschikbaar op: 
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/f27d0741-fadb-4d00-a0a4-
da516833769b  
15 Programmawet 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002, Ed. 2 artikelen 115-127, beschikbaar op 
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2002/08/29_2.pdf#Page23  

https://www.ruling.be/nl/ruling
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/f27d0741-fadb-4d00-a0a4-da516833769b
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/f27d0741-fadb-4d00-a0a4-da516833769b
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2002/08/29_2.pdf#Page23
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Tabel 5: Overzicht van de Invoer van een tonnagetaksregime16 

Land Introductie laatste revisie  Land introductie laatste revisie 

Griekenland 1957 1975  Finland 2003 2012 

Malta 1973 2018  Bulgarije 2005  

Nederland 1996 2010  Zuid Korea 2005  

Noorwegen 1996 2017  Italië 2005 2016 

Duitsland 1999   Polen 2006  

UK 2000 2018  Litouwen 2007 2017 

België 2002 2017  Japan 2009 2013 

Denemarken 2002 2018  Slovenië 2009 2019 

Spanje 2002   Cyprus 2010  

Letland 2002   Zweden 2017  

Frankrijk 2003 2015  Portugal 2018  

Ierland 2003      
 

Na de invoering van de tonnagetaks is deze in vele andere landen, waaronder ook België uitgebreid naar 

bijkomende maritieme sectoren met een gelijkaardige  internationale concurrentiecontext. Initieel was 

de tonnagetaksregeling enkel van toepassing op koopvaardij en sleepvaart. Nu worden ook zeewaardige 

bagger- en offshore schepen toegelaten, indien ze meer dan 50% van de tijd betrokken zijn in maritiem 

transport. 

 

Werking 

Onder het tonnagetakssysteem wordt een bedrijf niet belast op basis van de effectief behaalde winst, 

maar op basis van een fictieve winst berekend aan de hand van de tonnage van de vloot. Wanneer een 

bedrijf gebruik maakt van de tonnagetaksregeling verliest het bedrijf wel de mogelijkheid om gebruik te 

maken van de versnelde afschrijving, de investeringsdeductie, vrijstelling van taxatie op meerwaarden 

of van de notionele intrestaftrek (zie verder in de tekst). Ook belangrijk is dat de tonnagetaks zorgt voor 

een constante fictieve winst. Effectief geleden verliezen tijdens jaren onder de tonnagetaks kunnen dus 

niet overgedragen worden naar jaren met winst wanneer het bedrijf terug onder het standaardstelsel 

valt. 

Tabel 6: Belgische tonnagetaksregeling 

Tonnagerange Tarief per 24 uur 

0-1.000 Nettoton 1,00 EURO per 100 NT 

1.001 – 10.000 NT 0,60 EURO per 100 NT 

10.001 – 20.000 NT 0,40 EURO per 100 NT 

20.001 – 40.000 NT 0,20 EURO per 100 NT 

>= 40.001 0,05 EURO per 100 NT 

De voordelen van het systeem voor een onderneming liggen voornamelijk in het feit dat de toekomstige 

kosten zeer voorspelbaar zijn, wat de berekeningen van de haalbaarheid van investeringen sterk 

vereenvoudigt en de daaraan gekoppelde schuldenfinanciering van de schepen vereenvoudigt.  

Of er sprake is van een effectief taksvoordeel, hangt af van de bepaling van de fictieve winst, dus van de 

tonnageregeling en het verschil met de effectieve winst die een bedrijf zou maken wanneer het niet 

 
16 International Transport Forum (2019), Maritime Subsidies: Do They Provide Value for Money? https://www.itf-
oecd.org/sites/default/files/docs/maritime-subsidies-value-for-money.pdf 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/maritime-subsidies-value-for-money.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/maritime-subsidies-value-for-money.pdf
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onder de tonnageregeling valt. Bedrijven met lage marges of zelfs verliezen ondervinden dus een 

belastingnadeel, wanneer ze opteren voor de tonnagetaks. 

Onder de Europese Guidelines on State aid to maritime transport (2004), uitgevaardigd door de 

Europese Commissie, kan elk EU-lidstaat een eigen tonnagetakssysteem invoeren. Van belang hierbij 

zijn de tarieven die worden vastgelegd en de hoogte van de corporate tax rate die daarna de effectieve 

verschuldigde winstbelasting bepaalt.17 De Commissie beoogt een gunstig belastingklimaat te creëren 

voor reders om zo de oneerlijke internationale concurrentie vanwege open registers en goedkope 

vlaggen tegen te gaan. Hieronder worden tonnagebelastingregelingen, verlaagde fiscale en 

socialezekerheidsbijdragen voor zeelieden en opleidingssteun verstaan. Deze ‘state aid’ is toegestaan 

op voorwaarde dat EU lidstaten de veiligheids-, milieu- en sociale regelgeving in acht nemen.18 

 

Voorwaarden 

Of schepen gebruik kunnen maken van de tonnagetaks is afhankelijk van de subsector waartoe ze 

behoren: 

• Voor de koopvaardijvloot moeten de schepen varen onder een EU-vlag (met uitzonderingen, indien 

een voldoende groot percentage van de vloot van een rederij onder EU-vlag vaart), instaan voor 

transport en moet de winst rechtstreeks gelinkt zijn aan deze transportactiviteiten. 

• Voor de baggersector vloot moeten schepen varen onder EU-vlag, zeewaardig zijn, voor minstens 

50% van de tijd instaan voor maritiem transport en moet er een duidelijke link bestaan tussen de 

operationele winst en deze maritieme activiteiten. 

• Voor sleepvaartschepen moeten de schepen varen onder EU-vlag, minstens 50% van de tijd 

opereren op zeetransport en moet er een duidelijke link bestaan tussen de operationele winst en 

deze maritieme activiteiten. 

Op vlak van eigendom/chartering en walmanagement zijn er ook voorwaarden: 

• De Belgische belastingbetaler moet (mede-)eigenaar of rompbevrachter zijn van het schip dat voor 

een groot stuk wordt gemanaged vanuit België. Wanneer een scheepseigenaar of mede-eigenaar 

de boot uitgechartered aan een derde partij kan de scheepseigenaar of mede-eigenaar geen gebruik 

maken van de tonnagetaksregeling voor dit schip. 

• Wanneer een belastingbetaler het commercieel management uitoefent van zeeschepen in 

eigendom van andere belastingbetalers kan gebruik gemaakt worden van de regeling indien de 

tonnage van deze gemanagede schepen minder dan 1/3 uitmaakt van de vloot die hij managet als 

eigenaar, mede-eigenaar of als rompbevrachter. 

• Wanneer de belastingbetaler schepen houdt in tijds- of reischarter dan kan gebruik gemaakt 

worden van de regeling indien dit stuk van de vloot kleiner is dan 1/3 van de vloot die hij managet 

onder rechtstreeks eigendom, mede-eigendom of als rompbevrachter. 

Voor het bepalen van de voorwaarde management in België bestaat er een checklist van de KBRV. Het 

gaat dan voornamelijk over wie verantwoordelijk is voor: 

 
17 Richtsnoeren nr. C 2004/43 van 17 januari 2004 van de Europese Commissie, beschikbaar op: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0117(01)&rid=2 
18 Europese Commissie, State aid: Commission approves the Maltese tonnage tax scheme subject to 
commitments, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5361  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0117(01)&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0117(01)&rid=2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5361
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• Het bevoorraden van de schepen 

• Het opvolgen van onderhoud van de schepen 

• Het afsluiten van verzekeringen voor de schepen 

• Het voeren van de boekhouding 

• Het aanduiden van kapiteins 

• Het strategisch beheer van het schip 
 

Aanvraag 

Om over te stappen naar het tonnagetakssysteem moet een aanvraag ingediend worden bij de 

rulingcommissie, die dan oordeelt of een schip al dan niet kan toegelaten worden onder de tonnagetaks. 

Daarna kan niet meer afgestapt worden van het tonnagetakssysteem voor een periode van 10 jaar. 

 

Effecten van de tonnagetaksregeling 

Op onderstaande figuur wordt de impact van de tonnagetaks per schip duidelijk gemaakt. We zien dat 

voor kleinere schepen de tonnagetaks en de daaropvolgende effectieve, verschuldigde belastingen vrij 

gelijk lopen. Malta is een uitzondering met een lage tonnagetaks én een zeer gunstig fiscaal kader. Als 

gevolg daarvan heeft Malta, als klein land, een zeer grote vloot onder Maltese vlag. Wanneer men kijkt 

naar grotere schepen dan wordt duidelijk dat België en Nederland relatief gunstige stelsels in voege 

heeft. Dit is voor een stuk het gevolg van de verlaging van de vennootschapsbelasting in België. In 2017 

bedroeg deze nog 33,99%, terwijl deze het afgelopen jaar daalde tot 25%. 

  

De invloed ervan is ook zichtbaar in de schepen onder Belgische vlag, zo zijn de schepen onder Belgische 

vlag in de 2 grootste categorieën qua tonnage, de olietankers en de bulkschepen duidelijk groter dan 

de wereldwijde gemiddeldes. 

Figuur 3: Hoogte tonnagetaks volgens tonnage Figuur 4: Effectieve belastingen volgens tonnage 
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Figuur 5: Gemiddelde DWT grootte per olietanker 

 

 

 

Knelpunten 

Een eerste knelpunt is dat goedkeuring bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) 

er soms voor zorgt dat in het eerste jaar van aankoop nog geen gebruik kan gemaakt worden van de 

tonnagetaksregeling. In Nederland kan wel vanaf het eerste jaar gebruik gemaakt worden van de 

tonnagetaksregeling. 

Een tweede, belangrijk knelpunt is de gebrekkige definiëring, voornamelijk voor schepen binnen de 

baggersector. De sector vraagt dat de regeling op dezelfde manier wordt toegepast als in de buurlanden 

met betrekking tot wat aanschouwd wordt als zee en wat als rivier. Zo aanschouwt de Belgische 

overheid de Scheldemonding of de monding van de Thames als een rivier, waardoor geen gebruik 

gemaakt kan worden van de regeling, in tegenstelling tot bv. Nederland. Dit heeft tot gevolg dat er geen 

gelijk speelveld is met concurrenten werkzaam in andere Europese landen zoals Nederland, 

Denemarken, UK, en zo verder. 

Een derde struikelpunt is de vage beschrijving van zeewaardige baggerschepen met eigen voortstuwing, 

die ingericht zijn voor het vervoer van een lading over zee. Zo worden een van de twee types 

baggerschepen (trailer suction hopper dredgers en cutter suction dredgers) wel toegelaten terwijl het 

andere niet. 

Een vierde struikelpunt is het moeilijk te bepalen stuk rond 50% maritiem transport en wat dan al dan 

niet onder dit transport valt. Het is zeker binnen de baggersector moeilijk vooraf te bepalen als een 

schip aan deze voorwaarde zal voldoen of niet. Zo is het onmogelijk om rekening te houden met de 

fiscale steunmaatregelen bij prijsvoorstellen. 

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

          Belgium           China, Hong Kong SAR

          Cyprus           Denmark

          France           Liberia

          Luxembourg           Malta

          Netherlands           Panama

          Portugal           Singapore

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

          Belgium           China, Hong Kong SAR

          Cyprus           Denmark

          France           Liberia

          Luxembourg           Malta

          Netherlands           Panama

          Portugal           Singapore

Figuur 6: Gemiddelde DWT grootte per bulk carrier 



25 
 
 

 

Tenslotte zorgt onder normale omstandigheden het oordeel van de rulingscommisie voor duidelijkheid 

en rechtszekerheid. In de praktijk zien we dat de laatste jaren echter de Bijzondere Belastinginspectie 

(BBI)  procedures opstartte tegen bedrijven in deze sector, omdat de BBI vond dat ze onrechtmatig 

gebruik maakte van de regeling. Er blijkt weinig dialoog tussen de FOD Financiën en werkgevers. In de 

wettekst is geen duidelijke beschrijving van wat valt onder zee en wat niet 

 

2.4.3. Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing 

Bij de uitbetaling van de lonen van werknemers wordt in België een gedeelte afgehouden van het loon 

door de werkgever. De berekening van de hoogte van deze bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van een 

hele rist aan factoren, zoals de gezinssituatie van de werknemer, het bedrijf, alle speciale delen van het 

loon zoals een bedrijfswagen, maaltijdcheques… Nadien wordt deze reeds ingehouden 

bedrijfsvoorheffing verrekend in de belastingaangifte van de werknemer. 

 

Maatregel 

Een aantal sectoren zijn vrijgesteld van deze doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor specifieke 

werknemers waaronder de koopvaardij, baggersector en sleepvaart. Hierbij moeten de bedrijven de 

bedrijfsvoorheffing niet doorstorten en mogen ze deze houden. Evenzeer een belangrijke 

steunmaatregel; bij bedrijven uit de sector van de koopvaardij vormen de crewing kosten ongeveer 35% 

van de totale operationele kost van een schip. 

 

Voorwaarden 

Om gebruik te maken van de vrijstelling moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:  

• De werkgever moet behoren tot de bagger- of de sleepvaartsector (interimkantoren zijn dus 

uitgesloten). 

• De schuldenaar zijn van de bedrijfsvoorheffing. 

• De bedrijfsvoorheffing ook effectief inhouden. 

• Lonen betalen of toekennen aan: 

o communautaire zeelieden, d.w.z.: EER burgers die werken aan boord van schepen die 

passagiersdiensten voorzien tussen havens van de gemeenschap of alle andere zeelieden 

die in een lidstaat aan belasting en/of sociale zekerheid onderworpene zijn. 

o Die tewerkgesteld zijn aan boord van: schepen die geregistreerd zijn in een lidstaat van de 

EER en waarvoor een zeebrief wordt voorgelegd of een zeewaardige sleepboot of 

baggerschip met eigen voorstuwing, ingericht voor transport van goederen of personen, 

geregistreerd is in een lidstaat en dat voor minstens 50% van de bedrijfstijd werkzaam is op 

zee. 

• Bij de bagger- en sleepvaart geld de maatregel en vrijstelling enkel voor het gedeelte van 

zeevervoer. 

• Voor de sleepvaart wordt het gedeelte wachttijd evenredig toegekend aan de fractie zeevervoer 

indien de drempel van 50% gehaald wordt. 

 

Knelpunten 
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Ook met betrekking tot deze maatregel vinden we dezelfde knelpunten terug als bij de tonnagetaks, vnl. 

bij de bagger- en sleepvaart. De definities over wat aanzien wordt als zee en wat aanzien wordt als 

zeewaardige schepen laten interpretatie toe. Bevraagden stellen dat de FOD Financiën een vaak 

strengere interpretatie toepast dan andere Europese landen, waarbij er door een gebrek aan centrale 

sturing voor de sector conflicten zijn tussen de onderliggende rulingcommissie en de BBI van de FOD 

Financiën. 

Door het gebrek aan rechtszekerheid zijn Belgische/Vlaamse baggeraars genoodzaakt geen rekening te 

houden met zowel de tonnagetaks en vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij de berekening van 

investeringen en opdrachten waardoor ze een fiscaal nadeel ondervinden t.o.v. Europese en 

internationale concurrentie. 

 

2.4.4. Andere fiscale maatregelen 

Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de tonnagetaksregeling kunnen bedrijven gebruik maken 

van een aantal andere fiscale maatregelen. 

 

Versnelde afschrijving 

Een eerste maatregel is die van de versnelde afschrijving op schepen. Dit  zorgt ervoor dat in de eerste 

jaren na het in gebruik nemen van een schip, de belastbare winst daalt en bijgevolg ook de te betalen 

belastingen. Dit heeft dan wel tot gevolg dat in latere jaren minder kan worden afgeschreven en dat de 

belastbare winst daarna terug stijgt. Niet rekening houdend met de tijdswaarde van geld is deze 

maatregel belastingsneutraal. Het voordeel voor bedrijven ligt hierbij vooral in het feit dat op korte 

termijn minder winstbelasting moet betaald worden, waardoor er meer geld in de kassa blijft dat kan 

geherinvesteerd worden. 

De specifieke afschrijvingen die dan mogen gebruikt worden lopen als volgt: in het eerste jaar mag er 

20% afgeschreven worden, in het tweede en derde jaar 15% en daarna 10% tot het schip volledig is 

afgeschreven. 

Tabel 7: Belgische regeling rond versnelde afschrijving 

 

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden om hiervan gebruik te kunnen maken. Zo moeten de 

schepen exclusief op zee gebruikt worden. Ook mogen tweedehandsschepen die aangekocht worden, 
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slechts voor de eerste maal eigendom worden van een Belgische belastingbetaler. Schepen die 

overgekocht worden van een andere Belgische belastingbetaler komen niet in aanmerking. Anders zou 

men van het voordeel misbruik kunnen maken door een tweede Belgische vennootschap op te richten 

en het schip telkens heen en weer te verplaatsen. 

 

Taxatie op meerwaarden 

Een tweede andere fiscale maatregel is de vrijstelling op het betalen van belastingen op de 

meerwaarden die gerealiseerd worden bij het verkopen van schepen. Dit is uiteraard geen taks neutrale 

regeling.  

Ook aan deze maatregel zijn voorwaarden gekoppeld. Zo moet het schip de voorgaande vijf jaar 

geregistreerd staan in de boeken als activa. Daarnaast moeten en blijven de meerwaarden onderdeel 

uitmaken van een intangibility condition en moet er een tijdige en valide herinvestering plaatsvinden 

voor een bedrag ter waarde van het verkoopbedrag binnen de vijf jaar na verkoop. Deze nieuwe 

investering moet daarna voor minstens vijf jaar geregistreerd blijven als asset. Indien deze nieuwe asset 

toch verdwijnt met deze vervangen worden binnen de 3 maanden.  

Wanneer deze herinvesteringsclausule niet wordt nageleefd is het bedrijf wel taks op de meerwaarden 

schuldig in het laatste jaar van de herinvesteringsperiode. 

 

Investeringsdeductie 

Bedrijven die geregistreerd zijn in België, kunnen gebruik maken van een investeringsdeductie van 30% 

van de aankoopwaarde bij de aankoop van zeewaardige schepen onder bepaalde voorwaarden. Ook 

hier gaat het enkel over maritiem transport en moet het ofwel gaan over een nieuw schip of een schip 

dat voor de eerste keer in handen komt van een Belgische belastingbetaler. 

Dit taksvoordeel mag overgedragen worden naar latere jaren indien men niet voldoende winst heeft 

gemaakt in het jaar van aankoop. Ook mag een bedrijf dat overstapt op het tonnagetaksregime en nog 

niet gebruikte investeringsdeducties heeft, deze investeringsreducties terug inroepen wanneer (na min. 

10 jaar) terug wordt afgestapt van het tonnagetakssysteem. 

 

2.5. Impact van de beleidsmaatregelen op het loon van een 

zeevarende 

Ten einde een inzicht te geven van het effect op de loonkosten worden hieronder twee gesimplificeerde 

loonberekeningen gegeven. Deze scenario’s illustreren hoe de drie voornaamste steunmaatregelen een 

impact hebben op het loon van een zeevarende: de vrijstelling van de doorstorting van 

bedrijfsvoorheffing, de vrijstelling van werkgeversbijdragen in de koopvaardij, bagger- en sleepvaart en 

de vermindering van werknemersbijdragen in de koopvaardij, bagger- & sleepvaart. 

 

2.5.1. Scenario 1 

In een eerste scenario kijken we naar een zeevarende met een lager loon, die voldoet aan alle 

voorwaarden. In dit scenario valt het grootste stuk van de werkgeversbijdragen weg en moet de 
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bedrijfsvoorheffing niet doorgestort worden. Er is geen voordeel op vlak van werknemersbijdragen 

gezien het loon niet boven het theoretische maximum ligt. 

Tabel 8: Loonvoorbeeld scenario 1 

Scenario 1 zonder voordelen na voordelen 

Werkgeversbijdrage  € 560,00   € 1,20  

Brutoloon  € 2.000,00   € 2.000,00  

Werknemersbijdrage  € 261,40   € 261,40  

belastbaar loon  € 1.738,60   € 1.738,60  

Bedrijfsvoorheffing  € 210,83   € -    

vermindering 
bedrijfsvoorheffing 2 
kinderen 

 - € 107,00   € -    

totale bedrijfsvoorheffing  € 103,83   € -    

 

De totale impact van de steunmaatregelen op de loonkosten is dat er van de initiële 925,23 euro aan 

bijdragen en bedrijfsvoorheffing nog circa 20% procent overblijft. De voordelen komen volledig ten 

goede van de werkgever. Hierdoor wordt de (para-)fiscale loonkost 10,2% in plaats van de initiële 36,1%. 

Tabel 9: Impact op de loonkosten scenario 1 

 Kost Percentage 

totale loonkost zonder voordelen  € 2.560,00  100,0% 

belastingskost zonder voordeel  € 925,23  36,1% 

voordeel werkgever  € 662,63  25,9% 

voordeel werknemer  € -    0,0% 

totale voordeel  € 662,63  25,9% 

 

2.5.2. Scenario 2 

In een tweede scenario kijken we naar de impact op het loon van een zeevarende met een hoger loon, 

meer in lijn met wat een kapitein verdient. Hierbij kan ook weer gebruik gemaakt worden van de 

vrijstelling van werkgeversbijdragen en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Omdat 

het loon nu ook boven het theoretisch maximum ligt, heeft ook de werknemer zelf een voordeel door 

de vermindering van de werknemersbijdragen. 

Tabel 10: Loonvoorbeeld scenario 2 

Scenario 2 zonder voordelen na voordelen 

Werkgeversbijdrage  € 2.800,00   € 6,00  

Brutoloon  € 10.000,00   € 10.000,00  

Werknemersbijdrage  € 1.307,00   € 653,79  

belastbaar loon  € 8.693,00   € 9.346,21  

Bedrijfsvoorheffing  € 4.154,28   € -    

vermindering bedrijfsvoorheffing 2 kinderen € 107,00 € - 

totale bedrijfsvoorheffing € 4.047,28 € - 

 

De totale impact op de belastingen en bijdragen - normaal 64% van de totale impact van belastingen en 

bijdragen - wordt zo herleid tot  ongeveer 5%.  
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Tabel 11: Impact op de loonkost scenario 2 

 Kost percentage 

totale loonkost zonder 
voordelen 

€ 12.800,00  100,0% 

belastingskost zonder 
voordeel 

€ 6.830,15  53,4% 

voordeel werkgever € 5.517,15  43,1% 

voordeel werknemer € 653,21  5,1% 

totale voordeel € 6.170,36  48,2% 
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3. Baseline 
 

3.1. Beïnvloedende factoren in de internationale en EU-context 

3.1.1. Internationale context van het regelgevende kader 

De koopvaardij, baggerssector en sleepvaart zijn erg geïnternationaliseerde sectoren. De meeste 

regelgeving  komt dan ook tot stand op het niveau van de IMO en ILO. 

De IMO, International Maritime Organisation, is ontstaan in 1959 als een agentschap van de Verenigde 

Naties en is verantwoordelijk voor het reguleren van de scheepvaart19. De ILO, International Labour 

Organisation, is een agentschap van de Verenigde naties dat instaat voor het verbeteren van sociale en 

economische rechten binnen de arbeidscontext, door het opstellen van internationale 

arbeidsstandaarden20. Afhankelijk van de grootte van de vloot hebben landen de facto een grotere stem 

in veranderingen of verstrengingen bij het opstellen van conventies rond arbeidsomstandigheden, 

technische voorwaarden, milieuaspecten, etc. Dat wordt door bevraagden ook aangehaald als een 

belangrijk motief om een sterke Belgische vloot overeind te houden. 

Na het opstellen van deze conventies moeten deze geratificeerd worden en omgezet worden naar 

federale of regionale regelgeving. De controle en handhaving gebeurt door de federale en regionale 

overheden. De controle op technisch vlak en op vlak van de arbeidsomstandigheden situeert zich in 

België op federaal niveau bij het DG scheepvaart van de FOD Mobiliteit. Voor overlappende zaken 

coördineert de DG scheepvaart dan met de andere relevante federale overheidsdiensten zoals bv. FOD 

Financiën en FOD Gezondheidszorg.  

Doorheen de jaren negentig lag de aandacht vooral op regelgeving ter bevordering van veiligheid. Vanaf 

de jaren tweeduizend verschoof dit naar security en beveiliging (piraterij-problematiek, terrorisme …). 

Rond 2005 was dan weer een shift merkbaar richting nieuwe regelgeving rond uitstoot en milieu. 

Momenteel is er binnen de schoot van deze organisaties veel aandacht voor de koppeling van taxonomie 

en milieu. 

Belgische bedrijven binnen de sector wachten (strengere) maatregelen rond milieu en ecologie niet af. 

Zo zetten velen in op  de ontwikkeling van schepen op groenere brandstoffen, walstroom of gebruik van 

waterstof. Daarbij wordt vaak samengewerkt met de Vlaamse havens, onderzoekscentra en andere 

industriële spelers voor de ontwikkeling van de nodige haveninfrastructuur, ontginning van de 

brandstoffen of ontwikkeling van de nieuwe motoren.  

 

3.1.2. Vloot- en vlagprincipe 

Het maritieme gebeuren wordt gereguleerd door een combinatie van nationale en internationale 

afspraken. Gezien het feit dat zeeschepen op volle zee onvermijdelijk in contact komen met andere 

 
19 International Maritime Organisation, About, beschikbaar op: 
https://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx  
20 International Labour Organisation, About the ILO, beschikbaar op: https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/lang--en/index.htm  

https://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
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rechtsorden, is het verplicht om een band aan te kunnen tonen met een welbepaalde nationale staat.21 

Dit heeft als doel om internationaal recht te laten gelden en dat de vrijheid van volle zee niet misbruikt 

wordt. Bijkomstig zou een schip zonder nationaliteit geen enkele vorm van bescherming genieten op 

nationaal noch internationaal vlak. Dit principe is vastgelegd in het Verdrag inzake de Volle Zee (1958), 

wat bepaalt dat een schip de nationaliteit draagt van het land onder welke vlag het gerechtigd is te 

varen.22  

Het kernprincipe van het Verdrag inzake de Volle Zee is dat het gebied ‘volle zee’ tot geen enkele staat 

behoort. Dat wil zeggen dat staten vrij zijn om de volle zee te gebruiken, op voorwaarde dat staten de 

internationale regels en verdragen naleven en afdwingen.23 

Het gevolg van deze verplichting is dat door rechtstreekse binding het zeeschip een juridisch statuut 

verkrijgt, inclusief rechten en plichten. Dit houdt onder meer in dat het zich aan de sociale, 

administratieve en technische regels van de rechtsstaat onder wiens vlag ze vaart zal moeten houden. 

Bovendien is de vlaggenstaat verantwoordelijk voor controle en naleving van nationale regelgeving en 

internationale verdragen.24 Een bijkomstige verplichting vanwege de vlaggenstaat is het bijhouden van 

een register. In het geval van België, bepaalt de Wet van 21 december 1990 wanneer de Belgische 

nationaliteit wordt toegekend aan zeeschepen. Schepen moeten zich inschrijven in het Belgisch register 

alvorens onder Belgische vlag te mogen varen.25 

Samengevat is het varen onder een nationale vlag noodzakelijk voor de controle op de naleving van 

nationale en internationale normen, alsook voor de bescherming van het zeeschip door de rechtsstaat 

van de vlaggenstaat. Een belangrijk gevolg van het principe van de vlaggenstaat is dat het ieder land vrij 

staat om de voorwaarden in te vullen die vervuld moeten worden om onder hun vlag te varen.  Deze 

voorwaarden hebben onder andere betrekking op de geografische plaats van de scheepswerven, de 

nationaliteit van de bemanning, maar ook op vlak van fiscale en economische modaliteiten.  

 
21 Artikel 92, lid 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht, Montego Bay 10 december 1982, 
beschikbaar op: https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm  
22 Artikel 5 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Volle Zee, Genève 29 april 1958, beschikbaar op: 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf  
23 Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Volle Zee, Genève 29 april 1958, beschikbaar op: 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf  
24 Artikel 94, lid 1-5 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht, Montego Bay 10 december 1982, 
beschikbaar op: https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm 
25 Wet van 21 december 1990, BS 29 december 1990 zoals gewijzigd door de wet van 3 mei 1999. 

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
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Figuur 7: Aandeel schepen in Belgisch eigendom dat onder andere vlag vaart, 2020 (30,8% van de 
schepen onder Belgisch eigendom varen onder Belgische vlag, 69,2% vaart onder een 

Buitenlandse vlag) 

 

Het resultaat hiervan is dat sommige staten een zeer brede interpretatie van de voorwaarden 

toepassen, zodat in theorie elk zeeschip zich ginds via een eenvoudige procedure kan registreren. 

Dergelijke zogeheten ‘goedkope vlaggenstaten’ - waaronder Liberia, Panama, de Marshall Islands, maar 

ook Malta – bieden ook voorwaarden aan die aantrekkelijk en voordelig zijn voor diegene die het schip 

laat registreren evenals een degelijk serviceniveau. Hun strategie is veelal gericht op het aantrekken van 

bedrijven om zo jobs te creëren in ondersteunende activiteiten. Daarnaast gelden in deze landen 

gunstige fiscale regimes, wat de kosten voor reders aanzienlijk kan verlagen. Waar de vlaggen van 

dergelijke landen vroeger aanzien werden als vlaggen van lage kwaliteit, is dit momenteel niet meer het 

geval. Zo scoren Liberia, Malta, Panama en de Marshall Islands positief op alle indicatoren gevolgd door 

de International Chamber of Shipping & Port State Control Data.26  

Het veranderen van de vlag waaronder een schip vaart, is een vrij kortlopende procedure, zeker in 

goedkope vlaggenstaten. Vaak is, na het akkoord tussen eigenaar en charterer, een hervlagging 

uitgevoerd op enkele weken tijd met een zeer beperkte administratieve kost. 

Vaak staat de eigenaar van een schip niet in voor het uiteindelijke management van het maritiem 

transport waarvoor het gebruikt wordt. Ook wordt er bij de aankoop van schepen vaak gebruik gemaakt 

van sale en leaseback-constructies om de financiering mogelijk te maken. Er kunnen drie types van 

chartering onderscheiden worden:  

- tijdschartering, waarbij het schip voor een bepaalde tijdsperiode uitgecharterd wordt, 

hierbij blijft de scheepseigenaar verantwoordelijk voor het operationele beheer van het 

schip.  

- Ten tweede is er voyage chartering, hier wordt het schip voor een reis verhuurd tegen een 

vooraf bepaalde kost, ook hier blijft de scheepseigenaar verantwoordelijk voor het 

operationeel beheer van het schip. 

 
26 International Chamber of Shipping, Shipping Industry: Flag State Performance Table 2020/2021, beschikbaar op: 
https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2021/01/Flag-State-Table-2021.pdf  

https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2021/01/Flag-State-Table-2021.pdf
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- De laatste optie is bareboat chartering of rompbevrachting, hierbij huurt de charterer het 

schip voor een bepaalde periode en staat ze zelf in voor het operationeel beheer. 

Over het algemeen trachtten rederijen binnen Europese landen hun schepen te vlaggen in de landen 

waar hun walorganisaties zich bevinden, tenzij de kosten te sterk verschillen of indien er zich situaties 

voordoen waarbij de vlag voor een grote beperking zorgt. Zo moet onder Belgische vlag een schip bij 

verkoop eerst gekeurd worden in een haven, terwijl onder andere vlaglanden de controle kan gebeuren 

tijdens het varen. 

De redenen van aantrekkelijkheid van een bepaalde vlag zijn dus afhankelijk van verschillende zaken. 

De belangrijkste elementen die een rol spelen, is hoe dicht de regelgeving van een bepaald land aansluit 

bij de internationale regelgeving of bij de regelgeving van andere Europese landen (controles en dus 

tijdverlies beperken). Het tweede is het (para-)fiscale kader waarin er gewerkt wordt (stabiliteit van het 

kader, duidelijkheid, competitief en level-playing field). Een laatste niet te onderschatten aspect is het 

imago van de vlag en de ondersteuning die vanuit de overheid wordt gegeven aan rederijen. Dit laatste 

werd door alle bevraagden als een erg positief punt ervaren in geval van de Belgische vloot.  

 

3.2. Profiel van de ondernemingen 

3.2.1. Maritieme ecosysteem 

De focus van de maritieme sector ligt op de internationale handel en het overzeese transport van 

goederen. Op wereldwijd vlak wordt geschat dat 90% van het internationaal transport over zee loopt. 

Het maritiem transport is niet alleen de meest kostenefficiënte transportwijze, maar ook de 

transportmethode met de laagste uitstoot per ton per kilometer. Ondanks het feit dat de maritieme 

sector maar een klein percentage vertegenwoordigd in het EU bruto binnenlandsproduct (1%), biedt de 

sector toch naar schatting 640.000 directe jobs aan. De Europese maritieme cluster neemt ook 

ongeveer 40% van het globale bruto-tonnage voor haar rekening.27 

Vlaanderen is een belangrijke speler in deze wereldhandel: in 2019 voerde Vlaanderen 239 miljard euro 

aan goederen uit en voerde het goederen in ter waarde van 313 miljard euro. Hierbij vertegenwoordigt 

Vlaanderen 82% van de Belgische handel28. Het beschikt met de haven van Antwerpen over de 2de 

grootste haven van Europa na Rotterdam. Door haar strategische ligging vormt ze een toevoerpoort 

voor Europa. De koopvaardij, sleepvaart-en baggersector hebben samen een omzet van 8.141 miljoen 

euro, wat een toegevoegde waarde betekend van 2.488 miljoen euro (2017).29 

Het belang van zeehandel voor Vlaanderen doorheen de geschiedenis heeft geresulteerd in een aantal 

wereldspelers in de koopvaardij zoals CMB, Exmar, Euronav. Daarnaast biedt Vlaanderen plaats aan 2 

van de grootste baggeraars ter wereld, namelijk DEME en Jan De Nul. 

Het maritieme ecosysteem bestaat naast de rederijen, baggeraars en havens uit een hele reeks 

ondersteunende bedrijven die inspelen op alle noden die deze bedrijven hebben. Deze ondersteunende 

 
27 Bilbao-Ubillos, Fernández-Sainz & Payán-Azkue (2021, State aid, EU maritime transport policies and competitiveness of EU 
country fleets, beschikbaar op: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12544-020-00463-1.pdf  
28 Statistiek Vlaanderen, Uitvoer/invoer van goederen, https://www.statistiekvlaanderen.be/en/importexport-of-goods 
29 KBRV, Economic Impact Study Belgian Shipping Cluster: Update 2017, beschikbaar op: https://kbrv.be/wp-
content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12544-020-00463-1.pdf
https://www.statistiekvlaanderen.be/en/importexport-of-goods
https://kbrv.be/wp-content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf
https://kbrv.be/wp-content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf
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bedrijven vestigen zich in grote mate rond de walorganisaties van de koopvaardij, bagger- en sleepvaart 

die instaan voor het management van de vloot, R&D, HR en financiële opvolging. Zo zijn er bedrijven die 

expertenadvies verlenen zoals fiscalisten, advocaten en technische experten. Daarnaast steunen deze 

organisaties bij de financiering op banken en voor de verzekering op typische scheepsverzekeraars.  

Sommige rederijen zorgen zelf voor de bemanning en het operationeel management van hun schepen, 

met daarbij horend het inhuren van scheepsgezellen en officieren, de loonadministratie, het 

controleren van de certificatie van de aangestelde werknemers. Andere reders besteden het inhuren 

van de crew en alle administratie errond uit aan maritieme HR-bureaus. Deze bureaus nemen dan deze 

taken over van de rederijen. Vaak blijft de finale keuze van de geselecteerde zeevarenden dan wel nog 

bij de rederijen. 

Ten slotte zijn er heel wat jobs bij overheden gekoppeld aan het beleid, de administratie en de controle 

van maritieme bedrijven. Een deel hiervan is niet verbonden aan de Belgische vloot of zeevarenden, 

maar is betrokken bij de controle van de schepen die havens aandoen in het algemeen. 

Verschillende types bedrijven zijn werkzaam in internationale wateren. Een eerste subsector is die van 

de koopvaardij. De koopvaardij staat in voor het internationaal scheepstransport van goederen en is op 

zich zelf onderverdeeld in segmenten naargelang de aard van de goederen. Een tweede subsector is 

deze van de zeesleepvaart die met behulp van kleine en krachtige boten installaties op z’n plaats brengt. 

De derde subsector werkzaam op zee is de baggersector  die zich bezig houdt met het bevaarbaar 

houden van zeemondingen, landherwinning, havenbouw… Een vierde opkomende industrie is de 

offshore-industrie, die bouwwerken plaatst op zee zoals windmolenparken, die onderzeese 

pijpleidingen legt, die internationale internetkabels legt… 

Binnen de sector waren er in 2017 21 bedrijven die gebruik maakten van de maatregelen, waaronder 

18 bedrijven die onder de koopvaardij vallen, twee baggeraars en één bedrijf werkzaam in de sleepvaart. 

3.2.2. Koopvaardij 

Afgewerkte producten worden meestal verscheept via containertransport met als grote Europese 

spelers het Deense Maersk, het in Italië opgerichte MSC dat zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft en 

het Franse CMA-CGM. Maar ook Aziatische reuzen zoals het Chinese Evergreen en COSCON en het 

Singaporese APL.  Een Belgische speler werkzaam in de containertrafiek is Delphis, dat onderdeel is van 

CMB. 

Een tweede grote segment van maritiem transport is dat van de olie- en gastankers. De grootste spelers 

zijn het Canadese Teekay Corp. en het Japanse Mitsui OSK lines. De op twee na grootste speler is het 

Belgische Euronav. De schepen die uitgebaat worden door olie- en gastankers bestaan uit ULCC schepen 

(ultra large crude carriers), VLCC schepen (very large crude carriers), panamax schepen, aframax 

schepen… Daarnaast hebben ze FSO (floating storage en offloading) en FPSO (floating production, 

storage en offloading) schepen in de vloot die in de nabijheid van een afgelegen offshore olieveld, de 

olie processen en opslaan tot deze olie wordt opgehaald door een olietanker. Een tweede belangrijk 

bedrijf werkzaam in deze offshore olie-industrie is Exmar. Nauw samenhangend aan het transport van 

olie is het wet bulk segment. Dit segment verzorgt het transport van chemicaliën.  

Een derde segment binnen de koopvaardij is dat van de droge bulk. Hierbij gaat het voornamelijk over 

het transport van grondstoffen zoals steenkool, ijzererts... Een belangrijke Belgische speler in het dry 

bulk segment is het Belgische Bocimar, onderdeel van CMB. 
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Daarnaast zijn er nog kleinere segmenten die instaan voor kortere ferrytransporten, zeetransport van 

passagiers tussen bv. Zeebrugge en het Verenigd koninkrijk of tussen de kust en offshore 

windmolenparken en ondersteunende en gespecialiseerde schepen voor maritiem onderzoek, 

bevoorrading… 

De koopvaardij wordt gekenmerkt door een sterk cyclisch karakter met meerdere slechte jaren en 

enkele goede jaren. Tijdens de hoogconjunctuur moet dan voldoende buffer aangelegd worden om de 

slechte jaren te overbruggen en om voldoende financiële slagkracht over te houden bij 

consolidatierondes en uitbreiding en vernieuwing van de vloot. De sector wordt gekenmerkt door een 

zeer internationaal karakter met zeer sterke concurrentie en lage marges. Deze concurrentie is 

voornamelijk afkomstig vanuit Azië. 

De invloed van de Belgische bedrijven gericht op de olietankers en op wet- en dry bulk is ook duidelijk 

zichtbaar in de samenstelling van de vloot onder Belgische vlag. Het grootste gedeelte van de tonnage 

onder Belgische vlag bestaat sinds de jaren 80 uit olietankers en dry- en bulkcarriers. 

Figuur 8: Compositie van de vloot onder Belgische vlag30 

 
 

3.2.3.  Baggersector 

Een tweede subsector van zeevarenden zijn actief in de baggersector. België herbergt twee van ’s 

werelds grootste baggeraars: DEME en Jan de Nul (hoewel Jan De Nul meer en meer kan aanzien worden 

als een Luxemburgs bedrijf). De voornaamste concurrentie komt van de grootste baggeraar ter wereld, 

het Chinese staatsbedrijf China Harbour Engineering en van het Nederlandse Boskalis & Van Oord. Een 

groot segment binnen de baggersector is het echte baggeren met behulp van gespecialiseerde schepen 

zoals trailer suction hopper dredgers en cutter suction dredgers die mondingen, zoals de 

Scheldemonding, bevaarbaar houden of maken. Daarnaast zijn er segmenten met gespecialiseerde 

schepen voor landwinning, die rotsblokken plaatsen op de zeebodem ter voorbereiding van de bouw 

van offshore installaties, die instaan voor het plaatsen van offshore windmolenparken… 

 
30 Grafiek op basis van data van UNCTAD, beschikbaar op : 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx  
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Twintig jaar geleden kwam de concurrentie voornamelijk van binnen Europa, de laatste jaren komt de 

concurrentie ook steeds meer vanuit Azië. Terwijl Aziatische spelers voorheen meer dan voldoende 

werk hadden met Aziatische infrastructuurwerken zijn deze de afgelopen jaren verminderd en dingen 

ze nu ook sterk mee naar opdrachten wereldwijd en binnen Europa. 

 

3.2.4. Sleepvaartsector 

De sleepvaartschepen zijn kleinere maar zeer krachtige schepen die instaan voor het begeleiden van 

zeeschepen naar havens, die offshore installaties op hun plaats brengen… 

De voornaamste speler in de sleepvaart binnen België is URS (unie van reddings- en sleepdienst). URS 

werd eerst overgenomen in 2003 door Smit Internationale, waarna Smit in 2010 opgekocht werd door 

het Nederlandse Boskalis. Aangezien sleepvaart geen kernactiviteit is voor Boskalis werd de 

sleepvaarttak in 2016 ondergebracht in een joint venture met KOTUG. In 2019 werd Smit Kotug dan 

weer opgekocht door Boluda, een Spaanse speler die sleepvaart wel als kernactiviteit heeft.  

 

3.3. Profiel van zeevarenden 

De schepen van de koopvaardij, baggersector en sleepvaart varen uiteraard niet autonoom. Om deze 

schepen te besturen zijn zeevarenden nodig. Deze zeevarenden kunnen opgesplitst worden in twee 

grote categorieën: de officieren en scheepsgezellen.  

In 2020 waren in België 1.285 zeevarenden tewerkgesteld, goed voor 1.019,3 voltijds equivalenten 

(VTE’s), verdeeld over 965,03 officieren en 54,27 scheepsgezellen.    

 
Tabel 12: Bemanningsstructuur31 

 
31 Deloitte (2010), Challenge to the industry: Securing skilled crews in today’s marketplace, beschikbaar op: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/dttl-er-challengeindustry-08072013.pdf  

  
personeel per schip 

o
ff

ic
ie

re
n
 

Kapitein 1 
1ste  officier 1 
2de officier 1 
3de officier 0-1 

1e werktuigkundige 1 
2de werktuigkundige 1 
3de werktuigkundige 1 
4de werktuigkundige 0-1 

Elektricien 1 

      

m
at

ro
ze

n
 

Bootsman 1 
Volmatroos 2-4 

Matroos 1-3 
Oiler 1-3 

Wiper 1 
Fitter 1 
Kok 1 

Steward 1 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/dttl-er-challengeindustry-08072013.pdf
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Een typisch voorbeeld van de bemanning van een koopvaardijschip wordt hierboven weergegeven. De 

typische bemanning bestaat uit een 9-tal officieren waarvan de helft verantwoordelijk zijn voor de 

navigatie en management; de andere helft zijn werktuigkundigen die instaan voor de technische 

aspecten van het schip. Verder bestaat de crew uit ongeveer 12 matrozen. Er is een groot verschil in 

verloning tussen officieren en scheepsgezellen. 

Voordat men aan de slag kan gaan op een schip als scheepsgezel of als officier moet men over de nodige 

bewijzen van competentie beschikken. Daarvoor moeten ze over verschillende certificaten en 

documenten beschikken:32 

- de toekomstige zeevarende moet medisch en geestelijk geschikt zijn 

- een internationaal certificaat dat bewijst dat ze de nodige inentingen hebben gehad 

- een internationaal paspoort 

- een kopie van de verschillende nodige kwalificaties van de rang (Standards of Training 

Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)…) 

- een uittreksel uit het strafregister 

- een tewerkstellingsverklaring van een rederij. 

Personen zonder specifieke hogere maritieme opleiding starten onderaan de ladder als matroos (na het 

behalen van alle nodige certificatie om te mogen varen op zee). Naarmate ze ervaring opdoen, stromen 

ze door naar hogere en beter betaalde functies. Vaak moeten ze dan ook extra opleidingen volgen. 

Vroeger was van matrozen een grote nautische kennis vereist. De laatste jaren – door automatisering 

en technologische vooruitgang – werd de jobinhoud nogal uitgehold en evolueert deze meer naar 

standaard onderhoud. 

Personen die een hogere opleiding volgen aan een zeevaartschool krijgen specifieke kennis, stages en 

simulatie-ervaring om direct op het laagste niveau van de officiersladder in te stromen. Voor verdere 

doorgroei is scheepservaring nodig. Zo’n profiel kan in 10- 15 jaar opklimmen van 4e officier tot kapitein. 

Er gaapt een groot verschil tussen de verschillende subsectoren. Zo zijn zeevarenden in de koopvaardij, 

(ook vaak lange omvaart genoemd) vaak meerdere maanden van huis. De schepen zijn ook redelijk 

vergelijkbaar. In de baggersector daarentegen zijn zeevarenden afwisselend zes weken op zee en zes 

weken thuis. Een job als baggeraar wordt door sommigen ook als uitdagender ervaren doordat er 

verschillende types schepen zijn. Dit heeft tot gevolg dat binnen de koopvaardij vele officieren rond de 

veertig jaar een job aan wal zoeken. Vaak betrekken de oud-zeevarenden dan functies in het 

management van de rederijen, maar ze zijn – gelet op hun managementvaardigheden en nautische 

kennis - ook gegeerd bij havens, scheepsverzekeraars en algemeen management in andere niet-

maritieme sectoren. In de baggersector blijven zeevarenden in grotere mate op zee werken, geregeld 

tot aan hun pensioen. 

De belangrijke opleidingscentra – die ook voor de instroom zorgen in de sectoren – zijn de Hogere 

Zeevaartschool Antwerpen en voor een deel ook de VDAB in Zeebrugge.  

De Hogere Zeevaartschool Antwerpen biedt 2 types opleidingen aan: scheepswerktuigkunde en 

nautische wetenschappen. De eerste opleiding is gericht op officiersjobs als scheepswerktuigkundige, 

 
32 Socialsecurity.be, Poolijst, beschikbaar op: 
https://www.international.socialsecurity.be/seafarers/nl/poollijst/inschrijving.html  

https://www.international.socialsecurity.be/seafarers/nl/poollijst/inschrijving.html
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de tweede voor de officiers- en kapiteinsposities. De Hogere Zeevaartschool zorgt in de grootste mate 

voor de instroom van nieuwe officieren door het aanbieden van een opleiding op academisch niveau na 

het middelbaar onderwijs. De focus bij opleidingen aan de Hogere Zeevaartschool ligt niet alleen op de 

basiscertificatie maar ook op bredere vorming die gericht is op latere managementfuncties.  

Gezien het belang van scheepservaring binnen het hoger management van hun organisaties, R&D en 

andere walfuncties van koopvaardij en baggervaart, ondersteunen deze sectoren de Antwerpse Hogere 

zeevaartschool zeer sterk, zowel bij het opstellen van curricula, als bij het aanbieden aan stageplaatsen 

als bij het helpen financieren van de nieuwe campus. Bedrijven met een walorganisatie in Vlaanderen 

investeren in de HZA omdat ze liefst Vlamingen aannemen als zeevarende of om de walorganisaties te 

versterken. In de praktijk ondervindt vooral de koopvaardij veel moeilijkheden bij het overtuigen van 

kandidaten voornamelijk door de lange vaartijd en de weinige variatie. Net zoals de koopvaardij zelf 

ondervindt de HZA concurrentie van landen zoals de Filipijnen en Oekraïne waar kwalitatieve zeelieden 

‘in bulk’ worden opgeleid. Om een meerwaarde te bieden worden de opleidingen van toekomstige 

Belgische zeevarenden dan ook continu vernieuwd en verbeterd.  

De opleiding van matrozen gebeurt door overheidsinstanties – bv. VDAB - of middelbaar onderwijs 

gericht op zeevarenden, met als hoofdfocus de STCW-certificatie. Door de relatief  lage verloning, 

relatief hoge vereisten inzake kwalificatie en door de moeilijke arbeidsomstandigheden zijn er weinig 

Belgische kandidaten te vinden voor een job als scheepsgezel. De meeste Belgische zeevarenden 

bekleden dan ook officiersposities. 

De VDAB zorgt voornamelijk voor de training en bijscholing van reeds bestaande zeevarenden, rond de 

STCW certificatie, maar ook rond het aanleren van nieuwe technieken rond veiligheid, security, nieuwe 

brandstoftechnologieën… Het grootste stuk van de studenten die langskomen bij de VDAB zijn gericht 

op de baggersector (80%), 10% voor de vloot van de overheid en de resterende 10% voor alle andere 

sectoren. Vaak worden deze kandidaten door de baggeraars zelf naar de VDAB gestuurd. Een essentieel 

deel binnen deze trainingen is de ervaring die wordt opgedaan door gebruik te maken van de 

vaarsimulator. De baggersector droeg bij tot de aankoop van de vaarsimulator.  De VDAB biedt ook 

training aan kandidaten van baggeraars die een walmanagementfunctie opnemen alsook aan personen 

die in een onderneming onder Luxemburgse vlag werken. 

Gezien de internationale standaarden omtrent vaarbewijzen is de verantwoording van hogere lonen 

voor Vlaamse  zeevarenden vrij beperkt, daardoor is het loon voornamelijk bepaald op basis van rang 

en minder op basis van nationaliteit. Dit heeft tot gevolg dat er veel zeevarenden werkzaam zijn uit 

landen waar het gemiddeld loon lager ligt. De grootste leveranciers van zeevarenden zijn Aziatische 

landen en landen zoals Rusland, Oekraïne… De job van een zeevarende binnen de koopvaardij in 

Vlaanderen is m.a.w. een knelpuntberoep. Vacatures worden nauwelijks door Belgen ingevuld. 

Tabel 13: Wereldwijde aanlevering van zeevarenden33 

 
33 Grafiek op basis van data van UNCTAD, beschikbaar op : 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx  

  Absoluut aantal Percentage van het wereldtotaal 

Type zeevarende Officieren Scheepsgezellen Total Officieren Scheepsgezellen Total 

China 101.600 142.035 243.635 13,1 16,3 14,8 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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Filipijnen 72.500 143.000 215.500 9,4 16,4 13,1 

Indonesië 51.237 92.465 143.702 6,6 10,6 8,7 

Rusland 47.972 49.089 97.061 6,2 5,6 5,9 

India 69.908 16.176 86.084 9,0 1,9 5,2 

Oekraïne 39.000 30.000 69.000 5,0 3,4 4,2 

Turkije 18.568 20.417 38.985 2,4 2,3 2,4 
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4. Evaluatie van de werking op basis van de 

evaluatiecriteria 

In dit hoofdstuk evalueren we de vrijstelling van werkgeversbijdragen binnen de koopvaardij, bagger- 

en sleepvaart en de vermindering van werknemersbijdragen binnen de koopvaardij, aan de hand van 

het evaluatiekader dat in hoofdstuk één aan bod kwam. Daarna volgt een opsomming van 

geïdentificeerde verbeterpunten, waarna de impact van mogelijke besparingen wordt bekeken. 

 

4.1. Interventielogica 

De interventielogica geeft beknopt weer hoe de interventie naar verwachting in haar werk zou gaan, 

inclusief de keten van gebeurtenissen die tot de beoogde verandering zouden moeten leiden. De 

verschillende stappen en actoren betrokken in de interventie, alsook oorzaak-gevolg sequenties en hun 

afhankelijkheid, maken integraal deel uit van dergelijke diagram.34 De interventielogica betreffende de 

sectorale doelgroepkorting voor de werkgevers- en werknemersbijdragen in de koopvaardij en voor de 

vrijstelling van werkgeversbijdragen in de bagger en zeesleepvaart, werd in onderstaande figuur 

uitgewerkt: 

Figuur 9: Interventielogica betreffende de sectorale doelgroepkorting voor de werkgevers- en werknemersbijdragen in de koopvaardij en voor 
de vrijstelling van werkgeversbijdragen in de bagger en zeesleepvaart 

 
 

 
34 Europese Commissie, Better Regulation Guidelines, beschikbaar op: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-46_en_0.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/better-regulation-toolbox-46_en_0.pdf
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De interventielogica van de steunmaatregel omvat enkele belangrijke elementen waarvan de validiteit 

in detail geanalyseerd zal worden in dit vierde hoofdstuk. Samengevat zijn volgende elementen 

geïdentificeerd: 

• Noden: Vlaamse/Belgische maritieme bedrijven ondervinden hevige concurrentie vanwege 

‘goedkope vlagstaten’ en Aziatische maritieme centra zoals Singapore en Hong Kong en zien hun 

concurrentiepositie eroderen. 

• Objectieven: Het overkoepelende doel is de intentie om een gelijk speelveld te creëren voor 

Vlaamse/Belgische bedrijven actief in de koopvaardij, bagger- en zeesleepvaartsector. Het behoud 

van de Vlaamse/Belgische maritieme cluster staat centraal, alsook het stimuleren van 

werkgelegenheid. 

• Input: Vanuit overheidswege wordt beslist om een interventie te lanceren die bestaat uit de 

vrijstelling van werkgevers- en werknemersbijdragen in de koopvaardij en voor de vrijstelling van 

werkgeversbijdragen in de bagger en zeesleepvaart. 

• Impact: Rekening houdend met de bredere beleidscontext en flankerend beleid, wordt verwacht 

dat er een impact waar te nemen is met betrekking tot tewerkstelling, investeringen, toegevoegde 

waarde, enzovoorts in de betrokken sectoren. 

• Resultaten: Het verwachtte resultaat van de interventie is dat het concurrentieel nadeel die 

Belgische/Vlaamse koopvaardij, bagger- en zeesleepvaartsector ondervinden wordt 

teruggedrongen. Indien dit waarneembaar is, kan men spreken van een succesvolle interventie. Zo 

niet, dient de interventie bijgesteld worden. 

 

4.2. Relevantie van de beleidsmaatregel 

Het criterium “relevantie” kijkt naar het verband tussen de behoeften en problemen in de samenleving 

en de doelstellingen van de interventie. Verder wordt ook nagegaan of de interventie nog overeenstemt 

met de bredere beleidscontext en -prioriteiten.  

Kernvragen:  

- In welke mate speelt de maatregel in op de behoeften en noden van de doelgroepen en 

sleutelactoren? 

- Wordt het beleid door belanghebbenden (werkgevers en betrokken overheden) ervaren en 

beoordeeld als relevant? 

- Waar situeert deze steunmaatregel zich in het brede instrumentarium om deze sector te 

ondersteunen en te stimuleren?  

 

4.2.1. Competitiviteit en level-playing field 

Alle bevraagden zien de Vlaamse sectorale doelgroepkortingen en verminderingen voor zeevarenden 

als een zeer relevante beleidsmaatregel. Er is consensus dat een aanpassing of uitholling van deze 

beleidsmaatregel ongewenste effecten zal ressorteren voor de sector. 

De belangrijkste bezorgdheid van de bevraagde sectoren, opvallend zowel langs werkgevers- als 

werknemerskant, heeft betrekking op het in stand houden van het internationaal 
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concurrentievermogen van de Vlaamse scheepvaart. De initiële doelstelling van de Wet die aan de 

grondslag ligt van de Vlaamse sectorale doelgroepkortingen voor zeevarenden, had dan ook als 

doelstelling de bevordering van de werkgelegenheid, alsook de preventieve vrijwaring van het 

concurrentievermogen.35  

Die bezorgdheid is uiteraard gelinkt met de hevige concurrentie in deze open markten met soms “race-

to-bottom’-eigenschappen. Vlaamse bedrijven moeten concurreren in een omgeving waarin de lonen 

voor zeevarenden globaal grotendeels gelijk zijn. Dit valt te verklaren vanwege de beperkte extra 

toegevoegde waarde van een Europese scheepsgezel tegenover zijn Filipijnse of Oekraïense collega’s 

(voor officieren geldt dit ook, maar in mindere mate). De transportprijzen zijn ook grotendeels globaal 

gelijk. Een markt ook waarin bedrijven eenvoudig geografisch kunnen schakelen en makkelijk hun 

pionnen verzetten van het ene land naar het andere. Omwille van het feit dat transportprijzen en prijzen 

voor andere opdrachten grotendeels door de internationale markt bepaald worden, moeten reders zelf 

erover waken dat hun operationele-, investerings- en andere kosten lager blijven dan de 

transportprijzen. Een belangrijk deel van de andere kosten zijn de (para-)fiscale kosten die bepaald 

worden door het land onder wiens vlag deze ondernemingen varen.  

Door een gunstig (goedkoop) fiscaal klimaat, ongereglementeerde staatsteun in sommige landen en een 

laag niveau van sociale zekerheid in goedkope vlaglanden (Liberia, Panama, Marshalleilanden) en in 

Aziatische maritieme centra (Hong Kong, Singapore), is het moeilijk voor Europese – en dus ook Vlaamse 

bedrijven – om competitief te blijven binnen de normale Europese fiscale  en sociale zekerheidsstelsels. 

Alle bevraagden – zowel overheidsactoren als de bedrijfswereld zelf – geven aan dat het moeilijk is voor 

bedrijven om zonder steunmaatregelen van de overheid de kosten lager te houden dan de opbrengst, 

en dus onder de Belgische vlag te blijven varen. Vooral de loonkosten van onze bedrijven wegen zwaar 

door t.o.v. de lage loonkosten die concurrenten onder exotische ‘flags of convenience’ betalen voor 

gezellen en officieren. Zo werd tijdens interviews aangehaald dat de personeelskosten momenteel 

ongeveer 40% van de operationele kosten binnen de koopvaardij bedragen. Officieren en 

scheepsgezellen van goedkope vlaglanden vallen onder sociale zekerheidsstelsels van landen waar de 

sociale zekerheid weinig ontwikkeld is of in sommige gevallen zelfs onbestaande is. De Vlaamse 

steunmaatregelen dragen er volgens de meeste bevraagden toe bij dat onze bedrijven, die mensen 

tewerkstellen aan degelijke sociale zekerheidsvoorwaarden, op een gelijker speelveld kunnen 

concurreren.   

De Vlaamse baggersector kende minder internationale concurrentie, maar ondervindt de laatste jaren 

ook steeds meer competitieve druk. Chinese baggerschepen, voorheen vooral actief bij het uitbouwen 

van Chinese en Aziatische havens, hebben minder werk in China zelf en dingen nu ook mee naar 

opdrachten op andere continenten. Omdat ze een lagere kostenstructuur hebben  – en ook door de 

overvloedige staatssteun in geval van China – is het voor Vlaamse baggeraars steeds moeilijker om te 

concurreren.  De concurrentie komt echter niet enkel uit het verre Oosten. Ook de sterke Nederlandse 

en Deense baggerssector worden, weliswaar binnen de Europese regels, door hun overheden 

 
35 Belgisch Staatsblad (1998), Koninklijk besluit 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, beschikbaar op:  http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1998/07/17_1.pdf#Page48  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1998/07/17_1.pdf#Page48
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ondersteund. De bevraagde baggersector wil ook t.o.v. deze landen een level-playing field bewaren of 

creëren.  

De voornaamste nood uit de sector is dus de creatie van een gelijk speelveld waardoor onze bedrijven 

intra-EU en internationaal concurrentieel zijn en ook zo blijven. De Vlaamse bijdrageverminderingen 

worden als een belangrijke pijler in dat geheel van steunmaatregelen beschouwd en dragen bij tot het 

gedeeltelijk herstellen van de scheeftrekking die er op dit moment op de internationale markt bestaat. 

Desondanks blijft voor veel reders de operationele kost voor de exploitatie van zeeschepen in Europa 

aanzienlijk hoger dan die in de goedkope vlaggenstaten. Uiteraard is het niet mogelijk om goedkope 

vlaggenstaten ‘af te schaffen’, maar de steunmaatregelen zorgen er toch voor dat een deel van deze 

oneerlijke concurrentie weggewerkt wordt, zo gaven verschillende stakeholders aan. 

 

4.2.2. Behoud van Vlaamse maritieme cluster en knowhow 

Een tweede, afgeleide bezorgdheid die bij de sectoren bestaat heeft betrekking op het behoud van de 

Vlaamse maritieme cluster: het behoud van hoogtechnologische kennis en werkgelegenheid, de 

mogelijkheid om binnen internationale bestuursorganen de lat hoog te leggen qua 

arbeidsomstandigheden en milieuaspecten, alsook de controle over de cruciale toevoer- en 

uitvoerketen van goederen in Vlaanderen, België en Europa te behouden. Daarbij spelen ook 

strategische overwegingen een rol, die ook voor onze overheden niet onbelangrijk zijn. Verschillende 

interviewees gaven aan dat zonder de aanwezigheid van een Vlaamse maritieme cluster ons land 

afhankelijker zou worden van bv. Aziatische koopvaardij, baggeraars en zelfs loodsen of 

havenmanagement. Het loodswezen wordt door vele landen, ook in België, als een sector van nationaal 

strategisch belang beschouwd.  

Het behoud van een maritieme cluster, voldoende zeevarenden en een sterke Belgische vloot genereert 

ook indirecte tewerkstelling op het vasteland. Deze walorganisaties zorgen voor de aankoop van nieuwe 

schepen, staan in voor R&D-aspecten – vaak in samenwerking met andere lokale bedrijven of lokale 

afdelingen van bedrijven –, advocaten, fiscalisten, HR-bedrijven, en andere ondersteunende maritieme 

diensten. Veel zeevarenden gaan – zeker in de koopvaardij – rond hun veertigste aan de slag bij 

havenbedrijven of in het loodswezen. Het behoud van Belgische zeevarenden leidt dus ook tot de 

vrijwaring van maritieme kennis en zorgt voor een aanzienlijke hoeveelheid werkgelegenheid. 

De objectieven van de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de koopvaardij, bagger- en sleepvaart 

zijn momenteel eerder eng geformuleerd tot het behoud van een zekere tewerkstelling van Vlaamse en 

Belgische zeevarenden. De beleidsmaatregel is vandaag  – althans niet op een directe manier – gelinkt 

aan de noden van de sector inzake competitiviteit, het behoud van maritieme knowhow in Vlaanderen, 

het behoud van tewerkstelling in de walorganisaties, het behoud van een Belgische vloot en de 

bijhorende invloed binnen de IMO.  

 

4.2.3. Luxejachten en cruiseschepen 

Recentelijk vallen een aantal bedrijven onder de koopvaardij die geen historisch onderdeel van de 

Belgische koopvaardij vormen, maar ook gebruik kunnen maken van de Vlaamse vermindering en 

vrijstelling van werknemers- en werkgeversbijdragen. 
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Eén van deze sectoren zijn bedrijven die luxejachten verhuren aan gefortuneerden. Het aandeel in 

vaartdagen dat de crew op dergelijke schepen vertegenwoordigt, bedraagt 0,64% van het totaal. 

Een tweede opkomende sector is deze van cruiseschepen. Het aandeel in het totale aantal vaartdagen 

van deze zeevarenden is 1,56%.  

Men kan zich sterk de vraag stellen of deze luxesegmenten binnen de koopvaardij aanspraak hoeven te 

maken op Vlaams belastinggeld via de Vlaamse sectorale doelgroepkortingen. In tegenstelling tot de 

koopvaardij dragen de segmenten weinig bij tot de strategische doelstellingen van de Vlaamse 

beleidsmaatregelen. 

 

Figuur 10: Vaartdagen per sector 

 

 

4.3. Efficiëntie van de beleidsmaatregel 
 

Het evaluatiecriterium ‘efficiëntie’ heeft betrekking op de verhouding tussen de middelen gebruikt 

voor het uitvoeren van de beleidsmaatregel en de veranderingen die teweeggebracht zijn. 

Kernvraag:  

• In welke mate worden de publieke middelen van de Vlaamse overheid die gaan naar de 

beleidsmaatregel op een doelmatige en efficiëntie manier aangewend? Is er sprake van 

administratieve complexiteit? 

- Leiden de bevoegdheden, rollen en verantwoordelijkheid van de verschillende actoren tot 

een efficiënte uitvoering?  

- Wat is de budgettaire impact van de van de vrijstelling van werkgevers- en 

werknemersbijdragen in de koopvaardij en voor de vrijstelling van werkgeversbijdragen in 

de bagger en zeesleepvaart over de jaren heen?  

 

0,64%
3,90%

50,08%
37,49%

6,34%
1,56%

luxejachten cruiseschepen

koopvaardij baggervaart

zeesleepvaart offshore
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4.3.1. Budgettaire impact 

De budgettaire impact van de vrijstelling van werkgeversbijdragen binnen de koopvaardij, bagger- en 

sleepvaart en de vermindering van werknemersbijdragen binnen de koopvaardij op de begroting van 

WSE is de laatste jaren relatief stabiel gebleven. Deze schommelt steeds rond 30-35 miljoen euro per 

jaar. Het grootste deel van het budget van de steunmaatregel gaat naar de koopvaardij (circa 27,5 

miljoen euro per jaar). De bagger en sleepvaart zijn goed voor zo’n 6 à 8 miljoen euro per jaar. 

Figuur 11: Budgettaire impact van de vrijstellingen onderverdeeld per sector, 2016-2020 

 

Ook wanneer het voordeel wordt bekeken per werknemer ligt het totale voordeel per werknemer bij 

de koopvaardij hoger. Zowel bij de koopvaardij als de bagger- en sleepvaart is de laatste jaren een 

stijgende trend zichtbaar. 

Figuur 12: Koopvaardij: maandelijkse loonsimpact per zeevarende, 
2016-2020 

 

 

 Figuur 13: Loonsimpact van de vermindering werkgeversbijdragen 
per zeevarende in de bagger- en sleepvaart, 2016-2020 

 
 

Wanneer enkel en alleen gekeken wordt naar de loonkostenvermindering per werknemer is dit een 

kostelijke maatregel. Het gaat immers om een maatregel voor een relatief kleine groep van zeevarenden 
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die de Vlaamse schatkist om en bij de 35 miljoen euro per jaar kost, een substantieel bedrag. De meeste 

bevraagden zijn het daar ook mee eens.  

Wanneer men echter de beleidsmaatregel in haar bredere context plaatst, wordt duidelijk dat de 

maatregelen ook een belangrijk deel indirecte tewerkstelling vrijwaren en genereren. Zo geeft de KBRV 

aan dat voor iedere werknemer binnen de baggersector tussen 1 en 4,5 werknemers werkzaam binnen 

de walorganisatie; binnen de koopvaardij en sleepvaart ligt dit gemiddeld rond  0,2 personen.36 

 

4.3.2. Administratieve complexiteit  

Voor de Vlaamse overheid,  en specifiek het departement WSE, is de administratieve last gekoppeld aan 

deze maatregel beperkt. Het werk bestaat er voornamelijk uit dat men op Vlaams niveau de 

doelgroepkorting jaarlijks budgetteert.  

Het bulk van de werklast zit bij het RSZ, die bevoegd is voor de administratie, controle en inning van de 

werkgevers- en werknemersbijdragen. Samen met de sociale partners is er ook ieder kwartaal opvolging 

van de tewerkstellingscijfers van de scheepsgezellen en officieren werkzaam in de koopvaardij, bagger-

, sleepvaart en recent ook de offshore-industrie. 

De bevraagde ondernemingen geven aan dat de beleidsmaatregelen administratief weinig complex zijn 

en de samenwerking met de RSZ erg vlot verloopt. Tussen werkgevers, werknemersorganisaties, de FOD 

Mobiliteit en de RSZ is er op basis van de interviews sprake van een constructieve dialoog. 

Ondernemingen geven aan dat de dialoog en samenwerking met de FOD Financiën soms minder vlot 

verloopt. 

   

4.3.3. Duidelijkheid van de regelgeving 

De regelgeving stelt de volgende voorwaarden voor de toepasbaarheid van de sectorale 

doelgroepkortingen37: 

Met communautaire zeelieden worden bedoeld: 

- burgers van de Europese gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte wanneer het zeelieden betreft 

die werken aan boord van schepen, met inbegrip van ro-ro veerboten, die geregelde passagiersdiensten tussen 

havens van de Gemeenschap verzorgen; 

in alle andere gevallen alle zeelieden die in een lidstaat belasting en/of sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. 

Dit besluit is eveneens van toepassing op het zeevervoersgedeelte van de sleepwerkzaamheden verricht door 

communautaire zeelieden aan boord van in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geregistreerde zeewaardige 

sleepboten die minstens 50 % van hun bedrijfstijd vervoer op zee verrichten. Een evenredig deel van de wachttijd wordt in 

aanmerking genomen als zeevervoer voor de berekening van de bedoelde drempel van 50 %. 

  [1 § 2. Dit besluit is eveneens van toepassing op de werkgevers die behoren tot de sector van de baggerwerken op zee en 

op hun werknemers, doch enkel voor wat de vrijstelling van de werknemersbijdragen betreft.; 

 
36 KBRV, Economic Impact Study Belgian Shipping Cluster: Update 2017, beschikbaar op: https://kbrv.be/wp-
content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf 
37 Koninklijk besluit van 12 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten 
behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector [en houdende 
vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken 
op zee, beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014011309&table_name=wet  

https://kbrv.be/wp-content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf
https://kbrv.be/wp-content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014011309&table_name=wet
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Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 

Werknemers behorend tot de sector van de baggerwerken op zee : de communautaire zeelieden die onderworpen zijn aan 

de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij en haar 

uitvoeringsbesluiten; 

Zeewaardige baggerschepen : de in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geregistreerde zeewaardige 

baggerschepen met eigen voortstuwing die ingericht zijn voor het vervoer van een lading over zee, waarvoor een zeebrief 

wordt voorgelegd en die minstens 50 % van hun bedrijfstijd vervoer op zee verrichten. 

Voor het zeevervoergedeelte van baggerwerkzaamheden (zeevervoer van baggerspecie) mogen de werkgevers van de 

baggervaartsector de in artikel 2, paragraaf 2 van dit besluit bedoelde maatregel enkel toepassen op de lonen van de 

communautaire zeelieden, die zij tewerkstellen aan boord van in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

geregistreerde zeewaardige baggerschepen met eigen voortstuwing, die ingericht zijn voor het vervoer van een lading over 

zee, waarvoor een zeebrief wordt voorgelegd en die minstens 50 % van hun bedrijfstijd vervoer op zee verrichten. 

Voor de bevraagden is de onduidelijkheid in  regelgeving m.b.t. de Vlaamse steunmaatregelen geen 

probleem. In de weinige gevallen waar er toch een probleem rees, werd er door alle ondervraagden 

benadrukt dat er een snel en constructief overleg volgde tussen de overheid, vakbonden en bedrijven 

waarin een beslissing werd genomen, die daarna ook effectief uitgevoerd werd. 

 

4.3.4. Rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de sleutelactoren 

Gebrek aan geïntegreerde visie en overkoepelend overleg tussen overheden en sector 

Uit de bevraging blijkt dat er geen overkoepelend, structureel, geïntegreerd overleg plaatsvindt tussen 

alle overheidsinstanties (Vlaams en federaal) onderling, noch tussen de verschillende bevoegde 

overheidsentiteiten en werkgevers -en werknemersorganisaties in de sector. Er is geen overkoepelend 

orgaan dat het overzicht houdt op de impact die overheidsmaatregelen hebben op de sector (geen 

“’one-stop shop’ voor de sector). 

Er is wel een periodieke rapportage over de tewerkstellingscijfers tussen de RSZ, vakbonden, rederijen 

en de FOD Mobiliteit. De FOD Financiën, het departement WSE en andere eventuele actoren ontbreken 

hier echter in.  

Er is ook geen sprake van een gemeenschappelijke visie op deze sectoren, zoals in Nederland 

bijvoorbeeld wel bestaat. Dergelijke beleidsvisie zou de koopvaardij, bagger- en sleepvaartsector 

nadrukkelijk kunnen ondersteunen met het oog op de ontwikkeling van een duurzame, innoverende en 

concurrentiële Vlaamse maritieme sector. 
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Figuur 14: Grafische voorstelling van de Federale en Vlaamse administratieve verantwoordelijkheden in het maritieme landschap 

 

Een geïntegreerde visie en overkoepelend overleg is nodig, aangezien ondernemingen in hun 

afwegingen en beslissingen de verschillende steunmaatregelen – of ze nu een Vlaams of federaal 

karakter – wel als één pakket, een samenspel van maatregelen, beschouwen. Uit interviews geven zowel 

de werkgevers in de sector, vakbonden, alsook de overheden aan dat de tewerkstelling, behoud en groei 

van de vloot voortkomen uit de combinatie van vier maatregelen samen:  

• De tonnagetaks (federale materie); 

• De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (federale materie); 

• De vrijstelling van werkgeversbijdragen binnen de koopvaardij, bagger- en sleepvaart (Vlaamse 

materie); 

• De vermindering van werknemersbijdragen binnen de koopvaardij (Vlaamse materie) en de bagger- 

& sleepvaart (federale materie) 

Het (para-)fiscaal kader is gebouwd op deze vier belangrijke maatregelen, waarrond unanieme 

overeenstemming bestaat dat zonder deze er geen of slechts een kleine Belgische vloot zou bestaan. 

Dit is ook duidelijk zichtbaar in de grafieken verder in het hoofdstuk onder 4.3.3. Voor de invoer van de 

tonnagetaks en parafiscale maatregelen was er nagenoeg geen vloot onder Belgische vlag meer. De 

kans bestaat dat bij ongecoördineerde aanpassingen aan het beleid averechtse effecten worden 

gegenereerd, waarbij de vloot en werkgelegenheid verhuist naar landen met weinig tot geen 

milieuregelgeving of staten die de sociale rechten niet vrijwaren.  

Ook de dienstverlening aan schepen onder Belgische vlag, en daaruit voortvloeiend ook het imago van 

de Belgische vlag, raakt aan verschillende bevoegdheidsniveaus en heeft betrekking op meerdere 

overheidsentiteiten. Een beter imago van de Belgische vlag zorgt concreet bv. voor minder tijdverlies 

voor onze schepen door inspecties in andere landen. Het Directoraat-.Generaal Scheepvaart van de FOD 

Mobiliteit heeft een coördinerende rol hierin. Het maritieme beleid en de administratie rond deze zit 

echter sterk versnipperd over de federale en Vlaamse overheidsdiensten. 

 

Divergerende percepties m.b.t. de dienstverlening van overheidsentiteiten 

De interviews geven een wisselend beleid m.b.t. de performantie en dienstverlening van 

overheidsentiteiten naar de sector toe.  

Op federaal niveau (FOD Financiën) is het beheer en beleid rond het toekennen en controleren van 

maatregelen zoals bv. de tonnagetaksregeling niet geïntegreerd. Recent resulteerde dit in conflictueuze 
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situaties omdat de BBI door de rulingscommissie toegekende tonnagetaksregelingen in het verleden wil 

terugdraaien, met de nodige procedureslagen als gevolg.38 Ook blijkt de administratieve afhandeling bij 

de FOD Financiën een belemmering. Verschillende stakeholders haalden aan dat de verwerking soms 

gebeurt door mensen met weinig praktische kennis van de sector. Dit bemoeilijkt de vlotte 

samenwerking en correcte beoordeling over het al dan niet toekennen van tonnagetaks of vrijstelling 

van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. 

Betreffende de milieu- en technische regelgeving die onder de FOD Mobiliteit (DG Scheepvaart), zijn de 

geïnterviewde stakeholders dan weer positief over de samenwerking.  

Ook de afhandeling van de bijdragenverminderingen die onder de RSZ vallen, kan op positieve feedback 

rekenen. Dit werd verklaard omwille van het feit dat er veel kennis over de sector aanwezig is binnen 

de hogervermelde departementen. Bovendien vindt er regelmatig overleg plaats tussen de sector en 

deze administraties, wat de samenwerking ten goede komt. 

 

Bevoegdheidsverdeling tussen het Vlaamse en het Federale beleidsniveau 

Er zijn verschillende argumenten om te stellen dat de regionalisering van de sectorale doelgroepkorting 

voor de drie maritieme sectoren een nefast gevolg was van de Zesde staatshervorming.  

Ten eerste is het administratief efficiënter om alle maritieme maatregelen te centraliseren op federaal 

niveau. Bovendien is het scheepsregister federale materie en vaart de vloot dus onder Belgische vlag. 

Ook de afhandeling van het gehele steunpakket voor de sector wordt uiteindelijk afgehandeld op 

datzelfde federale beleidsniveau. Dit zou bijvoorbeeld ook de afhandeling van bepaalde fiscale 

regelingen kunnen vergemakkelijken. Er zijn in deze efficiëntiewinsten detecteerbaar. De 

steunmaatregelen voor deze sectoren zijn vandaag niet gestroomlijnd.   

Een dergelijke vereenvoudiging is echter ondergeschikt aan de noodzaak van een  overkoepelende 

maritieme beleidsvisie die de verschillende sociaaleconomische, ecologische en strategische doelen 

meeneemt. 

 

4.4. Effectiviteit van de beleidsmaatregel 

Bij de analyse van de effectiviteit en impact (doeltreffendheid) wordt nagegaan in hoeverre de 

maatregel er in geslaagd is om de vooropgestelde objectieven te bereiken.  

Kernvragen:  

- In welke mate heeft de beleidsmaatregel de initieel gestelde objectieven behaald? Is er sprake van 

duurzame en extra tewerkstelling in de sector door deze steunmaatregel?   

- Welke zijn de (langetermijn)effecten van de beleidsmaatregel geweest? Heeft de steunmaatregel 

zich vertaald in meer concurrentievermogen van de begunstigde ondernemingen? 

- Wat zijn de directe en indirecte (bedoelde en onbedoelde) effecten van de beleidsmaatregel voor 

Vlaanderen? 

 
38 De Tijd (27 februari 2021), Hommeles bij de fiscus over meer dan miljard euro, beschikbaar op: 
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/hommeles-bij-de-fiscus-over-meer-dan-miljard-
euro/10287646  

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/hommeles-bij-de-fiscus-over-meer-dan-miljard-euro/10287646
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/hommeles-bij-de-fiscus-over-meer-dan-miljard-euro/10287646
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- Wordt het beleid door belanghebbenden (ondernemingen en werkgevers, de verschillende 

overheden zoals EWI, FOD Mobiliteit, VDAB, FOD FIN en RSZ) ervaren en beoordeeld als effectief? 

- Welke economische effecten zou een besparing op de maatregel teweeg brengen? 

 

Uit de bevraging blijkt duidelijk dat de Vlaamse bijdragenvrijstellingen en -vermindering een cruciaal 

element zijn in de beheersbaarheid van de loonkosten van onze bedrijven t.o.v. deze in andere landen. 

De Vlaamse bijdrageverminderingen worden door de bevraagden in de sector vaak in één adem 

genoemd met de maatregelen ‘vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing’ en ‘de 

‘tonnagetaks’. Samen zorgen ze volgens hen voor een gelijker level-playing field.  Er is consensus onder 

de bevraagden – zowel overheidsactoren, werknemers -en werkgeversorganisaties - dat als  één van de 

maatregelen geschrapt of substantieel aangepast zou worden, een groot risico bestaat dat de 

concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen ondermijnd wordt. Alle bevraagden die met de 

maatregel in contact kwamen, gaven aan dat het risico op uitvlagging naar andere landen groot zou zijn.  

Welke gevolgen kan een dergelijke uitvlagging genereren? België heeft een precedent dat ons inzicht 

kan geven over de gevolgen, wanneer steunmaatregelen gewijzigd worden. In de periode 1992-2002 

vlagde nagenoeg de volledige Belgische vloot uit naar Luxemburg of naar andere lagere kosten-

vlaggenstaten.39 De uitvlagging zorgde voor een geleidelijke afname van het aantal zeevarenden die 

onder de Belgische sociale zekerheid ressorteerden. Verder zorgde de uitvlagging ook voor een zeer 

sterke daling van de instroom in de Hogere Zeevaartschool (HZS)  en zo ook voor een kleinere vijver van 

Belgische zeevarenden.  

Ter illustratie: de steunmaatregelen zorgden ervoor dat het aantal studenten in de HZS van een 

dieptepunt van een 200-tal studenten in 2000 terug opveerde naar een 500-tal studenten in 2021. Dit 

heeft op termijn dan weer impact op het aanbod van juiste profielen voor managementfuncties in de 

koopvaardij, baggersector en sleepvaartsector en voor beschikbare Belgische kandidaten voor andere 

sleutelposities binnen het Vlaams maritiem ecosysteem, zoals het loodswezen. Er is dus ook een effect 

op de indirecte tewerkstelling, wat de overheid bij verlies ook inkomsten zou kosten. Om aan de 

selectieprocedure voor loods te kunnen deelnemen, moet je in bezit zijn van een geldig STCW-bewijs 

van kapitein.40 In een poging om de veiligheid van de zeeschepen te verhogen, besliste de Europese 

Commissie in 1997 dat alle Europese schepen het best onder de eigen nationale vlag zouden varen. Om 

dit verteerbaar te maken, kregen de EU-lidstaten de toestemming om voor de scheepvaart ,fiscale 

uitzonderingsmaatregelen'' te nemen. Sinds de invoering van maatregelen zoals de 

bijdragenvermindering en -vrijstellingen, de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en 

de tonnagetaks is de Belgische vloot terug sterk aangegroeid. De documentenanalyse en de beknopte 

benchmarking toont aan dat iedere EU-lidstaat met een noemenswaardige vloot over dergelijke 

steunregelingen beschikt.  

Tabel 14: Landen met parafiscale maatregelen voor zeevarenden en jaar van invoering41 

Land 
Jaar van 

introductie 

Ierland 1996-1998 

 
39 Nieuwsblad Transport (1992), Belgische vloot bestaat niet meer, beschikbaar op: 
https://www.nt.nl/archief/1992/06/04/belgische-vloot-bestaat-niet-meer/  
40 Vlaamse Overheid, Loodswezen, beschikbaar op: https://www.loodswezen.be/jobs/het-beroep-loods  
41 International Transport forum (2017), Maritime Subsidies Do They Provide Value for Money?, beschikbaar op: 
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/maritime-subsidies-value-for-money.pdf  

https://www.nt.nl/archief/1992/06/04/belgische-vloot-bestaat-niet-meer/
https://www.loodswezen.be/jobs/het-beroep-loods
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/maritime-subsidies-value-for-money.pdf
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Noorwegen 1996 

België 1997 

Duitsland 1998 – 2016 

Verenigd 
Koninkrijk 

1998 

Italië 1999 

Finland 2001-2005 

Frankrijk 2001 

Zweden 2001 

Letland 2002 

Nederland 2006 

Spanje 2006 

Estland 2007 

Ijsland 2008 

Australië 2012 

Portugal 2018 

 

4.4.1. Impact op tewerkstelling  

Totale tewerkstelling 

De figuur hieronder geeft de directe tewerkstellingscijfers in voltijds equivalenten (VTE’s) weer. België 

telt zo’n 1.000 VTE aan zeevarenden, bijna allen officieren. De tewerkstelling toont een golvende, 

stijgende trend. De stijging is te wijten aan de uitbreiding van dit specifieke sociale zekerheidsstelsel 

naar de baggersector, zeesleepvaart en offshore. Andere grafieken rond vaartdagen, leden van de pool, 

etc. worden weergegeven in Annex. 

Figuur 15: Totaal aantal VTE 1998-2020 

 

Figuur 16: Totaal aantal VTE per sector 1998-2020 

 

  

De cijfers tonen enkel de directe tewerksteling. De aanwezigheid van een maritieme cluster zorgt ook 

voor veel indirecte tewerkstelling, bv. aan wal. Volgens cijfers van de KBRV zorgt iedere werknemer in 
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de baggersector voor 1 tot 4,5 werknemers in de walorganisatie; binnen de koopvaardij en sleepvaart 

ligt dit gemiddeld rond  0,2 personen.42 

Allereerst zullen we ingaan op de invloed van de maatregelen op de verschillende subsectoren 

onderling. Vervolgens zullen we zien welke impact er te zien valt op de tewerkstelling van officieren en 

scheepsgezellen apart. 

 

Tewerkstelling per subsector 

Koopvaardij 

Na de invoer van de huidige steunmaatregelen in 2002 is de constante daling omgedraaid in een sterke 

initiële stijging in het aantal VTE’s in de koopvaardij. Sedert 2009 is er weer een sterke daling aan de 

gang. Dit voornamelijk ten gevolge van de sterke concurrentieslag die aan de gang is ten gevolge van 

een grote stijging van de wereldwijde koopvaardijvloot. Op de onderstaande figuur is te zien hoe het 

wereldwijde tonnage de afgelopen jaren bijna meer dan verdubbelde. Mogelijk is de daling ook te wijten 

aan de beperkte interesse van Belgen in de lange omvaart waar men vaak maandenlang van huis is en 

waarvoor weinig tot geen hoogtechnologische kennis vereist is. In België zijn het vooral Oekraïense en 

Filipijnse officieren die deze gaten opvullen. 

Figuur 17: Totale tonnage van de globale vloot, 2009-2021 

 

 

Figuur 18: Totaal aantal VTE in de koopvaardijsector, 1998-2020 

 

 

  

 
42 KBRV, Economic Impact Study Belgian Shipping Cluster: Update 2017, beschikbaar op: https://kbrv.be/wp-
content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf 
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Sleepvaartsector 

De bijdrageverminderingen werden in 2005 uitgebreid naar de sleepvaart.43 Initieel was er een  sterke 

stijging van het aantal VTE’s onder Belgische vlag. Er is een grote sleepvaartspeler in België werkzaam, 

met name URS, die deel is van een grotere groep. In 2003 werd de URS (Unie van Reddings- en 

Sleepdienst) overgenomen door het Nederlandse Smit, waarna Smit in 2010 werd overgenomen door 

Boskalis dat de sleepvaartactiviteiten onderbracht in een joint venture met KOTUG in 2013. In 2019 

werd Kotig-Schmitt vervolgens overgenomen door het Spaanse Boluda Towage group, dat volledig 

focust op sleepvaardij. Het aantal scheepsgezellen in deze sector is sterk afgenomen doorheen de jaren 

en is nu quasi onbestaande. 

Figuur 19: Aantal VTE in de sleepvaart, 1998-2020 

 
Baggerssector 

Sinds 2015 – als reactie op gelijkaardige wetgevende uitbreidingsinitiatieven in andere EU-lidstaten - 

komt ook de baggerssector in aanmerking voor de Vlaamse bijdrageverminderingen voor de 

zeevarenden in maritiem transport.44 Ook in de baggersector hebben de officieren het grootste aandeel 

in het aantal zeevarenden. Ook is dit de enige sector die tot vandaag ieder jaar is blijven groeien.  

 
43 Koninklijk besluit van 12 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten 
behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector [en houdende 
vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken 
op zee, beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014011309&table_name=wet 
44 Koninklijk besluit van 12 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten 
behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector [en houdende 
vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken 
op zee, beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014011309&table_name=wet 
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Figuur 20: Aantal VTE in de baggersector 2014-2020 

 
Per categorie zeevarenden 

Scheepsgezellen 

Het aantal vaartdagen – een concept dat dicht aanleunt bij voltijdsequivalenten (VTE’s) en een betere 

indicator is dan aantal zeevarenden - bij de scheepsgezellen is na de invoering van de tripartite aan 

maatregelen in 2002 gestabiliseerd, voorheen daalde de werkgelegenheid op enkele jaren tijd van meer 

dan 20.000 vaartdagen naar iets meer dan 10.000 vaartdagen in 2004. De laatste jaren tekent zich 

echter weer een daling op. De meeste scheepsgezellen zijn nog steeds werkzaam in de koopvaardij, met 

een kleinere fractie in de baggersector en de offshore- industrie en quasi geen scheepsgezellen meer in 

de sleepvaart. 

Figuur 21: Vaartdagen scheepsgezellen per sector, 1998-2020 

 

 

Officieren 

Het aantal officieren is na de invoering van de drie maatregelen (Vlaamse bijdrageverminderingen, 

vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en tonnagetaks) sterk gestegen, in lijn met de 

invlagging van de vloot. Na de financiële crisis – 2008-2009 - is het aantal officieren in de koopvaardij 

weer sterk gedaald door toenemende internationale concurrentie. 
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Figuur 22: Totaal aantal vaartdagen officieren, per sector, 1998-2020 

 

De toevoeging van de andere sectoren heeft globaal voor een lichte stijging gezorgd. Onderstaande 

figuur geeft in detail weer dat in de periode voor 2004 het aantal vaartdagen in enkele jaren tijd 

afgenomen was met 14%, waarna het na invoering van alle maatregelen terug begon te stijgen.  

Figuur 23: Detail vaartdagen koopvaardij officieren, 1998-2004 

 

4.4.2. Link tussen in- en uitvlagging en tewerkstelling 

Het in- en uitvlaggen van een vloot is een procedure die betrekkelijk snel gaat. Het effect op de 

tewerkstelling is pas met wat vertraging zichtbaar. Zo zien we dat de Belgische vloot al sinds 1992 

uitvlagde naar Luxemburg (maar ook naar lage kosten-vlaggen), maar dat het aantal Belgische 

zeevarenden als gevolg daarvan niet onmiddellijk daalde . Zeevarenden onder Luxemburgse vlag vallen 

immers ook onder de Belgische sociale zekerheid. Na de invoering van een aantal steunmaatregelen, 

waaronder de tonnagetaks, weerspiegelde de herinvlagging zich snel in de tonnagecijfers (uitgedrukt in 

deadweight tonnage, DWT) onder Belgische vlag (stijging van tonnage tussen 2002 en 2006), terwijl de 

tewerkstelling pas later oppikte (vanaf 2005 tot 2010). 
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Figuur 24: Invloed van DWT op VTE zeevarenden, 1998-202045 

 

Ook de kleine krimp van de vloot tijdens de financiële crisis, weerspiegelt zich in de tewerkstelling met 

lichte vertraging. Wel is duidelijk dat vloot en tewerkstelling, ondanks dat deze niet volledig aan elkaar 

gekoppeld zijn, elkaar grotendeels volgen. Onderstaande figuur geeft de groei van het aantal vaartdagen 

ten opzichte van de groei van de vloot weer. De figuur toont ook de dramatische herinvlagging van de 

Belgische vloot vanuit Luxemburg, met een stijging van om en beide 200%. 

Figuur 25: Groei vaartdagen tegenover groei vloot, 1998-2020 

 

De laatste jaren is er een daling te zien in het aantal vaartdagen per ton onder Belgisch vlag. Een oorzaak 

hiervan is de stijging van het ton per schip, waarbij het aantal zeevarenden niet recht evenredig 

meestijgt. 

 
45 Grafiek op basis van data van UNCTAD, beschikbaar op : 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx  
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Figuur 26: Vaartdagen per DWT, 2004-202046 

 

 

4.4.3. Impact op de grootte van de Belgische vloot 

Er dient een duidelijk verschil gemaakt te worden tussen de vloot onder Belgische vlag en de vloot onder 

uiteindelijke Belgisch eigendom.  

De figuren hieronder geven de percentages van de delen van de vloot in Belgisch eigendom die onder  

de nationale vlag dan wel onder een andere vlag vaart. Dit heeft een goed overzicht in de voornaamste 

concurrenten voor de Belgische vlaggenstaat. De figuren tonen dat de Belgische vlag oorspronkelijk 

voornamelijk met Griekenland en Hong Kong concurreerde, waar nu landen als Liberia concurrenten 

geworden zijn. De Belgische vlag houdt momenteel goed stand. Opvallend is het gebrek aan andere 

Europese landen binnen deze samenstelling. De facto kunnen we hieruit besluiten dat de vloot onder 

Belgisch eigendom eerder niet uitvlagt, wanneer de kostenverschillen tussen vlaggenstaten eerder 

beperkt zijn. Dit werd ook herhaaldelijk aangehaald in de interviews met de relevante stakeholders in 

de sector. 

 
46 Grafiek op basis van data van UNCTAD, beschikbaar op: 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx  
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Figuur 27: Procentueel overzicht van de vlag van schepen onder 
Belgisch eigendom, 2014-202147 

 

Figuur 28: Aantal schepen onder Belgisch eigendom, 2014-202148 

 

 

Wanneer we de vloot onder Belgische vlag vergelijken met de rest van de Europese Unie, valt op dat 

België geen terrein verliest. Wel zijn er andere vlaggen die aan kracht winnen, zoals Denemarken of 

Portugal. Bij de Deense vlag is dit voornamelijk t.g.v. van de historische band tussen Denemarken en het 

bedrijf Maersk. Wat Portugal betreft, is dit hoofdzakelijk het gevolg van een gunstig fiscaal regime, 

bestaande uit een tonnagetaks en een speciale sociale zekerheidsregeling voor zeevarenden (zie 

benchmarking in hoofdstuk 5). Eenzelfde situatie doet zich voor met schepen onder Maltese vlag. In 

principe zou Malta moeten instaan voor de controle op veiligheids-, milieu-en sociale regelgeving van 

haar zeevarenden; de facto doet het dat niet adequaat.49 In principe zou het niet naleven van geldende 

EU-normen, moeten resulteren in een beslissing van de Europese Commissie dat de staatsteun niet 

geoorloofd is. Tot op heden zijn er geen maatregelen getroffen vanwege de Europese Commissie. In 

tegendeel, recentelijk keurde ze nog Maltese staatssteun goed.50 

 
47 Grafiek op basis van data van UNCTAD, beschikbaar op : 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx  
48 Grafiek op basis van data van UNCTAD, beschikbaar op : 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx  
49 Zie bijvoorbeeld de scheepsramp met de olietanker Erika die in 1999 voor de kust van Bretagne zonk. Het schip voldeed 
niet aan de veiligheidsnormen voor olieschepen en voer onder Maltese vlag. Zie: https://www.hln.be/buitenland/total-
veroordeeld-voor-ramp-met-olietanker-erika~a353dbe6/  
50 Europese Commissie, State aid: Commission approves the Maltese tonnage tax scheme subject to commitments, 
beschikbaar op: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5361 
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Figuur 29: Evolutie van de vloot van België, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Portugal, Luxemburg, 1980-202051 

 

De Belgische vloot stijgt voornamelijk in de tanker- en bulksegmenten, sectoren waarin Belgische 

bedrijven werkzaam zijn. Denemarken stijgt voornamelijk door groei in het containersegment. Portugal 

stijgt daarentegen explosief in alle segmenten rond 2016, de periode wanneer steunmaatregelen 

worden afgekondigd (zie hoofdstuk 5). 

 
52 Grafiek op basis van data van UNCTAD, onderliggende data beschikbaar op : 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx  
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Figuur 30: Compositie van de vloot onder 
Belgische vlag, 1980-202052 

 

Figuur 31: Compositie van de vloot onder 
Deense vlag, 1980-202053 

 

Figuur 32: Compositie van de vloot onder 
Portugese vlag, 1980-202054 
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Wanneer we de groei van het tonnage onder Belgische vlag vergelijken met de internationale context, 

dan valt op dat België van 2005 tot 2013 een lagere stijging kende, in vergelijking met de vloot van 

belangrijke Aziatische vlaglanden zoals Singapore en Hong Kong of van andere flag of convenience 

landen zoals, Liberia en Panama. De laatste jaren tekent het tonnage onder Belgische vlag wel een 

gelijke groei op. In de hogerstaande figuur kan de verdeling per type schip gezien worden voor deze 

landen. Over het algemeen hebben al deze landen een vrij evenredige splitsing over alle verschillende 

types. De Aziatische landen zetten vanuit de overheid sterk in op het ontwikkelen van een  maritieme 

cluster en promoten hierbij hun liberale en stabiele regelgeving wereldwijd.55 Door een 

expertisecentrum te creëren hopen ze dan hoofdkwartieren en de vloot aan te trekken. 

  
Figuur 33: Vergelijking Belgische DWT wereldwijd, 2005-202056 

 

4.4.4. Impact op toegevoegde waarde van de sectoren 

De totale toegevoegde waarde van de sector bedroeg in 2016 2,488 miljard Euro, waarbij dit voor de 

invoer van de tonnagetaks in 2002 nog slechts 0,915 miljard euro was. Van deze totale toegevoegde 

waarde komt wordt ongeveer 25% van indirecte effecten.  

De koopvaardij was in 2016 goed voor 517 miljoen euro, de sleepvaart voor 87 miljoen euro en de 

baggersector voor 1.884 miljoen euro. Hierbij is de baggersector degene die de grootste indirecte 

waarde creëert, met in 2016 ongeveer 27% van z’n totale toegevoegde waarde, bij de koopvaardij en 

sleepvaart was dit 17,6% en 21,8%.57De baggersector creëerde dus de grootste indirecte waarde, 

 
52 Grafiek op basis van data van UNCTAD, onderliggende data beschikbaar op : 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx  
53 Grafiek op basis van data van UNCTAD, onderliggende data beschikbaar op : 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx  
54 Grafiek op basis van data van UNCTAD, onderliggende data beschikbaar op : 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx  
55 Deloitte (2017), EU Shipping Competitiveness Study, beschikbaar op: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Monitor_%20Deloitte_ECSA%20_Benchmark_F
INAL.PDF  
56 Grafiek op basis van data van UNCTAD, beschikbaar op : 
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx 
57 KBRV, Economic Impact Study Belgian Shipping Cluster: Update 2017, beschikbaar op: https://kbrv.be/wp-
content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf  
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Monitor_%20Deloitte_ECSA%20_Benchmark_FINAL.PDF
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Monitor_%20Deloitte_ECSA%20_Benchmark_FINAL.PDF
https://kbrv.be/wp-content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf
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ongeveer 27% van z’n totale toegevoegde waarde. Voor de koopvaardij en sleepvaart was dit 17,6% en 

21,8%.58 

 

Figuur 34: Evolutie van de directe en indirecte toegevoegde 
waarde59 

 

 

Figuur 35: Evolutie van de totale toegevoegde waarde per sector 

 

  

 
58 KBRV, Economic Impact Study Belgian Shipping Cluster: Update 2017, beschikbaar op: https://kbrv.be/wp-
content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf 
59 KBRV, Economic Impact Study Belgian Shipping Cluster: Update 2017, beschikbaar op: https://kbrv.be/wp-
content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf 
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5. Benchmarking met gelijkaardige (para-)fiscale 

steunregimes 
 

Dit hoofdstuk bevat een beknopte benchmarking van het Vlaamse steunregime ten opzichte van 

vergelijkbare of relevante landen. De landen die werden geselecteerd zijn Nederland, Denemarken, 

Frankrijk en Portugal.  

De motivatie voor de keuze van deze landen is meervoudig. Het Nederlands en Deens maritiem 

landschap lijkt sterk op het maritiem ecosysteem dat predominant is in Vlaanderen. Zo is in de drie 

landen een belangrijke koopvaardij- en baggercluster aanwezig. In het geval van Portugal heeft zich een 

opvallende evolutie voltrokken. Voor 2016 was de Portugese vloot bijna onbestaande, maar door een 

pakket nieuwe steunmaatregelen in de periode 2016-2017, schoot de vloot onder Portugese vlag in 

omvang de hoogte in. Frankrijk werd geselecteerd omdat het een buurland is en een vergelijkbare 

sociale zekerheidsregeling heeft. 

Er zal in de eerste plaats een beknopt beeld geschetst worden van de maritieme sector in deze landen 

en meer bepaald de koopvaardij-, bagger- en sleepvaartsector. Ten tweede nemen we een aantal 

gelijkaardige steunmaatregelen onder de loep en vergelijken we deze met het Vlaamse steunregime. 

Op basis van de resultaten kunnen in het volgende hoofdstuk verschillende beleidspistes onderzocht 

worden. 

 

5.1. Benchmarking Nederland 

5.1.1 Kerncijfers van de betrokken sectoren 
Om de grootte van de Nederlandse zeescheepvaartsector te bepalen, dient enige context te worden 

verschaft. Er bestaat geen eenduidige definitie van de (zee)scheepvaartsector. Zodoende bevatten 

statistische databases als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook geen categorisering die hier 

nauw op aansluit. Om dit op te lossen, is gebruik gemaakt van drie verschillende subsectoren waarvan 

redelijkerwijs gesteld kan worden dat zij tezamen representatief zijn voor de Nederlandse 

zeescheepvaartsector. Deze zijn: 

• Zee- en kustvaart, bestaande uit passagiersvaart, vrachtvaart en zee- en kustsleepvaart. De cijfers 

voor deze zijn gedocumenteerd door het CBS onder SBI-2008 codes 5010, 5020(1/2).60 

• Waterbouw. De cijfers voor deze sector zijn afkomstig van de Maritieme Monitor, welke op zijn 

beurt gebaseerd is op data van het CBS en sectordata afkomstig van belangenverenigingen. 

• Offshore. De cijfers voor deze sector zijn afkomstig van de Maritieme Monitor. 

In de onderstaande paragrafen wordt met de term (zee)scheepvaartsector de som van deze drie 

afzonderlijke sectoren bedoeld met als doel om het deel van de maritieme sector op zee aan te duiden. 

 
60 StatLine, Bedrijven; bedrijfstak, beschikbaar via: 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81589NED/table?fromstatweb  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81589NED/table?fromstatweb
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Met bovenstaand in het achterhoofd werd geopteerd om de grootte van de Nederlandse sector op drie 

manieren uit te drukken: 

• In 2020, bevatte de Nederlandse vloot (>100GT) 1.200 schepen onder Nederlandse vlag61 (in België 

zijn dat er in totaal 197)62 

• In 2020, bevatte de vloot waar Nederland een belang in heeft (>1000GT) 1192 schepen63 

• De Nederlandse (zee)scheepvaartsector had een omzet van 21,3 miljard euro in 201964 

Onderstaand zal steeds het meest recente cijfer genoemd worden. In het geval van het CBS-data is dit 

2021. In het geval van de maritieme monitor data is dit (eind) 2019. 

 

5.1.2 Bedrijven, werknemers, performance – per sector 

In het eerste kwartaal van 2014 telde Nederland 770 bedrijven in de zee- en kustvaart (zie Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.). Gedurende de periode 2014-2021 steeg dit aantal tot 795 in 2016 

waarna het daalde tot 645 in 2021. In 2019 bedroeg het aantal bedrijven in de offshore-sector een 

totaal van 395.65 Dit aantal is niet met eenzelfde methode bijgehouden door de tijd. Hierdoor is 

vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. In 2019 bedroeg het aantal bedrijven in de waterbouw-

sector een totaal van 330.66   

Figuur 36: Aantal bedrijven in zee- en kustvaart, 2014-2021, in absolute aantallen bedrijven. Bron: CBS Statline, geselecteerd op SBI-2008 
codes 5010, 5020(1/2) 

 

Betreffende de werkgelegenheid in de zee- en kustvaart, bedroeg in 2014 de directe werkgelegenheid 

7.653 bezette arbeidsplekken (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Gedurende de periode 2014-

2021, daalde dit aantal naar 6.970 bezette arbeidsplekken in 2020. Hierna steeg het aantal bezette 

arbeidsplekken tot 7.410 in 2021. 

 
61 UNCTAD Stat, Country Profile: Netherlands, beschikbaar op: https://unctadstat.unctad.org/EN/  
62 UNCTAD Stat, Country Profile: Belgium, beschikbaar via: https://unctadstat.unctad.org/EN/  
63 UNCTAD Stat, Country Profile: Netherlands, beschikbaar op: https://unctadstat.unctad.org/EN/  
64 Berekeningen op basis van Maritieme Monitor 2020 
65 Bron: Maritieme Monitor 2020 
66 Bron: Maritieme Monitor 2020, op basis van data van de Vereniging van Waterbouwers 

https://unctadstat.unctad.org/EN/
https://unctadstat.unctad.org/EN/
https://unctadstat.unctad.org/EN/
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Figuur 37: Werkgelegenheid zee-en kustvaart, 2014 - 2019, in absolute aantallen werknemers. bron: Maritieme Monitor 2020 (op basis van 
CBS data) 

 

In de offshore-sector bedroeg de werkgelegenheid in 2014 een totaal van 30.291 werknemers. In de 

periode van 2014-2019 vond er een daling van 4% plaats tot 29.120 werknemers (zie Figuur 3). 

Figuur 38: Werkgelegenheid offshore-sector, 2014 – 2019, in absolute aantallen werknemers. Bron: Maritieme Monitor 2020 (op basis van 
CBS data) 

 

De werkgelegenheid in de waterbouw bedroeg in 2014 een totaal van 11.445 werknemers (zie Figuur 

4). In de periode van 2014-2019 vond er een daling van 1% plaats tot 11.280 werknemers. Het aantal 

werknemers is daarmee ongeveer constant. 

Figuur 39: Werkgelegenheid waterbouw, 2014 – 2021, in absolute aantallen werknemers. Bron: Maritieme Monitor 2020 (op basis van CBS 
data) 

 

5.1.3. Performance en internationale concurrentiepositie 

Over de periode 2014-2019 zijn zowel de omzet als toegevoegde waarde gedaald in de Nederlandse 

(zee)scheepvaart met respectievelijk 5% en 2% (zie onderstaande figuur). Hierbij is de 

(zee)scheepvaartsector genomen als het totaal van de zee- en kustvaart, de offshore sector en de 

waterbouw. 
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Figuur 40: Omzet en toegevoegde waarde, totale (zee)scheepvaartsector, 2014 – 2019, in m€. Bron: Maritieme Monitor 2020 (op basis van 
CBS data) 

 

De impact van internationale concurrentie laat zich moeilijk meten. Een waardevolle maatstaaf is de 

groei/afname van het aantal schepen waarin een land een belang heeft en hoe deze het doet ten 

opzichte van de rest van de wereld. In de onderstaande figuur is te zien dat het aantal schepen onder 

Nederlandse vlag met 4% daalde tussen 2014 en 2020, terwijl het aantal schepen onder een Europese 

(EU28) vlag steeg met 2%. Daarnaast daalde het aantal schepen waar Nederland een commercieel 

belang in heeft met 2% terwijl het aantal schepen waar een Europees (EU28) land een commercieel 

belang in heeft steeg met 1%. 

Figuur 41: Geïndexeerd aantal schepen op basis van vlag en belanghebbende, indexjaar is 2014. 

 

Globaal gesproken is er dus in Nederland sprake van krimp in totale omzet (zie Figuur 42), toegevoegde 

waarde (zie Figuur 42), alsook vlootgrootte (zie Figuur 43). 

 

5.1.4. Beschrijving van de Nederlandse beleidsmaatregel 

In Nederland betaalt de werkgever namens de werknemer de loonbelasting en de premie voor de 

volksverzekeringen. Loonbelasting wordt geheven over het loon. De definitie van loon is inclusief:67 

 
67 Belastingdienst - Handboek loonheffingen 2021, hoofdstuk 4 – beschikbaar op: 
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek-loonheffingen-lh0221t12fd.pdf  

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek-loonheffingen-lh0221t12fd.pdf
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• Loon in geld, zoals: salaris, provisie, premie, gevarengeld, overwerkloon, tantième, gratificatie, 

fooien, WW-, ZW- en WAO/WIA-uitkeringen die de werkgever aan een werknemer doorbetaalt; 

• Loon in natura, zoals: cryptovaluta, producten uit eigen bedrijf; 

• Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, zoals: loon op grond van inactiviteit, loon bij ziekte of 

zwangerschap; 

• Loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals: AOW-, Anw-, IOAW-, IOAZ-, Waz-, Wet 

Wajonguitkeringen en uitkeringen op grond van de Toeslagenwet, ziektewetuitkering, 

bijstandsuitkeringen. 

Op de hier genoemde lonen zijn enkele uitzonderingen van toepassing. Ook zijn er, behalve de hier 

genoemde beloningen, beloningen die situatie-afhankelijk als loon worden geteld. Voor exacte duiding 

van het begrip loon met betrekking tot belastingen, kan het Handboek loonheffingen 202168 

geraadpleegd worden. 

Doordat de loonbelasting inkomensafhankelijk is, is de totale loonheffing ook inkomensafhankelijk. In 

Nederland betalen werknemers (voordat ze de AOW-leeftijd bereiken) voor hun inkomen tot €68.508,- 

een belastingtarief van 37.10%.69 Vanaf €68.508,- geldt een belastingtarief van 49,5%.  

Onder premies voor de volksverzekeringen worden verstaan de premies voor: 

 Algemene Ouderdomswet (AOW) 

 Algemene nabestaandenwet (Anw) 

 Wet langdurige zorg (Wlz) 

De premies worden betaald over inkomen uit werk en woning (box 1), met een leeftijdsafhankelijk 

maximumbedrag, bij deze berekening wordt meegenomen:70 

 Het maximumbedrag waarover de belastingdienst in dat jaar de premies berekent 

 De tarieven die in dat jaar gelden voor de verschillende premies 

 Leeftijd 

Bij de berekening van de premies voor de volksverzekering gelden de tarieven en maximum bedragen 

in onderstaande tabel. Deze tabel is voor mensen die het gehele jaar jonger zijn dan de AOW-leeftijd. 

De AOW leeftijd is in de meeste gevallen 67 jaar. 

Tabel 15: Tarieven en maximum bedragen premies voor de volksverzekeringen 2021. Bron: belastingdienst.nl 

Jaar Tarief premie 

AOW 

Tarief premie 

Anw 

Tarief premie 

Wlz 

Berekend over 

maximaal 

Maximum te 

betalen 

2021 17,9% 0,1% 9,65% € 35.129 € 9.713 

 

 
68 Belastingdienst - Handboek loonheffingen 2021 – beschikbaar op: 
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek-loonheffingen-lh0221t12fd.pdf  
69 Belastingdienst – Belastingschijven en tarieven – Hoeveel inkomstenbelasting moet ik betalen? Beschikbaar op: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoeveel-inkomstenbelasting-betalen  
70 Belastingdienst, volksverzekeringen – hoeveel moet u betalen? Beschikbaar op 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/sociale_verzekerin
gen/premies_volks_en_werknemersverzekeringen/volksverzekeringen/hoeveel_moet_u_betalen  

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek-loonheffingen-lh0221t12fd.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoeveel-inkomstenbelasting-betalen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/sociale_verzekeringen/premies_volks_en_werknemersverzekeringen/volksverzekeringen/hoeveel_moet_u_betalen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/sociale_verzekeringen/premies_volks_en_werknemersverzekeringen/volksverzekeringen/hoeveel_moet_u_betalen
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Steunregime maritieme sector 

De loonheffing is het totaal is van de loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen. In Nederland 

kent men in sommige gevallen een afdrachtsvermindering van de loonheffing. Een 

afdrachtsvermindering houdt in dat de werkgever minder loonheffing hoeft te betalen namens de 

werknemer, waardoor de loonkosten voor de werkgever lager zijn. In de (zee)scheepvaart is een 

afdrachtsvermindering van toepassing.71 Er kan gesteld worden dat deze regeling de Nederlandse 

variant is van de in de EU veelvoorkomende regelingen welke de loonkostendruk van zeevarenden 

verlagen. De afdrachtvermindering in kwestie heet de “afdrachtvermindering zeevaart”.72 De wijze 

waarop deze voordeel oplevert wordt op exacte wijze geschetst in een kamerstuk uit 2008:  

“Deze regeling houdt in dat de inhoudingsplichtige het totaalbedrag van de door hem af te dragen loonbelasting 

en premie voor de volksverzekeringen van zijn personeelsbestand kan verminderen met de afdrachtvermindering 

zeevaart; echter niet verder dan tot nihil. Er kan niet verrekend worden met de af te dragen premies voor de 

werknemersverzekeringen en pensioenpremie.  

De afdrachtvermindering zeevaart bedraagt 40% van het fiscale loon van de Nederlandse en EER-zeevarenden. De 

werkgever berekent volgens de normale regels de totale som van de loonbelasting en premies volksverzekeringen 

van zijn werknemers, zowel zeevarenden als werknemers met andere functies. Op de som brengt hij een bedrag in 

mindering dat gelijk is aan 40% van het fiscale loon van de zeevarenden. Daarbij mag hij dus ook de verschuldigde 

loonheffing ingehouden van anderen dan zeevarenden, zoals walpersoneel, gebruiken om de afdrachtvermindering 

te gelde te maken [red. mits in dezelfde loonadministratie]. Als de afdrachtvermindering hoger is dan de som van 

de verschuldigde loonheffing, is de te betalen loonheffing nihil. Het meerdere kan niet worden verzilverd, omdat de 

loonheffing niet negatief kan worden.” 73 

De regeling levert dus voordeel op doordat de af te dragen loonheffing verminderd kan worden met 

40% van de totale loonkosten van Nederlandse en EER-zeevarenden. Voor zeevarenden die niet 

afkomstig zijn uit de EER, geldt een aftrek van 10%.74 De steun is voor het scheepvaartbedrijf, omdat zij 

degene zijn die de loonheffing afdragen namens de zeevarenden. De zeevarenden genieten van indirect 

voordeel doordat de regeling ervoor zorgt dat hun loonkosten lager zijn voor werkgevers. 

 

5.1.5. Doelstellingen van de maatregel 

De Nederlandse overheid beoogt met de regeling twee doelen te behalen: 

• Op duurzame wijze toegevoegde waarde te creëren; 

• Werkgelegenheid te creëren.  

De regeling zou deze doelen moeten behalen doordat de afnemende kosten ervoor zorgen dat de 

Nederlandse zeevarenden betaalbaar worden en de Nederlandse (zee)scheepvaartsector daarmee 

prijzen kan hanteren die mondiaal concurrerend zijn. 

Het behouden van de Nederlandse zeevarenden heeft ook effect op de toegevoegde waarde op de 

lange termijn. Dit komt doordat Nederlandse zeevarenden na hun zeevarende tijd vaak een positie 

 
71 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen – beschikbaar op 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2021-01-01  
72 Kamerstuk 31409 nr. 9 – beschikbaar op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-9.html  
73 Kamerstuk 31409 nr. 9 – beschikbaar op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-9.html  
74 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen – beschikbaar op 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2021-01-01  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2021-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-9.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-9.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2021-01-01
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binnen de maritieme cluster aannemen. Hierdoor wordt behoud van kennis en kunde gewaarborgd, wat 

op lange termijn bijdraagt aan de toegevoegde waarde. 

Over de afgelopen 30 jaar kan gesteld worden dat het doel werd behaald. Nederland heeft immers een 

concurrerende (zee)scheepvaartsector gehad. Echter, gegeven de krimp in totale omzet, toegevoegde 

waarde en vlootgrootte sinds 2014, kan ook gesteld worden dat de concurrentiekracht van de 

Nederlandse (zee)scheepvaartsector de afgelopen jaren afneemt. Dit betekent dat de 

afdrachtvermindering zeevaart in afnemende mate het doel van een concurrerende 

(zee)scheepvaartsector in Nederland behaalt. Het is echter niet mogelijk om het afnemende 

concurrentievermogen direct toe te wijzen aan de afdrachtvermindering. Het zou ook kunnen dat een 

ander Nederlands beleidspunt niet het doel behaalt. Het is dus onzeker of dit het geval is. 

Voor de werkgelegenheid geldt dat het door de regeling mogelijk is voor Nederlandse bedrijven om 

Nederlandse zeevarenden in te huren.75 Een kanttekening is dat de regeling slechts de hogere rangen 

aan boord (officieren en kapiteins) aantrekkelijk maakt.76 Het doel van werkgelegenheid aan boord 

wordt dus vooral voor deze hogere rangen behaald. Er kan dus ook gesteld worden dat het doel voor 

lagere rangen niet behaald wordt. Dit lijkt echter geen probleem te zijn, gezien dit niet naar voren 

gekomen lijkt te zijn als een probleem in beleidsstukken of evaluaties. 

De steunmaatregel past binnen de Nederlandse nationale strategie. Er kan gesteld worden dat de 

maatregel bijdraagt aan een gunstig vestigingsklimaat. Volgens de Maritieme Strategie 2015-2025 is het 

behalen van een gunstig vestigingsklimaat een middel waarmee de rijksoverheid invloed wil uitoefenen 

op de thema’s economie, bereikbaarheid, veiligheid en milieu.77 Het behalen van een gunstig 

vestigingsklimaat wordt overigens niet alleen bereikt door de afdrachtvermindering zeevaart. Behalve 

deze regeling, wordt dit doel ondersteund door de tonnageregeling (een fiscale regeling die forfaitair 

de verschuldigde vennootschapsbelasting van de ondernemer bepaalt) en de willekeurige afschrijving 

(een regeling welke impact heeft op de vennootschapsbelasting middels de afschrijving op zeeschepen). 

Andere voorname thema’s binnen de maritieme strategie zijn (1) adequate regelgeving, (2) 

gezamenlijke kennisontwikkeling en innovatie, (3) toereikende aanleg en adequaat beheer en 

onderhoud van de infrastructuur en (4) adequate economische diplomatie en behartiging van vitale 

Nederlandse maritieme belangen. Deze verschillende thema’s tonen aan dat de maritieme strategie 

zeer breed is. Daarom beoogt de Nederlandse overheid hiervoor een gezamenlijke aanpak, waarbij 

periodiek overleg plaatsvind tussen betrokken organisaties en ministeries. 

De regeling is tevens in lijn met Europees beleid met betrekking tot staatssteun in de scheepvaart. Een 

van de doelen van de staatssteun in de scheepvaart op Europees niveau is om een op wereldmarkten 

concurrerende vloot in stand te houden.78 Dat de afdrachtvermindering zeevaart hieronder valt, wordt 

bevestigd door de verleende goedkeuring van de Europese Commissie79 voor het verruimen van de 

 
75 Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders over afdrachtvermindering – beschikbaar op: 
https://www.kvnr.nl/afdrachtvermindering  
76 Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders over arbeidsmarkt – beschikbaar op: https://www.kvnr.nl/arbeidsmarkt  
77 Rijksoverheid - De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025  - beschikbaar op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/01/16/de-nederlandse-maritieme-strategie-2015-2025  
78  Europese commissie - — Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer  Beschikbaar op: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0117(01)&from=NL  
79 Nederland Uitbreiding afdrachtvermindering scheepvaart (2007) – Europese Commissie (Steunmaatregel N 
447/ 2005), beschikbaar op 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/201412/201412_687621_40_2.pdf  

https://www.kvnr.nl/afdrachtvermindering
https://www.kvnr.nl/arbeidsmarkt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/01/16/de-nederlandse-maritieme-strategie-2015-2025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0117(01)&from=NL
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/201412/201412_687621_40_2.pdf
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regeling door deze ook van toepassing te maken voor commercial cruising vessels. Hiermee past de 

afdrachtvermindering binnen de bredere Europese maritieme strategie. 

 

5.1.6. Verantwoordelijke overheidsinstellingen 

In Nederland is de beleidsverantwoordelijke het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De 

regeling staat op de begroting van het ministerie van Financiën. De belastingdienst, afdeling 

loonbelasting, houdt toezicht over de controle van de afdrachtvermindering. 

 

5.1.7. Werking en proces van toekenning steun 

In Nederland dient de werkgever aan te geven gebruik te willen maken van de regeling op de 

belastingaangifte. De belastingdienst controleert per maand of aan de voorwaarden (zie lager) wordt 

voldaan. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, past de belastingdienst de steunmaatregel toe. 

De voorwaarden voor de afdrachtvermindering zeevaart zijn: 

• Het schip waarop de zeevarende zich bevindt moet varen onder Nederlandse vlag 

• De regeling is alleen van toepassing op schepen die een vervoersfunctie hebben en het gedeelte 

van de activiteiten van baggerschepen en schepen voor sleep- en hulpverleningswerkzaamheden 

die onder vervoer vallen. De wettekst is als volgt: 
o “Bij zeevarenden op schepen bestemd voor baggerwerkzaamheden, onderscheidenlijk schepen 

bestemd voor sleep- en hulpverleningswerkzaamheden wordt als loon niet in aanmerking genomen 

het gedeelte van het loon dat toerekenbaar is aan andere werkzaamheden dan vervoer van 

opgebaggerd materiaal over zee, onderscheidenlijk andere werkzaamheden dan sleep- en 

hulpverleningswerkzaamheden op zee.”80 

• De regeling is slechts van toepassing voor internationaal vervoer, dus niet voor een schip wat 

goederen transporteert op Nederlandse binnenwateren of Nederlandse exclusieve economische 

zone 

Voor exacte duiding van deze voorwaarden zijn de definities van termen als zeevarenden en 

vervoersfunctie van belang. Voor deze definities kan men de wet vermindering afdracht loonbelasting 

en premie voor de volksverzekeringen81 raadplegen.  

Er zijn ook enkele belangrijke details met betrekking tot de hoogte van de afdrachtvermindering op te 

merken. Ten eerste, voor schepen die ook worden ingezet op wateren waar de afdrachtvermindering 

zeevaart niet van toepassing is, geldt dat moet worden bijgehouden hoeveel tijd zij hier spenderen. Op 

deze tijd is de afdrachtvermindering zeevaart niet van toepassing. Voor wachttijd (tijd waarin het schip 

niet met een opdracht bezig is) geldt dat de afdrachtvermindering zeevaart verhoudingsgewijs wordt 

toebedeeld over de totale tijd waarop het toepasbaar is en waarop deze niet toepasbaar is. Voor 

volledigheid volgt hier de wettekst over dit onderwerp: 

“De inhoudingsplichtige legt met betrekking tot zeeschepen die zijn bestemd voor sleep-en 

hulpverleningswerkzaamheden op zee en die tevens, in en rond havens gelegen op het grondgebied van 

de Europese Unie en op binnenwateren van de Europese Unie, worden ingezet voor het assisteren bij het 

 
80 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 17, lid 1, beschikbaar 
op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2021-01-01#HoofdstukVII  
81 https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2021-01-01  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2021-01-01#HoofdstukVII
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2021-01-01
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meren, ontmeren en verhalen van zeeschepen die inkomen van of uitgaan naar zee en gebruik maken 

van eigen voortstuwing, de bedrijfstijd vast die is gemoeid met de onderscheidene werkzaamheden. De 

wachttijd mag evenredig worden toegedeeld aan de bedrijfstijd van de onderscheidene 

werkzaamheden.”82 

Ten tweede, wordt er per loontijdvak een berekening gemaakt waaruit blijkt welk gedeelte van het loon 

wel/niet onder de afdrachtvermindering zeevaart valt.83 

De effecten van het gevoerde beleid en de resulterende steunmaatregelen zijn moeilijk te kwantificeren 

middels deze indicatoren. Dit komt doordat het Nederlandse steunpakket aan de maritieme sector in 

de jaren 90 werd vormgegeven. Hierna zijn enkele malen aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld door 

nieuwe types schepen toe te laten, zoals de commerciële cruising vessels. Doordat deze aanpassingen 

van geringe omvang waren, is geen recente vergelijking van voor en na steunmaatregelen mogelijk, 

waaruit het effect van de steunmaatregel duidelijk wordt.  

De enige overblijvende indicator is of Nederland wel of niet concurrerend is op maritiem gebied. Deze 

indicator zegt vervolgens iets over de het totaal van maritieme regelingen (tonnageregeling, 

afdrachtvermindering zeevaart en willekeurige afschrijving) en het ondernemersklimaat tezamen. 

Hierdoor kan dit niet specifiek teruggekoppeld worden op de afdrachtvermindering. 

 

5.1.8. Doelgroep 

Er geldt voor Nederlandse en EER-zeevarenden een aftrek van 40% van de loonkosten. Voor 

zeevarenden die niet afkomstig zijn uit de EER, geldt een aftrek van 10%.  Hier kan dus opgemerkt 

worden dat buitenlandse zeelieden ook in aanmerking komen, mits voldaan wordt aan de hoger 

beschreven voorwaarden. 

Betreffende de werkgevers, wordt gesteld dat de afdrachtvermindering in lijn is met hun 

benodigdheden. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders stelt op haar website dat de 

afdrachtvermindering de reders in staat stelt te blijven concurreren op de mondiale 

scheepvaartmarkten en de arbeidsmarkt van Nederlandse zeevarenden verbetert. 

 

5.1.9. Budgettaire impact 

In Nederland worden de kosten voor de regeling het budgettair beslag genoemd. Het budgettair beslag 

is gedefinieerd als de totale tegemoetkoming die wordt verleend aan alle partijen die gebruik maken 

van de regeling. In 2020 bedroeg het budgettair beslag €108 miljoen.84 

De baten ten opzichte van een scenario zonder afdrachtvermindering zijn lastig in kaart te brengen. 

Opbrengsten zijn daardoor niet kwantitatief uitgedrukt. Wel bekend is dat: 

• Zonder de regeling de Nederlandse zeevarende niet als betaalbaar gezien worden; 

• Zonder de regeling, minder Nederlanders ervaring op zouden doen als zeevarende en dat daarmee 

een deel van de belangrijke instroom aan kennis richting de walorganisaties verloren zou gaan; 

 
82 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 18, lid 4, beschikbaar 
op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2021-01-01#HoofdstukVII  
83 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 18, lid 1 
84 Dit betreft een raming van het Centraal planbureau voor 2020. Bron: Miljoenennota 2021 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007746/2021-01-01#HoofdstukVII
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• Zonder de maatregel er minder reden is om onder Nederlandse vlag te varen en het aantal schepen 

onder Nederlandse vlag sneller af zou nemen. 

 

5.1.10. Knelpunten 

Het eerste knelpunt dat wordt ervaren door de sector betreft de vervoersfunctie. De steunmaatregel 

beperkt zich tot de vervoersfunctie van schepen. Voor met name in de waterbouw en offshore zijn 

activiteiten die niet onder de vervoersfunctie vallen in toenemende mate belangrijk. Doordat deze 

activiteiten niet onder vervoer vallen, is de afdrachtvermindering zeevaart niet toepasbaar. Dit is een 

knelpunt omdat de schepen zich in eenzelfde type mondiale concurrentieveld begeven als 

transportschepen. Transportschepen krijgen wel steun middels de afdrachtvermindering zeevaart.85 

Het onderscheid tussen vervoer en andere activiteiten op zee lijkt arbitrair, ze zijn beide immers niet 

gebonden aan een thuisland. 

Het tweede door de sector ervaren knelpunt betreft het internationale aspect van de regeling. Hierdoor 

valt vervoer op de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) niet onder de regeling. Dit terwijl 

concurrenten uit andere landen ook mee kunnen doen aan aanbestedingen op de Nederlandse EEZ en 

wel hun loonkostenregeling toe kunnen passen. 

Het derde en laatste knelpunt betreft de verzilvering van de afdrachtvermindering.86 Zoals hoger 

beschreven, kan het voorkomen dat de afdrachtvermindering hoger is dan de som van de verschuldigde 

loonheffing. Doorgaans is de 40% loonkostenheffing hoger dan de gemiddelde belastingdruk bij 

werknemers. In dit geval zou de betreffende organisatie meer voordeel kunnen behalen als zij meer 

loonkosten hadden om af te trekken. Hierdoor kunnen in de praktijk alleen bedrijven met een grote 

walorganisatie optimaal gebruik kunnen maken van de afdrachtvermindering, omdat zij voldoende 

loonkosten hebben om af te trekken. Daarom is de verzilvering vooral voor kleinere maritieme 

organisaties een knelpunt. 

 

5.1.11. Best practices 

Wat betreft het Nederlandse steunregime zijn een aantal positieve elementen geïdentificeerd. Ten 

eerste, is het type regeling een loonkostenregeling, net als vele andere EU landen hebben. Hierdoor 

draagt de regeling bij aan een gelijk speelveld binnen de EU. Bovendien is de regeling onderdeel van 

een strategisch geheel aan regelingen en maatregelen om het concurrentievermogen van de 

Nederlandse maritieme sector te vergroten waarbij deze regeling de loonkosten verlaagt. 

Verder komen alle medewerkers in de loonadministratie in aanmerking voor de afdrachtvermindering. 

Dit biedt een prikkel voor bedrijven om hun walorganisatie in Nederland op te zetten, dan wel te 

houden. Tenslotte, het feit dat de Nederlandse vlag een vereiste is, zorgt (waarschijnlijk) voor meer 

gebruik van de Nederlandse vlag. 

 

 
85https://www.nlfiscaal.nl/nlfopinie2020/0030#:~:text=Volgens%20Ernst%2DJan%20Bioch%20is,alle%20kanten
%20voorbijgevaren%20te%20worden.  
86 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-9.html  

https://www.nlfiscaal.nl/nlfopinie2020/0030#:~:text=Volgens%20Ernst%2DJan%20Bioch%20is,alle%20kanten%20voorbijgevaren%20te%20worden
https://www.nlfiscaal.nl/nlfopinie2020/0030#:~:text=Volgens%20Ernst%2DJan%20Bioch%20is,alle%20kanten%20voorbijgevaren%20te%20worden
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-9.html
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5.2. Benchmarking Denemarken 

5.2.1. Beschrijving van het Deense parafiscale regime 

Het gewone Deense belastingstelsel is progressief, hetgeen betekent dat het geldende belastingtarief 

afhankelijk is van de hoogte van het verdiende inkomen. Normaliter worden inkomsten tot 600.000 DKK 

(ongeveer 80.500 EUR) belast aan 36-42% en inkomsten boven 600.000 DKK worden belast met 56 %. 

Het gewone Deense belastingstelsel kent echter ook een jaarlijkse persoonlijke aftrek van 46.700 DKK 

(ca. 6300 EUR) (2021), die wordt gebruikt om de totale belasting in het stelsel te verlagen. Inkomsten 

uit arbeid, inclusief belastbare uitkeringen, rente-inkomsten, bedrijfsinkomsten en kapitaalinkomsten 

enz. worden allen belast volgens het gewone belastingstelsel. 

Naast het Deense gewone belastingstelsel kent Denemarken ook de Deense belastingregeling voor 

expats. Wanneer de betrokkene onder de Deense belastingregeling voor expats valt, wordt hij 

onderworpen aan een vast belastingtarief van 32,84%, ongeacht de omvang van inkomen. Dit geldt 

echter alleen voor de specifieke arbeidsplaats die onder de regeling valt en alleen voor het salaris in 

gelden en bepaalde voordelen. 

Tenslotte is er een afzonderlijk belastingstelsel voor aandelen en kent Denemarken één 

vermogensbelasting, die betrekking heeft op onroerend goed. De belasting op de waarde van het 

onroerend goed wordt ook afzonderlijk van de andere stelsels belast. 

De maandelijkse Deense socialezekerheidsbijdrage (ATP) van een voltijdse werknemer bedraagt 94,65 

DKK (ongeveer 13 EUR). De maandelijkse socialezekerheidsbijdrage (ATP) van de werkgever bedraagt 

189,35 DKK (ca. 25 EUR) voor een voltijdse werknemer. Daarnaast moet de werkgever aanvullende 

betalingen doen voor verschillende Deense socialezekerheidsregelingen, waaronder verzekeringen, ten 

bedrage van ongeveer 15.000 DKK (ongeveer 2.000 EUR) per werknemer per jaar. 

 

5.2.2. Deens steunregime voor de maritieme sector 

Denemarken kent een bijzondere regeling van personenbelasting voor zeevarenden. Salarisinkomsten 

(zowel uit gelden als uitkeringen en goederen) die voortvloeien uit werk aan boord van een schip 

worden in de regel belast volgens de gewone belastingregels. Echter, zeelieden kunnen kiezen om de 

inkomsten te laten belasten volgens de Wet op de belasting van zeelieden.  

Om volgens deze wet te worden belast, moeten de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten. Bij toepassing 

van deze regeling krijgt de betrokkene een toelage (naast de bovenvermelde persoonlijke toelage), maar 

verliest hij het recht op verschillende inhoudingen en toelagen. Dezen omvatten de uitgaven voor de 

werkloosheidsverzekering, de vakbondscontributie en de vergoeding voor het woon-werkverkeer. De 

vergoeding varieert naar gelang van de afstand tussen de havens (bij regelmatige dienst) en de 

brutotonnage van het schip. Het maakt niet uit of het schip onder een Deense of een buitenlandse vlag 

vaart.  

Indien het salaris wordt verdiend met arbeid aan boord van een schip 1) met een brutotonnage van 

minder dan 500 ton, 2) dat geen geregelde dienst onderhoudt, of aan boord van een schip dat een 

geregelde dienst onderhoudt tussen bestemmingen van ten minste 50 zeemijl, bedraagt de toelage 

56.900 DKK (ca. 7600 EUR). Als het loon wordt verdiend met arbeid aan boord van een schip met een 
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brutotonnage van ten minste 500 ton dat niet wordt gebruikt voor geregelde diensten tussen havens in 

de Europese Unie, bedraagt de toelage 105.000 DKK (ongeveer 14000 EUR). Als de werknemer niet het 

volledige belastingjaar in dienst is, wordt de vergoeding verminderd tot een evenredig bedrag, 

bijvoorbeeld als de dienstbetrekking zes maanden duurt op een schip met een brutotonnage van ten 

minste 500 ton, bedraagt de vergoeding 52.500 DKK (ca. 7000 EUR).  

Daarnaast bestaat ook een belastingvrijstelling van bepaalde inkomsten. Deze zogeheten DIS-belasting 

kan worden aangevraagd door zeelieden die werken aan boord van Deense schepen waarvan de 

activiteiten in aanmerking komen voor belasting overeenkomstig de Deense tonnagebelastingregeling 

(zie lager). Voluit noemt de regeling de Dansk Internationalt Skibsregister-belasting, wat slaat op het 

Deense internationale scheepsregister of DIS. Om voor de DIS-heffing in aanmerking te komen, geldt als 

voorwaarde dat bij de vaststelling van de beloning rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van 

belastingvrijstelling. Om te bepalen of aan deze voorwaarde is voldaan, moet worden gekeken naar de 

totale bezoldiging van de betrokkene. 

De totale Deense belasting van de betrokkene wordt dan verminderd met een bedrag dat gelijk is aan 

de berekende belasting op het looninkomen dat afkomstig is van het werk aan boord van een schip dat 

is geregistreerd in het Deense internationale. Indien bijvoorbeeld de totale berekende Deense belasting 

100.000 DKK (+/- 13.500 EUR) bedraagt, en de belasting op het inkomen uit arbeid aan boord van een 

in het DIS geregistreerd vaartuig 20.000 DKK (ca. 2700 EUR) is, zal de totale belasting 80.000 DKK 

(ongeveer 10.800 EUR) bedragen. Bij toepassing van de DIS-belastingregeling mag de betrokkene geen 

aftrek toepassen voor reiskosten in verband met het werk, noch mag hij van zijn werkgever geen 

belastingvrije vergoeding voor reiskosten ontvangen.  

Een belangrijk element in het Deense systeem is dat op hetzelfde inkomen zowel de Wet op de belasting 

van zeelieden als de DIS-belastingregeling kan worden toegepast. Opvallend is dat er geen vermindering 

bestaat voor sociale zekerheidsbijdragen van zeevarenden. In de Deense wetgeving is dus geen speciale 

regeling voorzien voor zeevarenden, zoals in Vlaanderen. Zoals hoger al aangegeven, is de sociale 

zekerheidsbijdrage echter miniem en bedraagt deze ongeveer 156 EUR op jaarbasis. Bovenstaande 

systemen zijn recentelijk versoepeld. 

Naast de gewone vennootschapsbelasting kent Denemarken een afzonderlijke 

tonnagebelastingregeling. Rederijen die vanuit Denemarken “strategisch en commercieel” beheerd 

worden, komen hiervoor in aanmerking. Recentelijk zijn deze regels versoepeld, en kan een rederij met 

een hoofdkantoor in een EU/EER land ook beroep doen op de regeling zolang ten minste een deel van 

de walactiviteit zich in Denemarken voltrekt.87  

De tonnagebelastingsregeling is in 2000 in Denemarken ingevoerd en is een alternatieve methode voor 

de berekening van de vennootschapsbelasting op winst. Hierbij betalen ondernemingen die voor de 

regeling kiezen, belasting op basis van de nettotonnage van de geëxploiteerde schepen in plaats van op 

basis van de met die activiteiten behaalde winst. 

Met andere woorden worden de vennootschapsbelastingen niet bepaald door de winst van de 

onderneming. Dit zorgt voor een stabiele en meer voorspelbare belastingafdracht, ongeacht of de 

onderneming winst maakt of een tekort heeft. Voorts wordt het concurrentievermogen van de 

 
87 PwC Denmark (10 januari 2020), The Danish Parliament has passed bills to adjust the Danish tonnage tax 
scheme and the DIS scheme, beschikbaar op: https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/01/danish-parliament-
passed-bills-adjust-tonnage-tax-dis-scheme.html  

https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/01/danish-parliament-passed-bills-adjust-tonnage-tax-dis-scheme.html
https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/01/danish-parliament-passed-bills-adjust-tonnage-tax-dis-scheme.html


74 
 
 

 

scheepvaartmaatschappij die deze regeling toepast ondersteund, aangezien meerdere EU lidstaten 

soortgelijke gunstige belastingregelingen voor reders hebben ingevoerd.  

De scheepvaartmaatschappijen kunnen de regeling op vrijwillige basis toepassen in het kader van de 

indiening van de belastingaangifte voor het eerste jaar waarin de tonnagebelasting mogelijk is. De keuze 

om de tonnagebelastingregeling toe te passen (of niet toe te passen) is echter gedurende 10 jaar 

bindend. 

 

5.2.3. Doelstellingen van de Deense steunmaatregelen 

De bijzondere uitkering voor zeelieden is in het leven geroepen om de Deense maritieme sector 

aantrekkelijk te maken, gelet op de aanzienlijke belastingvermindering voor deze werknemers. 

Bovendien dient de maatregel om de loonkosten voor de reders te drukken zodat ze hun 

concurrentiepositie ten opzichte van andere EU- en niet-EU landen met gelijkaardige regelingen 

behouden. 

De DIS-belastingregeling werd ingevoerd om de zeelieden aan de maritieme sector te binden door 

middel van een voordelige belastingregeling. Hierdoor zijn de belastingen op de beloning van de 

zeevarende aanzienlijk lager in vergelijking met de belasting volgens het normale progressieve Deense 

belastingstelsel. Voorts wordt hierdoor het concurrentievermogen van de scheepvaartmaatschappij 

verder verbeterd, aangezien hun totale loonkosten worden verlaagd door toepassing van deze regeling 

op hun werknemers. 

De tonnagebelastingregeling is ingevoerd om de Deense scheepvaart in Denemarken te houden en om 

de positie van Denemarken als één van de sterkste naties binnen de maritieme naties te handhaven. 

Zoals hoger al aangehaald, is de achterliggende gedachte van deze regeling het concurrentievermogen 

van de scheepvaartmaatschappijen te versterken. 

Bovenstaande steunmaatregelen kaderen binnen een overkoepelende Deense maritieme strategie.88 

 

5.2.4. Verantwoordelijke overheidsinstellingen 

De regeling is een wisselwerking tussen de Deense Maritieme Autoriteit die initiatief neemt en de 

Deense Taks Autoriteit die zorgt voor de inning. 

 

5.3. Benchmarking Frankrijk 

5.3.1. Beschrijving van de Franse Maritieme sector 

Frankrijk heeft met inbegrip van zijn overzeese gebiedsdelen het op één na grootste maritieme gebied 

ter wereld, bestaande uit ongeveer 11 miljoen vierkante kilometer zeeoppervlak. Het Franse maritieme 

netwerk bestaat uit 66 commerciële havens, waarvan 11 grote zeehavens in handen van de overheid 

 
88 Zie Maritime Strategy Team 2016-2025, Danish Maritime Authority. Beschikbaar op: 
https://www.dma.dk/Vaekst/VaekstBlaaDanmark/Vaekstteamet2016/Sider/default.aspx#:~:text=The%20Mariti
me%20Strategy%20Team%20is,report%20on%2021%20April%202017.  

https://www.dma.dk/Vaekst/VaekstBlaaDanmark/Vaekstteamet2016/Sider/default.aspx#:~:text=The%20Maritime%20Strategy%20Team%20is,report%20on%2021%20April%202017
https://www.dma.dk/Vaekst/VaekstBlaaDanmark/Vaekstteamet2016/Sider/default.aspx#:~:text=The%20Maritime%20Strategy%20Team%20is,report%20on%2021%20April%202017
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zijn. Volgens de "Cluster Maritime Français", waarin de belanghebbenden van de maritieme sector zijn 

verenigd, genereerde de maritieme economie in 2020 een omzet van 91,6 miljard euro.89 

De "koopvaardijvloot" bestaat uit: 

• De transportvloot, die onderverdeeld is in een olie- en gasvloot, een vrachtvloot, en een 

passagiersvloot.   

• De vloot voor maritieme dienstverlening, bestaande uit gespecialiseerde schepen, offshore-

schepen en enkele haven- en kustvaartuigen. 

Op 1 januari 2021 bestond bovenstaande vloot uit 423 schepen met een brutotonnage van meer dan 

100 ton (UMS). In het eerste geval gaat het om 190 transportschepen, met een brutoregistertonnage 

van 6,7 miljoen ton en een draagvermogen van 7,5 miljoen deadweight tons (DWT). Langs de andere 

kant, bestaat de Franse maritieme dienstverleningsvloot uit 233 schepen. Hieruit kan men afleiden dat 

de Franse vloot voornamelijk bestaat uit schepen met een grote capaciteit. 

Het Franse Internationaal Register is het Frans vlaggenregister dat is opgezet om de internationale 

concurrentie te bevorderen. Reders krijgen verschillende stimulansen aangeboden om hun schepen 

onder Franse vlag te registreren (zie lager). De in het Franse Internationale Register geregistreerde 

transportschepen vertegenwoordigen 96,9% van het laadvermogen en 84% van de brutotonnage dat 

onder Franse vlag vaart. De vloot voor maritieme dienstverlening dat in het FIR geregistreerd is, 

vertegenwoordigt 37,8% van het laadvermogen en 70,5% van de brutotonnage van de totale vloot voor 

zeevervoerdiensten.90 

 

5.3.2. Bedrijven en werknemers in de Franse maritieme sector 
 
In 2020 bedroeg de totale directe werkgelegenheid in de Franse maritieme cluster ongeveer 360.000 

werknemers.91 Volgens VN-cijfers bedroeg het totale aantal Franse zeevarenden 5.36192. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totale aantal individuele scheepseigenaren en de 

hoeveelheid schepen onder hun beheer. 

Tabel 16: Overzicht totale aantal scheepseigenaren en hoeveelheid schepen onder beheer per sector in Frankrijk 

Vloot 
Aantal 

scheepseigenaren 
Aantal schepen 

Transportvloot 

Olie- en Gasvloot 9 43 

Cargovloot 25 66 

Passagiersvervoer 23 81 

Totaal  57 190 

Vloot voor Maritieme Dienstverlening 

Gespecialiseerde schepen 17 36 

Offshore schepen 9 57 

 
89 Zie Le Cluster Maritime Français 2020, beschikbaar op : https://www.cluster-maritime.fr/economie_maritime/  
90 Registre international français, beschikbaar op: http://www.rif.mer.developpement-
durable.gouv.fr/en/depreciation-r67.html  
91 Zie Le Cluster Maritime Français 2020, beschikbaar op : https://www.cluster-maritime.fr/economie_maritime/ 
92 Dit aantal is gebaseerd op het BIMCO-ICS Manpower Report 2015, dat later in 2021 zal worden bijgewerkt. Het 
lijkt alleen de officieren en matrozen te omvatten, maar we kunnen dit aantal niet staven aan het totale aantal 
personen dat onder het Franse systeem verzekerd is.  

https://www.cluster-maritime.fr/economie_maritime/
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/depreciation-r67.html
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/depreciation-r67.html
https://www.cluster-maritime.fr/economie_maritime/
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Beperkte handelsvaart (coasters) 43 140 

Totaal 69 233 

Totaal  

 126 423 

 

Zoals hoger aangegeven, bestaat de vloot voor maritieme dienstverlening uit gespecialiseerde schepen, 

offshore schepen en enkele haven- en kustvaartuigen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van 

de uitsplitsing van de sector weer. 

Tabel 17: Verfijnde weergave van de samenstelling van de Franse vloot voor maritieme dienstverlening 

Subsectoren Aantal schepen Brutotonnage 

Gespecialiseerde schepen 

Kabelleggers 10 104,637 

Onderzoeksschepen 6 14,099 

Sand barge 5 10,596 

Nutsvaartuigen (Utility vessels) 13 12,593 

Trainingsschepen 2 1,081 

Totaal 36 143,006 

Gespecialiseerde schepen 

Platform Bevoorradingsschepen 37 90,854 

Multifunctionele 

bevoorradingsschepen 

5 30,246 

Schepen voor personentransport 5 810 

Andere 10 18,850 

Totaal 57 140,760 

Haven- en kustdiensten 

Baggerschepen 14 35,517 

Sleepschepen 115 43,583 

Boeiensloepen 10 3,473 

Loodsvaartuigen 1 499 

Totaal 140 83,072 

Totaal 233 366,838 

 

5.3.3. Performance en internationale concurrentiepositie 

Op 1 januari 2020, stond Frankrijk op de 28e plaats wereldwijd qua totale tonnage, en op de 12e plaats 

in Europa. De Franse tonnage vertegenwoordigt 0,4% van de mondiale tonnage, waarvan 59,8% in 

handen is van de vijf grootste vlagstaten (Panama, Liberia, Marshalleilanden, Hongkong en Singapore).93 

De transportvloot is in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk gegroeid, dankzij de toevoeging van een 

aantal containerschepen. Verwacht wordt dat deze groei in 2021 en 2022 zal aanhouden. De vloot voor 

maritieme dienstverlening neemt sinds 2017 af in aantal en brutotonnage ten gevolge van een stagnatie 

van offshore-activiteiten. De geplande implementatie van offshore windparken voor de Franse kust zou 

de offshore-industrie wel kunnen boosten in de komende jaren. 

 
93 UNCTAD 2020, beschikbaar op: https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020ch2_en.pdf  

https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020ch2_en.pdf
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De toegevoegde waarde  van de Franse maritieme sector stijgt gestaag sinds 2016 en bedroeg in 2020 

€91.6 miljard.94 

Tabel 18: Overzicht van de productiewaarde van de Franse maritieme sector 

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 

Productiewaarde van de maritieme sector 

(in miljarden) 
€71.9 €75.5 €83.3 €90.6 €91.6 

 

5.3.4. Beschrijving van het algemene Franse (para-)fiscale stelsel 

Het algemene Franse socialezekerheidsstelsel bestaat uit vijf takken die vijf algemene risico's dekken: 

gezin, pensioen, ziekte, arbeidsongevallen en beroepsziekten, en inning. De laatstgenoemde int de 

socialezekerheidsbijdragen en herverdeelt ze over de andere takken. De tarieven van de 

socialezekerheids- en werkloosheidsbijdragen voor het algemene stelsel waren op 1 januari 2021 als 

volgt: 

Tabel 19: Overzicht van het Franse Socialezekerheidsstelsel 

 Maandelijkse tarieven en plafonds voor alle lonen 

Door de sociale zekerheid 

gedekte risico’s 

Aandeel van de 

werkgever 
Aandeel van de werknemer 

Ziekte-, zwangerschaps-, 

invaliditeits- en 

overlijdensverzekering 

 13% of 7% 

Autonomie solidariteitsbijdrage  0.3%  

Ouderdomsverzekering 

(geplafonneerd) 

6.9% geplafonneerd op 

€3,428  
8.55% geplafonneerd op €3,428  

Ouderdomsverzekering 

(onbeperkt) 
0.4% 1.9% 

Werkongevallen  
Het tarief varieert naar gelang van de 

omvang en de risico's van de onderneming. 

Gezinstoelage  5.25% of 3.45% 

Algemene sociale bijdrage 9.2% (*)  

Bijdrage voor de terugbetaling 

van de sociale schuld 
0.5% (*)  

Gedekte risico's bij werkloosheid  4.05 % geplafonneerd op €13,712  

Loongarantieregeling (AGS)  0.15% geplafonneerd op €13,712  

 

5.3.5. Frans parafiscaal stelsel voor zeevarenden 

In het geval van zeevarenden, beheert het Établissement national des invalides de la marine (ENIM) de 

sociale zekerheid van zeevarenden, vergelijkbaar met de voormalige Hulp- en Voorzorgskas voor 

zeevarenden. Het ENIM is een onafhankelijke socialezekerheidsinstelling die onder toezicht staat van 

de ministers van Zeevaart, Sociale Zekerheid en Begroting. Het ENIM ontvangt subsidies van de staat 

om op haar beurt uit te keren. Belangrijk op te merken is dat de Franse staat sommige bijdragen zelf 

 
94 Zie Le Cluster Maritime Français 2020, beschikbaar op : https://www.cluster-maritime.fr/economie_maritime/ 

https://www.cluster-maritime.fr/economie_maritime/
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uitbetaalt. De dekking van de sociale zekerheid is min of meer identiek aan de dekking voor werknemers 

van het algemene stelsel.  

Als dusdanig dekt de ENIM de sociale risico's van zeevarenden. Echter, in de Franse wetgeving wordt 

een onderscheid gemaakt tussen "zeevarenden" ("gens de la mer") en "zeelieden" ("marins"). Zeelieden 

zijn alle personen, al dan niet in loondienst, die in welke hoedanigheid dan ook een beroepsactiviteit 

uitoefenen aan boord van een schip. Zeelieden zijn werknemers of zelfstandigen die een activiteit 

uitoefenen die rechtstreeks verband houdt met de exploitatie van het schip. Enkel zeelieden vallen 

onder de scope van deze benchmarking, gezien de definitie het best aansluit met de Vlaamse 

voorwaarden. 

Hoewel er ongeveer 360.000 directe jobs in de maritieme sector zijn, vallen slechts 71.755 personen 

onder de specifieke sociale zekerheid voor zeelieden. 21.009 komen in aanmerking als 

uitkeringsgerechtigden. In totaal telde de socialezekerheidsorganisatie ENIM in 2019 92.764 zeelieden.  

Het stelsel voor zeelieden dekt alle sociale verzekeringen, met uitzondering van gezinsbijslagen, via twee 

fondsen, gegroepeerd binnen de ENIM: 

1. De Caisse Générale de Prévoyance (CGP) dekt de risico's van ziekte, moederschap, invaliditeit, 

arbeidsongevallen en ziekten; 

2. De Caisse de retraite des marins (CMR) is verantwoordelijk voor de pensioentak, die in termen van 

uitgaven de belangrijkste activiteit van het stelsel vertegenwoordigt. 

Bovendien heeft het ENIM een specifiek gezondheids- en sociaal beleid ontwikkeld, dat bijna volledig 

met overheidssubsidies wordt gefinancierd. De uitgaven in het kader van dit beleid zijn hoofdzakelijk 

bestemd voor de financiering van uitkeringen aan de oudste begunstigden, meer bepaald in de vorm 

van thuishulp en subsidies voor sociale organisaties of verenigingen. De gezondheids- en sociale 

maatregelen van het ENIM vullen de gezins- en sociale uitkeringen aan die door de Caisse maritime 

d'allocations familiales worden beheerd. 

De grondslagen van de socialezekerheidsbijdragen – de bedragen die als basis dienen voor de 

berekening van de bijdragen – zijn afhankelijk van de aard van de bijdrage en het soort maritieme 

activiteit. Zeelieden actief in de koopvaartsector worden bijvoorbeeld anders belast dan diegenen 

werkzaam in andere sectoren. Sommige grondslagen worden berekend op basis van de werkelijke 

lonen, andere op basis van een vast percentage. 

De bijdragen aan het pensioen- en voorzorgsfonds in het kader van het ENIM worden berekend op basis 

van een jaarlijks vastgesteld forfaitair loon. Deze forfaitaire lonen komen overeen met 20 verschillende 

beroepscategorieën binnen de maritieme sector. 

Tabel 20: Overzicht van pensioen-en voorzorgsfonds bijdragen 

 

Ouderdomsverzekering Pensioen  Totaal 

Aandeel 

werkgever 

Aandeel 

werknemer  

Aandeel 

werkgever 

Aandeel 

werknemer  

Aandeel 

werknemer  

Aandeel 

werknemer  

Algemeen 

tarief 
6.80% 10.85% 4.80% 

0.50% (*) 

6% (**) 
11.60% 

11.35% (*) 

16,85% (**) 
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Gevallen van 

vrijgestelde 

schepen95 

0.00% 10.85% 0.00% 0.50% 0.00% 11.35% 

 

Samengevat, is de Franse sociale zekerheidskorting voor zeelieden enkel van toepassing op het pensioen 

en de ouderdomsverzekering. Echter, zeelieden die langer dan 183 dagen aan boord van een schip zijn, 

ongeacht de aan boord uitgeoefende beroepswerkzaamheden, komen in aanmerking voor de 

vrijstelling van inkomstenbelasting. Zij moeten echter voor belastingdoeleinden in Frankrijk wonen en 

hun werkgever moet gevestigd zijn in Frankrijk of in een andere lidstaat van de Europese Unie of de 

Europese Economische Ruimte die met Frankrijk een overeenkomst inzake administratieve bijstand 

heeft gesloten. 

 

5.3.6. Flankerende steunmaatregelen 

Voor schepen ingeschreven in het registre international Français, voorziet de Franse overheid een aantal 

steunmaatregelen. Zo is er een voordelige regeling voor de afschrijving van schepen volgens een 

degressieve afschrijvingsmethode.96 Naast directe financiering, worden indirecte 

financieringsmethoden toegelaten via de oprichting van ad hoc-vennootschappen in handen van 

financiële instellingen, ten einde financiering te verstrekken voor de aankoop van een schip.97 Verder 

zijn bepaalde maritieme activiteiten vrijgesteld van belasting op toegevoegde waarde.98 Tenslotte 

hebben schepen ingeschreven in het registre international français ook recht op tonnagetaksregeling, 

net zoals de meeste Europese landen.  

Om beroep te doen op de tonnagetaks, komen enkel commerciële schepen in aanmerking die aan 

volgende voorwaarden voldoen99: 

• Het brutotonnage moet hoger of gelijk zijn dan 50 UMS (een capaciteit van 141.6m³); 

• Schepen moeten volledig eigendom of mede-eigendom zijn van de reder (regel geldt niet op 

uitgecharterde schepen) 

• De reder moet “strategisch en commercieel” uitgebaat worden vanuit Frankrijk, al moet aan deze 

voorwaarde in de eerste plaats voldaan worden om onder Franse vlag te varen; 

• De schepen moeten in hoofdactiviteit het vervoer van passagiers of goederen uitvoeren, slepen in 

volle zee, reddingsoperaties op zee uitvoeren of andere activiteiten op het gebied van bijstand aan 

de scheepvaart of andere activiteiten uitgeoefend op zee; 

 
95 (*) In het geval van een Franse fiscale residentie.  
(**) In geval van fiscaal ingezetenschap in het buitenland. 
(***) Koopvaardijschip dat aan internationale concurrentie onderhevig is. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat 
ten minste 25% van de bemanning onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, van een staat die partij is 
bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat. 
96 Registre international français, Depreciation, beschikbaar op: http://www.rif.mer.developpement-
durable.gouv.fr/en/depreciation-r67.html  
97 Registre international français, Financing, beschikbaar op:  http://www.rif.mer.developpement-
durable.gouv.fr/en/financing-art-39c-r68.html  
98 Registre international français, Applicable VAT, beschikbaar op: http://www.rif.mer.developpement-
durable.gouv.fr/en/applicable-vat-r70.html  
99 Registre international français, Tonnage Taxation, beschikbaar op: http://www.rif.mer.developpement-
durable.gouv.fr/en/tonnage-tax-taxation-system-r69.html  

http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/depreciation-r67.html
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/depreciation-r67.html
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/financing-art-39c-r68.html
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/financing-art-39c-r68.html
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/applicable-vat-r70.html
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/applicable-vat-r70.html
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/tonnage-tax-taxation-system-r69.html
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/tonnage-tax-taxation-system-r69.html
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• Schepen mogen niet aangekocht zijn bij bedrijven die zelf niet voor dit systeem hebben gekozen in 

het verleden. 

 

5.3.7. Doelstelling van de Franse beleidsmaatregel 

Het Franse steunregime voor de maritieme sector past binnen een bredere nationale visie op de 

maritieme sector. Om de maritieme sector te promoten en verder te ontwikkelen is een adequaat 

parafiscaal regime nodig, alsook om het hoofd te bieden aan internationale competitie.100  

 

5.3.8. Verantwoordelijke overheidsinstellingen 

Zoals hoger al besproken, beheert het ENIM het bijzondere socialezekerheidsstelsel voor zeelieden 

werkzaam in bepaalde sectoren, met betrekking tot ouderdom, overlijden, arbeidsongevallen en 

beroepsziekten, ziekte, moederschap en invaliditeitsrisico's. Zij heft ook belastingen en int de sociale 

bijdragen. Verder staat het ENIM onder toezicht van de ministers van Zeevaart, Sociale Zekerheid en 

Begroting. Ook het Ministère de la Transition écologique is een belangrijke stakeholder.101 

 

5.3.9. Werking en proces van toekenning 

De begunstigden moeten zeelieden zijn die in loondienst of als zelfstandige werken en een activiteit 

uitoefenen die rechtstreeks verband houdt met de exploitatie van het vaartuig. Werkzaamheden aan 

boord omvatten beroepswerkzaamheden in verband met de bediening, het besturen of het onderhoud 

van het schip, alsook werkzaamheden die nodig zijn om de algehele functionaliteit van het schip te 

waarborgen. 

Uitgesloten zijn zeelieden die voor de Franse staat werken en zeelieden die gedurende minder dan 45 

dagen, al dan niet aaneengesloten, in een periode van 6 opeenvolgende maanden aan boord van een 

schip een beroepsactiviteit uitoefenen. Ook buitenlandse werknemers komen in aanmerking, indien ze 

voldoen aan de voorwaarden. 

 

5.3.10. Budgettaire impact 

Wegens het aanzienlijke demografische onevenwicht van de maatregel ontvangt het pensioen- en 

socialezekerheidsstelsel voor zeelieden een jaarlijkse subsidie van de staat, die wordt betaald uit de 

nationale begroting "Sociale en pensioenregelingen". Voor het jaar 2019 bedroeg de overheidssubsidie 

825,598 miljoen euro. Belangrijk om te vermelden is dat de pensioenregeling voor zeelieden een 

budgettair tekort vertoont. 

  

 
100 Stratégie Nationale pour la mer et le littoral (2017), beschikbaar op: 
https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/17094_National-Strategy-for-the-Sea-and-
Coastal_EN_fev2017.pdf  
101 Registre international français, Relevant French Ministries, beschikbaar op: 
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/relevant-sites-for-the-french-ministries-a42.html 

https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/17094_National-Strategy-for-the-Sea-and-Coastal_EN_fev2017.pdf
https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/17094_National-Strategy-for-the-Sea-and-Coastal_EN_fev2017.pdf
http://www.rif.mer.developpement-durable.gouv.fr/en/relevant-sites-for-the-french-ministries-a42.html
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5.4 Benchmarking Portugal 
 

5.4.1. Beschrijving van de Portugese maritieme sector 

Voor de invoering van de beleidsmaatregelen rond 2016-2017 (zie lager) was het belang van de 

Portugese zeevaartsector relatief gering in vergelijking met de Portugese economie in haar geheel. In 

2014 was de sector goed voor 0,27% van het bruto binnenlands product (bbp) van Portugal, wat 

overeenkomt met 469 miljoen euro.  Niettemin is de zeevaartsector volgens de Portugese autoriteiten 

altijd een strategische pijler voor de ontwikkeling van de Portugese economie geweest en zal dat ook in 

de toekomst blijven.102  

In de afgelopen drie decennia was de Portugese vloot van zeeschepen sterk gedaald, ondanks de 

aanzienlijke toename van het aantal schepen dat in diezelfde periode de Portugese zeehavens aandeed. 

Deze trend heeft niet alleen geleid tot een afname van het economische belang van het zeevervoer in 

de Portugese economie, maar ook tot minder werkgelegenheid in deze sector. 

In de jaren 1980 lag het aantal geregistreerde schepen tussen 80 en 100. In 2016, vlak voor de invoering 

van de beleidsmaatregel, was dat aantal gedaald tot 10.103 Bovendien was er doorheen de jaren heen 

wedijver tussen Portugal en het Madeira International Shipping Register. Met het afkondigen van een 

reeks maatregelen werd getracht deze situatie recht te trekken. Zo is het steunregime grosso modo van 

toepassing aan dezelfde voorwaarden in Portugal en de Vrijhandelszone van Madeira.104 

Tegen deze achtergrond besloten de Portugese autoriteiten om langs de ene kant een bijzondere sociale 

bijdragenregeling voor zeevarenden en aan de andere kant een tonnagetaks uit te werken voor reders. 

Het garanderen van gunstige economische voorwaarden om het concurrentievermogen van de 

Portugese zeescheepvaartsector in stand te houden, investeringen aan te trekken en economische groei 

en gekwalificeerde maritieme werkgelegenheid te bewerkstelligen, leidde tot de invoering van de 

maatregelen. 

Tussen het invoeren van de maatregelen en 2018 kende Portugal een toename van het aantal schepen 

in de koopvaardij met maar liefst 94%. Volgens de statistieken van de Conferentie van de Verenigde 

Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) bedroeg het aantal vloot onder nationale vlag in 2019 in 

Portugal 622. Daarmee is Portugal de snelst groeiende vloot in de EU.105 

 

 
102 Europese Commissie, State Aid SA. 48929 (2018/N) - Portugal Tonnage Tax and Seafarer Scheme, beschikbaar 
op: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/273110/273110_1994553_134_2.pdf  
103 Europese Commissie, State Aid SA. 48929 (2018/N) - Portugal Tonnage Tax and Seafarer Scheme, 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/273110/273110_1994553_134_2.pdf  
104 Europese Commissie, State Aid SA. 48929 (2018/N) - Portugal Tonnage Tax and Seafarer Scheme, 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/273110/273110_1994553_134_2.pdf; NB: De 
Vrijhandelszone van Madeira is een belastingparadijs dat één van laagste vennootschapsbelastingtarief van de 
Europese Unie en een van de laagste vennootschapsbelastingtarieven wereldwijd aanbiedt, zie: 
https://mcs.pt/corporate-services/mibc/  
105 Blue Economy Observatory Portugal, beschikbaar op: https://www.dgpm.mm.gov.pt/blue-economy-
observatory  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/273110/273110_1994553_134_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/273110/273110_1994553_134_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/273110/273110_1994553_134_2.pdf
https://mcs.pt/corporate-services/mibc/
https://www.dgpm.mm.gov.pt/blue-economy-observatory
https://www.dgpm.mm.gov.pt/blue-economy-observatory
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5.4.2. Beschrijving van het Portugese gunstregime 

Op inkomsten uit arbeid worden verplicht socialezekerheidsbijdragen betaald ter bescherming in geval 

van ouderschap, werkloosheid, ziekte, beroepsziekte, invaliditeitspensionering en overlijden. Deze 

bedragen 34,75% van het brutoloon, waarvan 23,75% door de werkgever en 11% door de werknemer 

wordt betaald. 

Specifiek voor de zeevaartsector zijn er twee belangrijke steunregimes: een vermindering van de 

socialezekerheidsbijdrage voor zeelieden en een tonnagetaks. 

Zeelieden maken aanspraak op een gedeeltelijke vrijstelling van sociale lasten. In Portugal bedragen de 

verplichte sociale lasten 6% van het inkomen, waarvan 4,1% betaald wordt door de werkgever en 1,9% 

betaald door de werknemer. Het loon dat in deze hoedanigheid wordt verdiend door zeelieden die voor 

deze bijzondere regeling in aanmerking komen, wordt vrijgesteld van de betaling van 

inkomstenbelasting. 

Daarnaast heeft Portugal ook een tonnagebelasting, wat neerkomt op een bijzondere belastingregeling 

op basis van de hoeveelheid tonnage die door reders wordt geëxploiteerd. Hierbij worden de betrokken 

ondernemingen vrijgesteld van de algemene verplichting tot het betalen van vennootschapsbelasting, 

ongeacht de werkelijke winst of het werkelijke verlies van de ondernemingen. Belastingplichtigen 

kunnen vrij beslissen of zij al dan niet van de regeling gebruik maken. Ondernemingen die hiervoor in 

aanmerking komen dienen onderworpen te zijn aan vennootschapsbelasting en hun hoofdkantoor in 

Portugal te hebben. Vanzelfsprekend moeten ze als hoofdactiviteit activiteiten van commerciële aard 

verrichten die verband houden met zeevervoer van goederen of personen, en daartoe wettelijk 

gemachtigd zijn.  

Ook activiteiten die worden uitgevoerd op onderzoeksschepen die de zeebodem verkennen, schepen 

ter ondersteuning van offshore-activiteiten en activiteiten die worden uitgevoerd op sleep- en 

baggerschepen komen in aanmerking. Dit op voorwaarde dat 50% van de jaarlijkse activiteiten van het 

schip op de volle zee plaatsvinden met betrekking tot maritiem transport. 

Zoals hoger al besproken, zijn vanwege het lage aantal schepen dat in 2016 in het Portugese 

conventionele scheepsregister was geregistreerd, maatregelen ingevoerd om het 

concurrentievermogen van Portugal in de maritieme sector te vergroten, reders aan te trekken en 

investeringen te stimuleren. De doelstelling was om innovatie te bevorderen, hoogopgeleide 

werkgelegenheid te creëren en de opleiding van voldoende geschoolde zeevarenden aan te moedigen, 

het hervlaggen van zeeschepen te bevorderen en zo ook de belastinginkomsten te verhogen. 

Hoewel de sociale zekerheidsbijdragen voor zeevarenden gedeeltelijk zijn vrijgesteld – hetgeen de 

loonkost doet zakken – kunnen zeevarenden rekenen op dezelfde mate van sociale dekking als andere 

werknemers in Portugal.  

Aangezien de omvang van de vloot de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, kan men er vanuit 

gaan dat de beleidsmaatregel de bovengenoemde doelstellingen inderdaad heeft bereikt of in ieder 

geval in de komende jaren zal bereiken. Onderstaande figuur geeft deze explosieve groei grafisch weer. 
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Figuur 42: Samenstelling van de Portugese vloot 1980-2020 

 

5.4.3. Voorwaarden van het Portugees steunregime 

Zeevarenden die in aanmerking komen voor de vermindering van sociale zekerheidsbijdragen zijn 

uitsluitend communautaire zeevarenden die (inkomsten)belastingplichtig zijn en sociale 

zekerheidsbijdragen moeten afdragen in Portugal. Bovendien dienen ze werkzaam te zijn aan boord van 

schepen die in een EU-lidstaat zijn geregistreerd. De vrijstelling is niet van toepassing op zeelieden met 

een niet-EU nationaliteit inzake passagiersvervoer. Opvallend is dat de korting enkel geldt op schepen 

die ook in aanmerking komen voor de hoger vermelde tonnagebelastingregeling. 

Betreffende sleep- en baggerwerkzaamheden, komen communautaire zeevarenden in aanmerking voor 

de steunmaatregel voor het gedeelde van de arbeid op “volle zee” en enkel indien 50% van de 

bedrijfstijd plaatsvond op de “volle zee”. Daar bijkomstig dienen deze schepen een eigen voorstuwing 

te bezitten en in een EU lidstaat geregistreerd te zijn. 

Aangaande de tonnagetaks, komen entiteiten in aanmerking die aan de Portugese 

vennootschapsbelasting onderworpen zijn. Verder moeten reders hun kantoor of plaats van werkelijke 

leiding in Portugal hebben, of althans een deel ervan. Bovendien moet hun hoofdactiviteit het 

zeevervoer van vracht en passagiers zijn. Deelname aan dit fiscale regime is vrijblijvend, echter zijn de 

deelnemers verplicht een verbintenis aan te gaan voor 5 jaar. 

De regeling is van toepassing op inkomsten uit in aanmerking komende activiteiten die worden verricht 

met schepen die, onder meer, aan de volgende vereisten voldoen: 

• De reder moet onder een vlag van een Europese lidstaat of een staat van de EER varen en 

“strategisch en commercieel” beheerd worden vanuit een EU- of EER-staat; 

• Waarvan ten minste 60% van de respectieve nettotonnage onder een vlag van een EU- of EER-staat 

vaart, en waarvan het respectieve commerciële en strategische beheer vanuit die staat wordt 

gevoerd.106 

 

  

 
106 Europese Commissie (2018), State aid: Commission approves Portuguese tonnage tax and seafarer scheme, 
beschikbaar op: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_2842    

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_2842
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de 

bijdragenverminderingen -en vrijstellingen voor zeevarenden. Hiervoor worden de uitkomsten van de 

verschillende fasen samengebracht en geconsolideerd. In de eerste plaats worden enkele 

verbeterpunten besproken, waarna besparingsscenario’s en alternatieven aangereikt worden. 

Tenslotte wordt een algemene conclusie gegeven. 

 

6.1. Verbeterpunten aan het huidige beleid 
 

6.1.1. Formuleren van een geïntegreerde visie en heldere objectieven 

De regelgevende documenten m.b.t. de vier belangrijke fiscale en parafiscale maatregelen voor deze 

sectoren - tonnagetaks, vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, vrijstelling van 

werkgeversbijdragen binnen de koopvaardij-, bagger- en sleepvaart en de vermindering van 

werknemersbijdragen binnen de koopvaardij, bagger- & sleepvaart – stellen de objectieven als 

bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen 

voorop.  

Het is van belang om verder te kijken dan enkel het werkgelegenheidsobjectief, wanneer men deze 

maatregelen tegen het licht houdt. Indien men enkel de directe tewerkstelling in rekening brengt, komt 

men tot de conclusies dat bijdrageverminderingen slechts een beperkt effect ressorteren op vlak van 

tewerkstelling en een zeer groot voordeel per zeevarende opleveren ten laste van de Vlaamse begroting 

(circa 35 miljoen euro).  De maatregel mag echter niet alleen bekeken worden in het licht van de 

tewerkstelling van zeevarenden. Ook de indirecte tewerkstelling moet in de heroverweging worden 

meegenomen (walorganisaties, ondersteunende diensten …). De sector staat ook voor een grote 

transformatie met een shift naar groenere schepen, groenere brandstof en vernieuwde 

haveninfrastructuur om dit in de praktijk te krijgen, die ook indirecte tewerkstelling in de toekomst zal 

creëren.  

De vrijwaring van het concurrentievermogen, een tweede objectief, is de grootste bezorgdheid van de 

bevraagden, zowel in de sector maar ook bij de overheidsactoren. Alleen bestaat hier geen 

geïntegreerde visie vanuit de overheden om deze prioriteit te realiseren. De sectoren vragen 

hoofdzakelijk een stabiel regelgevend kader en een level-playing field, waarbij de Europese state aid 

guidelines in alle EU-lidstaten op dezelfde manier ingevoerd en geïnterpreteerd worden  en Vlaanderen 

en België geen extra regels opleggen waar zij als enige actor onder vallen (en hun internationale 

concurrenten niet).  

Een derde objectief, dat minder belicht wordt in de regelgevende documenten, is het strategisch belang 

van de zeevaartsector. Deze heeft een cruciale plaats binnen de internationale handel met een grote 

strategische waarde. Zo wordt geschat dat 90% van het internationale transport via schepen verloopt. 

Daarnaast is Vlaanderen een belangrijke drijfveer voor import en  export. in 2019 voerde Vlaanderen 

239 miljard euro aan goederen uit en voerde het goederen in ter waarde van 313 miljard euro. De 

aanwezigheid van een sterke maritieme cluster zorgt ook voor een aanbod van profielen die later in hun 



85 
 
 

 

carrière in het loodswezen, een strategische activiteit voor een land, of in havenbedrijven, aan de slag 

kunnen.   

Het is belangrijk dat de Vlaamse (en de federale overheid) bepaalt wat het belang en nut is van het 

maritieme ecosysteem voor Vlaanderen op korte en lange termijn en wat de hieraan gekoppelde 

objectieven zijn die men wil behalen. Het valt op dat Frankrijk en Nederland wel over een dergelijke 

geïntegreerde visie beschikken voor de zeevaartsectoren.  

 

Aanbeveling 1 

De overheid moet een duidelijke visie op de volledige maritieme sector uitwerken, waarbij het 

specifieert wat het belang van deze sectoren is op vlak van tewerkstelling, economische ontwikkeling 

en vanuit geostrategisch oogpunt. Hierbij moet goed nagedacht worden wat men wil bereiken qua 

tewerkstelling, zowel op zee als aan wal als bij indirecte bedrijven, wat de rol van de overheid kan zijn 

bij het vrijwaren van het concurrentievermogen, wat het strategisch belang is van de sector voor 

Vlaanderen.  

Deze visie moet dan gekoppeld worden aan duidelijke objectieven die periodiek kunnen worden 

opgevolgd. 

 

6.1.2. Selectie van de doelstellingen van de maatregel 

Vandaag wordt ieder kwartaal gerapporteerd over de tewerkstelling van de zeevarenden door de 

koopvaardij, bagger- en sleepvaart. Deze cijfers worden dan op het paritair comité besproken tussen 

het RSZ, WSE en de vakbonden. Deze opvolging en rapportering wordt door de belanghebbenden als 

erg goed ervaren. Daarnaast rapporteert de Koninklijke Belgische Redersvereniging driejaarlijks m.b.t. 

een economische impact van de sectoren op vlak van directe, en indirecte toegevoegde waarde, 

instroom aan studenten aan de hogere zeevaartschool, gecreëerde walfuncties…  

Ons inziens wordt de directe tewerkstelling van zeevarenden vandaag van zeer nabij opgevolgd, maar 

wordt er nog onvoldoende gekeken naar andere belangrijke performantie-indicatoren van de sector 

(concurrentievermogen, ecosysteem, behoud van knowhow …).  Daarnaast is er geen periodieke 

opvolging van de parafiscale loonkosten i.v.m. andere Europese of internationale landen. Een andere 

belangrijk indicator voor toekomstige zeevarenden is de in- en uitstroom van studenten aan de Hogere 

Zeevaartschool. 

 

Aanbeveling 2 

De tewerkstellingscijfers uitbreiden naar het aantal VTE’s tewerkgesteld binnen de Vlaamse 

walorganisaties, om zo een duidelijk beeld te krijgen van de volledige tewerkstelling in deze sectoren in 

Vlaanderen. Daarnaast moeten ook zeker de in- en uitstroom vanuit de Hogere Zeevaartschool van nabij 

gemonitord worden. Het is nu eenmaal niet mogelijk om werknemers die niet langer op zee varen te 

vervangen indien er geen afgestudeerden zijn aan de Hogere Zeevaartschool. 

 

Aanbeveling 3 
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De opvolging van de sector verruimen naar andere belangrijke indicatoren zoals directe- en indirecte 

toegevoegde waarde, indirect gecreëerde jobs en het verschil in parafiscale loonkost met andere 

Europese landen. 

 

6.1.3. Gecoördineerde aanpak van de doelstellingen van de maatregel 

Het beleid voor de koopvaardij, bagger- en sleepvaart zit versnipperd over een hele reeks 

departementen versnipperd op het federale en Vlaamse niveau.  

FOD Financiën neemt het beleid, administratie en controle rond tonnagetaks, vrijstelling van 

doorstorting van bedrijfsvoorheffing en een reeks andere kleinere fiscale maatregelen voor z’n 

rekening. Bij de beoordeling of schepen of bemanning gebruik mogen maken is voornamelijk de Dienst 

Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Rulingcommisie) betrokken. Bij de controle op correcte 

aangifte en betaling van belastingen is de BBI vaak betrokken. 

De FOD Mobiliteit en meer bepaald het Directoraat-generaal Scheepvaart is bevoegd voor de controle 

op het naleven van alle technische, milieu- en arbeidsregelgeving, scheepsregistratie en het beheer van 

de Belgische vloot. DG Scheepvaart is ook vaak betrokken partner in Europese en internationale 

overlegfora, bv. binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Daarnaast zorgt het DG 

Scheepvaart ook voor de coördinatie tussen de bedrijven en andere relevante overheidsdiensten zoals 

OVAM, FOD volksgezondheid… 

Sinds de zesde staatshervorming is ook het Vlaamse departement Werk en  Sociale Economie bevoegd 

voor het beleid en de begroting van de vrijstelling van werkgeversbijdragen binnen de koopvaardij, 

bagger- en sleepvaart en de vermindering van werknemersbijdragen binnen de koopvaardij. De controle 

en administratie van deze doelgroepkortingen vallen onder de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).  

Voor de instroom van nieuwe officieren is hoofdzakelijk de Hogere Zeevaartschool (HZS) 

verantwoordelijk. Gezien de grote aantrekkingskracht van Vlaamse officieren voor de koopvaardij en de 

baggersector bestaat er een grote wisselwerking tussen de school en de bedrijven in deze sectoren. 

Daarnaast is er ook een afdeling van de VDAB in Zeebrugge die zich voornamelijk toelegt op het behalen 

of behouden van de nodige vaarbewijzen (STCW-certificatie) en op trainingen rond nieuwe 

technologische technieken. 

Daarnaast zijn er een aantal departementen waar er sprake is van bevoegdheden voor andere delen 

van de maritieme cluster of voor de opvolging van de algemene economie, zo is het Departement 

Mobiliteit en Openbare werken (MOW) verantwoordelijk voor de havens en het havenbeleid, is het 

departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) betrokken bij innovatieve projecten en de 

financiering ervan en volgt de FOD Economie de performantie van de Belgische economie op. 

Het vormt op zich geen probleem dat maatregelen naargelang hun aard onder een departement of 

actor vallen, als deze daar grote expertise in bezit. Wel is het problematisch dat er geen overkoepelend 

overleg voor deze sectoren lijkt te zijn over de verschillende beleidsdomeinen heen. Zeker op vlak van 

fiscaliteit en parafiscaliteit zou periodiek overleg tussen de bevoegde departementen erg waardevol 

zijn, aangezien bedrijven in deze sectoren deze maatregelen als één geheel zien en ook de objectieven 

nagenoeg gelijklopend zijn. Nederland kent wel een dergelijke “one account”-benadering. Daarnaast is 

er de laatste jaren een verschuiving van aandacht in internationale regelgeving naar “groene fiscaliteit”, 
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de koppeling van taxonomie aan ecologische voorwaarden, onder invloed van de Europese green deal 

en klimaatbeweging… 107 108 109Hierbij loopt dan het technische kader door het fiscale en parafiscale 

kader en zou een periodiek overleg rond het huidig en toekomstig beleid tussen de experten van de DG 

scheepvaart, RSZ en WSE en FOD Financiën helpen bij een gecoördineerd beleid voor de sector, en voor 

een eenstemmige input op Europees en internationaal niveau.  

 

Aanbeveling 4 

Een jaarlijks overleg met minimaal de FOD Financiën, WSE en RSZ en FOD Mobiliteit omtrent de visie en 

de toekomst van alle onderdelen van het beleid voor de koopvaardij, bagger- en sleepvaart.  

 

 

6.1.4. Verduidelijking van de definities van zeevarende, maritiem transport en zeewaardige 
schepen 

De voorwaarden rond de fiscale en parafiscale maatregelen steunen momenteel allen op dezelfde 

definities rond zeewaardige schepen, 50% maritiem transport en communautaire zeelieden. Deze zijn 

afkomstig uit de Europese richtsnoeren (European State Aid Guidelines of SAGs), die ondertussen bijna 

20 jaar oud zijn.110 

De definities zijn niet voldoende sluitend en laten de lidstaten toe bepaalde zaken te interpreteren zoals 

ze zelf willen, wat sterk concurrentieverstorend werkt. De voornaamste discussies treden op bij de 

baggersector rond de afbakening van het concept ‘zee’ versus ‘rivier’ (bijvoorbeeld de Scheldemonding 

wordt door Nederland en Denemarken aanzien als zee en door België als rivier). Baggeraars maken 

gebruik van  trailer suction hopper dredgers en cutter suction dredgers. Slechts 1 van deze 2 wordt 

aanzien als een zeewaardig schip dat onder tonnagetaks kan vallen. Een derde discussiepunt is wie al 

dan niet aanzien kan worden als een communautaire zeevarende. Een laatste moeilijkheid is de bepaling 

van 50% maritiem transport, het is binnen de baggervaart onmogelijk te bepalen als een schip de 

komende 10 jaar minimaal 50% bezig zal zijn met maritiem transport. De onduidelijkheid van definities 

speelt volgens de bevraagden wel minder m.b.t. de RSZ-bijdrageverminderingen, omdat er inzake 

sociale zekerheid een constructieve dialoogcultuur lijkt te bestaan tussen de overheid en de sector. 

Om het concurrentieel vermogen van Vlaamse bedrijven te vrijwaren moet ofwel de interpretatie van 

deze begrippen op dezelfde manier gebeuren ofwel moeten deze begrippen op Europees niveau strikt 

vastgelegd worden zodat andere landen niet telkens de verruimde interpretatie van een lidstaat moeten 

opvolgen. 

 

Aanbeveling 5 

 
107 KBRV (2020), Annual Report, beschikbaar op: https://annual-report-2020.kbrv.be/wp-
content/uploads/2021/06/rbsa_annualreport2020.pdf  
108 Europese Commissie (2019), A European Green Deal, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_en  
109 Europese Commissie – DG MOVE (2021), Maritime taxonomy: new study contributes to definition of ‘sustainable economic 
activity’, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2021-05-04-maritime-taxonomy_en  
110 Richtsnoeren nr. C 2004/43 van 17 januari 2004 van de Europese Commissie, beschikbaar op: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0117(01)&rid=2 

https://annual-report-2020.kbrv.be/wp-content/uploads/2021/06/rbsa_annualreport2020.pdf
https://annual-report-2020.kbrv.be/wp-content/uploads/2021/06/rbsa_annualreport2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2021-05-04-maritime-taxonomy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0117(01)&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0117(01)&rid=2
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Een uniforme interpretatie tussen de verschillende  EU-lidstaten m.b.t. definities en begrippen van 

belang bij het al dan niet toekennen van de (para-)fiscale voordelen. Daarnaast ook druk uitoefenen op 

de Europese Commissie om deze begrippen duidelijk te definiëren om concurrentie onder de lidstaten 

onderling te vermijden. 

 

 

6.2. Besparingsmogelijkheden en alternatieven 
 

6.2.1. 5% besparingsvariant 
 
Mogelijkheid 1: Algemene besparing 

De Vlaamse uitgaven voor de bijdrageverminderingen -en vrijstellingen voor zeevarenden lopen op tot 

35 miljoen euro per jaar. Gelet op het beperkt aantal zeevarenden, is dat een substantieel bedrag dat 

de Vlaamse belastingbetaler moet dragen.  

Een algemene besparing op de Vlaamse bijdrageverminderingen -en vrijstellingen zal echter 

onvermijdelijk leiden tot hogere loonkosten voor Belgische ondernemingen, waardoor deze minder 

competitief zullen worden t.a.v. onze buurlanden of vergelijkbare EU-lidstaten. Er is quasi-unanieme 

overeenstemming over alle geïnterviewde partijen dat sterke afwijkingen van ons (para)fiscaal regime 

t.o.v. onze buurlanden, een directe en grote uitvlagging tot gevolg zal hebben op korte termijn. Na 

verloop van tijd zullen waarschijnlijk ook walorganisaties – goed voor een veelvoud aan directe 

tewerkstelling - naar buurlanden of Aziatische maritieme centra zoals Hong Kong en Singapore  verhuisd 

worden. Er kan verwacht worden dat ook het aantal studenten aan de Hogere Zeevaartschool zal 

terugvallen wegens een gebrek aan carrièreperspectief.   

Na uitvlagging verliest Vlaanderen/België zijn vermogen om invloed uit te oefenen op toekomstig beleid 

op internationaal niveau. Op termijn zal er dan nog amper maritieme knowhow in Vlaanderen aanwezig 

zijn en moet al deze kennis geïmporteerd worden. Kennis die nochtans van groot belang is voor het 

loodswezen en onze havens. Dit zal ook de geostrategische afhankelijkheid van Vlaanderen doen 

toenemen m.b.t. watergebonden activiteiten. 

Momenteel is er zelfs als sprake van een verminderde competitiviteit in de baggersector ten gevolge 

van de rigide interpretatie van de maatregelen op federaal niveau (m.b.t. tonnagebelasting) en een al 

dan niet gepercipieerd gebrek aan rechtszekerheid.  

 

Mogelijkheid 2: Uitsluiting van bepaalde subsectoren van beperkt strategisch belang 

Momenteel kunnen een aantal kleinere subsectoren in de zeevaartsector momenteel ook gebruik 

maken van de Vlaamse maatregelen, zoals de sector van charterbare luxejachten en de cruisesector. Dit 

zijn sectoren met een veel beperkter strategisch en economisch belang en zijn bovendien gericht op 

vermogende cliënten. Men kan zich de vraag stellen of de inzet van Vlaamse publieke middelen 

gerechtvaardigd is voor dergelijke activiteiten.  
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Figuur 43: Vaartdagen per sector 

 
De luxejachten en cruiseschepen vallen onder de koopvaardij en waren in 2020 verantwoordelijk voor 

respectievelijk 0,64 en 3,9 procent van het totaal aantal vaartdagen. Het gaat hierbij over schepen en 

sectoren die groeiend in aantal zijn, maar geen historische band met België hebben. 

 

6.2.2. 15% besparingsvariant 

Een algemene besparing van 15%  op het budget voor deze sectorale doelgroepkortingen zorgt voor 

een nog sterker verschil in loonkosten t.o.v. internationale concurrentie en de buurlanden dan in de 5%-

besparingsvariant. De gevolgen zullen dan ook nog sneller zichtbaar worden. In dit geval zal de voltallige 

Belgische vloot zeer snel uitvlaggen naar andere Europese lidstaten, net zoals dat gebeurde in 1992 

richting Luxemburg. De investeringen die deze bedrijven doen in groene innovatie, in de Vlaamse havens 

en in opleidingscentra zullen daarmee ook opdrogen.  

Als gevolg van het vertrek zullen ook de walorganisaties na verloop van tijd volledig verdwijnen. 

Daarnaast zou de gehele indirect gecreëerde werkgelegenheid in de maritieme ondersteuning ook 

ophouden te bestaan. Een belangrijk element is dat deze groep wel volgens het algemeen fiscaal kader  

belast wordt. Met andere woorden, het risico is groot dat bij een 15%-besparing die de 

zeevaartmaatschappijen onder Belgische vlag massaal doet uitvlaggen, de schatkist aanzienlijke 

belastinginkomsten misloopt. Bovendien zal er ook geen vraag zijn naar toekomstige Belgische 

officieren en zal de Hogere Zeevaartschool Antwerpen haar activiteiten moeten staken. In een volgende 

fase kunnen er ook extra kosten opduiken, zoals werkloosheidsuitkeringen of herscholingstrajecten..  

Het risico is met andere woorden bestaand dat er geen band meer zou bestaan tussen Vlaanderen en 

de koopvaardij, bagger- of zeesleepvaart. De lange traditie van maritieme knowhow zal ook ophouden 

te bestaan. Dit heeft verder ook strategische implicaties, zoals hoger al aangehaald. 
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Lettend op de internationale concurrentiële situatie, gelijkaardige steunmaatregelen in onze 

buurlanden, historische precedenten, Europese richtsnoeren, en hoger beschreven risico’s en effecten 

van uitvlagging op de werkgelegenheid, is het niet aangeraden om verregaande besparingen door te 

voeren. Indien de innovatieve en hoogtechnologische Vlaamse maritieme sector wil blijven bestaan, dan 

dienen er maatregelen getroffen te worden van overheidswege om de meeste negatieve gevolgen van 

oneerlijke internationale concurrentie weg te werken. Er zijn wel argumenten om aan de voorwaarden 

te sleutelen, in het bijzonder betreffende luxejachten en cruiseschepen die ook onder de maatregels 

vallen. Dankzij het behoud van dit steunpakket kan zich in Vlaanderen een duurzame, innoverende én 

concurrentiële maritieme sector ontplooien. 

 

6.3. Conclusies 

6.3.1. Scope van de studie 

In deze studie werd de relevantie, effectiviteit en efficiëntie onderzocht van de vrijstelling van 

werkgevers- en werknemersbijdragen in de koopvaardij en voor de vrijstelling van werkgeversbijdragen 

in de bagger en zeesleepvaart. Ook werden deze maatregelen in een bredere context geplaatst, met 

aandacht voor andere flankerende maatregelen en voor bestaande gunstregimes in vergelijkbare of 

concurrerende landen (Nederland, Portugal, Frankrijk en Denemarken). 

Voor de opdracht werd gebruik gemaakt van een mix van kwantitatieve en kwalitatieve 

datacollectiemethoden, waaronder een grondige documenten -en data-analyse, benchmarking met 

vergelijkbare steunregimes en een twintigtal diepte-interviews met sleutelactoren m.b.t. deze 

beleidsmaatregelen en in deze sectoren.  

 

6.3.2. Sterk geïnternationaliseerde sectoren en hevige concurrentie tussen vlagstaten  

De koopvaardij, baggersector en sleepvaart zijn sterk geïnternationaliseerde sectoren. Een belangrijk 

gevolg van het werkgebied van de scheepvaart, zijnde internationale wateren, is dat de regelgeving en 

wetgeving waar ze onder varen afhankelijk is van de vlag. Afhankelijk van het land waarin de schepen 

geregistreerd staan en de vlag die ze varen, moeten ze voldoen aan de regelgeving van de vlaggenstaat.  

Het staat ieder land vrij om deze voorwaarden in te vullen. Deze voorwaarden hebben voornamelijk 

betrekking op lage arbeidskosten, lage belastingen, minder veiligheids- en milieuregelgeving, en vrijheid 

van overheidsinterventie. Scheepseigenaren kiezen voor deze ‘flags of convenience’ om zo hun 

exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden, wat hun een concurrentieel voordeel oplevert. 

Het spreekt voor zich dat dit concurrentieel voordeel als oneerlijk wordt ervaren tegenover Europese 

reders, die zich aan de verschillende veiligheids-, milieu-en sociale regelgeving dienen te houden, wat 

hogere exploitatiekosten met zich meebrengt. Om Europese zeevaartbedrijven toch kansen te bieden 

om zich toch te profileren op deze markt, laat de Europese Commissie toe dat lidstaten de nodige 

staatssteun verlenen om de exploitatiekosten te drukken, werkgelegenheid te stimuleren, alsook om 

strategische doeleinden te verwezenlijken, namelijk het behoud van de Europese maritieme cluster 

inclusief hoogtechnologische kennis en technische innovatie. 
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6.3.3. Vlaamse bijdrageverminderingen voor zeevarenden 

Met de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid over de vrijstelling van doorstorting van 

werkgevers- en werknemersbijdragen in de koopvaardij en voor de vrijstelling van werkgeversbijdragen 

in de bagger en zeesleepvaart overgeheveld naar het Vlaamse Gewest. De maatregel valt onder het 

beleidsdomein van het Vlaamse departement Werk en Sociale Economie (WSE), dat ook instaat voor de 

budgettering ervan. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) blijft verantwoordelijk voor de 

administratieve afhandeling van de maatregel.  

In het algemeen zijn werkgevers verplicht om de verschuldigde werkgevers- en werknemersbijdragen 

op de bezoldigingen van hun werknemers binnen de wettelijke termijn door te storten aan de RSZ. 

Luidens de wet van 30 januari 2014 zijn de werkgevers van sommige categorieën zeevarenden die 

tewerkgesteld zijn op een schip geregistreerd in de EER er vrijgesteld van het betalen van bepaalde 

werkgevers- en werknemersbijdragen, wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn.111 In dit geval 

genieten de koopvaardijsector, de bagger- en zeesleepvaartsector van een vrijstelling van werkgevers- 

én vermindering van werknemersbijdragen. 

Zoals hoger aangehaald, beoogde de regeling reeds van in het begin de preventieve vrijwaring van het 

concurrentievermogen112 en tewerkstelling van deze sector te ondersteunen. Sinds de eerste invoering 

van de maatregel in 1998 voor de koopvaardij is die doelstelling niet meer bijgesteld.113 De maatregel 

moet enerzijds de tewerkstelling in deze sectoren stimuleren, maar moet ook vermijden dat schepen 

uitgevlagd worden naar andere landen. De maatregel heeft dus niet enkel een 

werkgelegenheidsdoelstelling, maar raakt ook aan het haven- en economisch beleid. 

 

6.3.4. Samenspel met andere flankerende maatregelen op federaal niveau 

De Vlaamse bijdrageverminderingen voor zeevarenden zijn slechts één, maar wel een belangrijke pijler 

van het geheel van steunmaatregelen waarop zeevaartondernemingen in de koopvaardij, bagger en 

sleepvaartsector beroep kunnen doen. Het gehele (para-)fiscale regime voor de zeevarenden moet 

ervoor zorgen dat Belgische ondernemingen competitief blijven op de wereldmarkt en de loonkosten 

beheersbaar blijven. 

Ondernemingen in deze sectoren zien de facto de RSZ-bijdrageverminderingen, de tonnagetaksregeling 

en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als één geheel.  In navolging van vele andere 

Europese landen, werd in 2002 het tonnagetakssysteem in België ingevoerd, als alternatief voor het 

normaal vennootschapssysteem.114 Het hoofddoel van de invoering van dit alternatieve systeem was 

het terughalen van de Belgische vloot die in 1992 quasi volledig uitgevlagd was naar Luxemburg. Onder 

het tonnagetakssysteem wordt een bedrijf niet belast op basis van de effectief behaalde winst, maar op 

 
111 Belgisch Staatsblad (2014), Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten 
behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/01/30_1.pdf#Page37  
112 Belgisch Staatsblad (2014), Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten 
behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, beschikbaar op: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/01/30_1.pdf#Page37 
113 Belgisch Staatsblad (1998), Koninklijk besluit 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  
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1998/07/17_1.pdf#Page48  
114 Programmawet 2 augustus 2002, BS 29 augustus 2002, Ed. 2 artikelen 115-127, beschikbaar op 
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2002/08/29_2.pdf#Page23  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/01/30_1.pdf#Page37
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/01/30_1.pdf#Page37
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1998/07/17_1.pdf#Page48
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2002/08/29_2.pdf#Page23
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basis van een fictieve winst berekend aan de hand van de tonnage van de vloot. Wanneer een bedrijf 

gebruik maakt van de tonnagetaksregeling verliest het bedrijf wel de mogelijkheid om gebruik te maken 

van de versnelde afschrijving, de investeringsdeductie, vrijstelling van taxatie op meerwaarden, 

notionele intrestaftrek. Voorts zijn ondernemingen in deze sectoren vrijgesteld van doorstorting van 

bedrijfsvoorheffing voor hun werknemers. Hierbij moeten de bedrijven de bedrijfsvoorheffing niet 

doorstorten en mogen ze deze houden.  

 

6.3.5. Dure maatregel met een beperkte impact op directe tewerkstelling, maar een grote 
impact op indirecte tewerkstelling en op het maritiem ecosysteem 

In 2020 waren in België 1.285 zeevarenden tewerkgesteld, goed voor 1.019,3 voltijds equivalenten 

(VTE’s), verdeelt over 965,03 officieren en 54,27 scheepsgezellen. De budgettaire impact van de 

vrijstelling van werkgeversbijdragen binnen de koopvaardij, bagger- en sleepvaart en de vermindering 

van werknemersbijdragen binnen de koopvaardij schommelt steeds rond 30-35 miljoen euro per jaar 

voor de Vlaamse begroting.  

Wanneer enkel en alleen gekeken wordt naar de loonkostenvermindering per werknemer is dit bijgevolg 

een kostelijke maatregel. Het gaat immers om een maatregel voor een relatief kleine groep van 

zeevarenden die de Vlaamse schatkist om en bij de 35 miljoen euro per jaar kost, een substantieel 

bedrag. De meeste bevraagden zijn het daar ook mee eens.  

Wanneer men echter de beleidsmaatregel in haar bredere context plaatst, wordt duidelijk dat de 

maatregelen ook een belangrijk deel indirecte tewerkstelling vrijwaren en genereren. Zo geeft de KBRV 

aan dat voor iedere werknemer binnen de baggersector tussen 1 en 4,5 werknemers werkzaam zijn 

binnen de walorganisatie; binnen de koopvaardij en sleepvaart ligt dit gemiddeld rond  0,2 personen.115 

De koopvaardij, sleepvaart-en baggersector hebben samen een omzet van 8.141 miljoen euro, wat een 

toegevoegde waarde betekend van 2.488 miljoen euro (2017).116  Het maritieme ecosysteem bestaat 

naast de rederijen, baggeraars en havens uit een hele reeks ondersteunende bedrijven die inspelen op 

alle noden die deze bedrijven hebben.  

 

6.3.6. Groot draagvlak voor de Vlaamse bijdrageverminderingen voor zeevarenden 

Alle bevraagden zien de Vlaamse sectorale doelgroepkortingen en verminderingen voor zeevarenden 

als een zeer relevante beleidsmaatregel. Er is consensus dat een aanpassing of uitholling van deze 

beleidsmaatregel ongewenste effecten zal ressorteren voor de sector. 

De belangrijkste bezorgdheid van de bevraagde sectoren, opvallend zowel langs werkgevers- als 

werknemerskant, heeft betrekking op het in stand houden van het internationaal 

concurrentievermogen van de Vlaamse scheepvaart. Die bezorgdheid is uiteraard gelinkt met de hevige 

concurrentie in deze open markten met soms “race-to-bottom’-eigenschappen. 

Een tweede, afgeleide bezorgdheid die bij de sectoren bestaat heeft betrekking op het behoud van de 

Vlaamse maritieme cluster: het behoud van hoogtechnologische kennis en werkgelegenheid, de 

mogelijkheid om binnen internationale bestuursorganen de lat hoog te leggen qua 

 
115 KBRV, Economic Impact Study Belgian Shipping Cluster: Update 2017, beschikbaar op: https://kbrv.be/wp-
content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf 
116 KBRV, Economic Impact Study Belgian Shipping Cluster: Update 2017, beschikbaar op: https://kbrv.be/wp-
content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf  

https://kbrv.be/wp-content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf
https://kbrv.be/wp-content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf
https://kbrv.be/wp-content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf
https://kbrv.be/wp-content/uploads/2018/01/Economic-Impact-Study-Update-2017.pdf
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arbeidsomstandigheden en milieuaspecten, alsook de controle over de cruciale toevoer- en 

uitvoerketen van goederen in Vlaanderen, België en Europa te behouden.  

Daarbij spelen ook strategische overwegingen een rol, die ook voor onze overheden niet onbelangrijk 

zijn. Verschillende interviewees gaven aan dat zonder de aanwezigheid van een Vlaamse maritieme 

cluster ons land afhankelijker zou worden van bv. Aziatische koopvaardij, baggeraars en zelfs loodsen of 

havenmanagement. Het loodswezen wordt door vele landen, ook in België, als een sector van nationaal 

strategisch belang beschouwd.  

Het behoud van een maritieme cluster, voldoende zeevarenden en een sterke Belgische vloot genereert 

ook indirecte tewerkstelling op het vasteland bij de walorganisaties, maar ook bij ondersteunende 

diensten. Deze ondersteunende bedrijven vestigen zich in grote mate rond de walorganisaties van de 

koopvaardij, bagger- en sleepvaart die instaan voor het management van de vloot, R&D, HR en 

financiële opvolging.  Ten slotte zijn er heel wat jobs bij overheden gekoppeld aan het beleid, de 

administratie en de controle van maritieme bedrijven. Een deel hiervan is niet verbonden aan de 

Belgische vloot of zeevarenden, maar is betrokken bij de controle van de schepen die havens aandoen 

in het algemeen. 

Toch zijn er ook een aantal mogelijkheden voor een betere aflijning van het toepassingsgebied van de 

maatregelen. Recentelijk vallen ook een aantal bedrijven onder de koopvaardij die geen historisch 

onderdeel van de Belgische koopvaardij vormen, maar ook gebruik kunnen maken van de Vlaamse 

vermindering en vrijstelling van werknemers- en werkgeversbijdragen. Eén van deze sectoren zijn 

bedrijven die luxejachten verhuren aan gefortuneerden. Het aandeel in vaartdagen dat de crew op 

dergelijke schepen vertegenwoordigt, bedraagt 0,64% van het totaal. Een tweede opkomende sector is 

deze van cruiseschepen. Het aandeel in het totale aantal vaartdagen van deze zeevarenden is 1,56%.  

Men kan zich sterk de vraag stellen of deze luxesegmenten binnen de koopvaardij aanspraak hoeven te 

maken op Vlaams belastinggeld via de Vlaamse sectorale doelgroepkortingen. In tegenstelling tot de 

koopvaardij dragen de segmenten weinig bij tot de strategische doelstellingen van de Vlaamse 

beleidsmaatregelen. 

 

6.3.7. Versnipperde bevoegdheden, weinig structureel overleg en geen geïntegreerde visie 

Het beleidskader voor deze sectoren is momenteel sterk verspreid over verschillende overheden en 

afdelingen heen. De FOD Mobiliteit en meebepaald het Directoraat-generaal Scheepvaart is 

verantwoordelijk voor het controleren van de scheepvaartreglementering. De FOD Financiën staat in 

voor het fiscaal kader, waaronder specifiek voor de koopvaardij, bagger- en sleepvaart, de tonnagetaks, 

de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en een aantal kleinere maatregelen zoals de 

vrijstelling van taks op meerwaarden gerealiseerd uit de verkoop van schepen, de investeringsdeducties 

en de versnelde afschrijving van schepen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is dan weer 

verantwoordelijk voor het registreren en controleren van sociale zekerheidsaangiften, de inning van 

bijdragen, enzoverder. Langs Vlaamse kant is het Departement Werk en Sociale Economie 

verantwoordelijk voor de budgettering van de sectorale doelgroepkorting. Uit interviews bleek dat er 

ook weinig coördinatie is tussen de verschillende beleidsniveaus en departementen. 

Het ontwikkelen van een overkoepelende beleidsvisie voor de Belgische maritieme sector dringt zich 

op, gekoppeld aan duidelijke objectieven en met nodige ondersteuning van overheidswege. Op termijn 

zou dit ook kunnen zorgen voor administratieve efficiëntiewinsten indien er een zekere mate van 
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centralisering plaatsvindt. Verder is het ook aangewezen om de sector beter in kaart te brengen om 

geformuleerde doelen zoals directe en indirecte werkgelegenheid te kunnen meten en verder op te 

volgen.  

 

6.3.8. Beperkte manoeuvreerruimte voor besparingen  

Uit bovenstaand vloeit onze belangrijke aanbeveling, namelijk dat het niet aangeraden is om 

verregaande besparingen door te voeren. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan dienen er 

maatregelen getroffen te worden van overheidswege om de meeste negatieve gevolgen van oneerlijke 

internationale concurrentie weg te werken. Het grootste risico is dan ook een massale uitvlagging, zoals 

in het verleden al gebeurde. De uitgevoerde benchmarking toonde aan dat verschillende Europese 

vergelijkbare stelsels in voege hebben. Afschaffing  of substantiële besparingen zouden Vlaamse reders 

doen uitvlaggen richting deze landen, of nog verder. Dat zou het risico in zich houden dat verschillende 

walorganisaties en ondersteunende diensten – goed voor een belangrijk deel van de tewerkstelling die 

binnen het algemeen fiscaal kader vallen – zich zouden hervestigen. 

Het is met andere woorden ook aanbevolen om gemeenschappelijke toekenningsvoorwaarden te 

ontwikkelen op Europees niveau, om zo intra-EU concurrentie te beperken tot kennis, R&D en innovatie, 

in plaats van te concurreren op vlak van loonkosten en dergelijke (race to the bottom). 
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Annex 1: Tewerkstellingscijfers 

Figuur 44: POOL leden 

 

Figuur 45: Aantal zeevarenden per type 

 

 

Figuur 46: Aantal zeevarenden per sector 
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Figuur 47: Vaartdagen per sector 

 

Figuur 48: Vaartdagen tegenover aantal schepen binnen de Belgische vloot 
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Figuur 49: Vaartdagen in functie van tonnage van de Belgische Vloot 
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Annex 2: Cijfers m.b.t. de Belgische vloot 
Figuur 50: Gemiddeld tonnage per type per land 

 

 

Figuur 51: Verdeling van de Belgische vloot naar type 
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Figuur 52: Historiek van de Deense vloot 

 

 

 

Figuur : Historiek van de Franse vloot 
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Figuur 53: Historiek van de Nederlandse vloot 

 

Figuur 54: Historiek van de Portugese vloot 

 

Figuur 55: Historiek van de vloot van Hong Kong 
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Figuur 56: Historiek van de vloot van Singapore 

 

Figuur 57: Historiek van de vloot van Liberia 
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Figuur 58: Historiek van de Panamese vloot 
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Figuur 59: Historiek van de Luxemburgse vloot 

 

Figuur : 5-years moving averages van de groei in nettotonage per land 
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