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De aarde warmt op. De wetenschappelijke besluiten daaromtrent zijn hoe langer hoe duidelijker en
worden bijna niet meer betwist. De klimaatverandering en de gevolgen ervan worden een hoogst
gewichtige uitdaging voor heel de wereld en vooral voor de westerse samenlevingen. Zij hebben
immers een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat zij aan de oorsprong liggen van het
ontwikkelingsmodel dat door het extensieve gebruik van de natuurlijke hulpbronnen de toestand
heeft voortgebracht waarin wij ons nu bevinden.
Meer in het algemeen is de bekommernis om het leefmilieu steeds belangrijker geworden: de
kwaliteit van water en lucht en de biodiversiteit zijn allemaal thema’s die een stijgend belang op de
beleidsagenda hebben ingenomen.
De huidige toestand van het leefmilieu en de bezorgdheid voor de toekomst zijn het gevolg van de
gedragingen van alle spelers, zowel ondernemingen als burgers. Het is te gemakkelijk – en
fundamenteel verkeerd – de fout te leggen bij de meest zichtbare vervuilers zoals
fabrieksschoorstenen die op een ongecontroleerde wijze schadelijke stoffen in de atmosfeer
blazen. Laten wij hierbij een punt vermelden waarop we later zullen terugkomen: in België daalt
voor de periode 1990-2006 de uitstoot van broeikasgassen van de industrie, maar stijgt hij voor het
vervoer en de woningen. Zich verplaatsen en zich verwarmen veroorzaakt CO2-uitstoot en
bepaalde wijzen van vervoer of verwarming zijn vanuit milieuoogpunt beduidend schadelijker dan
andere.
De huidige toestand is onder meer toe te schrijven aan het feit dat de marktdeelnemers, zowel de
individuen als de ondernemingen, hun beslissingen nemen op basis van prijzen die niet de factuur
integreren die zij – of die wij – opleggen aan de samenleving en aan de toekomstige generaties.
Deze factuur, die de economisten de « externe kosten » noemen, kan bijgevolg alleen maar hoger
oplopen.
Sinds vele jaren is de fiscaliteit al een van de instrumenten van het milieubeleid. Zij heeft zich
vanaf het einde van de jaren 80 in het debat gemengd en thans gaat er geen week voorbij zonder
dat er in de pers wordt geschreven over een « belasting op koolstof » of iets gelijkaardigs. Dat is
niet verwonderlijk wegens de stijgende bezorgdheid en ook – en zelfs vooral - omdat het fiscale
instrument samen met de verhandelbare uitstootrechten een instrument is dat het mogelijk maakt
de externe kosten in de prijzen op te nemen en de gedragingen van burgers en ondernemingen te
laten leiden door waarden die de lasten voor de samenleving en de toekomstige generaties
integreren.
Reeds in september 2006 tijdens de installatie van de Hoge Raad van Financiën in zijn nieuwe
samenstelling had de Heer Minister van Financiën de Afdeling gevraagd haar werkzaamheden met
betrekking tot de milieufiscaliteit voort te zetten, volgend op de aflevering in juli 2004 van een
eerste beschrijvend rapport, en hervormingsmogelijkheden inzake deze materie te overwegen.
Zoals door de Minister gewenst, heeft de Afdeling zich eerst geconcentreerd op het rapport
« Belasting op arbeid, werkgelegenheid en concurrentievermogen » dat in september 2007 werd
afgeleverd. In dat rapport werd bij wijze van bijlage de milieufiscaliteit reeds behandeld. De
milieufiscaliteit werd daar in aanmerking genomen als een van de mogelijke denksporen om de
gewenste verlaging van de fiscale en sociale heffingen op arbeid en de toen voorgestelde
maatregelen ter ondersteuning van het concurrentievermogen te financieren. Op het ogenblik dat
deze werkzaamheden met betrekking tot de milieufiscaliteit in eigenlijke zin werden aangevat,
heeft de Afdeling voor een inleidend gesprek een ontmoeting gehad met de Heer
Bernard CLERFAYT, Staatssecretaris bij Financiën, meer bepaald belast met de milieufiscaliteit.
Door het rapport als titel « Het belastingbeleid en het leefmilieu » te geven, heeft de Afdeling er
bewust voor gekozen het toepassingsgebied van dit rapport uit te breiden tot voorbij hetgeen men
algemeen verstaat onder milieufiscaliteit, namelijk de belastingen die gebaseerd zijn op een
fysische eenheid, of op een benaderende variabele ervan, van een goed dat een erkende
negatieve invloed op het leefmilieu heeft. De uitbreiding is tweeërlei van aard: zij betreft ten eerste
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de fiscale stimulansen die worden toegekend om milieuvriendelijk gedrag aan te moedigen. Er
wordt echter ook onderzocht in welke mate het algemene belastingstelsel zelf signalen voor
milieuonvriendelijk gedrag uitzendt.
Dit rapport bevat vier hoofdstukken. Het eerste vormt het denkkader van waaruit de
hervormingsvoorstellen werden uitgewerkt die in de andere drie hoofdstukken gedetailleerd
worden beschreven.
Er zijn vijf leidraden in het denkkader: de comparatieve voordelen van het fiscale instrument, het
gebruik ervan in België ten opzichte van de andere Europese landen, de bepaling van de na te
streven doelstelling, de verdeling van de bevoegdheden inzake belastingbeleid tussen de
verschillende beleidsniveaus en het budgettaire kader. In dit denkkader worden drie bijzondere
domeinen onderzocht: de belasting op energie, die op vervoer en die op de CO2-uitstoot in de
residentiële sector. In elk van die gevallen heeft de Afdeling de signalen onderzocht die het huidige
belastingstelsel uitzendt – met inbegrip van de milieudoeltreffendheid van bestaande stimulansen
– en stelt zij hervormingsoriëntaties voor. Die kunnen bestaan uit hetzij de opheffing van negatieve
signalen, hetzij de invoering van positieve signalen welke belastingen kunnen zijn die de externe
kosten integreren, maar ook stimuleringsmaatregelen voor milieuvriendelijk gedrag.
De Afdeling is er zich terdege van bewust dat bepaalde van de hieronder gedane voorstellen sterk
verankerde gewoonten en particuliere belangen in vraag stellen die vast en zeker verdedigd zullen
worden. De gewoonten waarvan sprake zijn net die welke ons in de huidige toestand hebben
gebracht. Hetzelfde geldt voor de vrijwaring van particuliere belangen. Het is tijd het algemene
belang, en vooral het belang van de toekomstige generaties, ervoor in de plaats te stellen.
De Afdeling maakt er geen aanspraak op het onderwerp volledig te hebben onderzocht, noch op
het niveau van de keuze van de thema’s, noch op dat van de ontwikkelde analyse. Wij hebben ons
ertoe beperkt voor drie specifieke domeinen, die echter bijzonder belangrijk zijn, te onderzoeken
hoe het fiscale instrument ingepast zou moeten worden in een milieubeleid dat België in staat stelt
zijn verplichtingen na te komen en aldus zijn bescheiden bijdrage te leveren tot een levenswijze die
milieuvriendelijker is en die met het welzijn van de toekomstige generaties rekening houdt.
Tussen mei 2008 en september 2009 heeft de Afdeling, onder het voorzitterschap van de
Heer Bernard JURION, 17 vergaderingen besteed aan de voorbereiding van dit Advies. De leden
van de Afdeling zijn: Bruno COLMANT, Lieven DENYS, Marleen MANNEKENS,
Herman MATTHIJS, Wim MOESEN, Christophe QUINTARD, Luc SIMAR, Véronique TAI,
Magali VERDONCK en Jan VERSCHOOTEN.
De Heer CLEMER heeft niet aan de werkzaamheden deelgenomen.
Het Secretariaat werd waargenomen door Jacques BAVEYE en Christian VALENDUC, met de
medewerking van hun collega’s van de Studiedienst van de FOD Financiën, in het bijzonder
Eddy DELODDERE, Samantha HAULOTTE en Geert VAN REYBROUCK.
Het rapport werd in het Frans opgesteld. De Nederlandse tekst is een vertaling.
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Samenvatting
De bezorgdheid om het leefmilieu is vandaag zeer groot geworden. Een van de redenen ervan is
de alsmaar meer overtuigende vaststelling van een klimaatverandering en van de gevolgen ervan
voor de komende generaties. De dringende noodzaak om nu te handelen wordt dikwijls
onderstreept, onder meer door de wetenschappelijke en andere internationale organisaties.
Andere milieuaspecten, zoals de kwaliteit van water en lucht alsook de biodiversiteit trekken meer
dan ooit de aandacht van de beleidsmakers.
De belasting komt naar voren als een van de voornaamste instrumenten van het leefmilieubeleid.
Zij heeft – samen met de verhandelbare emissierechten – de eigenschap om de prijzen te wijzigen
en erin de externe kosten te kunnen integreren. Deze meten de lasten die elke marktdeelnemer,
burger of onderneming, de maatschappij en de komende generaties oplegt wanneer zijn
beslissingen omtrent verplaatsing, huishoudelijk energieverbruik of productietechnieken enkel
worden genomen op basis van financiële informatie die door prijzen wordt aangebracht die deze
externe kosten slechts zeer onvolkomen integreren.
Dit rapport, met als titel « het belastingbeleid en het leefmilieu » heeft een breder gezichtsveld dan
de milieufiscaliteit in enge zin, zijnde de belastingen die gebaseerd zijn op fysische eenheden of
benaderende variabelen ervan van goederen die een erkende negatieve invloed op het leefmilieu
hebben. De verruiming is tweeërlei. Ten eerste onderzoekt het welke signalen het algemene
belastingstelsel naar de marktdeelnemers uitzendt: zijn er in de bestaande belastingstelsels al dan
niet bepalingen die schadelijk zijn voor het leefmilieu? Het rapport onderzoekt ook de fiscale
stimulansen die erop gericht zijn milieuvriendelijke gedragingen aan te moedigen.
Het eerste hoofdstuk van dit rapport beschrijft het denkkader van de Afdeling. Het gaat er in de
eerste plaats om de belastingen te plaatsen tussen de andere instrumenten van het milieubeleid,
de na te streven doelstelling, alsook het uitgangspunt en de institutionele context te omschrijven.
Op die grondslagen worden de oriëntaties van de hervorming gekozen, waarvan het
begrotingskader op het einde van het eerste hoofdstuk wordt geschetst.
Als economisch instrument heeft het fiscale instrument comparatieve voordelen
Omdat zij de prijzen corrigeren, maken de belastingen, net als de verhandelbare emissierechten,
deel uit van de economische instrumenten. De economische theorie kent hun talrijke voordelen toe
waaronder in de eerste plaats een doeltreffendheid die zowel statisch is wegens de opname van
de externe kosten in het marktevenwicht, als dynamisch wegens de blijvende aard van de
aansporing tot vermindering van deze externe kosten. Wanneer zij aldus ontworpen is – men
spreekt dan van een pigouviaanse belasting – heeft de milieubelasting de eigenschap
overheidsontvangsten op te leveren zonder welvaartsverlies: de activiteiten die zij op individueel
vlak onrendabel maakt, zijn die welke rendabel waren op individueel vlak zonder dat op collectief
vlak te zijn.
De Afdeling is van mening dat de economische instrumenten een aantal voordelen bieden ten
opzichte van de reglementerende instrumenten: zij zijn in het algemeen zowel op statisch als op
dynamisch vlak doeltreffender. Het is dus aangewezen er zoveel mogelijk gebruik van te maken.
De toepasselijkheid van de economische instrumenten steunt op de kennis van de externe kosten.
Deze kennis blijft omgeven met onzekerheden maar men beschikt over voldoende betrouwbare
gegevens die een richting en orde van grootte aangeven. Dit algemene beginsel van voorkeur voor
economische instrumenten moet worden gemoduleerd naargelang de bijzondere omstandigheden.

6
Rekening houdend met de respectieve voordelen van de fiscaliteit en de verhandelbare
vergunningen, geeft de Afdeling de voorkeur aan het fiscale instrument voor beleidsmaatregelen
die de gezinnen betreffen of een zeer groot aantal kleine ondernemingen, zoals die met betrekking
tot het vervoer over de weg of de vervuiling die voortkomt uit het huishoudelijke gebruik van
energie en meent zij dat, in de veronderstelling van een effectief werkende markt, de
verhandelbare vergunningen een aangewezen instrument kunnen zijn voor de grote
ondernemingen.
Voorrang aan de allocatieve doelstelling, zonder het concurrentievermogen of de herverdeling te
verwaarlozen
De Afdeling is van mening dat de eerste doelstelling van allocatieve aard moet zijn: de
milieufiscaliteit moet als eerste doelstelling hebben zoveel mogelijk de externe kosten te integreren
in de productie- en verbruiksbeslissingen van de marktdeelnemers. De keuze voor de allocatieve
doelstelling kan een positieve invloed hebben op de aanvaardbaarheid van de belastingen. Zij gaat
immers gepaard met een uitdrukkelijke milieumotivatie. Die maakt het mogelijk dat de belasting
door de bevolking als positiever wordt ervaren dan een bijkomende belasting die enkel voor
budgettaire doeleinden wordt geheven. De voorrang die wordt toegekend aan de allocatieve
doelstelling heeft eveneens tot gevolg dat het gebruik van het fiscale instrument om
milieuvriendelijke gedragingen aan te moedigen (milieusubsidies) een « second best »-oplossing
is.
Doelstellingsconflicten zijn onvermijdelijk. Door de voorkeur te geven aan de allocatieve
doelstelling, dient de Afdeling dus de conflicten met andere doelstellingen, waaronder het
concurrentievermogen en de billijkheid, te behandelen.
De concurrentieproblemen die de invoering van een milieufiscaliteit met zich mee kan brengen, zijn
sectoraal van aard en stellen zich hoofdzakelijk op korte termijn. In dat tijdsperspectief is de beste
oplossing een gecoördineerde actie op het niveau van de Europese Unie, eventueel met
aanpassingen aan de grenzen. Indien dergelijke gecoördineerde acties niet mogelijk zijn, is de
Afdeling van mening dat vrijstellingen en tariefverlagingen zoveel mogelijk moeten worden
vermeden. Dit standpunt vloeit logischerwijs voort uit de voorrang die gegeven wordt aan de
allocatieve doelstelling en de Afdeling spreekt dus haar voorkeur uit voor een compensatie door de
vermindering van fiscale of sociale heffingen die geen verband houden met de CO2-uitstoot. De
keuze tussen deze heffingen zou moeten worden gemaakt met het oog op de maximalisatie van
de collectieve welvaart. De sectorale herverdelingen die eruit kunnen voortvloeien zijn slechts de
vertaling van de allocatieve doelstellingen waaraan de Afdeling de voorkeur wenst te geven. Op
langere termijn is de invoering van de milieufiscaliteit een aansporing tot de ontwikkeling van nietvervuilende technologieën welke het mogelijk maken leefmilieu en concurrentievermogen te
verzoenen.
De voorrang die wordt gegeven aan de allocatieve doelstelling neemt niet de noodzaak weg na te
denken over de negatieve sociale gevolgen van de overwogen hervormingen van de
milieufiscaliteit. Er dient rekening te worden gehouden met zowel de problemen die voortvloeien uit
de verdeling van de belasting als met die welke voortkomen uit de verschillende mogelijkheden –
naargelang het inkomen – om de investeringen te verrichten om de belasting te vermijden. Dat is
des te noodzakelijker omdat de negatieve sociale gevolgen een belangrijke politieke hindernis
kunnen zijn voor de goedkeuring van de hervorming. De Afdeling is van mening dat de negatieve
sociale gevolgen niet tegemoet getreden moeten worden door de huishoudens met lage inkomens
vrij te stellen maar door ze te compenseren. Dit algemene beginsel moet voor elk
hervormingsvoorstel met een negatieve sociale invloed in specifieke toepassingswijzen worden
omgezet, rekening houdend met de verdeling van de oorspronkelijke effecten, met de doelstelling
die men wenst te bereiken en met de gedragswijzingen die als gevolg daarvan worden gewenst.
De toepassingswijzen van de openbare steunmaatregelen voor energiebesparende investeringen
moeten op een niet-regressieve wijze worden vastgelegd, zowel in termen van toegankelijkheid als
van nettowinst voor de begunstigde.
De keuze voor de allocatieve doelstelling leidt ertoe de milieubelastingen voorrang te geven op de
milieusubsidies. Laatstgenoemde integreren de externe kosten immers niet en passen het beginsel
« de vervuiler betaalt » niet rechtstreeks toe. Terwijl de milieubelasting overheidsontvangsten
oplevert zonder welvaartsverlies, moet de milieusubsidie worden gefinancierd door belastingen die
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welvaartsverlies veroorzaken. Bovendien beloont de milieusubsidie niet degenen die het
aangemoedigde gedrag van te voren hebben betoond, wat de milieubelasting wel doet door ze de
facto ervan vrij te stellen.
Wat is het uitgangspunt?
De ontvangsten uit milieufiscaliteit zijn in België laag in vergelijking met de andere Europese
landen. In 2006 zijn wij in het klassement van de Europese landen op basis van de ontvangsten uit
milieufiscaliteit uitgedrukt als % van het bbp, 22e op 27. Vooral op het gebied van de belastingen
op energie scoort België slecht, met een 25e plaats op 27. Daaruit vloeit logischerwijze voor België
een impliciete aanslagvoet op energie voort die duidelijk onder het Europese gemiddelde ligt.
Het institutionele kader
De keuze van de oriëntaties van de hervorming moet ook met het institutionele kader rekening
houden. De Afdeling heeft de volledig gewestelijke en lokale aangelegenheden buiten
beschouwing gelaten en heeft domeinen in aanmerking genomen waarin de federale overheid nog
een rol speelt. Merken wij in dat verband op dat zij voor de supranationale instanties de enige
gesprekspartner is met betrekking tot de verbintenissen die door België zijn aangegaan.
Budgettair kader
De laatste afdeling van het eerste hoofdstuk behandelt het budgettaire kader. De Afdeling neemt
afstand van een budgettair neutrale combinatie van belastingen en stimulansen die een te groot
gewicht zou geven aan « second best »-instrumenten (de milieusubsidies), geen structurele
budgettaire neutraliteit garandeert en die de voordelen van een dubbel dividend afwendt.
Deze voordelen kunnen wel worden verkregen door een hervorming die de budgettaire neutraliteit
verzekert op het niveau van het geheel van de heffingen: de ontvangsten uit milieufiscaliteit gaan
dan gepaard met de verlaging van andere belastingen. De Afdeling had reeds in haar rapport van
2007 voorgesteld de wenselijke vermindering van de belasting op arbeid te financieren door een
gedeeltelijke verschuiving naar de milieufiscaliteit.
Deze keuze verhoogt de totale welvaart maar noodzaakt ertoe het fiscale instrument en niet de
overheidsuitgaven te gebruiken om aan doelstellingsconflicten het hoofd te bieden. Indien toch zou
verkozen worden om in bepaalde gevallen via rechtstreekse steun te handelen, dan zou dit een
nettostijging van de verplichte heffingsvoet tot gevolg hebben. De Afdeling is zich bewust van de
politieke betekenis van een dergelijke stijging maar is van mening dat aan het welzijnscriterium
voorrang moet worden gegeven en dat vanuit dat oogpunt een samenhangend geheel van
overheidsontvangsten en –uitgaven een geldige optie is, zelfs indien die leidt tot een lichte stijging
van de verplichte heffingsvoet.
In de huidige budgettaire context, is het niet uitgesloten dat men moet besluiten tot een verhoging
van de fiscale druk. Binnen een dergelijk scenario zou de milieufiscaliteit daar kunnen toe
bijdragen en zou men dus afstand doen van de budgettaire neutraliteit. Het is nochtans uiterst
belangrijk dat de budgettaire bekommernissen de voorgestelde hervormingen niet van hun eerste
doelstelling afleiden die van allocatieve aard is en dat moet blijven.
Keuze van de werkthema’s
De Afdeling heeft drie werkthema’s in aanmerking genomen: de belasting op energie, de
problematiek van het vervoer en die van de residentiële sector. Deze keuze wordt gemotiveerd
door hun belang op milieuvlak. De Afdeling heeft andere thema’s die, alhoewel zij vanuit
milieuoogpunt belangrijk zijn, uitsluitend gewestelijke bevoegdheden betreffen, buiten
beschouwing gelaten. Voor de behandelde thema’s richt het onderzoek zich voornamelijk op hun
bijdrage tot de CO2-uitstoot.
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Belasting op energie: in welke zin is deze lager in België?
Wij hebben reeds opgemerkt dat de impliciete aanslagvoet op energie in België betrekkelijk laag is,
zowel ten opzichte van de buurlanden als ten opzichte van het Europese gemiddelde. Deze
impliciete aanslagvoet hangt af van de nominale aanslagvoeten van de verschillende
energiedragers, de vrijstellingen en de energiemix. Het is mogelijk de internationale vergelijking uit
te diepen voor de eerste twee van deze drie verklarende factoren en de Afdeling heeft daartoe als
vergelijkingspunten de buurlanden enerzijds en de Scandinavische landen anderzijds genomen.
De vergelijking van de nominale aanslagvoeten met de buurlanden levert duidelijk een belangrijke
verklarende factor op voor de verschillen in impliciete aanslagvoet: Met uitzondering van
Luxemburg hebben de buurlanden hogere en soms duidelijk hogere accijnstarieven. De
vergelijking van de vrijstellingen is delicater maar niets geeft aan dat de buurlanden minder gebruik
maken van vrijstellingen dan België. Het besluit dat volgt uit de vergelijking van de aanslagvoeten,
geldt eveneens voor de eindprijzen van de olieproducten, doch is minder duidelijk voor elektriciteit.
Gedurende de laatste jaren komt het merendeel van de accijnstariefwijzigingen voort uit het kliken omgekeerde kliksysteem. Deze systemen werden afzonderlijk ingevoerd en niet als twee luiken
van een symmetrisch geacht systeem. De studie van de toepassing ervan toont aan dat de
variaties van de accijnzen bijzonder klein zijn ten opzichte van de variaties van de prijzen. De
budgettaire opbrengst is globaal genomen positief, wegens de asymmetrie van de twee
mechanismen en de invloed van de Europese minimumtarieven. Het lijkt er sterk op dat de
invoering van het kliksysteem in de eerste plaats een budgettaire motivatie had. De context van
olieprijsdalingen maakte de operatie « pijnloos » (fiscale illusie), wat het aansturingseffect ervan
echter verminderde. Het omgekeerde kliksysteem is er als een compensatie gekomen. In zijn
huidige toepassingswijze is het dubbele mechanisme dus geen doeltreffende stabilisator van de
prijzen. De terugbetalingen voor professionele diesel beantwoorden eerder aan een doelstelling
van sectorale steun doch de impact ervan was eveneens beperkt ten opzichte van de
prijsschommelingen. Dit beleid druist in tegen de allocatieve doelstelling.
De omzetting van de bestaande fiscaliteit naar «CO2-belastingequivalent » levert een belangrijke
vaststelling op: de huidige hiërarchie van de belastingen per ton CO2 komt niet overeen met die
van de uitstootfactoren.
De juiste prijs van koolstof bepalen
Dit is het uitgangspunt. Wij staan voor de noodzaak aan koolstof een dergelijke prijs te geven dat
de hieruit voortvloeiende gedragswijzigingen het ons mogelijk maken de doelstellingen inzake
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te bereiken. De Afdeling heeft haar oriëntatie
voor de hervorming geijkt op het energie- en klimaatpakket dat op 12 december 2008 door de
Europese Raad werd goedgekeurd. Daarvan neemt zij, als centraal scenario, over dat een bedrag
van 30 euro per ton moet worden gevoegd bij de prijs van koolstof – welke thans nul is, afgezien
van de markt van verhandelbare emissierechten -. Deze stijging kan op verschillende wijze worden
doorgevoerd. De Afdeling is van mening dat de accijnzen het geschikte instrument zijn, behalve
voor de motorbrandstoffen en dus het wegvervoer. Voor die uitzondering zijn er twee argumenten:
het wegvervoer veroorzaakt andere externe kosten die niet op het leefmilieu betrekking hebben en
de kilometerheffing kan een beter geschikt instrument zijn.
Afgezien van de motorbrandstoffen, bedragen de accijnzen thans gemiddeld 6 euro per ton
uitgestoten CO2, en een prijs van koolstof gelijk aan nul. De verschillen rond dat gemiddelde
weerspiegelen niet de uitstootfactoren. De Afdeling stelt voor een bedrag van 30 euro per ton
uitgestoten CO2 eraan toe te voegen.. Tevens stelt zij voor de accijnsverschillen te nivelleren
omdat zij geen verschillen in CO2-uitstoot weerspiegelen. Door deze twee doelstellingen te
combineren, zou de totale belasting overeenkomen met 36 euro per ton CO2. De Afdeling is van
mening dat de ondernemingen die deelnemen aan het Europese stelsel van de handel in
broeikasemissierechten buiten de toepassing van deze hervorming gelaten moeten worden. Dit
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geldt ook voor de ondernemingen die brancheakkoorden hebben afgesloten, althans voor de
resterende looptijd. Evenzo is het niet aangewezen de hervorming toe te passen op sectoren die
binnenkort toetreden tot de handel in broeikasemissierechten: dat is onder meer het geval voor de
luchtvaart.
In de veronderstelling van een statische berekening, zou de begrotingsopbrengst 0,4 bbp-punten
bedragen. Op korte termijn zou zij dicht bij dat niveau moeten blijven, wegens de lage
prijselasticiteit van de vraag op zulk tijdsbestek.
Correcte prijs van koolstof, concurrentievermogen en herverdeling
De Afdeling heeft onderzocht in welke mate de na te streven doelstelling problemen zou stellen
inzake concurrentievermogen en billijke verdeling van de belasting. Het probleem van het
concurrentievermogen is betrekkelijk beperkt omdat de hervorming geen betrekking heeft op de
ondernemingen die aan de handel in broeikasemissierechten deelnemen en evenmin op de
ondernemingen – waaronder zich logischerwijze de grote energieverbruikers zouden moeten
bevinden – die brancheakkoorden hebben afgesloten. Men kan ramen dat de bijkomende last voor
de sectoren die betrokken blijven, in de orde van grootte van 1,6% van de toegevoegde waarde
ligt. Als men van mening is dat compenserende maatregelen nodig zijn, mogen deze niet raken
aan het prijssignaal en moeten zij dus elk evenredig verband met de bijkomende last vermijden.
Een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid is een optie die in andere
studies reeds ruimschoots werd onderzocht.
Wat de huishoudens betreft, zal de door de Afdeling voorgestelde hervorming de energiefactuur
verhogen, vooral voor degenen die zich met huisbrandolie verwarmen. De Afdeling is van mening
dat, in elk geval op korte termijn, dit niveaueffect gecompenseerd moet worden. Zij beveelt
compensaties aan die los staan van het daadwerkelijke verbruik maar die verschillend zijn
naargelang de energiedrager. De keuze van de verwarmingswijze is in elk geval op korte termijn
een beperking. De compensaties moeten gericht zijn op de lage inkomens. Rekening houdend met
deze doelgerichtheid, is de Afdeling van mening dat een energiecheque het meest geschikte
middel is: het fiscale instrument is niet het meest geëigende om zonder vertraging onbemiddelde
personen of personen met een laag inkomen te compenseren. De Afdeling meent dat het
prijssignaal daarentegen behouden moet worden en dat de tarieven niet gedifferentieerd moeten
worden volgens het inkomen.
Vervoer: het overwicht van het wegvervoer en de gevolgen ervan
Mobiliteit is noodzakelijk voor economische activiteit. Zij veroorzaakt echter ook aanzienlijke
externe kosten, waarvan de milieukosten slechts een deel zijn. Het is dus bijzonder belangrijk dat
zij aldus wordt georganiseerd dat de externe kosten zoveel mogelijk geïntegreerd worden. Dat is
des te noodzakelijker omdat de CO2-uitstoot die door het vervoer wordt veroorzaakt, in de periode
1991-2006 gestegen is.
Onder de verschillende vervoerswijzen blijft het wegvervoer overwegend, zowel voor goederen- als
voor reizigersvervoer. In de periode 1999-2007 stelt men nochtans een lichte afkalving vast van
zijn marktaandeel op het niveau van de gepresteerde tonkilometers. Voor het goederenvervoer
merkt men bij het aantal gepresteerde tonkilometers in die periode ook een sterke stijging van het
aandeel van de doorvoer zonder overlading. Wat het reizigersvervoer betreft, blijft de
personenauto overheersend voor alle soorten verplaatsingen maar verliest hij in de periode 20052008 voor het woon-werkverkeer marktaandelen ten voordele van het openbaar vervoer. De
impact van het wegvervoer op het leefmilieu is verslechterd door een belangrijke verdieseling van
het wagenpark, wat een Belgische bijzonderheid is.
Externe kosten en fiscaliteit van het vervoer
In die omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de externe kosten van het vervoer aanzienlijk
zijn. Zij zijn hoger dan de belasting op het vervoer, zelfs als men die ruim (met inbegrip van de btw)
en de externe kosten strikt definieert (zonder ongevallen). De enige uitzondering op die vaststelling
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betreft het gebruik van de personenauto tijdens de daluren. In dat geval zijn de belastingen hoger
dan de marginale externe kosten. Volgens de vooruitzichten bij ongewijzigd beleid zou deze
bijzonderheid echter vrij snel verdwijnen en zullen, bij ongewijzigde fiscaliteit, de belastingen dus in
alle gevallen lager zijn dan de marginale externe kosten.
Uitgedrukt in % van het bbp, zijn de belastingontvangsten op vervoer, zonder de belasting op
motorbrandstoffen, lager dan het Europese gemiddelde, doch in mindere mate dan voor de
belastingen op energie. Op kwalitatief vlak houden zij slechts zeer marginaal rekening met factoren
die de externe kosten bepalen, behalve in het geval van het eurovignet.
Zoals bij het begin van dit rapport werd vermeld, heeft de Afdeling het nodig geacht tevens te
onderzoeken in welke mate het bestaande belastingstelsel signalen uitzendt die schadelijk zijn
voor het leefmilieu. Er werd bijgevolg bijzondere aandacht besteed aan de toepassingswijzen van
de aftrek van vervoerskosten. Onder de positieve signalen dienen de modulatie van de aftrek van
autokosten naargelang de CO2-uitstoot en de stimulansen voor het gebruik van het openbaar
vervoer voor het woon-werkverkeer te worden vermeld. De toekenning van een vrijstelling van de
tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten buiten openbaar vervoer, is daarentegen een
negatief signaal. Het meest negatieve signaal komt voort uit het belastingstelsel van de
bedrijfswagens en de tankkaarten. Het aantrekkelijke belastingstelsel dat de bedrijfswagen ten
opzichte van de lonen geniet, heeft vanuit milieuoogpunt zeer aanzienlijke gevolgen: indien de
gebruiker ook een tankkaart heeft, is de marginale kost van een bijkomende kilometer gelijk aan
nul. Recent onderzoek bevestigt dat deze aansporing leidt tot een intenser gebruik van het
voertuig.
De Afdeling heeft ook het belastingstelsel van schone wagens onderzocht. Alhoewel het in de
richting van een milieuvriendelijke fiscaliteit gaat, is dat tegen de prijs van een aanzienlijk
buitenkanseffect, vooral voor de eerste jaren waarin de maatregel werd toegepast. De budgettaire
kost per ton vermeden CO2 is bijzonder hoog, vooral voor de auto’s die tussen 105 en 115 g
CO2/km uitstoten.
Naar een integratie van de externe kosten
In het licht van dit onderzoek en deze beoordeling beveelt de Afdeling een omvangrijke en
samenhangende beleidsactie inzake het vervoer aan. De Afdeling is van mening dat geleidelijk
moet worden gewerkt naar de afschaffing van het bijzondere belastingstelsel van de
bedrijfswagens en dat de belasting van het voordeel van alle aard afgestemd wordt op die van de
lonen, zowel in hoofde van de werkgever als van de werknemer. Hetzelfde beginsel is van
toepassing op de tankkaarten. Op economisch vlak is de toekenning van een voordelig
belastingstelsel aan een voordeel bovenop het loon dat geconcentreerd is bij de hoge inkomens
noch doeltreffend, noch billijk. Zoals hierboven aangegeven; zijn de milieugevolgen van deze
praktijk bijzonder schadelijk. Het argument van de invloed op de automobielnijverheid moet worden
beoordeeld rekening houdend met haar verantwoordelijkheden voor de CO2-uitstoot en de
weerslag op de werkgelegenheid moet in zijn totaliteit worden beoordeeld, rekening houdend met
de herverdeling tussen vervoerswijzen die de benadering die door de Afdeling wordt aanbevolen,
met zich zal meebrengen.
Wat het woon-werkverkeer betreft, beveelt de Afdeling aan: (a) niet terug te komen op het beginsel
van de aftrek van die kosten, welke uitgaven ten laste van de werknemers zijn, (b) de voordelen te
behouden die werden toegekend voor het gebruik van de minst vervuilende vervoerswijzen,
alsmede een gradatie in te voeren tussen het openbaar vervoer en carpooling en (c) de voordelen
af te schaffen die toegekend worden zonder dat gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer
of vormen van zachte mobiliteit.
De Afdeling beveelt tevens aan het fiscale voordeel van schone auto’s te beperken tot die welke
minder dan 105 g CO2/km uitstoten, teneinde het buitenkanseffect te verminderen en de
begrotingskost van een vermeden ton CO2 te verminderen.
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Wat de belastingen op voertuigen betreft, beveelt de Afdeling aan, ze dusdanig op te vatten dat de
aankoop van de meest milieuvriendelijke voertuigen begunstigd wordt. Een mogelijke benadering
bestaat erin ze te moduleren volgens de ecoscore en de aard van de motor. Deze modulatie mag
niet leiden tot de toekenning van bonussen.
Wat het voertuiggebruik betreft, heeft de Afdeling in het tweede hoofdstuk de algemene integratie
van de externe kosten in de motorbrandstoffen ter zijde geschoven. De Afdeling is van mening dat
een kilometerheffing een veel geschikter instrument is: zij wordt daar geheven waar de hinder
veroorzaakt wordt, wat niet noodzakelijk het geval is bij de belasting op motorbrandstoffen omdat
die in het buitenland aangekocht kunnen worden. Dit argument is bijzonder relevant voor het
goederenvervoer omdat het transitverkeer, dat sterk in belang toeneemt, zeer waarschijnlijk aan de
opname van de externe kosten zou ontsnappen indien die via de brandstofprijzen zou geschieden.
Bovendien behandelt de kilometerheffing de nationale en buitenlandse vervoerders op dezelfde
wijze en ontwijkt zij dus het probleem van het concurrentievermogen. Een ander argument ten
gunste van de kilometerheffing is de mogelijkheid ze te moduleren naargelang de relevante
kenmerken van het voertuig en een onderscheid te maken tussen piek- en daluren. Omdat deze
belasting de CO2-uitstoot zou integreren, is het niet meer nodig de aftrekbaarheid van de
vervoerskosten op basis van die parameter te beperken en kan men teruggaan naar een
algemene aftrekbaarheid van 75%.
De Afdeling is er zich degelijk van bewust dat de invoering van een dergelijke kilometerheffing voor
het personenvervoer moeilijker te verwezenlijken is. Nochtans zouden de technologische
ontwikkelingen haar in een vrij nabije toekomst uitvoerbaar moeten maken tegen een redelijke
kost. Op korte termijn zou een tussenoplossing erin bestaan de belasting op motorbrandstoffen te
verhogen met het behoud van een onderscheid tussen private en professionele diesel en de
problematiek van de opstoppingen aan te pakken in het kader van een ruimer mobiliteitsbeleid dat
het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigt.
De residentiële sector: te verbeteren energieprestaties
Het Belgische woningpark is vrij oud: meer dan een derde van de woningen dateert van vóór 1945
en slechts een derde van na 1991. In Brussel en Wallonië zijn de woningen het oudst. De
ouderdom van het woningpark maakt de isolatiegraad in ruime mate afhankelijk van
renovatiewerken. Wat de isolatiegraad van de woningen betreft, is dubbele beglazing wijd
verspreid, maar muur- en vloerisolatie zijn zeldzaam. Dakisolatie is vrij verspreid in Vlaanderen. In
haar laatste milieuonderzoek van België stelt de OESO dat ons woningpark dikwijls een matige
energieprestatie heeft.
De onroerende fiscaliteit houdt geen rekening met milieuaspecten. Dat geldt voor de verschillende
elementen waaruit zij bestaat, of het nu gaat om de belastingen bij de aankoop, het bezit of op de
inkomsten die het onroerende patrimonium voortbrengen of de belastingstimulansen die de
verwerving van eigendom aanmoedigen. Naast het algemene stelsel van de onroerende fiscaliteit
ontwikkelden zich specifieke stimulansen voor de energiebesparende uitgaven. Deze fiscale
uitgave is in enkele jaren een van de belangrijkste geworden na die met betrekking tot het
woonhuis en tot het langetermijnsparen. Alhoewel dat de vertaling is van een bewustmaking van
de bevolking voor de noodzaak van energiebesparing, ontslaat het ons geenszins – in tegendeel –
van een onderzoek van de milieudoeltreffendheid van deze maatregel.
Het onderzoek van het geheel van belastingstimulansen met betrekking tot woningen toont in de
eerste plaats een probleem van samenhang aan. Wanneer men het geheel van het
belastingstelsel beschouwt, stelt men vast dat de externe kosten niet in de belasting op energie
zijn opgenomen, dat men de eigendomsverwerving aanmoedigt zonder rekening te houden met de
energieprestatie van de woning en dat men vervolgens – zowel via fiscale steunmaatregelen als
via rechtstreekse gewestelijke steun – energiebesparende investeringen subsidieert. Deze
handelwijze is waarschijnlijk een van de duurste manieren om de externe kosten te verminderen.
Omgekeerd levert de opname van de externe kosten in de energiedragers, zoals de Afdeling
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hierboven voorstelt, bijkomende belastingontvangsten op en verhoogt zij de private – dat wil
zeggen zonder overheidssteun – rendabiliteit van energiebesparende investeringen.
Het onderzoek van de bestaande stimulansen toont bovendien een probleem van hiërarchie aan.
De acties met de hoogste steungraad zijn niet noodzakelijk die welke de grootste
milieudoeltreffendheid hebben. Integendeel, de maatregelen die het meeste effect hebben op de
energieprestatie van de woning komen niet in aanmerking voor fiscale steun of komen slechts
sinds kort en tijdelijk ervoor in aanmerking in het kader van het herstelplan, terwijl minder
performante maatregelen zwaar gesubsidieerd worden. Bijna als anekdote: de opname van het
onderhoud van stookketels in de lijst van de uitgaven die in aanmerking komen, heeft alle
kenmerken van de verspilling van overheidsgeld: men moedigt aan iets te doen dat omzeggens
verplicht is, de milieudoeltreffendheid is zeer beperkt en het belastingvoordeel werd ten minste
gedeeltelijk ingepalmd door de dienstverleners in de vorm van prijsverhogingen. Aan het andere
uiterste van de verbeteringen van energieprestaties is de keuze voor een passiefhuis bij de bouw
van een woning een investering die rendabel is zonder overheidssteun, hetgeen deze steun
overbodig maakt.
Zoals inzake vervoer zijn de hervormingsvoorstellen van de Afdeling een geheel waarvan het
opsplitsen de samenhang zou wegnemen. Deze voorstellen steunen in de eerste plaats op de
integratie van de externe kosten in de prijzen van de verschillende energiedragers. Op de
onroerendgoedmarkt voegt de Afdeling bij dit eerste prijssignaal een ander. De Afdeling beveelt
aan niet alleen het energiecertificaat maar ook de energie-audit verplicht te maken voor alle
transacties op de secundaire markt en van het eerste een verplichte bijlage voor elk huurcontract
op de private huurmarkt te maken. Deze maatregelen hebben een dubbel doel: ten eerste beogen
zij een betere informatie te waarborgen voor de contractsluitende partijen omtrent de
energieprestatie van de woning die zij wensen aan te kopen, te verkopen, te huren of te verhuren.
Aldus zou de marktprijs logischerwijze een toe- of afslag moeten integreren, die een tweede
prijssignaal ten gunste van de integratie van de externe kosten vormt. De voorgestelde maatregel
is in zekere zin een bonus/malus waarvan de vastlegging aan de markt wordt overgelaten.
Benevens deze twee wijzen van integratie van de externe kosten in de prijzen, beveelt de Afdeling
voor nieuwe woongebouwen het voortzetten van het normenbeleid aan. De belastingstimulansen
worden dan logischerwijze beperkt tot de bestaande woningen en de Afdeling is van mening dat zij
vanuit milieuoogpunt slechts gerechtvaardigd zijn in de mate waarin zij uitgaven betreffen die
vanuit collectief oogpunt gewenst zijn en zonder de stimulansen niet zouden geschieden Dat
betekent dat een investering die zonder overheidssteun rendabel is – in een context waar de
externe kosten in de prijzen opgenomen zijn – geen steun meer behoeft. De overheden moeten
eveneens de instrumenten ontwikkelen die de huishoudens met een laag inkomen in staat stellen
de financiële obstakels op te ruimen die hen beletten energiebesparende investeringen te doen.
De aangewezen instrumenten zijn van niet-fiscale aard (financieringsfaciliteiten, derde betaler).
Om ten uitvoer gelegd te worden, vereist dit beleid een hoge mate van informatie van de burgers.
Wij staan voorzeker nog niet zo ver. De Afdeling is nochtans van mening dat de informatie
verbeterd moet worden en onvolkomen informatie niet gecompenseerd mag worden door fiscale
steunmaatregelen waarover men zich in elk geval ook moet informeren. Zij beveelt ook aan dat de
steunmaatregelen zouden worden toegekend volgens de orde van voorrang die door de energieaudits verstrekt worden.
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De Afdeling is er zich terdege van bewust dat sommige van deze aanbevelingen sterk verankerde
gewoonten en particuliere belangen in vraag stellen die vast en zeker verdedigd zullen worden. De
gewoonten waarvan sprake zijn net die welke ons in de huidige toestand hebben gebracht.
Hetzelfde geldt voor de vrijwaring van particuliere belangen. Het is tijd het algemene belang, en
vooral dat van de komende generaties, ervoor in de plaats te stellen.
De Afdeling maakt er geen aanspraak op het onderwerp volledig te hebben onderzocht, noch op
het niveau van de keuze van de thema’s, noch op dat van de ontwikkelde analyse. Het oogpunt
van het onderzoek betrof voornamelijk de CO2-uitstoot. Andere soorten uitstoot – waaronder het
bijzondere geval van de dieselauto’s – werden niet behandeld. Wat de domeinen betreft die wel in
aanmerking werden genomen hebben wij ons ertoe beperkt voor drie specifieke domeinen, die
echter bijzonder belangrijk zijn, te onderzoeken hoe het fiscale instrument ingepast zou moeten
worden in een milieubeleid dat België in staat stelt zijn internationale verbintenissen na te komen
en aldus zijn bescheiden bijdrage te leveren tot een levenswijze die milieuvriendelijker is en die
met het welzijn van de toekomstige generaties rekening houdt.
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Hoofdstuk 1
Het denkkader
Dit eerste hoofdstuk beschrijft het denkkader van het rapport.
Eerst moet worden verduidelijkt wat onder milieufiscaliteit wordt verstaan en welke rol de fiscaliteit
kan spelen in het milieubeleid: zij is niet het enige beschikbare instrument en het is wenselijk eerst
te onderzoeken op welke domeinen zij een comparatief voordeel heeft op andere instrumenten en,
in omgekeerde zin, op welke domeinen het fiscale instrument minder aangewezen lijkt. Het begrip
externe kosten staat centraal in die problematiek en het verdient daarbij uitdrukkelijk omschreven
te worden.
Nadat de plaats van de fiscaliteit in de policy mix aldus verduidelijkt werd, dient vervolgens de na
te streven doelstelling te worden bepaald. Zoals hieronder wordt uitgelegd, is de prioritaire
doelstelling van allocatieve aard. Door deze keuze te maken, is de Afdeling er zich terdege van
bewust dat de eruit voortvloeiende aanbevelingen in conflict kunnen treden met andere
sociaaleconomische doelstellingen, waaronder het concurrentievermogen en de herverdeling: dit
eerste hoofdstuk zal ook gaan over hoe conflicten tussen doelstellingen behandeld worden.
Eenmaal de doelstelling verduidelijkt is, stelt zich de vraag over het « hoe »: het gaat erover
verschillende opties voor het gebruik van het fiscale instrument te bespreken.
In de tweede afdeling wordt de stand van zaken opgemaakt over het gebruik van de
milieufiscaliteit in Europa. Daarna wordt het institutionele kader besproken. Daar dient immers
rekening mee te worden gehouden om de werkthema’s van de Afdeling vast te leggen. Deze
worden voorgesteld in de vierde afdeling. De vijfde en laatste afdeling gaat over het budgettaire
kader van een « groene belastinghervorming ».

1.

De fiscaliteit binnen de policy mix op milieuvlak

1.1.

Wat wordt concreet onder milieufiscaliteit verstaan?

Het begrip milieufiscaliteit kan vrij vaag lijken: het omvat in de courante discussies enerzijds
recente belastingen, waarvoor een milieudoelstelling uitdrukkelijk aan de basis van hun invoering
lag. Dat is het geval voor de « milieutaksen » bij ons, voor de belastingen op CO2-uitstoot bij de
Noordse landen of nog voor de belastingen op pesticiden of andere producten waarvan het gebruik
milieuhinder voortbrengt. Dit begrip omvat evenwel anderzijds ook veel oudere belastingen die
reeds bestonden lang voordat het debat over het gebruik van het fiscale instrument in het
milieubeleid vorm kreeg: dat is het geval voor de verkeersbelastingen – met uitzondering van het
eurovignet dat recenter is – of ook voor de accijnzen op motorbrandstoffen. Deze belastingen
hadden geruime tijd een budgettaire verantwoording en zij behouden die ten minste gedeeltelijk.
Dat neemt niet weg dat zij gebruikt kunnen worden vanuit een milieuoogpunt.
Op internationaal vlak heeft er zich een consensus gevormd over een definitie van milieufiscaliteit
die onder andere door de Europese Commissie en de OESO werd overgenomen. Deze definitie
gaat over de « aan het milieu gerelateerde belastingen » (« environmentally-related taxes ») en
bepaalt deze belastingen als verplichte betalingen aan de overheid, zonder rechtstreekse
tegenprestatie, die worden geheven op grondslagen die vanuit milieuoogpunt als van
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bijzonder belang aangezien worden ( 1). Een striktere variante van deze definitie beperkt ze tot
de belastingen die gebaseerd zijn op hoeveelheden of andere fysische kenmerken van de
betrokken producten, wat de btw op die producten duidelijk uitsluit. Daarom heeft EUROSTAT als
definitie genomen: « een belasting waarvan de grondslag een fysische eenheid – of een proxy
ervan – is van een goed dat een specifieke en erkende negatieve invloed heeft op het leefmilieu ».
Deze consensusdefinitie sluit dus duidelijk de retributies uit en wij zullen in dit verslag deze optiek
behouden. Daarentegen zullen wij het onderzoeksgebied uitbreiden tot de fiscale stimulansen die
tot doel hebben milieuvriendelijk gedrag te bevorderen.
Of het er nu om gaat goederen of activiteiten van een bijzonder belang vanuit milieuoogpunt te
belasten of aan te sporen tot milieuvriendelijker gedrag, het instrument heeft het kenmerk op de
prijzen in te werken en bijgevolg de marktwerking te wijzigen. In dat opzicht maakt het deel uit van
de economische instrumenten.

1.2.

Keuze tussen economische en reglementerende instrumenten

Men kan de instrumenten van het milieubeleid in meerdere categorieën onderverdelen. De twee
voornaamste zijn de economische en de reglementerende instrumenten. De eerste, waarvan het
fiscale instrument deel uitmaakt, hebben als wezenlijk kenmerk een beroep te doen op de
marktmechanismen. Zij corrigeren de marktprijzen door erin de externe kosten ( 2) of een
benadering ervan op te nemen zodat de marktdeelnemers bij hun productie- en
consumptiebeslissingen rekening houden met de weerslag ervan op de gemeenschap. De
reglementerende instrumenten corrigeren de prijzen niet: zij leggen kwalitatieve (normen) of
kwantitatieve (bovengrenzen) op voor de productie van bepaalde goederen en diensten zodat met
de weerslag op het milieu rekening wordt gehouden. Andere instrumenten, waaronder
informatiecampagnes, wijzigen de prijzen niet en leggen evenmin normen op. Zij staan nochtans
dicht bij de economische instrumenten in die zin dat zij door een verbetering van de informatie van
de marktdeelnemers, het mogelijk maken dat de markt beter rekening houdt met de externe
effecten.
De economische instrumenten zijn er dus op gericht de marktwerking te corrigeren, en meer
bepaald ze te verbeteren: in hun zuiverste vorm optimaliseren zij de werking van de
markteconomie door de externe kosten in de marktprijzen te integreren. Het is dus niet
verwonderlijk dat zij sedert meer dan tien jaar door de economisten als de meest geschikte
instrumenten worden beschouwd. Het onderzoek naar hun werking dat hieronder wordt gevoerd, is
met opzet theoretisch en uitgezuiverd. Het veronderstelt dat de externe kosten meetbaar en
gekend zijn. Wij zullen in het vervolg van dit rapport de gelegenheid hebben toe te lichten hoe de
maatregelen die uit de theoretische analyse voortvloeien, kunnen toegepast worden.
De economische theorie schrijft gewoonlijk aan de economische instrumenten vier voordelen toe:
een statische doeltreffendheid, een dynamische doeltreffendheid, het voortbrengen van
ontvangsten voor de overheid en een eenvoudiger toepassing in vergelijking tot reglementerende
instrumenten. De belangrijkste nadelen komen voort uit de weerslag op het concurrentievermogen
en de inkomensverdeling, maar die zijn niet noodzakelijk specifiek voor de economische
instrumenten.

1

Wij hernemen hier de definitie die wordt vermeld in de gegevensbank van de OESO over de milieufiscaliteit:
« taxes as any compulsory, unrequited payment to general government levied on tax-bases deemed to be of
particular environmental relevance ».
http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm

2

Men verstaat onder externe kost de hinder die een economische activiteit voortbrengt en die ten laste van de
samenleving is omdat hij niet gedragen wordt door de marktdeelnemers, producenten en/of verbruikers, die de
betrokken goederen of diensten produceren of aankopen.
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1.2.1. Statische doeltreffendheid
De economische instrumenten integreren de externe kosten in de marktprijzen en maken het aldus
mogelijk een sociaal optimum te bereiken terwijl de markt op zichzelf slechts tot een privaat
evenwicht leidt die een sociale kost ten laste van de samenleving laat.
Grafiek 1
De integratie van de externe kosten en het sociale optimum:
het geval van de belasting op een product
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Deze eigenschap wordt door Grafiek 1 geïllustreerd. De productie van een goed brengt een
externe kost EK voort, gemeten in de rechtergrafiek. Deze externe kost wordt hier verondersteld
strikt proportioneel te stijgen met de geproduceerde hoeveelheden: formeel uitgedrukt, is de
marginale kost constant. Als deze externe kost niet in rekening wordt gebracht, vindt de markt een
evenwicht in punt A, zoals wordt geïllustreerd in het linkerdeel van Grafiek 1. In een competitieve
markt en bij afwezigheid van een andere vorm van belasting, wordt de prijs gelijk aan de marginale
kost van de producent en de marginale betalingsbereidheid van de verbruiker maar laat hij ten
laste van de samenleving een totale externe kost EK0: dit is het evenwicht in punt A.
Het gebruik van een economisch instrument maakt het mogelijk de externe kost te integreren in de
marktprijs. Dat kan geschieden door een belasting of door de verkoop van een verhandelbare
uitstootvergunning ( 3). Wanneer het fiscale instrument aldus wordt gebruikt, spreekt men van een
pigouviaanse belasting. Het vervuilende goed wordt dus op de markt gebracht tegen een hogere
prijs die een belasting omvat. Dat leidt tot een vermindering van de vraag en de markt vindt een
evenwicht in punt B. Op dit nieuwe evenwicht is de door de verbruiker betaalde prijs gelijk aan de
som van de marginale private kost, gemeten op de oorspronkelijke aanbodcurve, en de marginale
externe kost. Er is overigens een vermindering van de totale externe kost van EK0 tot EK1 als
gevolg van de vermindering van de geproduceerde hoeveelheden.

3

De effecten van een belasting en van de verkoop van een vergunning zijn immers identiek: de producent moet
een bepaald bedrag betalen dat verband houdt met de hoeveelheid voortgebrachte milieuhinder (de externe
kost) en het goed wordt dan tegen een hogere prijs op de markt gebracht. Indien de vergunning gratis wordt
verstrekt, draagt de producent een opportuniteitskost.
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De pigouviaanse belasting heeft een belangrijke bijzonderheid: zij brengt geen welvaartsverlies
met zich mee.

·

Elke belasting leidt tot een verschil tussen de prijs die wordt betaald door de vrager en de
prijs die de aanbieder ontvangt. Zo betaalt de verbruiker een goed of dienst btw inbegrepen
maar de producent ontvangt in fine slechts de prijs zonder belasting; de werkgever betaalt
de loonkost maar de werknemer ontvangt slechts het nettoloon. Dit prijsverschil heeft tot
gevolg dat een bepaald aantal transacties niet meer plaatsvindt. Het verschil tussen
nettoloon en loonkost heeft bijvoorbeeld een negatief effect op de werkgelegenheid; de
vennootschapsbelasting verhoogt de kapitaalkost en maakt een bepaald aantal
investeringen onrendabel die zonder de belasting wel rendabel zouden geweest zijn. Dat
leidt tot een welvaartsverlies ( 4). Als wij even vergeten dat Grafiek 1 de belasting van een
vervuilend goed betreft en als wij ze toepassen op een klassieke belasting, komt dat
welvaartsverlies overeen met de driehoek ABB’. Het valt uiteen in een winstverlies voor de
producenten (de driehoek AB’C) en een welvaartsverlies (of een verlies aan « surplus »)
voor de verbruikers (de driehoek ABC).

·

In het geval van de belasting op een vervuilend goed is deze winstvermindering voor de
producenten en de welvaartsvermindering voor de verbruikers slechts de toepassing van
het beginsel « de vervuiler betaalt »: de belasting legt hun de externe kost ten laste die zij
ten laste van de samenleving legden. Terwijl een klassieke belasting de markt verstoort
en een welvaartsverlies voortbrengt, corrigeert en verhoogt een pigouviaanse taks
zelfs de welvaart indien met de kwaliteitsverbetering van het leefmilieu rekening
wordt gehouden.

De eigenschap van statische doeltreffendheid van de economische instrumenten is
gewaarborgd, of de geproduceerde hoeveelheden verminderd worden of niet. In het uiterste
geval waarbij de vraag volledig onelastisch is, is er immers geen vermindering van de
geproduceerde hoeveelheden en bijgevolg geen vermindering van de totale externe kost maar blijft
het zo dat de last ervan in de vorm van een prijsverhoging wordt overgedragen van de
samenleving naar de verbruikers van het vervuilende goed. Dit is de toepassing van het beginsel
« de vervuiler betaalt » en de ontvangsten uit de verkoop van uitstootvergunningen of uit de
belasting kan worden aangewend voor doeltreffender doeleinden (zie hieronder, 1.2.3).
Omgekeerd zullen, hoe hoger de elasticiteit van de vraag is, des te lager de ontvangsten zijn maar
des te hoger zal de vermindering van de externe kost zijn die dan ten laste van de producenten
gelegd zal worden via een vermindering van hun inkomen.
Deze redenering veronderstelt evenwel dat het productieproces onveranderd blijft. Een van de
voordelen van de economische instrumenten bestaat erin de marktdeelnemers de keuze te laten.
Hier betreft het de producenten: ofwel wijzigen zij hun productieproces niet en betalen zij de
belasting of de verhandelbare vergunning, ofwel wijzigen zij hun productieproces om de last van
het economische instrument te verminderen of op te heffen.
Het economische instrument heeft bijgevolg een bijkomend voordeel op het reglementerende
instrument: vermits de marginale kosten van de producenten voor de vermindering van de
vervuiling verschillen, maakt het een optimale verdeling van de inspanning tot vermindering van de
vervuiling mogelijk. Dat wordt geïllustreerd in Grafiek 2 ( 5).

4

Formeel wordt dat vertaald door het feit dat het surplusverlies van de aanbieders en de vragers niet volledig
gecompenseerd wordt door de productie van publieke goederen die de belasting toelaat te financieren. Er blijft
een welvaartsverlies over, dat des te hoger is naarmate de belasting hoger is en de prijselasticiteiten van de
belastbare grondslag hoger zijn. Het welvaartsverlies is des te geringer naarmate de belasting eenvormiger is,
dat wil zeggen dat zij op de gehele belastbare grondslag op gelijke wijze van toepassing is.

5

De hierbij gemaakte analyse is ontleend aan SMITH S. (2007).
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Grafiek 2
Statische doeltreffendheid van de economische instrumenten
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Op de horizontale as wordt de totale te verwezenlijken vermindering gemeten in een
vereenvoudigde markttoestand met twee producenten. Hun marginale kosten voor de
vermindering (MKV) zijn verschillend, wat tot uiting komt in de verschillende hellingen van de
kostenverminderingscurves welke respectievelijk vertrekken vanuit O1 en O2. Door de invoering
van een belasting of een uitstootrecht op niveau T maakt een economisch instrument het mogelijk
de doelstelling tegen de laagste kost te bereiken. Omgekeerd legt een gelijke verdeling tussen de
producenten hun respectieve bijdrage in het midden van de horizontale as, maar omdat de
marginale verminderingskost van producent 2 duidelijk hoger is dan die van producent 1, legt men
aan laatstgenoemde een te grote uitstootvermindering op ten opzichte van de optimale toestand
die door het economisch instrument bereikt kan worden. Een reglementerend instrument kan
slechts tot punt B leiden indien de overheden de marginale verminderingskosten van de
producenten kennen, maar die hebben er uiteraard geen belang bij ze te onthullen. Een
doeltreffend georganiseerde markt voor uitstootrechten zou het daarentegen mogelijk moeten
maken punt B te bereiken. Ook een belasting maakt dat mogelijk indien de marginale
zuiveringskosten bekend zijn. De driehoek ABC meet de winst aan statische doeltreffendheid die
voortvloeit uit de toepassing van de economische instrumenten. Zij is des te groter naarmate de
marginale verminderingskosten van de producenten verschillen.
1.2.2. Dynamische doeltreffendheid
Het tweede voordeel van de economische instrumenten is de zekerheid van een dynamische
doeltreffendheid. Zij geven immers aan de marktdeelnemers een blijvende aansporing tot
vermindering van de milieuhinder. Omgekeerd maken de reglementerende instrumenten het
mogelijk een bepaalde doelstelling te bereiken maar zij zullen niet verder gaan dan dat. Men kan
deze bijzonderheid van de economische instrumenten illustreren door het voorbeeld van het
vervoer te nemen. De toepassing van het reglementerende instrument uit zich in productnormen,
bijvoorbeeld met betrekking tot de uitstoot door de voertuigen van verschillende stoffen in de
atmosfeer. Deze normen moedigen de innovatie aan: de ondernemingen worden aangemoedigd
tegen de laagste kosten voertuigen te produceren die aan de opgelegde normen voldoen. Maar
eenmaal de doelstelling bereikt is, verdwijnt de aansporing om verder te gaan. Als men omgekeerd
kiest voor een belasting die gebaseerd is op de uitstoot van schadelijke stoffen, is de aansporing
tot de vermindering ervan blijvend. Als de belasting een invloed heeft op de gedragingen, zal men
dus inzake milieudoeltreffendheid meer bereiken met een marktinstrument dan met een
reglementerend instrument.
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1.2.3. Opbrengst van overheidsontvangsten
Het derde voordeel van de economische instrumenten ligt in de mogelijke opbrengst van
ontvangsten. Het kan daarbij om fiscale ontvangsten gaan, maar zij kunnen ook voortvloeien uit de
verkoop van verhandelbare uitstootvergunningen door de overheid.
Deze ontvangsten worden geheven op het producenten- en consumentensurplus. Zonder
overheidstussenkomst is hun surplus in feite een windfall profit ten laste van de samenleving die
de kosten voor de zuivering draagt. De invoering van een belasting of van een uitstootrecht maakt
het voor de overheid mogelijk deze windfall profit te recupereren en ze te gebruiken voor
doeltreffender doeleinden, onder meer voor de vermindering van andere belastingen die
scheeftrekkingen veroorzaken.
Hier ligt de theoretische verantwoording van het « dubbele dividend » van een fiscale hervorming
die bestaat in de invoering van milieutaksen die de externe kosten integreren en die de opbrengst
ervan gebruikt om de fiscale wig van de lonen of de vennootschapsbelasting te verminderen.
1.2.4. Geografische differentiatie van de externe kosten
De economische instrumenten zijn minder doeltreffend wanneer de milieuhinder sterk varieert
naargelang de individuele oorsprong: men zou ze dus moeten kunnen differentiëren op die basis
opdat ze volledig doeltreffend zouden zijn. De vervuiling van een rivier brengt bijvoorbeeld meer
hinder met zich mee naarmate ze stroomopwaarts plaatsvindt. Plaatselijke vervuiling levert meer
hinder op naarmate de betrokken zone een hoge bevolkingsdichtheid heeft.
Het is steeds mogelijk de prijs te differentiëren die wordt opgelegd door de belasting of de verkoop
van uitstootrechten maar dat kan slechts ten koste van een toegenomen complexiteit en hogere
administratieve lasten.
1.2.5. Hoe staat het met de waardering van de externe kosten?
De voordelen van het fiscale instrument zijn in belangrijke mate verbonden met de kennis van de
externe kosten. De waardering ervan heeft aanleiding gegeven tot een vrij omvangrijke literatuur
die wij hier niet kunnen bespreken. Wij zullen ons er toe beperken in de kadertekst hieronder
enkele voorbeelden te geven die de niet-ingewijde lezer aantonen dat de externe kosten berekend
kunnen worden, uiteraard via bepaalde benaderingen, hetgeen de praktische bruikbaarheid van
het fiscale instrument voor het milieubeleid aantoont. Het uitgevoerde onderzoek voor de
waardering van de externe kosten geeft eveneens differentiatiefactoren aan, door bijvoorbeeld
voor het vervoer over de weg een onderscheid te maken tussen de externe kosten in piek- en
daluren.
Het is vanzelfsprekend niet mogelijk de externe kost van elke afzonderlijke economische activiteit
te meten. Het bestaande onderzoekswerk geeft echter ordes van grootte en toont aldus de
financiële enveloppe binnen dewelke de milieufiscaliteit zich kan bevinden met het oog op de
integratie van de externe kosten. Daaruit kan men bijvoorbeeld de externe kost afleiden van de
bijkomende uitstoot van een ton CO2 ten opzichte van een gegeven referentiescenario, de externe
kost van het autogebruik in piek- en daluren, de marginale externe kost van een tonkilometer voor
het goederenvervoer, enz.
Een zuivere pigouviaanse belasting, waarvan het bedrag gelijk is aan de marginale externe kost, is
echter moeilijk te ontwerpen vermits er voor de berekening van de externe kosten onvermijdelijke
foutenmarges zullen overblijven. De waarderingsmethodes zijn evenwel voldoende betrouwbaar
om een duidelijke oriëntatie te verschaffen, ook op kwantitatief vlak. Het zou dus eigenlijk juister
zijn in dat geval te spreken van een fiscaliteit met pigouviaanse oriëntatie. Zelfs indien zij niet kan
samenvallen met de theoretische werktekening, behoudt zij de voordelen ervan omdat zij hoe dan
ook het beginsel toepast van « de vervuiler betaalt », ook al gebeurt dat op een onvolkomen wijze,
en/of omdat zij de gedragingen van de marktdeelnemers in een richting stuurt die het mogelijk
maakt de collectieve welvaart te verhogen.
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Enkele voorbeelden van waarderingsmethodes van externe kosten
Een recente studie (BRECHET e.a, 2009) waardeert de externe kosten die voortkomen uit de geluidshinder
rond de luchthaven van Brussel-Nationaal. De gehanteerde methode is die van de hedonische prijzen. Zij
bestaat erin dat een substitutiemarkt wordt gekozen, in dit geval de markt van onroerend goed, om het
belang aan te tonen dat de individuen hechten aan rust. Met behulp van econometrische methodes, stelt
deze methode in staat een onderscheid te maken tussen de bijdrage van verschillende eigenschappen in de
prijs van een woonhuis, zowel van de positieve eigenschappen (oppervlakte, aantal kamers, aanwezigheid
van een tuin, nabijheid van een school, van winkels of van groene ruimten) als van de negatieve waarvan de
geluidshinder deel uitmaakt. Die heeft natuurlijk een negatieve invloed die zich vertaalt in een afslag op van
de huizenprijzen. De auteurs berekenen vervolgens een waardeverminderingspercentage op de verkoopprijs
per bijkomende eenheid geluidshinder wat het mogelijk maakt het verlies aan welvaart in monetaire termen
uit te drukken. Dit verlies daalde van 32 miljoen euro in 2000 tot 10 miljoen euro in 2005. De geluidshinder is
in de lawaaierigste zone dus sterk afgenomen.
De externe kosten van het vervoer werden in ruime mate bestudeerd door onder andere MAYERES,
PROOST of het Federaal Planbureau (FBP). De externe kosten van het vervoer betreffen niet enkel
milieukosten maar ook de kosten van ongevallen en opstoppingen. MAYERES e.a.(2001) hebben die voor
België berekend. De milieukosten werden berekend op basis van een benadering die op Europees niveau
geharmoniseerd is (Damage function approach, European ExternE method). Zij omvat de invloed van de
luchtverontreiniging op de volksgezondheid en de oogsten alsmede de effecten van de klimaatverandering.
Er werd geen rekening gehouden met de weerslag van lawaai op de gezondheid. De externe kosten van
ongevallen omvatten de gezondheidszorg en het inkomensverlies die gemakkelijk meetbaar zijn maar ook
de kosten van overlijden of handicap, waarvan de meting veel delicater is. MAYERES e.a. hebben de
onzekerheid verminderd door in een onderzoek over de Vlaamse bevolking meerdere methoden van
« stated preferences » te combineren. De kost van de opstoppingen wordt gemeten via de waarde van de
verloren uren, rekening houdend met hun kansverdeling. De totale externe kosten werden vervolgens
geraamd op 3,6 miljard euro, hetzij 1,6 bbp-punten per jaar, waarvan 69% voor de personenwagens, 25%
voor de vrachtwagens en 5% voor de autocars en autobussen. In de modellen van het FPB (HERTVELDT
e.a. 2007), worden de kosten van opstoppingen geraamd door een tijdswaarde te nemen die op Europese
studies gebaseerd is. De monetaire waardering van de hinder die door de uitstoot veroorzaakt wordt, is
gebaseerd op het Europese HEATCO-project. De externe kosten die door het FPB worden gemeten,
omvatten de ongevallen niet.

1.2.6. De invloed inzake concurrentievermogen en inkomensherverdeling
De economische instrumenten leiden tot prijsstijgingen, vermits de ondernemingen het belastbaar
feit van de belasting niet volledig kunnen uitschakelen door technologische veranderingen. Daaruit
resulteren twee soorten problemen die voortkomen uit negatieve effecten op het
concurrentievermogen en op de inkomensverdeling. Dat vraagt om arbitrage.
CONCURRENTIEVERMOGEN
Het probleem van het concurrentievermogen is zeker zeer delicaat voor een zeer open economie
als de Belgische. Op korte termijn en bij ongewijzigde technologie vertaalt de prijsstijging die
voortvloeit uit de belasting van de productie of uit de aankoop van verhandelbare vergunningen,
zich in een verlies aan concurrentievermogen voor de nationale producenten. De enige manier om
het verlies aan concurrentievermogen te vermijden bestaat erin de economische instrumenten op
een horizontale wijze toe te passen door alle concurrenten op een gelijkaardige wijze te
behandelen.
Deze problematiek kan verklaard worden door de belasting op het vervoer over de weg. In de
huidige reglementaire context kunnen buitenlandse vervoerders op Belgisch grondgebied diensten
verrichten: cabotage is toegestaan. Indien de integratie van de externe kosten geschiedt door een
stijging van de belasting op de voertuigen, zullen de vervoerders die hun voertuig in het buitenland
inschrijven een concurrentievoordeel genieten op de nationale producenten en zal de
milieudoeltreffendheid dalen. Hetzelfde effect kan zich voordoen indien de integratie van de
externe kosten geschiedt door een stijging van de belasting op motorbrandstoffen: de buitenlandse
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vervoerders zullen immers meer mogelijkheden hebben dan de nationale om zich te bevoorraden
in landen die de externe kosten niet of in mindere mate integreren in de belasting op
motorbrandstof. Daarentegen is de integratie van de externe kosten in een kilometerheffing een
horizontale oplossing in zoverre zij van toepassing is in een gebied dat voldoende groot is om niet
ontweken te kunnen worden.
In het geval van de industrie kan de belasting op de plaats van productie vanuit milieuoogpunt
verkieslijk lijken: op die plaats wordt de hinder voortgebracht en omdat de producenten minder
talrijk zijn dan de verbruikers, is de administratieve kost voor de toepassing van de milieufiscaliteit
lager. Deze redenering gaat niet meer op indien de productie kan worden gedelokaliseerd naar
landen waar de milieufiscaliteit niet wordt toegepast. Er is dan een dubbel verlies: minder
economische activiteit in het land dat de milieufiscaliteit heeft ingevoerd en een globaal behoud
van de vervuiling. Zelfs indien er geen delokalisatie is, kunnen dezelfde gevolgen zich op een
andere wijze voordoen: de invoering van de milieubelasting creëert een concurrentienadeel ten
opzichte van ingevoerde producten die niet aan deze belasting onderworpen zijn. De
verslechtering van de relatieve prijzen uit zich in een verlies van economische activiteit zonder
winst op milieuvlak.
Meer in het algemeen maakt de lastenverschuiving van het economisch instrument van de
productie naar het verbruik het mogelijk het probleem van het concurrentievermogen op te lossen.
Indien de hinder door de productie wordt veroorzaakt, leidt dat evenwel tot een verlies aan
milieudoeltreffendheid: wat in het land wordt geproduceerd en vervolgens uitgevoerd, wordt niet
getroffen door de toepassing van het economisch instrument maar zal externe kosten blijven
voortbrengen. Wij zullen daarop later terugkomen ( 6), naarmate het onderzoek uitgediept wordt en
onze aanbevelingen in de volgende hoofdstukken geformuleerd worden.
In een tijdsperspectief dat de korte termijn overstijgt, is het steeds mogelijk van productietechniek
te veranderen door te kiezen voor een niet-vervuilende techniek die het mogelijk maakt de
belasting te vermijden. De onderneming heeft er belang bij dat te doen wanneer de
investeringskost van de nieuwe technologie lager is dan de negatieve invloed van de belasting.
Het probleem van het concurrentievermogen is in dynamisch perspectief dus minder zorgwekkend.
Het kan dan worden opgelost door de invoering van een milieufiscaliteit aan te kondigen op een
termijn die de ondernemingen in staat stelt zich aan te passen door in milieuvriendelijke
technologie te investeren. Er is dan geen doelstellingsconflict: integendeel, het belastingbeleid
verleent een « first mover advantage ».
INKOMENSVERDELING
Het gebruik van economische instrumenten stelt eveneens een sociaal probleem vermits zij de
prijzen doen toenemen van goederen die een relatief hoger gewicht hebben in het verbruik van
personen met een laag inkomen. Dat probleem kan worden opgevangen door financiële
compensaties die het prijssignaal dat door het gebruik van economische instrumenten wordt
gegeven, niet doen verdwijnen: de lage inkomens vrijstellen lost het sociale probleem op een wijze
op die ondoeltreffend is voor het milieu terwijl ze compenseren de doeltreffendheid van het
milieubeleid behoudt en de negatieve sociale gevolgen vermindert. Op dit probleem komen wij
eveneens terug ( 7).

6
7

Zie hieronder, blz. 25 en volgende.
Zie hieronder, blz. 31 en volgende.
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1.2.7. Besluit
De Afdeling is van mening dat de economische instrumenten een aantal voordelen bieden
ten opzichte van de reglementerende instrumenten en dat het bijgevolg aangewezen is dat
zoveel mogelijk van eerstgenoemde, eerder dan van laatstgenoemde, gebruik wordt
gemaakt. De toepasselijkheid van economische instrumenten houdt verband met de kennis
van de externe kosten. Deze kennis blijft omgeven met onzekerheden maar men beschikt
over voldoende betrouwbare ramingen die een richting of een financiële enveloppe
aangeven. Dit algemene beginsel van voorkeur voor economische instrumenten moet
worden gemoduleerd naargelang de bijzondere omstandigheden. Het is eveneens
aangewezen rekening te houden met de gevolgen van het gebruik van economische
instrumenten op het concurrentievermogen en op de inkomensverdeling door aangepaste
beleidsmaatregelen waarvan de negatieve gevolgen op de milieudoeltreffendheid van het
toegepaste beleid zo laag mogelijk worden gehouden.

1.3.

Fiscaliteit en verhandelbare vergunningen

De voorkeur voor economische instrumenten laat de keuze open tussen het fiscale instrument en
de verhandelbare vergunningen.
Op theoretisch vlak hebben beide instrumenten eigenschappen die in hoge mate gelijkaardig zijn:
beide maken het mogelijk de externe kosten te integreren. Als wij bijvoorbeeld terugkeren naar
Grafiek 2 ( 8), leidt een belasting van een bedrag T tot een uitstootpeil Q en dezelfde doelstelling
kan worden bereikt door een stelsel van verhandelbare heffingen. In beide stelsels hebben de
ondernemingen er belang bij de vervuiling te verminderen indien de marginale kosten voor die
vermindering lager zijn dan het bedrag T en de totale kosten van deze vermindering zullen gelijk
zijn ( 9).
De gelijkwaardigheid rust nochtans op vrij beperkende veronderstellingen, onder meer een
competitieve markt voor de verhandelbare vergunningen, een volmaakte informatie van de
regulateur of de afwezigheid van transactiekosten voor de verhandelbare vergunningen en
administratiekosten voor de belasting.
De schrapping van die veronderstellingen heft de volkomen gelijkwaardigheid tussen de twee
instrumenten op. Indien er bijvoorbeeld geen perfecte informatie is, kunnen de overheden het
belastingpeil niet rechtstreeks vastleggen op het optimale niveau (T op Grafiek 2) en is in
dergelijke gevallen een competitieve markt van verhandelbare vergunningen te verkiezen boven
een belasting.
In een geval van onvolkomen informatie – wat in werkelijkheid het geval is – bestaat er een
belangrijk verschil tussen de belasting en de verhandelbare vergunningen: laatstgenoemde
waarborgen een resultaat in termen van vermindering van vervuiling, maar tegen een onzekere
marginale verminderingskost, terwijl de belasting een grens stelt aan de marginale
verminderingskost maar geen resultaat waarborgt in termen van vermindering van de vervuiling.
Daaruit kan men afleiden dat de belasting de voorkeur verdient indien de marginale kost van de
vermindering van de vervuiling vlugger stijgt dan de marginale hinder van diezelfde vervuiling: in
een dergelijke toestand heeft men er belang bij een bovengrens te stellen aan de marginale kost
van de vermindering, wat door de belasting wordt gedaan maar niet door het stelsel van de
verhandelbare vergunningen. Dat laatste zou verkieslijk zijn in de omgekeerde toestand ( 10).

8
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Zie hierboven, blz. 19.
Deze theoretische eigenschappen zijn zowel geldig indien de verhandelbare vergunningen verkocht dan wel
gratis verdeeld worden. Indien de vergunningen worden verkocht, bijvoorbeeld via een opbodmechanisme, is de
opbrengst van de verkoop gelijk aan de opbrengst van de belasting in de veronderstelling van het gebruik van
een fiscaal instrument.
Zie SMITH S (2007), blz. 11-12.
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De wijzen van toekenning van de vergunningen spelen ook een rol. Gratis vergunningen integreren
bij hun toewijzing het beginsel « de vervuiler betaalt » niet. Eenmaal de markt in werking is, heeft
het prijssignaal in elk geval een effect, of de oorspronkelijke toewijzing nu gratis of te betalen is. In
het eerste geval neemt het effect de vorm aan van een opportuniteitskost die de deelnemende
ondernemingen ertoe aanzet hun uitstoot te verminderen zolang deze operatie rendabel is,
rekening houdend met de marktprijs. De oorspronkelijk toegekende hoeveelheden zijn van belang:
indien zij de uitstoot in het referentiescenario overtreffen, zal de marktprijs te laag zijn en zal het
prijssignaal des te kleiner worden.
Een ander belangrijk keuzecriterium is de kost om de stelsels operationeel te maken. Een markt
van verhandelbare vergunningen is moeilijk uit te voeren tussen gezinnen, of meer algemeen
wanneer er zeer talrijke vervuilingsbronnen zijn. De deelname van elke speler op de markt heeft
immers een vaste kost, wat de administratieve kost voor de organisatie van en deelname aan de
markt zeer hoog zou maken. Opdat de markt doeltreffend zou zijn, is evenwel vereist dat hij een
bepaalde diepgang heeft, dus dat er voldoende spelers zijn. Als er slechts enkele producenten zijn,
zullen de transacties op de markt niet voldoende frequent zijn om de liquiditeit ervan te
waarborgen en de prijs zal niet competitief zijn. Er bestaat een optimale grootte voor een markt
van verhandelbare vergunningen.
De stelsels van verhandelbare vergunningen die werden opgezet betreffen in hoofdzaak grote
ondernemingen en overschrijden nationale grenzen. Dat is een middel om een kritische grootte te
verkrijgen waarbij hoge administratieve kosten worden vermeden.
Rekening houdend met de respectieve voordelen van de fiscaliteit en de verhandelbare
vergunningen, geeft de Afdeling de voorkeur aan het fiscale instrument voor
beleidsmaatregelen die de gezinnen betreffen of een zeer groot aantal kleine
ondernemingen, zoals die met betrekking tot het vervoer over de weg of de vervuiling die
voortkomt uit het huishoudelijke gebruik van energie en meent zij dat de verhandelbare
vergunningen een aangewezen instrument kunnen zijn voor de meest vervuilende ondernemingen
van een grote omvang.

1.4.

De eerste doelstelling: de toewijzing van de hulpbronnen

Doelstellingsconflicten komen veel voor bij het economische beleid en meer in het bijzonder bij het
fiscale beleid. Er moeten bijgevolg, zowel hier als in andere domeinen, keuzes worden gemaakt.
De Afdeling is van mening dat de eerste doelstelling van allocatieve aard is: de milieufiscaliteit
moet als eerste doelstelling hebben zoveel mogelijk de externe kosten te integreren in de
productie- en verbruiksbeslissingen van de marktdeelnemers.
Zij spreekt dus haar voorkeur uit voor pigouviaanse belastingen boven benaderende belastingen
( 11).
Deze voorkeur voor pigouviaanse belastingen betekent niet noodzakelijk dat de ontvangsten uit die
belastingen sterk beïnvloed zullen worden door gedragswijzigingen. De pigouviaanse belasting
van een goed waarnaar de vraag – ten minste op korte termijn – onelastisch is, levert een
ontvangst op en waarborgt de integratie van de externe kosten. Het bestaan van een aanzienlijke
fiscale ontvangst betekent dus niet dat de allocatieve doelstelling niet prioritair is.
De keuze voor de allocatieve doelstelling kan een positieve invloed hebben op de
aanvaardbaarheid van de belastingen. Zij gaat immers gepaard met een uitdrukkelijke
milieumotivatie. Die maakt het mogelijk dat de belasting door de bevolking als positiever wordt
ervaren dan een bijkomende belasting die enkel voor budgettaire doeleinden wordt geheven.
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Dit onderscheid is ontleend aan SMITH (1992).
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Pigouviaanse en benaderende belastingen
Pigouviaanse belastingen worden gevestigd in rechtstreeks verband met de externe kosten,
zoals geïllustreerd in Grafiek 1. Zij zijn dus speciaal ontworpen voor een doelstelling van
milieufiscaliteit vermits zij erop gericht zijn de externe kosten in de prijzen te integreren. Dat is
bijvoorbeeld het geval voor een milieutaks op een product, waarvan het bedrag berekend wordt op
basis van de externe kost die het gebruik ervan voortbrengt.
Benaderende belastingen worden gebruikt of kunnen gebruikt worden voor doeleinden van
milieufiscaliteit, evenwel zonder dat hun belastbare grondslag in rechtstreeks verband staat met de
externe kosten. De meeste ervan bestonden reeds bij de opkomst van de milieufiscaliteit : dat is
het geval voor de belastingen op voertuigen. De toepasselijkheid op milieuvlak van deze
belastingen hangt af van hun verband met milieucriteria.
In de praktijk bestaan er voorzeker tussengevallen waar er een bepaald verband is tussen de
belastbare grondslag en de externe kosten: zo hangen de accijnzen op de motorbrandstoffen af
van de verbruikte hoeveelheden, wat eveneens het geval is voor de milieukosten.
Belastingen die niet pigouviaans zijn kunnen nochtans « verbonden zijn aan het milieu »: de
consensusdefinitie van milieufiscaliteit die bij het begin van dit hoofdstuk werd vermeld, heeft dus
zijn volle betekenis ( 12).

De voorrang die wordt toegekend aan de allocatieve doelstelling heeft eveneens tot gevolg dat het
gebruik van het fiscale instrument om milieuvriendelijke gedragingen aan te moedigen
(milieusubsidies) een tweederangsoplossing is ( 13). Immers:

·

Alhoewel zij een prijssignaal invoeren die conform de milieudoelstelling is, maken dergelijke
beleidsmaatregelen het niet mogelijk de externe kosten te integreren: zij blijven ten laste
van de samenleving. Anders uitgedrukt staat de milieusubsidie de toepassing van het
beginsel « de vervuiler betaalt » niet toe.

·

Een milieusubsidie vermindert de externe kost slechts onrechtstreeks via de veralgemening
van milieuvriendelijk gedrag.

·

Het gebruik ervan veroorzaakt een budgettaire kost die gecompenseerd zou kunnen
worden door belastingen die welvaartsverlies met zich meebrengen terwijl een
milieufiscaliteit ontvangsten oplevert die kunnen worden gebruikt om belastingen die
welvaartsverlies met zich meebrengen, te verlagen.

1.5.

Doelstellingsconflicten

1.5.1. Milieufiscaliteit en concurrentievermogen
Het doelstellingsconflict tussen milieudoelstellingen en concurrentievermogen wordt voorgesteld
als het resultaat van de bijkomende kosten die het gebruik van het fiscale instrument op
productieniveau met zich meebrengt. Dat komt er nochtans op neer dat het concurrentievermogen
wordt herleid tot enkel de problematiek van de relatieve prijzen, waarbij dus alle elementen van
structureel concurrentievermogen worden verwaarloosd.
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Zie hierboven, blz. 16.
De keuze tussen milieubelasting en milieusubsidie wordt hieronder uitgebreider besproken, blz. 37 en volgende.
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De meting van het concurrentievermogen van een economie is vrij delicaat: wij hebben ervoor
gekozen het hier te illustreren uitgaande van een veelgebruikte indicator, namelijk de « Global
Competitiveness Index » van het World Economic Forum. Deze keuze is geenszins een
goedkeuring van de onderliggende methodologie die overigens voor discussie vatbaar is ( 14): zij
wordt enkel gemotiveerd door de politieke draagwijdte van deze indicator. Grafiek 3 vergelijkt de
waarden van deze indicator met de ontvangsten uit milieufiscaliteit, uitgedrukt in % van het bbp
( 15).
Grafiek 3
Milieufiscaliteit en concurrentievermogen
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Het blijkt dat de milieufiscaliteit, zoals zij thans georganiseerd is, globaal bijna geen invloed heeft
op de concurrentiepositie van een land: er is in elk geval geen verband tussen de ontvangsten uit
milieufiscaliteit, uitgedrukt in % van het bbp, en de indicatoren van het concurrentievermogen ( 16).
Noteren wij bij wijze van anekdote dat de economie die als het meest competitief wordt beschouwd
– Denemarken – ook die is waar de ontvangsten uit milieufiscaliteit, uitgedrukt in % van het bbp,
het hoogst zijn.
Er moet nochtans worden vermeden te vlug besluiten te trekken uit deze vaststelling: zij wordt
verklaard door het feit dat de milieufiscaliteit, zelfs waar zij ruimschoots gehanteerd werd, dikwijls
werd ontworpen met sectorale vrijstellingen. Die waren juist ontworpen om de negatieve effecten
op het concurrentievermogen tegen te gaan, op het gevaar af dat zij verleend werden ten nadele
van de milieudoelstelling ( 17). Men mag uit deze vaststelling dus niet besluiten dat een
milieufiscaliteit die de voorkeur geeft aan de allocatieve doelstelling – wat de voorkeur is van de
Afdeling – geen gevolgen zou hebben voor het concurrentievermogen.
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15
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17

Zie de analyse hieromtrent gemaakt door DIDDEREN (2008), blz. 105-120.
Bron: EUROPEAN COMMISSION (2009).
De correlatiecoëfficiënt R² heeft een waarde van 0,055.
Zie bijvoorbeeld in Hoofdstuk 2 hieronder de door de Europese Richtlijn voorziene vrijstellingen of de in de
Noordse landen toegepaste vrijstellingen van CO2-energietaksen.
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Het probleem van het concurrentievermogen is in wezen een sectoraal probleem. De meest
betrokken sectoren zijn logischerwijs de meest vervuilende, dat wil zeggen net die waarvan men
een belangrijke bijdrage verwacht voor de vermindering van de externe kosten.
Het probleem van het concurrentievermogen is evenwel niet specifiek aan het fiscale instrument.
Wij hebben reeds herhaaldelijk de gelijkaardigheid onderstreept tussen de belasting en de verkoop
van verhandelbare vergunningen. Het hanteren van normen heeft eveneens een invloed op de
productiekosten. Wij stellen hier de verschillende mogelijke opties voor om het probleem van het
concurrentievermogen, het hoofd te bieden, waarbij wij ons richten op het geval waar het fiscale
instrument op het niveau van de productie gebruikt wordt.
A.

UITBREIDING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED

De eerste oplossing bestaat erin het toepassingsgebied van de fiscale maatregelen uit te breiden,
zodat zij ook de concurrenten betreffen. Concreet komt dat erop neer de milieufiscaliteit te
harmoniseren op Europees niveau of ten minste op dat niveau minima op te leggen die de
marginale externe kosten voldoende benaderen. Men zal daartegen opwerpen dat de Europese
Unie zelf een open economie is, maar de mate van openheid ervan is beduidend kleiner dan die
van de samenstellende economieën en in het bijzonder duidelijk lager dan die van België dat een
van de meest open economieën is.
Deze optie werd reeds geconcretiseerd in twee Europese Richtlijnen: die met betrekking tot het
communautaire kader van de belasting op energieproducten en elektriciteit ( 18) en die met
betrekking tot de belasting van zware vrachtwagens voor het gebruik van bepaalde infrastructuur
( 19).
Een uitbreiding van het toepassingsgebied tot het grondgebied van de Europese Unie biedt een
ander voordeel: aan de buitengrenzen ervan bestaan er nog grenscontroles en er bestaat een
gemeenschappelijk douanetarief. Het is bijgevolg mogelijk een fiscaliteit op de plaats van productie
te combineren met aanpassingen aan de grenzen (zie hierna onder D).
Een harmonisatie van de milieufiscaliteit op Europese schaal vereist de eenparigheid van de
Lidstaten. Omdat die vereiste uiterst beperkend is, kan men ernaar streven ze op twee manieren te
omzeilen: hetzij door van instrument te veranderen ten voordele van een waarvoor geen
eenparigheid vereist is, hetzij door het toepassingsgebied te beperken tot die landen tussen
dewelke de consensus het hoogst is en die een procedure van versterkte samenwerking kunnen
opzetten.

·

Noch productnormen noch de uitwisseling van verhandelbare vergunningen vereisen
eenparigheid. Zij kunnen dus een wisseloplossing zijn voor het geval de harmonisatie van
de fiscaliteit mislukt.

·

Een procedure van versterkte samenwerking is voorzeker soepeler maar heeft twee grote
nadelen: het probleem van het concurrentievermogen wordt slechts gedeeltelijk opgelost en
er zijn geen grenscontroles en evenmin een gemeenschappelijk douanetarief aan de
geografische grenzen van de zone van versterkte samenwerking.

B.

VRIJSTELLINGEN EN BELASTINGVERMINDERIGEN

De tweede mogelijke optie bestaat erin vrijstellingen of verlaagde tarieven toe te kennen aan
producenten die het hoofd moeten bieden aan concurrentieproblemen. Vanuit milieuoogpunt is dat
de slechtste optie omdat het erop neerkomt zich van de milieudoelstelling te verwijderen omwille
van een externe beperking: het concurrentievermogen van de nationale producenten zal behouden
blijven maar de milieudoelstelling zal niet bereikt worden.
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Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003.
Richtlijn 1999/62/EG van de Raad van 17 juni 1999, gewijzigd door Richtlijn 2006/38/EG van 17 mei 2006.
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Dat neemt helaas niet weg dat deze oplossing in ruime mate wordt toegepast. Dat is onder meer
het geval voor de belastingen op CO2 die in de Noordse landen werden ingevoerd. Meer algemeen
telt de OESO in haar gegevensbank over de milieufiscaliteit meer dan 1800 sectorale vrijstellingen,
hetzij omdat een bepaalde sector een product vervaardigt dat een vrijstelling geniet, hetzij omdat
hij een belangrijke gebruiker ervan is ( 20). De OESO erkent evenwel dat deze vrijstellingen niet
noodzakelijk werden ingevoerd omwille van de bescherming van het concurrentievermogen. Een
aantal ervan zijn er overigens eenvoudigweg op gericht de dubbele belasting van inputs en outputs
te vermijden.
Tariefverminderingen worden eveneens in hoge mate toegepast: als algemene regel worden de
belastingen op energie waaraan de energie-intensieve bedrijven onderworpen zijn (afgezien van
vrijstellingen) tegen lagere tarieven toegepast als voor de andere sectoren, soms mits
verbintenissen tot verbetering van de milieuprestaties.
De allocatieve nadelen van de vrijstellingen en tariefverlagingen kunnen worden verminderd door
ze een tijdelijk karakter te geven: er wordt de marktdeelnemers dan een tijdspanne gegeven om
hun gedragingen aan te passen.
Het is bij de invoering van een stelsel van verhandelbare vergunningen of van een milieubelasting
mogelijk het bedrag van de bestaande uitstoot vrij te stellen. De stijging van de productiekosten is
dan zeer beperkt en het probleem van het concurrentievermogen wordt derhalve grotendeels
opgelost, terwijl de aansporing tot vermindering van het uitstootpeil nog kan worden gecontroleerd
door de toepassingswijzen van de verdeling van de vergunningen en de beperking van het aantal
ervan.
C.

COMPENSATIE VIA DE VERMINDERING VAN ANDERE BELASTINGEN

De derde optie bestaat erin een milieubelasting zonder vrijstellingen of tariefverminderingen op te
leggen maar de ondernemingen te compenseren door andere kosten te verminderen. Wij
beschouwen hier enkel kostenverminderingen die losstaan van uitstoot of meer in het algemeen
van milieuhinder: als zij ermee samenhangen, komt dat neer op een mechanisme van vrijstelling of
tariefvermindering zoals hierboven onder B besproken. Ten opzichte van die mechanismen is het
voornaamste voordeel dat de milieudoelstelling gehandhaafd wordt en het probleem van het
concurrentievermogen « van buitenaf » behandeld wordt.
Een welbekend geval is de aanwending van de opbrengst van de milieufiscaliteit voor de
vermindering van andere belastingen, waaronder bijvoorbeeld de werkgeversbijdragen voor de
sociale zekerheid. Dit is een geval van toepassing van de theorie van het « dubbele dividend ».
De compensatie kan slechts globaal worden toegepast. Het is immers in het kader van de van
kracht zijnde Europese concurrentieregels niet mogelijk belastingverminderingen te richten op
bepaalde sectoren. Het effect van de compensatie zal dus worden verdeeld naargelang de
bijdrage van de verschillende sectoren tot de opbrengst van de belasting die verminderd wordt ter
compensatie van de invoering van de milieubelasting. Onder voorbehoud dat de verlaging van de
belasting op arbeid een economische weerslag heeft inzake verlaging van de loonkosten, zou
bijvoorbeeld een belastinghervorming die een belasting gebaseerd op de CO2-uitstoot
compenseert door een vermindering van de belasting op arbeid een positief netto-effect hebben
voor de arbeidsintensieve maar weinig energie-intensieve sectoren en zou zij een negatieve
invloed hebben op de energie-intensieve sectoren, en dat des te meer naarmate zij weinig
arbeidsintensief zijn. Welnu, het is juist bij de energie-intensieve sectoren – waar in elk geval een
negatieve invloed zou overblijven - dat het concurrentieprobleem zich zou stellen.
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Zie OCDE (2006), blz. 44.

29
In het algemeen heeft een belastinghervorming van de zonet beschreven soort nochtans talrijke
verdiensten: vermits zij een belasting met pigouviaanse oriëntatie invoert en evenzeer belastingen
verlaagt die scheeftrekkingen teweegbrengen, doet zij de totale welvaart toenemen ( 21). Meer
concreet zouden de negatieve effecten op de werkgelegenheid in de energie-intensieve sectoren
gecompenseerd kunnen worden door de schepping van werkgelegenheid in de sectoren die een
nettovoordeel hebben en zou de algehele invloed op de prijzen zeer laag of zelfs onbestaande zijn
omdat de stijgingen en dalingen van de productiekosten elkaar globaal compenseren. Dat neemt
niet weg dat het probleem van sectoraal concurrentievermogen niet wordt opgelost: het wordt
slechts verminderd. Een regering die het algemeen belang vertegenwoordigt en die erin slaagt
weerstand te bieden aan de sectorale lobby’s zou een soortgelijke hervorming moeten kunnen
beslissen.
Een compensatie via de vermindering van sociale bijdragen stelt op boekhoudkundig vlak een
bijzonder probleem: het komt erop neer fondsen te verschuiven tussen twee overheidssectoren.
Welnu, het evenwicht in elk van die sectoren – de sociale zekerheid en de federale overheid –
heeft zijn eigen beleidsbetekenis. Het is natuurlijk mogelijk de opbrengst van de milieufiscaliteit
aan de sociale zekerheid toe te wijzen, maar laatstgenoemde ondergaat dan het financiële verlies
indien de gedragingen van de marktdeelnemers zich aanpassen aan de invoering van de
milieufiscaliteit. Een andere oplossing bestaat erin de sociale zekerheid te compenseren door een
bijkomende subsidie of door een grotere alternatieve financiering.
D.

FISCALE AANPASSINGEN AAN DE GRENZEN

Fiscale aanpassingen aan de grenzen maken het mogelijk over te gaan van een belasting op de
plaats van productie naar een belasting op de plaats van het verbruik: de uitvoer wordt ontlast
terwijl de invoer onderworpen wordt aan een belasting die gelijk is aan die welke voor elke
productie op de interne markt verschuldigd is. Dat geschiedt thans met de btw.
De vraag is of het mogelijk is op eenzelfde wijze tewerk te gaan voor de milieufiscaliteit en of dat
conform de WHO-regels is. Over deze vraag wordt sinds vele jaren gediscussieerd. In OESO
(2006) vindt men een overzicht van de huidige toestand, waarop de hieronder volgende
beschouwingen in zeer sterke mate geïnspireerd zijn.
Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de belasting betrekking heeft op
eindproducten (of bestanddelen die fysisch in eindproducten worden opgenomen) of op
bestanddelen die geïntegreerd maar niet fysisch opgenomen worden in de producten. Dit tweede
geval betreft bijvoorbeeld het bedrag van een CO2–belasting dat wordt opgenomen in de
exportprijs van een product.
Wat betreft de eindproducten en de fysisch opgenomen bestanddelen, zijn er twee
verschillende productcategorieën waarvoor heffingen zijn toegestaan omwille van fiscale
aanpassingen aan de grenzen : gelijkaardige producten of concurrerende of rechtstreeks
substitueerbare producten.

·

Wat betreft de gelijkaardige producten, leggen de beschikkingen van de GATT aan de
leden op buitenlandse producten die van andere leden afkomstig zijn, te behandelen als
nationale producten. Wanneer de nationale productie aan een milieubelasting onderworpen
is, verhindert bijgevolg niets dat dezelfde belasting de invoer van gelijkaardige producten
treft. Dat geldt wanneer de belasting betrekking heeft op een product (papier, nietrecycleerbare verpakkingen) maar ook wanneer de belasting betrekking heeft op een
bestanddeel dat in het product opgenomen is (een bepaalde chemische substantie
bijvoorbeeld).
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Zoals hierboven op blz. 17 en volgende vermeld, creëert een pigouviaanse belasting geen welvaartsverlies
terwijl de belastingen die als compensatie verminderd worden geen pigouviaanse belastingen zijn. De
vermindering ervan verhoogt dus de welvaart.
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·

De invoer mag niet anders belast worden dan nationale producten die, zonder gelijkaardig
te zijn, rechtstreeks ermee in concurrentie staan of substitueerbaar zijn. Het gaat hier om
het vermijden van het protectionistische karakter van het binnenlandse belastingstelsel :
een binnenlands product zou van belasting vrijgesteld zijn, terwijl zijn substituut dat in het
buitenland geproduceerd wordt, belast zou zijn. Het lijkt vast te staan dat wanneer twee
producten dezelfde functie vervullen voor de verbruikers, zij « rechtstreeks concurrerend of
substitueerbaar » zijn: de sociale of milieuverschillen worden als niet relevant beschouwd.
Wanneer twee goederen geproduceerd worden, het ene met respect voor het leefmilieu en
het andere niet, worden zij als « rechtstreeks concurrerend of substitueerbaar » beschouwd
van zodra zij dezelfde functie voor de verbruiker vervullen. Het is dus niet mogelijk het
eerste goed dat te lande vervaardigd wordt, vrij te stellen en het tweede goed dat in het
buitenland vervaardigd wordt, te belasten.

·

Wat de verminderingen van binnenlandse belastingen of retributies betreft voor producten
die voor de uitvoer bestemd zijn, verbieden de GATT-regels de verkoopprijs van dat
product te verminderen tot een peil dat lager is dan dat op de binnenlandse markt en
kunnen enkel de binnenlandse belastingen die daadwerkelijk op producten geïnd werden,
het voorwerp uitmaken van een vrijstelling ( 22).

Men kan in dit stadium dus besluiten dat het in het kader van de wereldhandelsregels mogelijk is,
een fiscale aanpassing aan de grens op te leggen voor een product of een bestanddeel dat erin
fysisch opgenomen is wanneer deze belasting voor de productie op het nationale grondgebied
bestaat, zonder die te overschrijden. Het is eveneens mogelijk bij uitvoer producten te ontlasten
die een dergelijke belasting hebben ondergaan tijdens de productie op het nationale grondgebied.
Daarentegen is het niet mogelijk bij invoer producten te belasten die geen « groen » label zouden
hebben op basis van hun productieproces terwijl de nationale producten dat wel zouden hebben.
De toestand is veel complexer in geval van bestanddelen die geïntegreerd maar niet fysisch in
de producten worden opgenomen. Er is eerst een probleem van meting en beheer van de
belasting. De hoeveelheden van te belasten bestanddelen hangen naargelang het geval af van het
gebruikte productieproces. Juridisch is de toestand niet duidelijk. Er is geen consensus over de
vraag of de fiscale aanpassingen aan de grenzen kunnen worden uitgebreid tot energiebelastingen
die « opgenomen zijn » in een gegeven product. Wanneer zij de vraag onderzoekt of fiscale
aanpassingen aan de grenzen die gebaseerd zijn op belastingen op koolstof verenigbaar zijn met
de GATT-regels, stelt de OESO enerzijds dat « des mesures restreignant les échanges fondées
sur les procédés et méthodes de production pourraient être autorisées (…) lorsqu’elles sont
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes ou des animaux ou à la
préservation des végétaux, ou lorsqu’elles se rapportent à la conservation de ressources
naturelles épuisables » maar anderzijds dat « il est tout à fait concevable qu’un groupe spécial de
règlement des différends adopte une interprétation restrictive (…) et estimerait que l’objectif
principal de l’ajustement fiscal à la frontière est de protéger l’industrie nationale, non d’atténuer les
effets du changement climatique ».
E.

BELASTEN OP DE PLAATS VAN VERBRUIK

Door aanpassingen aan de grenzen door te voeren, gaat men over van een belastingheffing bij de
productie naar een belastingheffing op de plaats van het verbruik. Deze oplossing is daadwerkelijk
neutraal vanuit concurrentieoogpunt: enerzijds worden op de binnenlandse markt de nationale
producenten die aan de milieufiscaliteit onderworpen zijn niet meer gediscrimineerd ten opzichte
van de buitenlandse producenten; anderzijds hebben de nationale producenten bij uitvoer geen
concurrentienadeel meer op de derde markten ten opzichte van producenten van andere landen
die geen milieufiscaliteit zouden hebben ingevoerd.
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Door het probleem van het concurrentievermogen op te lossen, is het nochtans mogelijk dat de
milieudoeltreffendheid wordt verminderd. Een onderneming die voor de uitvoer werkt heeft er geen
belang meer bij de externe kosten die zij veroorzaakt, te verminderen. Zij zullen nog steeds door
de samenleving gedragen worden. Bovendien heeft een aanpassing aan de grenzen voor
ingevoerde producten geen even hoog aanmoedigend effect op de buitenlandse producent dan
wat de belasting voor de nationale producent kan hebben en komen de ontvangsten van de
aanpassingen aan de grenzen toe aan het invoerende land, waar geen externe kosten waren.
F.

TOT BESLUIT

De concurrentieproblemen die de invoering van een milieufiscaliteit met zich mee kan
brengen, zijn sectoraal van aard en stellen zich hoofdzakelijk op korte termijn. In dat
tijdsperspectief is de beste oplossing een gecoördineerde actie op het niveau van de
Europese Unie, eventueel met aanpassingen aan de grenzen.
Indien dergelijke gecoördineerde acties niet mogelijk zijn, is de Afdeling van mening dat
vrijstellingen en tariefverlagingen zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Dit standpunt
vloeit logischerwijs voort uit de voorrang die gegeven wordt aan de allocatieve doelstelling
en de Afdeling spreekt dus haar voorkeur uit voor een compensatie door de vermindering
van andere fiscale of sociale heffingen. De keuze tussen deze heffingen zou moeten worden
gemaakt met het oog op de maximalisatie van de globale welvaart. De sectorale
herverdelingen die eruit kunnen voortvloeien zijn slechts de vertaling van de allocatieve
doelstellingen waaraan de Afdeling de voorkeur wenst te geven.
Op langere termijn is de invoering van de milieufiscaliteit een aansporing tot de
ontwikkeling van niet-vervuilende technologieën welke het mogelijk maken leefmilieu en
concurrentievermogen te verzoenen.
1.5.2. Milieufiscaliteit en herverdeling
De milieufiscaliteit kan eveneens in conflict komen met de herverdeling. De belastingen die
rechtstreeks ten laste van de huishoudens zijn en de prijsstijgingen die de belastingen op de
producten voortbrengen, verminderen het reële beschikbare inkomen over de inkomensas op een
verschillende wijze. Dat geldt op een algemene wijze, zowel als het gaat over een fiscaliteit die
juridisch ten laste van de huishoudens is als wanneer dat niet zo is: zelfs indien de belasting bij de
producent geheven wordt, is er het probleem van het herverdelende effect vermits de belasting
doorgerekend wordt in de prijzen.
A.

DE ALLOCATIEVE GEVOLGEN AANVAARDEN OF EEN ANTWOORD GEVEN OP DE REGRESSIVITEIT
VAN DE BELASTINGEN

Men kan stellen dat de invloed op de koopkracht van de huishoudens niets anders is dan de
toepassing van het beginsel de vervuiler betaalt; het koopkrachtverlies van het huishouden dat het
effect van de belasting ondergaat, is de rekening voor de last die het voorheen aan de
samenleving oplegde. In dat geval worden de herverdelende effecten beschouwd als volkomen
normale lastenverschuivingen in het licht van de allocatieve doelstelling. Dat geldt nog meer
wanneer er milieuvriendelijke alternatieven zijn.
Men weet uit empirische studies dat milieubelastingen in het algemeen regressief zijn: dat
wordt in elk geval bevestigd voor de belastingen op energie en vervoer die, zoals wij hierna zullen
zien, de hoofdmoot van de milieufiscaliteit uitmaken. Tijdens de green tax reform van 1998 in
Duitsland, is bijvoorbeeld de geleidelijke stijging van de belastingen op motorbrandstoffen, op
stookolie, op aardgas en de invoering van een belasting op elektriciteit licht regressief gebleken,
hoewel minder regressief dan de btw ( 23). De regressiviteit kan worden vergroot indien de
huishoudens met een laag inkomen minder mogelijkheden hebben om energiebesparende
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investeringen te verrichten of indien zij minder openbare steunmaatregelen voor deze
investeringen genieten.
Deze regressiviteit kan een beleidsprobleem stellen: men bevindt zich dan in een toestand van
doelstellingsconflict, zoals dat het geval was voor het concurrentievermogen.
B.

VRIJSTELLEN OF COMPENSEREN?

Om antiherverdelende effecten van een regressieve belasting te vermijden zijn twee oplossingen
mogelijk: de huishoudens met een laag inkomen vrijstellen of hun een financiële compensatie
geven. Deze twee oplossingen hebben fundamenteel verschillende gevolgen ten aanzien van de
allocatieve doelstelling: de vrijstelling van de huishoudens met een laag inkomen neemt het
prijssignaal weg dat de milieubelasting invoert en gaat dus in tegen de integratie van de externe
kosten terwijl een financiële compensatie die niet gebonden is aan de verbruikte hoeveelheden
van een belast goed niet tegen de allocatieve doelstellingen ingaat omdat zij het prijssignaal
behoudt. Op zichzelf zet zij niet aan tot gedragswijziging, maar dat is niet haar rol, maar wel die
van de belasting die zij compenseert. Vanuit de voorrang die zij aan de allocatieve doelstelling
geeft, leidt de Afdeling daaruit af dat vrijstelling vermeden moet worden en dat voor
compensatie moet worden gekozen.
C.

BELASTINGVERMINDERINGEN OF RECHTSTREEKSE OVERDRACHTEN?

De compensatie kan worden verricht via de belasting of via rechtstreekse overdrachten.
Een mogelijke oplossing is een verlaging van de personenbelasting. Dat is bijvoorbeeld de keuze
die in Nederland werd gemaakt om de effecten te compenseren van de invoering van een
regulerende energiebelasting (REB) die van toepassing is op het verbruik van aardgas en
elektriciteit: de aanslagvoeten van de eerste schijf van de personenbelasting werden geleidelijk
met 2,5% verminderd met als uitdrukkelijk doel het regressieve effect van de REB te corrigeren.
De toepassingswijzen die het meest geschikt zijn, betreffen bijgevolg een verhoging van de van
belasting vrijgestelde schijf of een terugbetaalbaar belastingkrediet. Beide kunnen worden gericht
op de lage inkomens en vanuit dit oogpunt heeft het terugbetaalbare belastingkrediet het voordeel
de niet-belastbare huishoudens te bereiken, die hoofdzakelijk personen betreffen die als enig
inkomen de sociale basisuitkeringen hebben.
Meer algemeen is een van de voordelen van een compensatie via de personenbelasting dat zij kan
worden gemoduleerd naargelang het inkomen en de gezinstoestand zonder bijkomende
administratieve kosten: de toekenning geschiedt automatisch en vereist geen bijkomende
formaliteit. Er dient nochtans op te worden gelet dat het effect op het beschikbare inkomen
onmiddellijk is en dus opgenomen wordt in de berekening van de bedrijfsvoorheffing. Voor de nietbelastbare personen zou dat neerkomen op de invoering van een negatieve bedrijfsvoorheffing,
waarvan de uitvoering vrij delicaat zou kunnen zijn.
Via de personenbelasting werken is slechts relevant wanneer de belangrijkste verklarende factor
van de verdeling van de milieubelasting het inkomen is of een andere factor die kan worden
opgenomen in de toepassingswijzen van de vestiging van de personenbelasting. Omgekeerd,
indien de effecten van de milieubelasting zeer verspreid zijn bij gelijk inkomenspeil, kan de
aanwending van de inkomstenbelasting voor de toekenning van de financiële compensatie een
belangrijk probleem inzake doelgerichtheid stellen. Welnu, dat lijkt volgens bepaalde empirische
studies het geval te zijn ( 24).
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Het andere mogelijke instrument is dat van een rechtstreekse overdracht. De voornaamste
voordelen ervan zijn een onmiddellijk effect en een betere doelgerichtheid. Als de milieubelasting
bijvoorbeeld bestaat in de invoering van accijnzen op huisbrandolie, is compensatie slechts
noodzakelijk voor personen die op die wijze verwarmen. Optreden via de personenbelasting stelt in
dat geval een ernstig probleem van doelgerichtheid.
Twee andere instrumenten zijn mogelijk. DRESNER en EKINS (2006) besluiten bijvoorbeeld dat,
rekening houdend met de grote verschillen op het vlak van energie-efficiëntie van woongebouwen,
de beste manier om een negatieve sociale invloed van een beroep op economische instrumenten
te vermijden, erin bestaat energie-audits te combineren met een stijging van de belastingen op
eigendom voor die gezinnen die tijdens een bepaalde periode niet de noodzakelijke
energiebesparende investeringen uitvoeren.
De keuze van het instrument dient dus geval per geval te geschieden, naargelang de
bijzonderheden van de milieutaksen waarvan het effect voor de gezinnen met een laag inkomen
gecompenseerd moet worden. Doelgerichtheid en het bereiken van niet-belastbare personen
vormen hierbij, ongeacht het gebruikte instrument, essentiële voorwaarden.
D.

IN DYNAMISCH PERSPECTIEF

De huishoudens hebben de mogelijkheid de belasting te ontwijken door geëigende investeringen
te verrichten. Zoals hierboven vermeld, kan zich ook hier een probleem van regressiviteit stellen:
voor de lage inkomens kunnen de mogelijkheden om deze investeringen te doen, kleiner zijn. Bij
deze financiële beperkingen kunnen zich juridische beperkingen voegen die verband houden met
het huurderstatuut. Ook hier is de Afdeling van mening dat moet worden vermeden tegen de
allocatieve doelstelling in te gaan en spreekt zij haar voorkeur uit voor geëigende begeleidende
maatregelen. Het gaat hierom de stimulansen zodanig op te vatten dat zij voor de lage inkomens
toegankelijk zijn en dat zij rekening houden met de bijzondere beperkingen van deze huishoudens.
Het is eveneens vereist dat de verdeling van de winst aan beschikbaar inkomen die uit de
openbare steunmaatregelen voortvloeit, niet regressief is.
E.

VOORBIJ DE OORSPRONKELIJKE WEERSLAG

De redenering die tot op heden ontwikkeld werd steunt op het geïsoleerd beschouwde effect van
de milieubelasting. Die wordt inderdaad als regressief ervaren. Het effect op de
inkomensverdeling hangt ook af van de wijze waarop de opbrengst van de belasting
gebruikt wordt en meer in het algemeen van eventuele begeleidingsmaatregelen. Indien
bijvoorbeeld de milieufiscaliteit gecompenseerd wordt door een op de lage inkomens gerichte
vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, zullen de gunstige effecten
op de werkgelegenheid de regressiviteit van de belasting globaal verminderen.
Een andere parameter die gewoonlijk ontbreekt bij de redenering over de verdelende effecten van
de milieufiscaliteit is de spreiding van de milieuhinder, dus van de externe kost. Die is ook niet
gelijkmatig verdeeld tussen de burgers. De vermindering van de externe kosten heeft ook een
invloed op de verdeling, niet van het inkomen, maar van het welzijn en het is uiteindelijk dat wat
telt. In haar actiekader voor efficiënte en effectieve milieumaatregelen legt de OESO overigens de
nadruk op dat punt: « L’important n’est pas de savoir à quel point une politique donnée dont
l’adoption est envisagée pourrait avoir des répercussions sur les faibles à faible revenus en soi,
mais à quel point une politique donnée dont l’adoption est envisagée pourrait avoir des
conséquences sur les ménages à faibles revenus par rapport aux autres options envisageables,
dont l’inaction face au problème d’environnement considéré » ( 25).
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F.

BESLUIT

De voorrang die wordt gegeven aan de allocatieve doelstelling neemt niet de noodzaak weg
na te denken over de negatieve sociale gevolgen van de overwogen hervormingen van de
milieufiscaliteit. Er dient rekening te worden gehouden met zowel de problemen die
voortvloeien uit de verdeling van de belasting als met die welke voortkomen uit de
verschillende mogelijkheden – naargelang het inkomen – om de investeringen te verrichten
om de belasting te vermijden. Dat is des te noodzakelijker omdat de negatieve sociale
gevolgen een belangrijke politieke hindernis kunnen zijn voor de goedkeuring van de
hervorming. De Afdeling is van mening dat de negatieve sociale gevolgen niet tegemoet
getreden moeten worden door de huishoudens met lage inkomens vrij te stellen maar door
ze te compenseren. Dit algemene beginsel moet voor elk hervormingsvoorstel met een
negatieve sociale invloed in specifieke toepassingswijzen worden omgezet, rekening
houdend met de verdeling van de oorspronkelijke effecten, met de doelstelling die men
wenst te bereiken en met de gedragswijzingen die als gevolg daarvan worden gewenst. De
toepassingswijzen van de openbare steunmaatregelen voor energiebesparende
investeringen moeten op een niet-regressieve wijze worden vastgelegd, zowel in termen
van toegankelijkheid als van nettowinst voor de begunstigde.

1.6.

De uitwerking van de milieufiscaliteit

1.6.1. In het productie- of verbruiksstadium belasten?
Voor beide opties zijn er argumenten ten gunste ( 26). Een ervan komt voort uit het in
overeenstemming brengen van de milieudoelstelling en het concurrentievermogen. Het werd
hierboven reeds besproken.
Men kan ten gunste van de belastingheffing in het productiestadium het feit vermelden dat de
ondernemingen de keuze kunnen maken tussen verschillende productietechnieken waarvan
sommige milieuvriendelijker kunnen zijn. Door de externe kosten in hun afwegingen op te nemen,
kan de fiscaliteit de gedragingen dus oriënteren in een richting die gunstig is voor het milieu: de
belasting van vervuilende productieprocessen is een aansporing om te investeren in minder
vervuilende productieprocessen.
De ondernemingen kunnen overigens een beduidende invloed hebben op het gedrag van de
verbruikers en het gedrag van de ondernemingen is waarschijnlijk redelijker dan dat van de
individuele verbruiker. De ondernemingen ondergaan ook de druk van de verbruikers die hen
aansporen tot vermindering van de milieuhinder. Daarentegen brengt de belastingheffing op het
niveau van de productie met zich dat het publiek zich niet bewust is van het probleem dat de
belastingheffing heeft gemotiveerd.
Vanuit een strikt milieuoogpunt is het verkieslijk daar te belasten waar de hinder wordt
voortgebracht: indien de productie verantwoordelijk is voor de hinder, is het verkieslijk de
producent rechtstreeks te belasten op basis van een fysische meting van de veroorzaakte externe
kost, eerder dan te rekenen op een signaal van de verbruikers die een hogere prijs zouden moeten
betalen. Het argument is des te gewichtiger wanneer de ondernemingen de keuze hebben tussen
verschillende productieprocessen met verschillende milieueffecten. Indien daarentegen de hinder
voortkomt uit het verbruik – bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van een vervuilend
vervoersmiddel – dient de belastingheffing in dat stadium te geschieden.
De keuze kan eveneens worden beïnvloed door de kosten om de belasting toe te passen, zowel
voor de administratie als voor de belastingplichtigen. Hoe verder men teruggaat in het
productieproces, hoe minder belastingplichtigen aan de belasting onderworpen moeten worden en
hoe lager de kost zal zijn om de hervorming toe te passen.
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Vanuit een economisch standpunt is het van belang te weten wie de belasting uiteindelijk draagt.
Indien bijvoorbeeld de onderneming de belastingschuldige is, kan zij in bepaalde concurrentie- en
andere omstandigheden, de last ervan doorschuiven naar de verbruiker. Wanneer bijvoorbeeld in
een competitieve markt de vraag onelastisch is, zal de verbruiker de last dragen van de toepassing
van het beginsel « de vervuiler betaalt » via de belastingen: vermits hij zijn gedrag niet kan
veranderen, zal hij het effect ondergaan van de belastingen, of die nu worden geheven gedurende
het productieproces of ter gelegenheid van het verbruik van de producten. De verkopen
verminderen niet en de producent wordt niet getroffen. Omgekeerd zal, indien de vraag zeer
elastisch is, de producent getroffen worden door de achteruitgang van zijn verkopen, waar de
belasting ook wordt geheven.
1.6.2. Toewijzing van de ontvangsten of niet?
Het basisbeginsel inzake begroting is dat van de universaliteit: alle ontvangsten financieren alle
uitgaven. De toewijzing van een ontvangst voor de dekking van een bijzondere uitgave is een
uitzondering die noodzakelijkerwijs van beperkende aard is.
De ontvangsten van de voornaamste belastingen met betrekking tot het milieu vloeien dus in
principe, behoudens uitdrukkelijke bepaling, naar de algemene begroting van de overheid: dat is
onder meer het geval voor de accijnzen op energieproducten en de belastingen op de voertuigen.
Het gebruik ervan hangt dus van de grote beleidslijnen af. De accijnzen op motorbrandstoffen
worden niet toegewezen aan de financiering van het wegennet, zelfs indien de burger de indruk
kan hebben « voor het wegennet te betalen » wanneer hij belastingen betaalt op zijn tankbeurt.
Het is steeds mogelijk deze ontvangsten toe te wijzen aan specifieke uitgaven, in het bijzonder aan
milieugerelateerde uitgaven. Dergelijke praktijken bestaan reeds op andere domeinen: men
spreekt dan, als uitzondering op de universaliteit van de begroting, van toegewezen ontvangsten.
Deze procedure van ontvangstentoewijzing heeft nadelen.

·

Zoals onder andere de OESO stelt, « (l’affectation des recettes) détermine à l’avance
l’utilisation du produit de la taxe et rend (donc) plus difficile une réévaluation de
programmes de dépenses ciblés et financés par ces recettes affectées qui serait fondée
sur des considérations économiques et environnementales, ce qui implique souvent une
inefficience des dépenses publiques. Par exemple, l’affectation des taxes sur les transports
aux infrastructures routières peut conduire à surinvestir dans ce secteur » ( 27).

·

De toewijzing van ontvangsten voert bijgevolg starheden bij de budgettaire keuzen in: er is
het risico op uitgavenprogramma’s die verlengd worden tot voorbij hun ideale duurtijd
omdat zij gefinancierd worden door toegewezen ontvangsten die er specifiek voor
toegekend zijn: een tendens tot stilzwijgende verlenging, die beklemtoond wordt door
bestaande sectorale belangen, belet dat beschikbare fondsen herverdeeld worden
naargelang de ontwikkeling van de beleidsprioriteiten.

De OESO erkent niettemin dat de toewijzing van ontvangsten ook de politieke aanvaardbaarheid
van belastingen kan bevorderen omdat men de bestemming van de ontvangsten kent waarvan een
deel aan de belastingplichtige terugbetaald wordt in de vorm van subsidies of openbare
investeringen. De aanvaardbaarheid van wegentol in Londen werd bijvoorbeeld sterk
vergemakkelijkt door de toewijzing van de ontvangsten aan de bevordering van de andere
vervoerswijzen (fiets en openbaar vervoer). De OESO meldt in dat verband: « if the use of some
form of « carrot » next to the « stick » (i.e. the tax) is necessary in order to obtain public support for
a new tax, it could be useful to propose increased spending for a “popular” purpose simultaneously
with the proposal of the tax – without making a legally binding link between the tax revenues and
future expenditures” ( 28). Nochtans, “one problem in relation to public acceptance of (new)
environmentally related taxes is that many people forget soon any “compensation” given in the
form of reductions in other taxes. That is to say, a few years after – for example – a new energy tax
27
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was introduced, many people will have forgotten any reduction made – for instance – in income
taxes or social security contribution”( 29).
1.6.3. Aan welk beleidsniveau de bevoegdheden toewijzen, vanuit een theoretisch oogpunt?
De theorie van het budgettaire federalisme behandelt de vraag aan welk beleidsniveau de
bevoegdheden best worden toegewezen, en dat vanuit een zuiver economisch oogpunt, zonder
rekening te houden met bestaande instellingen. In onze institutionele context kan
« decentraliseren » niet alleen betekenen dat bevoegdheden aan het subnationale niveau gegeven
worden, maar ook dat zij op het niveau van de staten behouden worden, eerder dan ze te
centraliseren op Europees niveau. Omgekeerd betekent centraliseren de bevoegdheden van het
subnationale of plaatselijke niveau overbrengen naar het federale of van het federale naar het
supranationale. In het algemeen kan de horizontale samenwerking in geval van decentralisatie een
substituut van tweede rang zijn ten opzichte van de centralisatie.
Zoals op andere domeinen is inzake milieu de betere aanpassing aan plaatselijke bijzonderheden
een argument ten gunste van de overdracht van bevoegdheden naar het gewestelijke niveau. De
voorkeuren van de inwoners inzake de kwaliteit van het leefmilieu kunnen variëren tussen
gewesten of tussen landen. Bovendien kunnen de marginale zuiveringskosten (marginal
abatement cost) ook verschillend zijn naargelang het deel van het grondgebied. In het geval van
leefmilieuproblemen met een belangrijke plaatselijke component (lawaai, watervervuiling,
luchtvervuiling met slechts een plaatselijk effect, bodemerosie, enz.), is het optimale beleid dus
niet noodzakelijk hetzelfde voor alle gewesten. Tenminste in theorie leidt de decentralisatie van de
beslissingsbevoegdheid bijgevolg tot een grotere economische doeltreffendheid.
Een gedecentraliseerd milieubeleid kan nochtans een zeker aantal problemen opleveren die
decentralisatie niet-optimaal maken ( 30).

·

Ten eerste kan de vervuiling van een zone andere zones beïnvloeden die onder een
andere rechtsbevoegdheid vallen: dat is het geval voor grensoverschrijdende vervuiling
( 31). Indien met deze « horizontale » externe effecten geen rekening wordt gehouden, is
het beleid inzake deze vervuiling niet optimaal: het laat vervuiling achter op een te hoog
niveau. Een coördinatie op een hoger niveau, federaal of supranationaal, is dan
noodzakelijk. De broeikasgassen zijn een extreem voorbeeld van dat probleem. Een ton
CO2 die in een gewest wordt uitgestoten, heeft een invloed op wereldschaal. In dat geval
kan de vervuiling enkel behandeld worden door een internationaal akkoord en dat is
inderdaad de oplossing die met de Kaderovereenkomst van de Verenigde Naties over de
klimaatverandering aangevat werd.

·

In dezelfde gedachtegang heeft een grondgebied dat over milieuactiva beschikt die voor
andere grondgebieden positieve externe effecten teweegbrengen er geen belang bij ze te
beschermen indien het niet wordt vergoed voor de diensten die het andere landen en zelfs
de wereld verschaft. Brazilië heeft er bijvoorbeeld economisch belang bij het Amazonewoud
commercieel uit te baten terwijl de wereld er belang bij heeft dat het behouden zou blijven
omdat het een enorm koolstofreservoir is. Vanuit economisch oogpunt zouden de andere
landen Brazilië moeten betalen voor de geleverde diensten. Zoniet heeft Brazilië er belang
bij het woud te ontginnen en het hout te valoriseren, omdat het slechts zeer gedeeltelijk
profiteert van het effect van het koolstofreservoir in vergelijking met het enorme
economische potentieel dat de verkoop van het hout betekent. Dezelfde redenering geldt
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Ibid., blz. 154.
Zie SAVEYN en PROOST (2006).
Er wordt opgemerkt dat wanneer « het milieu » in ruime zin wordt beschouwd, grensoverschrijdende
milieuproblemen niet-fysische uitstoot kunnen betreffen. « Perhaps the most obvious example is biodiversity
(…). If a country is concerned about worldwide (or region-wide) loss of biodiversity, then any action in another
country which contributes directly to this loss (for example, through deforestation) has a negative
‘environmental’ impact on the first country. Formally, this is very similar to the case in which one country is
harmed by physical emissions from another country. » (HOEL (1999), blz. 472).
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inzake de problematiek van de biodiversiteit, voor de landen die zeldzame soorten bezitten.
De vergoeding voor deze positieve externe effecten vereist een gecentraliseerd beleid of
horizontale samenwerkingsovereenkomsten in geval van decentralisatie.

·

Een gewestregering kan het milieubeleid gebruiken om ondernemingen aan te trekken ten
koste van de kwaliteit van het leefmilieu. Daaruit kan een interregionale concurrentie
voortvloeien in de zin van een nivellering naar beneden. Dat verantwoordt waarom de
controle op de leefmilieuprogramma’s in de Verenigde Staten gecentraliseerd is. Er is ten
minste een coördinatie nodig om deze soort scheeftrekking te vermijden.

·

Ten slotte kan er een « verticale » fiscale concurrentie bestaan, dat wil zeggen tussen de
gewesten en de centrale overheid. Het milieubeleid dat op één niveau gevoerd wordt, kan
immers de belastbare grondslagen en de belastingontvangsten van de andere niveaus
verminderen. Een vermindering betekent bijvoorbeeld dat de kosten van de hervorming
gedeeltelijk naar de andere niveaus worden verschoven; in dat geval zal de kwaliteit van
het leefmilieu ernaar streven meer dan optimaal te zijn. Deze verticale externe effecten zijn
complex. De omvang ervan hangt onder meer af van de oorspronkelijke aanslagvoeten van
de verschillende niveaus en van de gevoeligheid van de belastbare grondslagen voor
beleidswijzigingen.

Deze problemen zijn evenveel argumenten ten gunste van de centralisatie van de
milieubeleidsmaatregelen en meer in het bijzonder die welke problemen betreffen die gevolgen
hebben over grote geografische gebieden. Zonder centralisatie moeten de externe effecten door
coördinatieprocedures behandeld worden.
1.6.4. Milieubelastingen of milieusubsidies in de vorm van fiscale uitgaven?
In een pigouviaanse optiek van internalisering van externe effecten door toedoen van de fiscaliteit,
is het duidelijk dat enkel de toevlucht tot milieubelastingen, soms ongelukkigerwijze als
« negatieve » maatregelen bestempeld, aangewezen is: indien de eerste doelstelling van
allocatieve aard is, zou dat moeten worden vertaald in een keuze ten gunste van de
milieubelasting, omdat zij alleen het mogelijk maakt de externe kosten te internaliseren en het
beginsel van de vervuiler betaalt toe te passen.
Dit gezegd zijnde, moet wel degelijk worden erkend dat de zogenaamde « positieve » fiscale
maatregelen, die een fiscale voorkeursbehandeling noodzaken van het vanuit leefmilieuoogpunt
beste of minst slechte alternatief een politieke aanvaardbaarheid hebben die relatief hoger is dan
die van de milieubelastingen. In België worden zij in grote mate gebruikt via de geleidelijke
verruiming van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven ( 32.)
Dat neemt niet weg dat de milieubelastingen een aantal voordelen hebben ten opzichte van de
milieusubsidies.

·

Zoals hierboven in het theoretisch onderzoek vermeld, hebben de milieubelastingen
eigenschappen van statische en dynamische doeltreffendheid. Die vindt men niet
noodzakelijk terug bij de milieusubsidies. Het dient nergens toe energiebesparende
investeringen te subsidiëren die op zichzelf rendabel zijn via de lastenbesparingen die zij
voortbrengen. Men zou ten minste te bereiken prestatiedrempels moeten definiëren.

·

Een milieubelasting levert ontvangsten zolang zij enkel de externe kosten internaliseert
zonder ze te verminderen. Buiten het feit dat zij het beginsel van de vervuiler betaalt
toepast, heeft zij dus het voordeel hetzij een budgettair rendement, hetzij een voordeel voor
het milieu op te leveren, waarbij het ene geleidelijk in de plaats komt van het andere
naargelang de gedragswijzigingen. Omgekeerd evolueert de budgettaire kost van een
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Zie hieronder in hoofdstuk 4, blz. 149 en volgende voor de beschrijving van de toepassingswijzen en de
effecten van deze fiscale stimulans. Zie eveneens blz. 157 en volgende voor een bespreking van hun
milieuefficiëntie.
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milieusubsidie in het beste geval – dat wil zeggen indien de fiscale uitgave doeltreffend is
op milieuvlak – evenredig met de winst voor het milieu en in het slechtste geval meer dan
evenredig ermee indien de fiscale uitgave niet doeltreffend is op milieuvlak.

·

De ontvangsten van een milieubelasting kunnen worden gebruikt om andere belastingen
die belangrijke scheeftrekkingen veroorzaken, te verminderen. Men denkt daarbij, in het
bijzonder voor België, aan de fiscale wig van de lonen of aan de vennootschapsbelasting.
De ontvangsten kunnen ook worden gebruikt voor leefmilieudoeleinden. Omgekeerd heeft
de financiering van milieusubsidies een opportuniteitskost. Die kan beletten dat bepaalde
overheidsuitgaven worden gedaan of dat belastingen die elders in de economie
scheeftrekkingen veroorzaken, verminderd worden. In een extreem geval, namelijk
wanneer er beperkingen zijn die beletten de overheidsuitgaven te verminderen, zal het zelfs
nodig zijn belastingen die scheeftrekkingen veroorzaken, te verhogen om de
milieusubsidies te financieren. Zoals het niet verantwoord is, te zuiveren zolang de
marginale externe kost niet hoger is dan de marginale zuiveringskost, is het niet
verantwoord te subsidiëren zolang de marginale vermindering van de externe kost lager is
dan de marginale kost van de overheidsfondsen die de fiscale uitgave financieren.

·

De milieusubsidies belonen niet degenen die reeds het aangemoedigde gedrag hebben
aangenomen, terwijl een belasting ze wel beloont omdat zij er de facto van vrijgesteld zijn.

Er wordt algemeen vastgesteld dat de milieusubsidies die in de vorm van fiscale uitgaven worden
verleend, antiherverdelend zijn ( 33). Dat is steeds het geval wanneer de fiscale uitgaven
superieure goederen betreffen en het is erg waarschijnlijk dat het hier het geval is. Bovendien
moeten de huishoudens met een laag inkomen het hoofd bieden aan kredietbeperkingen. Welnu,
de meeste energiebesparende uitgaven investeringen zijn van een zekere omvang en de
toekenning van het belastingvoordeel geschiedt slechts op het ogenblik van de inkohiering na
ongeveer twee jaar, hetgeen een voorfinanciering noodzakelijk maakt.

2.

Het gebruik van het fiscale instrument bij het milieubeleid in
Europa

De voordelen van de economische instrumenten zijn sinds het begin van de jaren 90 welbekend.
In die periode heeft men de voorboden waargenomen van een heroriëntatie van het milieubeleid.
Het belang ervan groeide overigens naarmate er een steeds grotere bewustwording was van de
inzet en de gevolgen voor de aarde van een wijze van niet-duurzame economische ontwikkeling.
De topconferenties van Rio en Kyoto zijn er de meest bekende episodes van.
Het is niet vanzelfsprekend de omvang van het gebruik van het fiscale instrument te meten. Dat is
in hoofdzaak aan twee redenen toe te schrijven: het kan zowel worden gebruikt om schadelijke
gedragingen te belasten als om, via fiscale uitgaven, milieuvriendelijke gedragingen te subsidiëren.
Bovendien is, wat de belasting op schadelijke gedragingen betreft, de meest onmiddellijk
beschikbare indicator, welke het aandeel van de ontvangsten uit milieufiscaliteit is, dubbelzinnig.
Zoals hierboven uitgelegd, kunnen de milieu- en budgettaire effecten van een belasting in
tegenovergestelde zin evolueren: hoe meer een belasting de gedragingen in milieuvriendelijke zin
verandert, hoe minder ontvangsten zij zal opleveren. Men moet dus de evolutie van de indicatoren
die het « aandeel » van de milieufiscaliteit meet, onder dit voorbehoud interpreteren. Om dezelfde
reden is het aangewezen deze kwantitatieve benadering aan te vullen met een meer kwalitatieve
die gebaseerd is op een inventaris van de geldende bepalingen.
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Zie hieronder, hoofdstuk 4, blz. 152.
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2.1.

De ontvangsten uit milieufiscaliteit, gemeten in % van het bbp

De Europese Commissie publiceert jaarlijks in haar publicatie over de ontwikkeling van de
belastingstelsels in de verschillende Lidstaten ( 34), gegevens over de ontvangsten uit
milieufiscaliteit. Een belasting wordt als milieugebonden beschouwd als haar grondslag een
fysische eenheid is (of een benadering ervan) van een goed dat een specifieke en erkende
negatieve invloed op het milieu heeft ( 35).
Ondanks de toegenomen belangstelling voor de milieufiscaliteit in een groot aantal landen, stijgen
de fiscale ontvangsten uit milieugebonden belastingen niet duidelijk. Over de periode 2000-2007
dalen zij licht in België (-0,2 bbp-punten) en globaal in de Europese Unie. Het gewogen
gemiddelde daalt sterker dan het rekenkundige gemiddelde wat aangeeft dat de opbrengst van de
milieufiscaliteit sterker afgenomen is in de grote landen dan in de kleine landen.
Er worden inderdaad in de vier grote landen verminderingen vastgesteld: -0,1 voor Duitsland, -0,3
voor Frankrijk, -0,5 voor Italië en het Verenigd Koninkrijk. De neerwaartse trend bij de nieuwe
lidstaten is minder stelselmatig: sommige van deze landen moeten de accijnzen op
motorbrandstoffen verhogen om op het einde van een overgangsperiode de communautaire
minima te bereiken. Wat de buurlanden betreft, merkt men, afgezien van de reeds vermelde
dalingen in Frankrijk en Duitsland, een afname in Luxemburg (-0,1 bbp-punt) en een stabilisatie in
Nederland.
Grafiek 4
Ontvangsten van milieugebonden belastingen, 2007, % bbp
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Voor de namen van de landen, zie de linkerkolom van Tabel 1 blz. 40.
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Zie EUROPEAN COMMISSION (2009) voor de laatste uitgave.
EUROPEAN COMMISSION (2001).
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Tabel 1
Ontvangsten uit milieugebonden belastingen, in % van het bbp
Verschil1)
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 – 2007 Rang2)
BE – België

2.2

2.3

2.3

2.2

2.3

2.4

2.3

2.2

2.1

-0.2

22

-

2.5

2.8

2.2

3.0

3.4

3.1

3.1

3.4

1.0

4

CZ – Tsjechische Republiek

2.9

2.6

2.6

2.5

2.6

2.6

2.7

2.6

2.5

-0.1

14

DK – Denemarken

4.5

5.3

5.2

5.4

5.2

5.6

6.0

6.2

5.9

0.6

1

DE – Duitsland

2.3

2.4

2.5

2.5

2.7

2.5

2.5

2.4

2.2

-0.1

20

EE – Estland

1.0

1.7

2.1

2.0

1.9

2.1

2.3

2.2

2.3

0.6

18

IE – Ierland

3.1

2.9

2.3

2.3

2.3

2.5

2.5

2.5

2.4

-0.4

17

EL – Griekenland

3.1

2.3

2.5

2.3

2.2

2.1

2.1

2.0

2.0

-0.3

25

ES – Spanje

2.2

2.2

2.1

2.1

2.1

2.0

1.9

1.9

1.8

-0.4

27

FR – Frankrijk

2.7

2.4

2.3

2.5

2.5

2.4

2.3

2.3

2.1

-0.3

21

IT – Italië

3.5

3.1

3.0

2.8

2.9

2.8

2.7

2.7

2.6

-0.5

13

CY – Cyprus

2.9

2.7

3.0

2.9

3.7

4.0

3.5

3.3

3.4

0.7

5

LV – Letland

1.2

2.4

2.2

2.3

2.5

2.6

2.7

2.4

2.1

-0.3

24

LT – Litouwen

1.9

2.4

2.5

2.8

2.8

2.7

2.3

1.8

1.8

-0.6

26

LU – Luxemburg

3.0

2.8

2.8

2.8

2.8

3.0

3.0

2.6

2.6

-0.1

12

HU – Hongarije

3.0

2.9

2.8

2.8

2.6

2.7

2.7

2.8

2.9

-0.1

8

MT – Malta

3.2

3.7

3.7

3.4

3.4

3.1

3.3

3.4

3.7

0.1

3

NL – Nederland

3.6

3.9

3.8

3.7

3.7

3.9

3.9

4.1

3.9

0.0

2

AT – Oostenrijk

2.1

2.4

2.6

2.7

2.7

2.7

2.6

2.5

2.4

0.0

16

PL – Polen

1.8

2.1

2.1

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.7

0.6

10

PT – Portugal

3.5

2.7

3.0

3.2

3.1

3.1

3.1

3.0

2.9

0.2

7

-

3.5

2.4

2.1

2.4

2.4

2.0

1.9

2.1

-1.4

23

SI – Slovenië

4.2

2.9

3.3

3.3

3.3

3.3

3.2

3.0

3.0

0.1

6

SK – Slovakije

2.3

2.2

1.9

2.4

2.6

2.7

2.6

2.4

2.3

0.1

19

FI – Finland

2.9

3.1

2.9

3.0

3.2

3.2

3.1

3.0

2.8

-0.4

9

SE – Zweden

2.8

2.7

2.8

2.8

2.9

2.8

2.8

2.7

2.6

-0.1

11

UK – Verenigd Koninkrijk

2.9

3.0

2.8

2.7

2.7

2.6

2.5

2.4

2.5

-0.5

15

EU-27
Gewogen gemiddelde
Ongewogen gemiddelde

-

2.7
2.8

2.7
2.7

2.7
2.7

2.7
2.8

2.7
2.9

2.6
2.8

2.5
2.7

2.5
2.7

-0.3
-0.1

EA-16
Gewogen gemiddelde
Ongewogen gemiddelde

2.7
2.9

2.6
2.8

2.6
2.7

2.6
2.8

2.7
2.8

2.6
2.9

2.5
2.8

2.5
2.7

2.4
2.6

-0.3
-0.1

-

-

3.3

3.2

3.2

3.0

3.0

2.9

-

BG – Bulgarije

RO – Roemenië

NO – Noorwegen
Bron: European Commission (2009)

41
Onder de Europese landen staat België op de 22e plaats op 27 in termen van milieugebonden
belastingen, uitgedrukt in % van het bbp. Zoals uit blijkt, is het aandeel van de ontvangsten uit
milieugebonden belastingen niet alleen lager dan dat van de Europese Unie maar ook van de
buurlanden en noodzakelijkerwijs van de Noordse landen.

Tabel 2
Ontvangsten van de verschillende componenten van de milieufiscaliteit,
% van het bbp - 2007
Energie
Vervoer
Vervuiling en
hulpbronnen
België
1.3
0.6
0.1
Plaats van België
25
11
7
Duitsland
1.9
0.4
0.0
Frankrijk
1.4
0.6
0.1
Luxemburg
2.4
0.3
0.0
Nederland
1.8
1.4
0.7
Verenigd Koninkrijk
1.9
0.5
0.1
Denemarken
2.3
2.2
1.4
Finland
1.7
1.0
0.1
Zweden
2.2
0.4
0.0
Gemiddelde EU27
1.9
0.7
0.2
Gemiddelde eurozone
1.7
0.8
0.1
Bron: European Commission (2009a)

Grafiek 5
Evolutie van de ontvangsten van milieugebonden belastingen
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België bevond zich steeds onder het Europese gemiddelde en het verschil is niet fundamenteel
gewijzigd. Men stelt vast dat het belang van de ontvangsten uit milieufiscaliteit in België, Frankrijk
en Duitsland over de laatste jaren afneemt terwijl het in Nederland tot in 2006 toegenomen is. Men
kan dus het argument van de openheid van de economie en van het concurrentievermogen niet
inroepen zonder over te gaan tot een grondiger onderzoek.
De gegevens die door de Europese Commissie gepubliceerd worden, verdelen de
milieubelastingen in drie categorieën: de belastingen op energie, de belastingen op vervoer en de
belastingen op vervuiling en hulpbronnen. Vooral op het gebied van de belastingen op energie
scoort België slecht, met een 25e plaats in de Europese rangschikking.
Het plaatje is minder negatief voor de belastingen op vervoer en voor de belastingen op vervuiling
en hulpbronnen: wij staan op respectievelijk de 11e en de 7e plaats. Wat de belastingen op vervoer
betreft, gaat van de buurlanden enkel Nederland ons vooraf maar wij bevinden ons onder de
gemiddelden van de EU27 en van de eurozone.
De besluiten zijn genuanceerder wat de belastingen op vervuiling en hulpbronnen betreft. Men
dient eerst in gedachten te houden dat voor deze soort belastingen (of ten minste voor sommige
ervan) de prijselasticiteit hoog kan zijn en de belasting ontradend. Van de drie
belastingcategorieën zijn voor deze belasting de budgettaire ontvangsten waarschijnlijk het minst
relevant als indicator van het belang van deze belasting wat betreft haar functie als instrument van
fiscaal beleid. Afgezien van dit algemeen voorbehoud, is de voornaamste vaststelling uit Tabel 2
de aanwezigheid van twee uitschieters: Denemarken – dat ook voor andere categorieën een
uitschieter is – en Nederland.

2.2.

De belasting op energie

De jaarlijkse publicatie van de Europese Commissie bevat sinds vele jaren impliciete
aanslagvoeten op arbeid, kapitaal en verbruik. Ten opzichte van de verhoudingen die
ontvangstcategorieën uitdrukken ten opzichte van het bbp, is het voornaamste voordeel van de
impliciete aanslagvoeten dat zij geen rekening houden met het effect van de evolutie van de
belastbare grondslag ten opzichte van het bbp. De verhouding van de belastingen op bezoldigde
arbeid ten opzichte van het bbp wordt bijvoorbeeld aldus in twee factoren ontleed: de impliciete
aanslagvoet enerzijds, gedefinieerd als de verhouding tussen de fiscale en sociale heffingen op de
lonen en de loonmassa en anderzijds de verhouding tussen die loonmassa en het bbp.
Sinds enkele jaren publiceert de Europese Commissie eveneens een indicator van de belasting op
energie. De opbouw van deze indicator is bijzonder delicaat omdat het, anders dan bij de andere
impliciete aanslagvoeten, niet mogelijk is de nationale rekeningen te gebruiken om de noemer van
de impliciete aanslagvoet te definiëren. De keuze van de Europese Commissie is gevallen op het
eindverbruik van energie, gemeten in ton olie-equivalent (toe). Omdat de noemer een hoeveelheid
is, moeten de belastingen die in de teller opgenomen zijn, gedeflateerd ( 36) worden om een
evolutie van de impliciete aanslagvoet te verkrijgen die niet vertekend wordt door de inflatie. Men
verkrijgt bijgevolg een indicator die wordt uitgedrukt in euro’s tegen constante prijzen, per ton olieequivalent.

36

De Europese Commissie gebruikt de deflator van de finale vraag.
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Grafiek 6
Impliciete aanslagvoet op energie
Gemiddelde 2004-06, prijzen van 1995
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Grafiek 6 rangschikt de Europese landen in dalende volgorde voor de impliciete aanslagvoet op
energie voor de jaren 2004-06 ( 37). België (zwarte staaf) bevindt zich in de lagere helft van de
rangschikking, beduidend onder het Europese gemiddelde, dat van de eurozone (beide witte
staven) en eveneens onder dat van de buurlanden (gestreepte staven). Het feit dat de ontvangsten
uit de belasting op energie, uitgedrukt in % van het bbp, minder hoog zijn dan in de andere
Europese landen, wordt dus niet verklaard door een lager energieverbruik maar wel door een
lagere belasting op het bestaande energieverbruik.
Grafiek 7 geeft de evolutie van deze impliciete aanslagvoet weer over de periode 1995-2006 ( 38).
Zij bevestigt vooreerst dat België op dat gebied structureel onder het Europese gemiddelde en dat
van de buurlanden ligt.
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38

De vergelijking heeft betrekking op een enkel jaar, de bedragen in euro zijn tegen prijzen van 2005.
De bedragen in euro worden bijgevolg gedeeld door de deflator van de finale vraag. Dat verklaart waarom de
bedragen op het einde van de periode niet overeenstemmen met die van Grafiek 6.
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Grafiek 7

Evolutie van de impliciete aanslagvoet op energie
1995-2006
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Het verschil in aanslagvoet ten opzichte van Nederland is duidelijk vergroot. Het verschil met
Duitsland is in de periode 1999-2003 ook vergroot: Duitsland had toen een belastinghervorming
doorgevoerd die er uitdrukkelijk op was gericht de fiscale druk te vershuiven van arbeid naar
energieverbruik. Het verschil is gedurende de recentste jaren is het afgenomen wegens de
dalingen in Duitsland.
De geringe stijging van de impliciete aanslagvoet op energie in België kan vreemd lijken in het licht
van de beleidsoriëntaties van de jongste tien jaren: de accijnzen werden immers herhaaldelijk
verhoogd, zelfs vóór de invoering van het kliksysteem. Deze schijnbare tegenstelling kan als volgt
worden verklaard.

·

De accijnzen en de bijdrage op de energie worden uitgedrukt in euro per hoeveelheid.
Opdat de impliciete aanslagvoet op energie zou stijgen, moet de stijging van de accijnzen
hoger zijn dan die van de deflator van de finale vraag.

·

Gedurende de recentste jaren ging het kliksysteem gepaard met een omgekeerd
kliksysteem en met terugbetalingen voor professionele diesel. Het omgekeerde kliksysteem
heeft ertoe geleid dat de accijnzen op diesel werden teruggebracht tot het Europese
minimum.

De internationale vergelijking van de belasting op energie wordt op een grondiger wijze in
hoofdstuk 2 van dit rapport uitgevoerd.
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2.3.

De belastingen op vervoer

De belasting op vervoer is de op een na belangrijkste component van de milieufiscaliteit. Ten
opzichte van de belasting op energie en nog meer ten opzichte van de belasting op vervuiling en
hulpbronnen, is een bijzonder kenmerk ervan dat de band met de externe kosten minder duidelijk
is: in de meeste gevallen staat men hier dichter bij de « benaderende belasting » dan bij de
« pigouviaanse belasting ».
Een belangrijk deel van de belasting op vervoer komt immers voort van de belasting op voertuigen.
Het belastbaar feit van de belasting is dus de verwerving of het bezit van het voertuig, terwijl een
pigouviaanse belasting gebaseerd zou moeten zijn op het gebruik van het voertuig. Bovendien
waren de belastingen op voertuigen geruime tijd gebaseerd op technische kenmerken van het
voertuig (vermogen, cilinderinhoud) die geen strikt verband hebben met de milieuhinder die door
het gebruik ervan wordt veroorzaakt. Dat is in België nog steeds het geval.
Men stelt in meerdere Europese landen nochtans een heroriëntatie van de belasting op voertuigen
vast die de voorkeur geeft aan milieucriteria. Wat de verkeersbelastingen betreft, houden
Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden op verschillende wijze
rekening met de CO2-uitstoot. In Denemarken is de belasting gebaseerd op het verbruik van het
voertuig, wat op hetzelfde neerkomt. Vermeldenswaard is dat in Frankrijk alleen de bedrijfswagens
betrokken zijn, want het « vignet » ( 39) werd er voor particulieren afgeschaft. Duitsland houdt
rekening met de euronormen (en met de S-uitstootklassen in het geval van de belasting op zware
voertuigen).
De internationale vergelijking van de belasting op vervoer wordt op een grondiger wijze onderzocht
in hoofdstuk 3 van dit rapport.

2.4.

De belasting op vervuiling en hulpbronnen

In de Europese landen bestaan er eveneens milieubelastingen op een tiental productcategorieën
( 40). De meest verspreide belasting treft de pesticiden: zij bestaat in Frankrijk en in drie
Scandinavische landen (Denemarken, Zweden, Noorwegen). De andere belastingen betreffen de
gebruikte oliën (Frankrijk, Noorwegen), de fosfaten in zeep (Frankrijk) of in dierenvoeding
(Denemarken), de stikstofhoudende meststoffen (Denemarken, Zweden), de PVC en de ftalaten
(Denemarken), de plastieken en papieren zakken (Denemarken), de banden (Denemarken), de
elektrische lampen (Denemarken), bepaalde oplosmiddelen (Denemarken) en andere chemische
producten (Noorwegen).
Men merkt op dat Denemarken verreweg het actiefste land is in die materie. Het is eveneens het
land waar de opbrengst van de milieubelastingen in termen van fiscale ontvangsten het hoogst is
voor zowel de subcategorie van de belastingen op vervuiling en hulpbronnen als in het algemeen.
Een retributie op vliegtuiglawaai bestaat in sommige landen (Frankrijk, Nederland, Zweden en
Noorwegen). De opbrengst ervan wordt toegewezen aan de isolatie van de gebouwen die zich in
de buurt van de luchthavens bevinden.

39

Men bedoelt daar de verkeersbelasting mee omdat het bewijs van de betaling ervan werd geleverd door een
vignet dat op de voorruit van het voertuig werd aangebracht.

40

Voor gedetailleerde informatie over deze belastingen, zie Taxes in Europe Database,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm
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2.5.

De fiscale stimulansen

De domeinen waarin fiscale stimulansen kunnen worden toegekend zijn zeer verscheiden. Zij
worden hier in twee grote categorieën gehergroepeerd:

·

de fiscale stimulansen die betrekking hebben op investeringen van de ondernemingen,

·

de fiscale stimulansen die betrekking hebben op onroerende investeringen en uitgaven van
de huishoudens, met een rubriek voor de woningen, een voor de voertuigen en een rubriek
« diverse ».

De beschrijving van de fiscale stimulansen bevindt zich in bijlage 1. De krachtlijnen ervan zijn de
volgende.

·

In de Noordse landen, die hun eigen ecologische belastinghervormingen reeds in de jaren
negentig doorgevoerd hebben, lijken er niet veel stimulansen inzake milieufiscaliteit te zijn.
Zij werken veeleer via indirecte belastingen (zie hierboven).

·

In Frankrijk zijn de stimulansen gevarieerd en zeer talrijk: vrijstelling van grondbelasting,
aftrekbaarheid van bepaalde uitgaven, belastingkrediet, verlaagd btw-tarief.

·

In Nederland gaat het voornamelijk om aftrekken voor investeringen en een mogelijkheid tot
vrije afschrijving die aan de vennootschappen worden aangeboden.

·

In het Verenigd Koninkrijk vindt men, zoals in Frankrijk, een verlaagd btw-tarief en dotaties
voor afschrijvingen die op het eerste jaar zijn gericht.

·

Alhoewel versnelde afschrijvingen en een belastingkrediet beschikbaar zijn en gericht op
milieuvriendelijke of energiebesparende investeringen, steunt het stelsel van stimulansen in
Luxemburg eerder op subsidies. Deze subsidies zijn van toepassing op particulieren en
hebben betrekking op de bouw van nieuwe huizen met een hoog energetisch prestatiepeil,
de energetische sanering van bestaande gebouwen, het oordeelkundig gebruik van energie
en de opwaardering van hernieuwbare energie ( 41).

·

In Duitsland werd van 1999 tot 2003 een ecologische belastinghervorming in vijf fasen
doorgevoerd. De doelstellingen ervan waren de aansporing tot energiebesparing en
oordeelkundig energiegebruik, evenals de bevordering van hernieuwbare energie. Op
federaal vlak zijn er blijkbaar relatief weinig bepalingen met betrekking tot de bescherming
van het leefmilieu.
De Länder en de plaatselijke overheden hebben, wat hen betreft, een ruime waaier van
milieumaatregelen ingevoerd. Deze maatregelen nemen verschillende vormen aan
naargelang het milieuprobleem waaraan zij worden verondersteld te beantwoorden.

Deze krachtlijnen van de fiscale stimulansen hebben een band met de grote kenmerken van het
belastingbeleid van deze landen. De Noordse landen hebben bijvoorbeeld in het algemeen
belastingstelsels met een brede belastbare grondslag en weinig stimulansen. Omgekeerd bevat de
inkomstenbelasting in Frankrijk een groot aantal stimulansen (de « niches fiscales ») en een
bijzonder beperkte grondslag.

41

« Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en
ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la mise en valeur des énergies
renouvelables ».
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3.

De institutionele context

Het federale milieubeleid moet worden gevoerd binnen de grenzen die worden opgelegd door de
verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid en de gewesten ( 42). In dat opzicht
dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de « materiële » en fiscale bevoegdheden. Er
dient ook in herinnering te worden gebracht dat hoe de bevoegdheidsverdeling binnen de Federale
Staat ook zij, enkel laatstgenoemde voor de supranationale instanties verantwoordelijk is voor de
verbintenissen die België aangegaan is.

3.1.

De verdeling van de materiële bevoegdheden

De gewesten hebben een algemene bevoegdheid inzake leefmilieu en natuurbehoud, met inbegrip
van de bescherming van de grond, de ondergrond, het water en de lucht tegen vervuiling, de
geluidshinder en het afvalbeleid. De volgende bevoegdheden zijn echter uitdrukkelijk toegewezen
aan de federale overheid: de vaststelling van productnormen, de bescherming tegen ioniserende
stralingen met inbegrip van het radioactief afval en de doorvoer van afvalstoffen.
De gewesten zijn tevens bevoegd voor andere ermee samenhangende domeinen: ruimtelijke
ordening, energie en vervoer. Energiebeleid, nieuwe energiebronnen, energierecuperatie en
rationeel energiegebruik vallen bijvoorbeeld uitsluitend onder de gewestelijke bevoegdheden.
Inzake vervoer betreft de bevoegdheid van de gewesten onder andere de wegen en waterwegen
alsmede de uitrusting en de uitbating van luchthavens (met uitsluiting van de luchthaven van
Brussel-Nationaal).
In al die domeinen behoudt de federale overheid nochtans niet te verwaarlozen bevoegdheden.
Inzake energie gaat het om de kernbrandstofcyclus en het nationale uitrustingsprogramma in de
elektriciteitssector. Inzake vervoer gaat het over het wegverkeer en de spoorwegen.
De instrumenten van het milieubeleid in ruime zin zijn dus verdeeld tussen verschillende
overheidsniveaus. Daarom hebben de bijzondere wetten op de hervorming van de instellingen
voorzien in verplichte procedures van overleg en betrokkenheid en in een mechanisme waarmee
deze procedures geconcretiseerd worden : het samenwerkingsakkoord. Inzake energie bestaat er
tevens een officiële overlegstructuur tussen de federale overheid en de gewesten (CONCERE).

3.2.

De fiscale bevoegdheden

3.2.1. Algemene beginselen
Wat de fiscale bevoegdheden betreft (43), voorziet de Grondwet in artikel 170, § 1, de
rijksbelasting en in § 2, de gemeenschaps- of gewestbelasting. De fiscale bevoegdheid is dus een
concurrerende bevoegdheid, afgezien van de uitzonderingen die hierna volgen.
Ten eerste kunnen de gewesten enkel belastingen goedkeuren betreffende materies die nog niet
het voorwerp hebben uitgemaakt van federale belastingen. Dat is de toepassing van het beginsel
non bis in idem.

42
43

Zie de wetten op de hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, 8 augustus 1988 en 16 juli 1993.
Zie TULKENS (1999).
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De federale wetgever kan ook voorzien in uitzonderingen op de fiscale bevoegdheid van de
gewesten. Hij kan bijvoorbeeld bepalen welke belastingen niet geheven mogen worden, ze
beperken en zelfs ze opheffen voor zover « de noodzaak ervan wordt aangetoond ».
Tenslotte kan de wetgever vooraf zelf bepalen welke overheid, federale of gewestelijke, bevoegd is
om belastingen te heffen. Zo mogen enkel de gewesten, maar niet de staat of de
gemeenschappen, belastingen heffen op water of afvalstoffen.
TULKENS (44) schrijft hierover: « Autrement dit, sauf pour ces deux impôts, les compétences
fiscales ne sont en rien liées aux compétences matérielles. Dans ce système de répartition des
compétences, il est possible que l’Etat influence, par sa fiscalité, des matières qui sont de la
compétence régionale, tel l’environnement. L’inverse est également vrai pour les régions : leur
pouvoir taxateur n’est en rien limité par leurs compétences normatives ou matérielles mais
uniquement par les lois. ». Nochtans, « chaque entité doit respecter le principe de proportionnalité,
en ce sens qu’elle ne doit pas prendre une mesure fiscale dont les effets indirects auraient pour
objet de porter atteinte de manière excessive à la compétence d’une autre autorité » (45)
3.2.2. Gewestelijke fiscale instrumenten
De belastingen op voertuigen omvatten de verkeersbelasting (VB), de belasting op de
inverkeerstelling (BIV) en het eurovignet.
De bevoegdheden voor het fiscale beleid betreffende deze vermelde belastingen werden op
1 januari 2002 geregionaliseerd: de gewesten die reeds voordien de ontvangsten van sommige
van deze belastingen genoten, werden volledig bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag
en de vrijstellingen van deze drie belastingen te wijzigen (46). Nochtans is in sommige gevallen
een wijziging van deze belastingen onderworpen aan de voorafgaande sluiting van een
samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten. Dat is, wat de VB en de BIV betreft, het geval
voor voertuigen die in leasing worden gegeven en voor voertuigen die ingeschreven zijn op naam
van een vennootschap of van een autonoom overheidsbedrijf. Voor het eurovignet is een
samenwerkingsakkoord vereist voor elke wijziging met betrekking tot een voertuig dat in het
buitenland ingeschreven is (47).
Tot op heden heeft de federale overheid voor de dienst van deze belastingen (inning en
invordering) gezorgd. Zeer recent heeft het Vlaamse gewest echter zijn bedoeling te kennen
gegeven zelf te zorgen voor de dienst van deze belastingen.
De gewesten beschikken daarenboven over een algemene bevoegdheid van fiscale autonomie,
zoals hierboven werd vermeld.

44
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47

Op. cit., blz. 51.
Op. cit., blz. 52.
Zie artikel 4 van de bijzondere financieringswet.
Zie artikel 4 van de bijzondere financieringswet, paragrafen 3 en 4.
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3.2.3. Federale fiscale instrumenten
De belastingen op het inkomen van natuurlijke personen en van vennootschappen behoren
voornamelijk (PB) of uitsluitend (VenB) tot de federale bevoegdheden. De federale wetgever kan
dus milieustimulansen bij deze belastingen invoeren. zoals die thans reeds bestaan. Er dient te
worden vermeld dat, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, de gewestelijke
wetgevers ook bevoegd zijn om dergelijke stimulansen bij de personenbelasting in te voeren ( 48).
De enige belasting op voertuigen die niet geregionaliseerd werd, was de accijnscompenserende
belasting. Maar deze belasting, die van toepassing was op personenauto’s, auto’s voor dubbel
gebruik en minibussen en op sommige bestelwagens met dieselmotor, werd in het kader van een
beleid van « variabilisering » van de vervoerskosten dat werd aangevat in 2003, geleidelijk
afgeschaft. Deze belasting verdween volledig in 2008.
De btw valt strikt onder de federale bevoegdheid. De federale overheid kan het btw-tarief
gebruiken om de verkoop van sommige productcategorieën aan te moedigen of te ontmoedigen.
Men dient in dat verband wel te weten dat de Europese richtlijn terzake bepaalt dat verlaagde
tarieven, die niet lager dan 5% kunnen zijn, slechts kunnen worden toegepast op goederen en
diensten die opgesomd zijn in bijlage 3 van deze richtlijn. De btw gebruiken om het verbruik van
bepaalde milieuvriendelijke goederen aan te moedigen, kan bijgevolg enkel binnen die lijst
geschieden. Milieukenmerken van producten zijn tot op heden niet opgenomen als criteria die de
toepassing van een verlaagd tarief kunnen rechtvaardigen.
De accijnzen in ruime zin, met inbegrip van de controleretributie en de bijdrage op de energie ( 49)
vallen ook onder de federale bevoegdheid. Een tariefdifferentiatie naargelang de milieukenmerken
van de betrokken producten kan worden ingevoerd, zoals dat thans reeds het geval is voor het
gehalte aan lood, aromatische bestanddelen en zwavel van bepaalde motor- en
verwarmingsbrandstoffen. Richtlijn 2003/96/EG legt minimumtarieven op voor energieproducten en
elektriciteit.
Wat de milieubelastingen betreft, moet eraan worden herinnerd dat de fiscale bevoegdheid in
België niet gebonden is aan de materiële bevoegdheid. Het is door dit stelsel van
bevoegdheidsverdeling dus juridisch mogelijk dat de federale overheid via fiscale weg tussenkomt
in materies die tot de gewestelijke bevoegdheden behoren. Zij kan via de belastingen op producten
ook tussenkomen om bijvoorbeeld de productie en verbruikswijzen te beïnvloeden. Het is
overigens krachtens haar fiscale bevoegdheid dat de federale overheid tussengekomen is inzake
milieubelastingen ( 50).

3.3.

Niet-fiscale federale instrumenten: de productnormen

De wet van 21 december 1998 met betrekking tot de productnormen machtigt de Koning zeer
verscheidene maatregelen te treffen met betrekking tot de producten die op de markt worden
gebracht, onder andere voor milieudoeleinden. Deze maatregelen zijn in beginsel van
reglementaire aard, maar de wet voorziet eveneens dat op andere instrumenten een beroep wordt
48

De bijzondere wet van 16 januari 1989, gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001, bepaalt dat de
gewesten algemene belastingverhogingen en –verminderingen kunnen invoeren die « verbonden zijn aan de
bevoegdheden van de gewesten » (bijvoorbeeld de bescherming van het leefmilieu). Er wordt in dat geval
voorzien in een overleg met de federale overheid en met de andere gewestregeringen. Voor meer detail, zie
MISONNE (2004), blz. 24.
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Het koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur
en de accijnstarieven inzake minerale olie (BS van 5 maart 2004) heeft immers de benaming accijns uitgebreid
tot de controleretributie op huisbrandolie en op de bijdrage op de energie.
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MISONNE (2004), blz. 14. Voor een grondig onderzoek van de verdeling van de fiscale bevoegdheden, zie de
« Inventaris van de milieufiscaliteit », Hoge Raad van Financiën, 2004, blz. 3.
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gedaan, zoals sectorale akkoorden. Er dient te worden vermeld dat deze wet het op de markt
brengen van producten beoogt, niet het gebruik ervan. Dat is een bevoegdheid van de gewesten,
ten minste wanneer de reglementering gemotiveerd wordt door milieubeschouwingen.

4.

Keuze van werkthema’s

De milieufiscaliteit is een bijzonder uitgebreid domein: er moeten dus prioriteiten worden
vastgelegd. De Afdeling heeft die vastgelegd door de institutionele criteria betreffende de verdeling
van de materiële bevoegdheden en van de fiscale instrumenten te combineren met de leringen uit
de internationale vergelijking inzake milieufiscaliteit en criteria van milieubeleid.

·

De institutionele criteria hebben de Afdeling ertoe geleid aspecten die tot de uitsluitende
bevoegdheid van de gewesten behoren, niet te behandelen. Dat is het geval voor het
beleid inzake water en afvalstoffen. Positiever uitgedrukt, heeft de Afdeling de werkthema’s
in aanmerking genomen waarvoor bij de huidige verdeling van de fiscale bevoegdheden, de
federale overheid nog een rol kan spelen.

·

De internationale vergelijking toont aan dat België het fiscale instrument minder
gebruikt dan de andere Europese landen en minder dan zijn buurlanden. De
achterstand is zeer duidelijk inzake de belasting op energie en dat wordt bevestigd door
een minder dubbelzinnige indicator dan de ontvangsten, namelijk door de impliciete
aanslagvoet van energie die door de Europese Commissie berekend wordt. De vergelijking
van de accijnstarieven gaat in dezelfde richting ( 51). België heeft ook een achterstand,
maar in mindere mate, voor de belasting op vervoer. Dat blijkt zowel op het
kwantitatieve – het peil van de overeenkomstige fiscale ontvangsten uitgedrukt in % van het
bbp – als op het kwalitatieve vlak: noch de verkeersbelasting, noch de belasting op
inverkeerstelling zijn gedefinieerd volgens milieucriteria.

·

Wat betreft de criteria van het milieubeleid, heeft de Afdeling zich onder andere gebaseerd
op de Belgische inventaris van de broeikasgassen, die opgesteld werd in het kader van de
modelovereenkomst van de Verenigde Naties over de klimaatverandering ( 52). Deze
inventaris geeft aan dat in 2006 het vervoer voor 19% bijdraagt aan de uitstoot van
broeikasgassen, de sector van de woon- en commerciële gebouwen voor 21%, de
landbouw voor 7%, de afvalstoffen voor 1% en de industrie voor de overblijvende helft ( 53).
Over de periode 1990-2006, verminderde de uitstoot van broeikasgassen in België in het
totaal met 5,2%. De effecten zijn nochtans zeer verschillend naargelang de sector: de
uitstoot van de industrie en van de landbouw neemt af terwijl die van het vervoer en
van de woningen duidelijk stijgt.

De keuzen van de Afdeling worden ook gemotiveerd door de almaar grotere bezorgdheid, op alle
vlakken, voor de klimaatverandering en de gevolgen ervan.
De Afdeling meent dat het noodzakelijk is de belasting op energie grondig te overdenken en
wel om twee belangrijke redenen: het feit dat de belasting op energie lager ligt dan bij de
buurlanden en meer in het algemeen lager dan het Europese gemiddelde geeft aan dat er een
manoeuvreermarge is die een dubbel dividend kan voortbrengen. Bovendien is er een sterk
verband tussen het energieverbruik en de problematiek van de broeikasgassen en van de
klimaatverandering. Tenslotte betreft de energieproblematiek de drie belangrijkste domeinen,
namelijk de industrie, het vervoer en de woningen en behoort het grootste deel van de bruikbare
fiscale instrumenten nog steeds tot de federale bevoegdheden.
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Zie hieronder, hoofdstuk 2, blz. 58 en volgende.
Zie Belgium’s Greenhouse gas inventory (1990-2006), National Inventory Report submitted under the United
Nations Framework Conditions for Climate Change, March 2008.
De CO2–uitstoot die overeenkomt met de elektriciteit die door de spoorwegen wordt gebruikt alsook voor de
verlichting van het wegennet, worden opgenomen bij de industrie en niet bij het vervoer.
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De Afdeling is bovendien van mening dat, gezien de vastgestelde evoluties inzake de uitstoot van
broeikasgassen, een bijzondere aandacht moet worden geschonken aan het vervoer en de
woningen: het aandeel van deze twee sectoren in de totale uitstoot is immers toegenomen en
hoewel de federale overheid niet meer beschikt over alle fiscale instrumenten, behoudt zij er een
beduidend deel van en kan zij steeds initiatieven nemen, zo nodig in overleg met de gewesten.
De Afdeling heeft dus drie grote oriëntaties in aanmerking genomen waarvan de gebundelde
uitvoering, die eventueel in de tijd gespreid kan worden, de krachtlijnen van een green tax reform
kunnen opleveren.
Deze drie oriëntaties, die in de volgende hoofdstukken uitvoerig ontwikkeld zullen worden, zijn de
volgende.
1.

Een geleidelijke verhoging van de energieprijzen met als doel het verschil weg te
werken tussen het bestaande belastingpeil en het peil dat het mogelijk maakt de
vermindering van CO2-uitstoot te verwezenlijken waartoe België zich verbonden
heeft.

2.

Een maximale integratie van de externe kosten in de marktprijzen van het vervoer en
de uitschakeling van subsidies die een negatieve invloed hebben op het leefmilieu.

3.

Wat de woningen betreft, een policy mix die het fiscale instrument en de normen
combineert om de CO2–uitstoot te verminderen die voortkomt uit het huishoudelijke
energieverbruik. De Afdeling schenkt eveneens bijzondere aandacht aan de
milieudoeltreffendheid van de milieusubsidies door middel van fiscale uitgaven. Vermits zij
slechts een oplossing van tweede rang zijn, dient erop te worden gelet de kostenbatenverhouding te optimaliseren.

De Afdeling is van mening dat een duidelijke oriëntatie noodzakelijk is: aan de integratie van
de externe kosten moet voorrang worden gegeven. Het kan aangewezen zijn, hetzij ze te faseren
in de tijd en vanaf het begin aan te geven wat de oriëntatie is en tot waar de hervorming gaat,
hetzij ze in één keer door te voeren na een overgangsperiode die aan de marktdeelnemers
gegeven zou worden om hun gedrag dienovereenkomstig aan te passen.
De drie krachtlijnen van deze hervorming worden in de hoofdstukken 2 tot 4 van dit rapport
besproken. Zij zijn achtereenvolgens gewijd aan de belasting op energie, aan de belasting op
vervoer en aan het te voeren beleid in de residentiële sector.

5.

Budgettair kader van een « groene belastinghervorming »

Door de voorkeur te geven aan de integratie van de externe kosten, is het zeer waarschijnlijk dat
de in aanmerking genomen oriëntaties nieuwe ontvangsten zullen opleveren. Er stelt zich dan de
vraag naar de besteding van deze nieuwe ontvangsten. Er kunnen vier opties worden overwogen,
waarvan twee erop gericht zijn een stijging van de totale fiscale druk te vermijden:

·

een budgettaire neutraliteit binnen de milieufiscaliteit;

·

een budgettaire neutraliteit binnen het totaal van de heffingen;

·

een hervorming met een evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven;

·

de aanvaarding, ten minste tijdelijk, van de stijging van de totale fiscale druk.
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5.1.

Eerste optie: neutraliteit binnen de milieufiscaliteit

Deze eerste optie maakt het mogelijk de totale fiscale druk niet te verhogen. Deze keuze kan
verantwoord worden door het feit dat België nu reeds een hoge fiscale druk heeft en dat het dus
niet aangewezen is die nog te verhogen.
In een dergelijk geheel zou de hervorming een combinatie zijn van belastingen en fiscale
stimulansen die neutraal zou zijn op budgettair vlak. Hoe aantrekkelijk zij ook op politiek vlak is,
voldoet een dergelijke optie niet.

·

De budgettaire neutraliteit van de hervorming wordt immers niet op een structurele wijze
gewaarborgd: terwijl de opbrengst van de milieufiscaliteit in het beste geval evenredig met
het bbp zou evolueren, zouden de kosten van de fiscale stimulansen zeer waarschijnlijk
tegen een hoger tempo kunnen toenemen. Een dergelijke hervorming zou dus in een
dynamisch kader niet budgettair neutraal zijn.

·

Een dergelijke hervorming heft de mogelijkheid van een dubbel dividend op. Meer concreet
ontneemt zij een van de geprivilegieerde middelen om het geheel van fiscale en sociale
heffingen te herstructureren om een daling van de fiscale druk op arbeid mogelijk te maken.

·

Vanuit theoretisch oogpunt geeft een dergelijke hervorming een te hoog gewicht aan de
milieusubsidies die slechts een oplossing van tweede rang zijn.

5.2.

Tweede optie: neutraliteit binnen het geheel van de heffingen

Deze tweede optie is er ook op gericht een stijging van de fiscale druk te vermijden maar de
compensatie van de nieuwe ontvangsten geschiedt buiten de milieufiscaliteit.
Er zijn verschillende argumenten ten gunste van deze tweede optie.

·

Enerzijds zijn er zeer overtuigende argumenten om de structuur van de totale heffingen te
wijzigen, onder meer door een vermindering van de fiscale druk op arbeid. Indien
compensaties gevonden moeten worden, is de milieufiscaliteit een van de mogelijke
denksporen, onder andere via de belasting op energie en vervoer. Deze twee belastbare
grondslagen zijn immers voldoende ruim om op een significante wijze bij te dragen tot de
financiering van een vermindering van de fiscale druk op arbeid. Dat is overigens de
redenering die door de Afdeling werd ontwikkeld in haar rapport «Belasting op arbeid,
werkgelegenheid en concurrentievermogen » ( 54).

·

Wanneer deze problematiek vanuit de milieufiscaliteit bekeken wordt, kan men besluiten
dat een dergelijke hervorming de totale welvaart verhoogt. Dat argument werd reeds
ontwikkeld in dit eerste hoofdstuk. Het gaat er immers om belastingen met een
pigouviaanse oriëntatie in te voeren die geen verlies van welvaart veroorzaken en
belastingen te verminderen die scheeftrekkingen en dus welvaartsverlies veroorzaken. Met
andere woorden maakt een dergelijke hervorming het mogelijk een dubbel dividend op te
leveren. Daar waar de milieuwinst minder aanwezig is, wordt de ontvangst gebruikt om
belastingen te verminderen die belangrijke scheeftrekkingen veroorzaken.
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Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN (2007). Dit rapport pleitte voor een vermindering van de fiscale druk op
arbeid van 2 bbp-punten, verdeeld over maatregelen gericht op het aanbod van arbeid, op de vraag naar arbeid
en op de bepalende factoren van het structurele concurrentievermogen. De denksporen voor compensatie
waren de volgende : een verhoging van de btw of een verruiming van haar belastbare grondslag, een
verschuiving naar de fiscaliteit op het sparen, een verruiming van de belastbare grondslag van de
personenbelasting en een verschuiving naar de milieufiscaliteit.
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·

De heffingsverminderingen die worden doorgevoerd om de budgettaire neutraliteit te
waarborgen, kunnen het bovendien mogelijk maken de problemen van sectoraal
concurrentievermogen te verzachten en de negatieve sociale invloed van de hervorming
aan te pakken, zonder de allocatieve effecten ervan te verminderen. Zowel wat de
problemen van concurrentievermogen als de herverdelingsproblemen betreft, heeft de
Afdeling er immers duidelijk de voorkeur aan gegeven dat de begeleidende maatregelen
die noodzakelijk geacht worden, niet ingaan tegen de allocatieve doelstelling.

5.3.

Derde optie: een samenhangend geheel van overheidsontvangsten en uitgaven

Deze derde optie gaat niet van te voren uit van een niet-verhoging van de totale fiscale druk.
De redenering is de volgende: het verplichte heffingstarief, dat de totale fiscale druk meet, is een
boekhoudkundige indicator die niet tot doel heeft het verlies te meten van de welvaart dat door de
heffingen wordt veroorzaakt. Welnu, vanuit economisch oogpunt, is het dat wat telt.
De invoering van een milieufiscaliteit verhoogt niet het verlies van welvaart indien het gaat om
pigouviaanse belastingen. Bijgevolg kan men toestaan dat de milieufiscaliteit niet volledig wordt
gecompenseerd door de vermindering van andere heffingen, voor zover er ondanks alles een
verhoging van de totale welvaart overblijft.
Er zijn ook aan het milieubeleid interne argumenten om deze optie te verdedigen. De behandeling
van doelstellingsconflicten tussen milieubeleid, concurrentievermogen en billijkheid vereist
begeleidende maatregelen die zich kunnen uiten in hetzij belastingverlagingen, hetzij
overheidsuitgaven.
Een verhoogde belasting op personenvervoer of een verhoogde belasting op het huishoudelijke
energieverbruik kunnen bijvoorbeeld compensaties voor de lage inkomens vereisen. Zoals
hierboven is aangegeven, is het verkieslijk de lage inkomens te compenseren eerder dan ze vrij te
stellen van het prijssignaal dat de hervorming met zich meebrengt. De compensatie kan
geschieden via de directe belastingen (verhoging van het van belasting vrijgestelde bedrag,
terugbetaalbaar belastingkrediet) of via rechtstreekse subsidies (energie- of mobiliteitscheques).
De twee soorten oplossing hebben een verschillende invloed op het globale heffingstarief. De
keuze van de toepassingswijzen van de compensaties zou moeten kunnen worden gemaakt
rekening houdend met hun mogelijkheden om het probleem doeltreffend op te lossen, eerder dan
in functie van hun gevolgen op de boekhoudkundige maat van de totale fiscale druk.
Een groene belastinghervorming kan ook begeleidende maatregelen vereisen die zich tevens uiten
in een verhoging van de overheidsuitgaven. Indien bijvoorbeeld een van de doelstellingen de
heroriëntatie is van de verplaatsingen naar het openbaar vervoer, is het nodig het aanbod ervan te
ontwikkelen zodat het een beter alternatief vormt. Er kan zelfs een voorfinanciering nodig blijken.
De milieudoeltreffendheid zal stijgen ten koste van een verhoging van de totale fiscale druk.
Deze begeleidende maatregelen hebben als voordeel de politieke aanvaardbaarheid van de
hervorming te verhogen. Er zijn talrijke voorbeelden van milieuhervormingen die in die richting
gewerkt hebben. Toen bijvoorbeeld in Londen de stadstol werd ingevoerd, hebben de stedelijke
autoriteiten er zich toe verbonden de opbrengst ervan te besteden aan het openbaar vervoer en
aan de herinrichting van het wegennet ten voordele van andere verplaatsingswijzen en deze
verbintenissen en investeringen hebben de goedkeuring van de hervorming vergemakkelijkt.
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Deze derde optie, die overheidsontvangsten en –uitgaven aan elkaar koppelt, vereist strikt
genomen geen budgettaire toewijzing van de ontvangsten maar kan eenvoudigweg voortvloeien uit
gezamenlijke verbintenissen van de overheden inzake ontvangsten en uitgaven, zonder dat het
voor de uitgaven beschikbare bedrag uitdrukkelijk gebonden is aan de budgettaire opbrengst van
de hervorming.

5.4.

Vierde optie:een tijdelijke stijging van de totale fiscale druk aanvaarden

De economische en financiële crisis heeft het evenwicht van de openbare financiën sterk
verslechterd en heeft de schuldgraad doen toenemen waarbij zij over een zeer korte periode de
vrucht van meerdere jaren van begrotingssanering heeft tenietgedaan. Dat is des te erger omdat
de vergrijzing van de bevolking nadert met de gevolgen ervan op de openbare financiën.
Van zodra de huidige crisis voorbij is, zal België zo vlug mogelijk het begrotingsevenwicht moeten
herstellen en de overschotten opbouwen die het mogelijk maken het hoofd te bieden aan de
financiering van de vergrijzing. Het recente rapport van de Afdeling « Financieringsbehoeften van
de Overheid » van de Hoge Raad van Financiën is zeer duidelijk op dat punt.
Indien het niet mogelijk is de noodzakelijke verbetering door te voeren via uitgavenverminderingen,
zal een beroep op het fiscale instrument moeten worden overwogen. Indien dat het geval is, zou
een stijging van de milieufiscaliteit die gemotiveerd wordt door de integratie van externe kosten
zeker de minst schadelijke toepassingswijze zijn, zowel vanuit het oogpunt van de welvaart sensu
stricto als vanuit het ruimere oogpunt van de duurzame ontwikkeling. Zelfs indien de
belastingverhogingen zich in de tijd neutraliseren door gedragswijzigingen, zouden de in dat
interval geïnde nieuwe ontvangsten welkom zijn om de terugkeer naar het begrotingsevenwicht te
bespoedigen.
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Hoofdstuk 2
De belasting op energie
Dit tweede hoofdstuk behandelt de eerste as van de green tax reform die door de Afdeling wordt
voorgesteld: een geleidelijke stijging van de energieprijzen teneinde de externe kosten te
integreren. Alvorens deze oriëntatie, de gevolgen ervan en de noodzakelijke begeleidende
maatregelen te ontwikkelen, geven wij in de eerste afdeling enkele feitelijke beschouwingen over
het energieverbruik en onderzoeken wij daarna in de tweede afdeling op gedetailleerde wijze
welke de huidige toestand is van de belasting op energie. De doelstelling van deze
toestandsbeschrijving is van tweeërlei aard: het gaat erom uit te leggen in welke mate de belasting
op energie bij een internationale vergelijking laag is en na te gaan waartoe zij in fine leidt in termen
van belasting op de uitstoot van CO2. Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan het klik- en
omgekeerde kliksysteem, omdat die een rol zouden kunnen spelen in de oriëntatie van de
hervorming die door de Afdeling wordt voorgesteld. De omzetting van de huidige belastingen naar
equivalenten van belasting op de uitstoot van CO2 is belangrijk omdat zij een beoordeling mogelijk
maakt van de huidige toestand ten opzichte van de doelstellingen met betrekking tot de integratie
van de externe kosten. Ten opzichte van die doelstelling wordt de oriëntatie geformuleerd die in de
derde afdeling van dit hoofdstuk wordt beschreven. In de vierde afdeling worden de begeleidende
maatregelen behandeld, zowel vanuit het oogpunt van het sectorale concurrentievermogen als van
de inkomensverdeling.

1.

Energieverbruik en uitstoot van CO2

In 2005 bedroeg het primaire energieverbruik 54 miljoen ton olie-equivalent (toe) ( 55). Grafiek 8
geeft de verdeling over de voornaamste energiedragers weer. De olieproducten hebben met 37%
het grootste aandeel. Daarna komen aardgas (26%) en kernenergie (23%). Op te merken valt ook
het geringe aandeel van hernieuwbare energie (4%). Het primaire energieverbruik bedroeg in 1990
48 miljoen toe en het bereikte zijn hoogtepunt in 2000. Sindsdien daalt het licht.
Sinds 1990 is de stijging van het primaire energieverbruik lager dan die van het bbp. Er is dus een
daling van de energie-intensiteit, vooral in de industrie. De daling van de koolstofintensiteit is nog
sterker.
BOSSIER e.a. (2008) geven nochtans aan dat bij een internationale vergelijking België een land
met een hoog energieverbruik blijft. Zij schrijven deze toestand toe aan het feit dat de industrie er
betrekkelijk energie-intensief is en aan een hoog energieverbruik van de gezinnen, dat zelf wordt
verklaard door de ouderdom van het woningbestand.
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Bron: BOSSIER e.a. (2008), blz. 84.
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Grafiek 8
Primair energieverbruik, 2005, per energiedrager
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Grafiek 9
Netto finale vraag naar energie, per sector, 2005
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N.B.: De tertiaire sector omvat de commerciële en de niet-commerciële sector, alsook de handelsdiensten.
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Het primaire verbruik vertegenwoordigt de hoeveelheid energie die nodig is om aan het
binnenlandse verbruik te voldoen. Het bevat dus ook de energie die nodig is voor de productie van
elektriciteit. Het finale energieverbruik, netto uitgedrukt, komt overeen met de hoeveelheid energie
die aan de eindverbruikers wordt geleverd voor elk gebruik, hetzij niet-beroepsmatig, hetzij
commercieel of industrieel. Het is gezuiverd van elektriciteits- en warmteverbruik door de
elektriciteitssector en van elektriciteitsverlies bij het vervoer en de verdeling van elektriciteit. In
2005 bedroeg de netto finale vraag naar energie 36 miljoen toe, hetzij ongeveer twee derde van
het primaire energieverbruik. Grafiek 9 geeft de verdeling van de netto finale vraag naar energie
over de grote sectoren. De industrie neemt ongeveer één derde voor haar rekening en het vervoer
27%. De woningen hebben een aandeel van 27%. Deze verdeling rechtvaardigt ruimschoots de
aandacht die de Afdeling in de volgende hoofdstukken schenkt aan de problematiek van het
vervoer en van het energieverbruik in de residentiële sector. Wat de industrie betreft, nemen de
ondernemingen die voor het voornaamste deel van het energieverbruik instaan, deel aan het
stelsel van verhandelbare emissierechten en/of hebben zij brancheakkoorden afgesloten. Omdat
de rol van het fiscale instrument er relatief beperkt is, was de Afdeling van mening dat het niet
noodzakelijk was het probleem van het energieverbruik van de industriële sectoren specifiek te
behandelen.

2.

Een vergelijkend overzicht van de belasting op energie en de
recente ontwikkelingen ervan

Zoals hierboven werd aangegeven omvat het energieverbruik het intermediaire en het
eindverbruik. In principe is het intermediaire verbruik fiscaal aftrekbaar. Het eindverbruik is
onderworpen aan de btw, die in principe aftrekbaar is voor intermediair verbruik ( 56).
Het grootste deel van de belasting op energie komt van de specifieke belastingen. In België
bestaan die vooral uit accijnzen en de bijdrage op de energie. Wij concentreren ons op die
belastingen.

2.1.

Internationale vergelijking

De vergelijking van de milieufiscaliteit die in hoofdstuk 1 werd gemaakt, geeft aan dat de impliciete
aanslagvoet op energie in België betrekkelijk laag is, rekening houdend met het gemiddelde van
de Europese Unie ( 57). Meer in het bijzonder hebben alle buurlanden duidelijk hogere impliciete
aanslagvoeten ( 58).
Deze toestand kan theoretisch op drie wijzen worden verklaard: door verschillen in wettelijke
aanslagvoeten, door verschillen in volledige of gedeeltelijke vrijstellingen of door een verschillende
energiemix. De eerste verklarende factor zal hier in detail worden onderzocht om na te gaan over
welke manoeuvreerruimte België inzake tarieven beschikt. De vrijstellingen zullen beknopter
worden onderzocht, onder meer omdat daaromtrent geen kwantitatieve gegevens voorhanden zijn.
Ten slotte is het belangrijk na te gaan in welke mate de vastgestelde tariefverschillen tot uiting
komen in prijsverschillen.
Wij zullen deze internationale vergelijking afsluiten met een bijkomende benadering die de
Scandinavische in plaats van de buurlanden als vergelijkingspunt neemt. Deze keuze wordt
gemotiveerd door de pioniersrol die deze landen inzake milieufiscaliteit spelen.
56
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Wat het energieverbruik voor vervoer betreft, zie hieronder, hoofdstuk 3, blz. 113 en volgende.
Zie hierboven, blz. 42 en volgende.
Gezien de impliciete aanslagvoet de verhouding is van de ontvangsten ten opzichte van het eindverbruik, is de
voor Luxemburg berekende aanslagvoet evenwel in positieve zin vertekend door de verkoop van brandstof aan
niet-inwoners op doorreis, tenzij het eindverbruik correct gemeten is als zijnde het verbruik op het grondgebied.
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2.1.1. Vergelijking met de buurlanden
A.

VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN

De keuze van de buurlanden dringt zich om verschillende redenen op: zij zijn onze belangrijkste
handelspartners en bovendien is voor bepaalde energieproducten de mogelijkheid van « trans
border shopping » een factor waarmee rekening moet worden gehouden. De verschillende delen
van Grafiek 10 geven voor het voornaamste gebruik van verscheidene energiedragers een
vergelijking van de accijnstarieven die op 1 januari 2009 in de volgende landen van kracht waren
( 59): Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en België. In bijlage 3 worden de cijfergegevens
weergegeven. Zij worden aangevuld met de tariefverminderingen en vrijstellingen die aan elk land
eigen zijn, in de mate waarin zij opgenomen zijn in de tariefstructuur.
Grafiek 10
Accijnzen op energieproducten en elektriciteit – toestand op 1 januari 2009
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Het gaat om « accijnstarieven » in ruime zin. Zij omvatten de met accijnzen gelijkgestelde belastingen, met
name de bijdrage op de energie en de controleretributie op huisbrandolie.
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Het voornaamste gebruik van energieproducten
Grafiek 10 en andere tabellen zijn gebaseerd op een nomenclatuur van accijnstarieven waarvan
wij hier slechts de meest relevante hebben opgenomen. Ongelode benzine wordt bijna uitsluitend
gebruikt als motorbrandstof voor vervoer. Gasolie heeft verschillende accijnstarieven naargelang
het verbruik ervan als motorbrandstof of als verwarmingsbrandstof en in dat geval maakt men een
onderscheid tussen zakelijk en niet-zakelijk verbruik. De lezer vindt in de grafieken het welbekende
prijsverschil – en accijnsverschil – terug tussen diesel (voor auto’s) en huisbrandolie.
Laatstgenoemde is eigenlijk « gasolie gebruikt als verwarmingsbrandstof, niet-zakelijk gebruik».
Een ander product dat uit aardolie wordt verkregen, lamppetroleum, ontleent zijn naam aan het feit
dat het in de 19e eeuw walvisolie in de olielampen heeft verdrongen (kaarsen en gas stonden ook
in voor verlichting). Dit gebruik werd stopgezet bij de komst van de gloeilampen en het product
wordt thans hoofdzakelijk voor verwarming gebruikt. De turbinemotoren van vliegtuigen gebruiken
een motorbrandstof op basis van kerosine, een product gelijkaardig aan lamppetroleum, maar
deze motorbrandstof wordt niet belast. Zware stookolie is een brandstof met een hoge viscositeit
die wordt gebruikt om thermische centrales te voeden. Zij wordt ook gebruikt door grote
dieselmotoren van schepen, maar dat gebruik wordt niet belast. LPG is een mengsel van gas dat
voortkomt bij de raffinage van aardolie of uit de behandeling van aardgas. Het wordt alleen
gebruikt als motorbrandstof voor voertuigen. Propaan en butaan, die gelijkaardig zijn, worden
voornamelijk als verwarmingsbrandstof gebruikt. Aardgas is een mengsel van koolwaterstoffen en
bestaat voornamelijk uit methaan. Het wordt als verwarmingsbrandstof gebruikt.
De besluiten die uit deze grafieken getrokken kunnen worden, zijn vrij eenvoudig. Met uitzondering
van Luxemburg hebben de buurlanden accijnstarieven die hoger zijn (en soms aanzienlijk hoger),
behalve voor sommige energiedragers (aardgas, kolen en elektriciteit) waarvan het niet-zakelijke
gebruik als verwarmingsbrandstof in Frankrijk niet wordt belast. In dat land wordt het zakelijke
gebruik van elektriciteit evenmin belast en wordt dergelijk gebruik van kolen minder belast dan in
België.
Tot besluit levert de vergelijking van de belastingtarieven duidelijk een belangrijke
verklarende factor op voor het verschil in impliciete aanslagvoet tussen België en sommige
buurlanden, namelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland.
B.

WAT MET DE VRIJSTELLINGEN?

De vergelijking van de vrijstellingen is moeilijker. Tenzij men zich verdiept in de wetteksten, kan
men niet zeker zijn alle bepalingen daaromtrent overlopen te hebben. Bovendien zijn
cijfergegevens over het volume van de vrijstellingen noodzakelijk om het belang ervan te kunnen
beoordelen. Tabel 3 poogt de belangrijkste vrijstellingen samen te vatten die van kracht zijn in
België en in de buurlanden.
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Tabel 3
Belasting van energieproducten in België en in de buurlanden
Samenvatting van de vrijstellingen
Soort vrijstelling

DE

Energieproducten die worden gebruikt voor andere
doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof
Energieproducten met een duaal gebruik
Elektriciteit gebruikt voor bepaalde procédés
Energieproducten gebruikt voor de productie van
elektriciteit
Luchtvaart (excl. de internationale overeenkomsten)
Zee- en binnenscheepvaart
Elektriciteit opgewekt voor eigen gebruik uit
hernieuwbare energiebronnen
Energieproducten en elektriciteit gebruikt voor
warmtekrachtkoppeling
Elektriciteit opgewekt voor eigen gebruik in een
installatie voor warmtekrachtkoppeling
Energieproducten en elektriciteit gebruikt voor het
vervoer van personen en goederen per spoor
Energieproducten en elektriciteit gebruikt voor
landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouw
Koolzaadolie gebruikt als motorbrandstof
Elektriciteit en aardgas geleverd aan « beschermde
klanten »

C.

FR

LU

NL

BE

x

X

x

x

x
x
x

X

x
x
x

x
x
x

x
x

X
X

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

X

x

X

x
x
x

WELKE EFFECTEN OP DE RELATIEVE PRIJZEN?

De vraag die onmiddellijk opkomt is of de tariefverschillen ook weer te vinden zijn in prijsverschillen
of dat zij al dan niet worden gecompenseerd door (of een compensatie leveren voor) verschillen op
het niveau van de prijzen zonder belasting.
De prijzen van energieproducten kunnen ook worden beïnvloed door tariefverminderingen en, wat
het eindverbruik betreft, door de btw.

·

In dat verband dient er rekening mee te worden gehouden dat het energieverbruik van de
bedrijven in België dikwijls aanzienlijke tariefverminderingen geniet: 50% in het geval van
bedrijven met een milieudoelstellingsovereenkomst of -vergunning ( 60), 100% indien zij
daarenboven energie-intensief zijn. België kent ook het stelsel van professionele diesel,
waarover hieronder zal gesproken worden ( 61).

·

Wat betreft de btw-tarieven – die ook betrekking hebben op de accijnzen - hebben
Duitsland, Frankrijk en Nederland respectievelijk tarieven van 19%, 19,60% en 19%, wat
niet zoveel verschilt van het tarief van 21% dat in België van kracht is (behalve voor kolen
waarvoor het verlaagde tarief van 12% van toepassing is). Luxemburg past daarentegen
duidelijk lagere tarieven toe. Het btw-tarief op energie bedraagt er in het algemeen 15%,
maar het bedraagt slechts 12% voor steenkool en gasolie gebruikt als
verwarmingsbrandstof en het valt terug tot 6% voor LPG, aardgas en elektriciteit.

60

Terwijl« overeenkomsten » verbintenissen zijn die met de overheid onderhandeld worden, verwijzen de
« vergunningen » naar de deelname aan het stelsel van verhandelbare broeikasemissierechten, een stelsel dat
door richtlijn 87/2003/EG werd ingevoerd. De emissierechten in kwestie betreffen die welke worden toegekend
aan bedrijven die tot bepaalde sectoren behoren: energie, ferrometalen, cement, glas, keramische producten en
papier. Alle hier beschouwde landen nemen aan het stelsel deel, met inbegrip van Noorwegen (dat eraan
deelneemt voor de fase 2008-2012).
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Zie hieronder blz. 71 en volgende.
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De verschillende luiken van Grafiek 11 vergelijken daarom de consumptieprijzen van de
verschillende olieproducten bij het begin van 2009. Over het algemeen stelt men niet vast dat hoge
prijzen exclusief belastingen samengaan met lage belastingen of omgekeerd.
Grafiek 11
Consumptieprijzen van olieproducten
Toestand op 5 januari 2009
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Grafiek 12
Prijzen van aardgas en elektriciteit - 2008
G
Aardgas

Aardgas

Industrieel gebruik
(EUR/GJ)

Huishoudelijk gebruik
(EUR/GJ)
40

40

30

30

20

20

10

10
0

0
DE

NL

FR

Excl. belastingen

LU

DE

BE

FR

H

LU

BE

Belastingen

I

Elektriciteit

Elektriciteit
Industrieel gebruik
(EUR/MWh)

Huishoudelijk gebruik
(EUR/MWh)
400

400

300

300

200

200

100

100
0

0
DE

FR

Excl. belastingen

Bronnen:

NL

Excl. belastingen

Belastingen

LU

BE

DE

Belastingen

FR

NL

Excl. belastingen

LU

BE

Belastingen

European Commission (2009), Oil bulletin, EUROSTAT

LPG is goedkoper dan in de buurlanden, met uitzondering van Luxemburg. In dat land zijn de
prijzen zonder belastingen het laagst. Ondanks de accijnzen die er van toepassing zijn – terwijl er
bij ons geen zijn - blijft de prijs in Luxemburg lager, ook wegens een lager btw-tarief.
Wat het huishoudelijk verbruik van aardgas betreft, stelt men in Luxemburg opnieuw een lagere
prijs exclusief belastingen vast. Het comparatieve voordeel van dit land wordt vergroot door de
zeer lage accijnzen en het lagere btw-tarief.
Elektriciteit voor huishoudelijk verbruik is duurder dan in Frankrijk en in Luxemburg maar
goedkoper dan in Duitsland. Deze vaststelling geldt zowel voor de prijs zonder belastingen als voor
de prijs alle belastingen inbegrepen. De verschillen van de prijs zonder belastingen kunnen door
verschillende factoren worden verklaard: de productiewijze, de mate van concurrentie en de
reguleringsprocedures. De verschillende belastingen omvatten, naast de accijnzen die in Grafiek
10 behandeld worden, ook de btw en minder belangrijke heffingen.
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2.1.2. Vergelijking met de Scandinavische landen
A.

TARIEFVERGELIJKING

Grafiek 13 vergelijkt de accijnzen op energieproducten die in België van toepassing zijn met de
totale belastingen (accijnzen en CO2-belastingen) die in de Scandinavische landen de
energiedragers in hun verschillende toepassingen treffen. De CO2-belasting wordt hier dus met
een accijns gelijkgesteld, hetgeen zij in wezen ook is. Het bedrag van deze belasting wordt ook
afzonderlijk voorgesteld, wat het mogelijk maakt het relatieve belang ervan te beoordelen.
Wij brengen in herinnering dat een CO2-belasting een belasting is waarvan de grondslag het
koolstofgehalte is van de energiedrager in kwestie. Vanuit dat oogpunt kan men stellen dat er in
Finland strikt genomen geen CO2-belasting meer is. Nochtans bevatten de belastingen op energie
er een CO2-component (« additional duty »), die bovenop de « basic duty » komt. Om die reden is
Finland in deze grafieken opgenomen.
Bij de lezing van de grafieken stelt men vast dat, op enkele uitzonderingen na, de Belgische
tarieven lager zijn dan die van de Scandinavische landen. Het verschil is dikwijls aanzienlijk. De
voornaamste uitzondering betreft benzine. Denemarken en Zweden hebben in het algemeen de
hoogste tarieven.
De CO2-belastingen die in de Scandinavische landen van kracht zijn, verklaren slechts een
gedeelte van dat verschil. Meestal zou het belastingpeil hoger blijven dan dat van België zelfs als
men geen rekening houdt met de CO2-belasting. Het belang ervan varieert overigens sterk van
land tot land: het is bijna tien keer groter in Zweden dan in Denemarken en bevindt zich tussen die
niveaus (maar in het algemeen dichter tegen het Deense niveau) in Finland en Noorwegen. Het is
echter waar dat, buiten Zweden, de CO2-belasting een overwegende rol speelt in Finland en soms
in Noorwegen voor de volgende energiedragers: zware stookolie, aardgas, steenkool en
elektriciteit.
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Grafiek 13
Accijnzen en CO2–belasting op energieproducten en elektriciteit
Vergelijking met de Scandinavische landen – Toestand op 1 januari 2009
A
B
Ongelode benzine

Gasolie

(EUR/1000 l)

Gebruikt als motorbrandstof
(EUR/1000 l)

800

600

700

500

600
500

400

400

300

300

200

200

100

100
0

0
DK

SE

FI

Accijnzen

NO

BE

DK

CO2-belasting

SE

FI

Accijnzen

C

NO

BE

CO2-belasting

D

Gasolie

Gasolie

Gebruikt als verwarmingsbrandstof, zakelijk gebruik
(EUR/1000 l)

Gebruikt als verwarmingsbrandstof, niet-zakelijk gebruik
(EUR/1000 l)

400

400

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0
DK

SE

FI

Accijnzen

NO

BE

DK

CO2-belasting

SE

FI

Accijnzen

E

NO

BE

CO2-belasting

F

LPG

Zware stookolie

Gebruikt als motorbrandstof
(EUR/1000 kg)

(EUR/1000 l)

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0
DK

SE

Accijnzen

FI

NO

CO2-belasting

BE

DK

SE

Accijnzen

FI

NO

CO2-belasting

BE

66

G

H

Aardgas

Aardgas
Niet-zakelijk gebruik (verwarming)
(EUR/GJ)

Zakelijk gebruik (verwarming)
(EUR/GJ)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
DK

SE

FI

Accijnzen

NO

DK

BE

SE

FI

Accijnzen

CO2-belasting

I

BE

CO2-belasting

J

Steenkool en cokes

Steenkool en cokes
Niet-zakelijk gebruik (verwarming)
(EUR/GJ)

Zakelijk gebruik (verwarming)
(EUR/GJ)
12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2
0

0
DK

SE

FI

Accijnzen

NO

DK

BE

SE

FI

Accijnzen

CO2-belasting

K

NO

BE

CO2-belasting

L

Elektriciteit

Elektriciteit

Zakelijk gebruik
(EUR/MWh)

Niet-zakelijk gebruik
(EUR/MWh)

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20
0

0
DK

SE

FI

Accijnzen

B.

NO

NO

CO2-belasting

BE

DK

SE

Accijnzen

FI

NO

BE

CO2-belasting,

DE VRIJSTELLINGEN

In alle landen gaan de tarieven samen met talrijke vrijstellingen. Tabel 4 vat ze samen. De tekens
(x), x en X geven een, weliswaar oppervlakkig geraamde, aanduiding van het belang in stijgende
orde. Deze tabel toont op zijn minst aan dat er in de Scandinavische landen talrijke vrijstellingen
bestaan, zelfs indien er in België nog meer schijnen te zijn.
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Tabel 4
Belasting van energieproducten in de Scandinavische landen
Samenvatting van de vrijstellingen
Soort vrijstelling

DK

SE

Energieproducten die worden gebruikt voor andere
doeleinden dan als- motor- of verwarmingsbrandstof
Energieproducten met een duaal gebruik
Elektriciteit gebruikt voor bepaalde procédés
Energieproducten gebruikt voor de productie van
elektriciteit
Luchtvaart (excl. de internationale overeenkomsten)
Zee- en binnenscheepvaart
Elektriciteit opgewekt voor eigen gebruik uit
hernieuwbare energiebronnen
Energieproducten en elektriciteit gebruikt voor
warmtekrachtkoppeling
Elektriciteit opgewekt voor eigen gebruik in een
installatie voor warmtekrachtkoppeling
Energieproducten en elektriciteit voor het vervoer van
personen en goederen per spoor
Energieproducten en elektriciteit gebruikt voor
landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouw
Koolzaadolie gebruikt als motorbrandstof
Elektriciteit en aardgas geleverd aan « beschermde
klanten »
Energieproducten gebruikt door raffinaderijen

x

x

(x)
(x)
x

x
x

x
x
x

x
x
(x)

Methaan voortgebracht door biologische procédés
Gerecycleerde olie
Energieproducten gebruikt op boorplatformen
Energieproducten gebruikt in de pulp-, papier- en
visguano-industrie
Elektriciteit geleverd aan energie-intensieve bedrijven
in de papierpulp- en papierindustrie die zich
verbonden hebben in een programma van energieefficiëntie

FI

NO

BE
x

x
(x)

x
x
x

x
x
(x)

x

x
x

x
x
x

x

x

(x)

x
X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x
x

X
x

x

x

x
x
x
x
x

2.1.3. Samenvatting
De in hoofdstuk 1 verrichte internationale vergelijking gaf aan dat de impliciete aanslagvoet
op energie in België betrekkelijk laag was, zowel ten opzichte van de buurlanden als ten
opzichte van de Europese Unie in het algemeen. Deze impliciete aanslagvoet hangt af van
de nominale aanslagvoeten voor de verschillende energiedragers, de vrijstellingen en de
energiemix. Wij hebben hier de internationale vergelijking uitgediept voor de eerste twee
van deze drie verklarende factoren door de vergelijking te maken ten opzichte van enerzijds
de buurlanden en anderzijds de Scandinavische landen.
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De vergelijking van de nominale aanslagvoeten met de buurlanden levert duidelijk een
belangrijke verklarende factor op voor de verschillen in impliciete aanslagvoet: met
uitzondering van Luxemburg hebben de buurlanden hogere en soms duidelijk hogere
accijnstarieven. De vergelijking van de vrijstellingen is delicater. Zij zijn in België in elk
geval talrijker dan in de buurlanden. Voor de olieproducten geldt het besluit dat voortvloeit
uit de vergelijking van de belastingen, eveneens voor de eindprijzen, maar voor elektriciteit
is dat minder duidelijk het geval.

2.2.

De recente ontwikkelingen in België

Gedurende de laatste jaren komen de ontwikkelingen van de fiscaliteit op energieproducten
hoofdzakelijk voort uit de toepassing van het kliksysteem en het omgekeerde kliksysteem. Zelfs al
worden zij hier als één geheel voorgesteld, mag niet uit het oog worden verloren dat deze twee
mechanismen afzonderlijk werden opgezet: eerst werd het kliksysteem ontworpen en in uitvoering
gebracht tijdens de daling van de olieprijzen en daarna het omgekeerde kliksysteem tijdens de
fase van energieprijsstijging. Het is waarschijnlijk dat de motivatie van het kliksysteem in
hoofdzaak van budgettaire aard was: het gaat immers om een bijzonder pijnloze manier om fiscale
ontvangsten te verkrijgen. De milieumotivatie was niet duidelijk bepaald. Het omgekeerde
kliksysteem komt eerder over als een toegeving dan als een symmetrische toepassing van een
stelsel tot stabilisatie van de prijzen.
Een ander gewichtig element in de recente ontwikkelingen is de invoering van de « professionele
diesel » die onrechtstreeks – dat wil zeggen zonder de invoering van een verschil inzake
accijnstarieven – een onderscheid maakt tussen beroeps- en privégebruik van dieselolie voor
vervoer over de weg.
De Afdeling heeft het noodzakelijk geacht de onderliggende wettelijke bepalingen en de effecten
ervan te onderzoeken. Zelfs indien het niet in die zin was opgevat, kan het geheel dat door het
kliksysteem en het omgekeerde kliksysteem wordt gevormd, immers worden gebruikt om de
veranderlijkheid van de prijzen te verminderen en bijgevolg een prijsniveau te handhaven dat
conform is met de gewenste oriëntatie op lange termijn in functie van de allocatieve doelstellingen
van integratie van de externe kosten ( 62). Wat het mechanisme van de professionele diesel
betreft, is het een van de mogelijkheden om het probleem aan te pakken van het
concurrentievermogen waarmee de vervoerssector geconfronteerd kan worden bij een stijging van
de belasting op motorbrandstoffen in België. De recente ontwikkelingen worden in dat opzicht
onderzocht.
2.2.1. De toepassing van het kliksysteem en het omgekeerde kliksysteem
A.

HET MECHANISME VAN HET KLIKSYSTEEM

De federale regering heeft met de programmawet van 5 augustus 2003 het kliksysteem ingevoerd.
Het beginsel is het volgende: bij elke daling van de maximumprijs van de motorbrandstoffen
(volgens de programmaovereenkomst) wordt de helft van die daling omgezet in een stijging van de
bijzondere accijns ( 63). De maximumprijs die het resultaat is van het kliksysteem, is dus hoger dan
de maximumprijs die zou zijn voortgevloeid uit de daling van de prijsnoteringen van de
olieproducten omdat een gedeelte van deze daling werd omgezet in een accijnsverhoging.
Dit mechanisme maakt het dus mogelijk de daling van de maximumprijs te dempen, voor zover
deze daling tijdens een gegeven tijdsbestek een bepaalde grootte niet overschrijdt. De regering
heeft immers de stijging op jaarbasis van de bijzondere accijns als volgt beperkt.
62
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Zie hieronder blz. 81.
De term « bijzonder » betekent dat de accijns waarvan sprake eigen is aan België en niet, zoals de gewone
accijns, gemeenschappelijk voor België en Luxemburg.
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·

Voor benzine werd de stijging van de bijzondere accijns beperkt tot 0,014 euro/l in 2003 en
tot 0,028 euro/l per jaar vanaf 2004. De bovengrens van 0,028 euro/l werd in april 2005
bereikt.

·

Voor diesel werd de stijging van de bijzondere accijns beperkt tot 0,028 euro/l in 2004 en
tot 0,035 euro/l per jaar vanaf 2005. De bovengrens van 0,035 euro/l werd bereikt in mei
2005.

·

Het klikmechanisme werd heringevoerd op 10 januari 2009. Voor benzine en diesel zullen
bovengrenzen van respectievelijk 0,028 euro/l en 0,035 euro/l toegepast worden.

Om het effect van het kliksysteem op de prijs aan de pomp en op de begrotingsontvangsten te
berekenen, moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor de btw-ontvangsten. Voor een
gegeven vermindering van de prijs exclusief belastingen wordt de btw-grondslag immers slechts
ten belope van 50% aangepast. Voor een verandering van de prijs exclusief belastingen van Δp, is
het eindeffect op de consumptieprijs « pf », rekening houdend met een btw-tarief van 21% dat
verondersteld wordt niet-aftrekbaar te zijn, gelijk aan
Δpf = 0,5 * Δp *1,21
De Staat int 0,5Δp als bijkomende accijns. Inzake btw behoudt hij 21% van de helft van Δp, terwijl
hij 21% van Δp zou hebben verloren indien het kliksysteem niet zou zijn toegepast.
Voor diesel moet rekening worden gehouden met de wisselwerking met het hieronder toegelichte
stelsel van professionele diesel.
B.

HET MECHANISME VAN HET OMGEKEERDE KLIKSYTEEM

De regering heeft het omgekeerde kliksysteem ingevoerd met de programmawet van
27 december 2004 en met het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de
bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen. Het omgekeerde kliksysteem heeft tot doel een
stijging van de maximumprijs van motorbrandstoffen voor de verbruiker te compenseren. Bij elke
stijging van de maximumprijs van motorbrandstoffen waarbij de prijs van het richtproduct een
bepaalde drempel overschrijdt, kan de accijns worden verminderd met een bedrag dat gelijk is aan
de bijkomende btw. De drempels en de richtproducten worden als volgt vastgelegd: 1,50 euro/l
voor benzine 95 octaan 10 ppm en 1,10 euro/l voor diesel 10 ppm.
Het omgekeerde kliksysteem maakt het dus mogelijk, wanneer de drempels in kwestie
overschreden worden, de stijging van de maximumprijs van de motorbrandstof waarop het stelsel
wordt toegepast, af te zwakken. Vanuit het oogpunt van de overheidsontvangsten wordt de btwopbrengst die voortvloeit uit de stijging van de prijs exclusief belastingen geneutraliseerd door een
daling van de accijnzen.
C.

DE TOEPASSING VAN HET KLIKSYSTEEM EN HET OMGEKEERDE KLIKSYSTEEM

Voor benzine werd het kliksysteem acht keer toegepast tussen september 2003 en april 2005,
hetgeen een stijging van de bijzondere accijns van 0,070 euro/l met zich meebracht. De
bovengrens van 0,028 euro/l werd in april 2005 bereikt. Voor diesel werd het kliksysteem negen
keer toegepast tussen februari 2004 en mei 2005, wat een stijging van de bijzondere accijns van
0,063 euro/l met zich meebracht. Sinds de wederinvoering ervan op 10 januari 2009 en tot
20 juni 2009, is het kliksysteem vier keer toegepast, zowel voor diesel als voor benzine. De
bovengrenzen werden op 20 juni 2009 bereikt voor benzine en op 21 februari 2009 voor diesel.
Voor benzine werd het omgekeerde kliksysteem negen keer toegepast tussen februari 2008 en
september 2008, wat een vermindering van de bijzondere accijns van 0,0371 euro/l met zich
meebracht. Voor diesel werd het zestien keer toegepast tussen juli 2005 en augustus 2006, wat
heeft geleid tot een vermindering van de som van de accijnzen en de bijdrage op de energie van
0,0499 euro/l. Op 5 december 2007 werd het totaal van de accijnzen en de bijdrage op de energie
op diesel in één enkele stap verminderd tot 0,302 euro/l, zodat de accijnzen op diesel het
minimumpeil bereikten, dat door de Europese richtlijn opgelegd is.
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Grafiek 14 geeft de variaties van de accijnzen op benzine en van de overeenkomstige
consumptieprijzen weer. De accijnsvariaties komen overeen met het kliksysteem en het
omgekeerde kliksysteem. Grafiek 15 doet hetzelfde voor diesel.
Grafiek 14

Variaties van de benzineprijs, kliksysteem en omgekeerd kliksysteem
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Uit deze grafieken blijkt duidelijk dat het stabiliserende effect van de klikken zeer beperkt is: of
het nu gaat om het kliksysteem of het omgekeerde kliksysteem, de accijnsvariaties die uit de
toepassing voortvloeiden, hebben een duidelijk kleiner amplitude dan de prijsvariaties ( 64).
Tabel 5 geeft de budgettaire weerslag van het mechanisme weer. Voor sommige jaren was de
budgettaire opbrengst van de operatie verre van verwaarloosbaar. Voor de gehele periode is zij
positief, wat de indruk versterkt dat de budgettaire motivatie overwoog.
Tabel 5
Budgettaire weerslag van het kliksysteem en het omgekeerde kliksysteem
Accijnzen
Accijnzen
Totaal
In % van de
Effect op
Benzine
Diesel
accijnsbtw
ontvangsten
2003
29,45
45,27
74,73
2,1%
11,24
2004
97,67
237,21
334,88
8,8%
48,52
2005
77,44
166,90
244,35
6,3%
35,74
2006
13,38
-157,17
-143,79
-3,8%
-17,85
2007
16,20
0,98
17,18
0,5%
3,09
2008
-24,89
-98,31
-123,20
-3,4%
-17,25
Totaal
209,26
194,88
404,14
1,8%
63,49
Miljoenen euro’s
2.2.2. De professionele diesel
Het mechanisme van de professionele diesel werd in 2004 ingevoerd. Met « professionele
diesel », bedoelt men diesel die als motorbrandstof wordt gebruikt door

·

vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van minstens 7,5 ton die uitsluitend
voor goederenvervoer voor rekening van derden of voor eigen rekening worden gebruikt,

·

voertuigen met meer dan acht plaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, voor het
geregeld of occasioneel vervoer van reizigers,

·

taxi’s in binnenlands vervoer.

Vanaf 1 januari 2004 is aldus gedefinieerde professionele diesel vrijgesteld van de verhoging van
de bijzondere accijns die voortvloeit uit de toepassing van het kliksysteem. Op dat ogenblik
bedroegen de accijnzen op diesel (met een laag zwavelgehalte) 304,9090 euro/1000 l. Op
5 december 2007 werd de professionele diesel de facto afgeschaft omdat de accijns het Europese
minimum bereikt had. Zij werd opnieuw ingevoerd op 10 januari 2009. Grafiek 16 toont de
weerslag van de professionele diesel. De onderste curve geeft aan voor welk bedrag professionele
diesel vrijgesteld geweest is.
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De correlatiecoëfficiënt tussen de variatie van de accijnzen en die van de prijzen is -0.03 voor benzine en -0.08
voor diesel.
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Grafiek 16

Dieselprijs

Vrijstelling "professionle diesel"
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Vrijstelling professionele diesell

De vaststelling is dezelfde als voor het kliksysteem en het omgekeerde kliksysteem: de
terugbetalingen voor professionele diesel hebben de prijsvariaties slechts zeer licht
gecompenseerd. Voor de jaren 2005-2008 bedroegen de terugbetalingen ( 65) 198,0 miljoen euro,
wat 0,8% van de accijnsontvangsten voor alle energieproducten samen vertegenwoordigt.
Tabel 6
Budgettaire weerslag van de terugbetalingen voor professionele diesel
Terugbetaalde bedragen
In % van de accijnzen
op energieproducten
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totaal
Miljoenen euro’s

-63,20
-86,82
-32,89
-15,04
-197,95

-1,6%
-2,3%
-0,9%
-0,4%
-0,8%

Ondanks de geringe weerslag van deze maatregel, dient men stil te staan bij de doelstelling ervan.
Het argument van het concurrentievermogen is geldig als de terugbetalingen eenzijdige
verhogingen van de belasting op diesel neutraliseren. Door de sector te beschermen tegen
prijsverhogingen, gaat dit mechanisme echter in tegen de doelstelling van integratie van de
externe kosten: het heeft alle schijn van een sectorale steun die, omdat zij toegestaan is door
Richtlijn 2003/96/EG op de belasting van energie, aan de controle van de Europese autoriteiten
inzake concurrentie en staatssteun ontsnapt is. Een van de destijds naar voren geschoven
65

De vrijstelling wordt toegepast door een terugbetaling op factuur van hetgeen te veel geïnd werd bij toepassing
van de pompprijs.
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argumenten was de starheid van de contracten die door het merendeel van de kleine bedrijven uit
de sector gesloten werden en die hun niet toeliet prijsstijgingen van grondstoffen door te rekenen.
Het is niet de taak van de overheid te betalen voor de gevolgen van een contractuele praktijk.
2.2.3. Samenvatting
De mechanismen van het kliksysteem en het omgekeerde kliksysteem werden afzonderlijk
ingevoerd en niet als twee luiken van een symmetrisch geacht systeem. De studie van de
toepassing ervan toont aan dat de variaties van de accijnzen bijzonder klein zijn ten
opzichte van de variaties van de prijzen. De budgettaire opbrengst is globaal genomen
positief wegens de asymmetrie van de stelsels en de invloed van het Europese
minimumtarief. Het lijkt er sterk op dat de invoering van het kliksysteem in de eerste plaats
een budgettaire motivatie had. De context van olieprijsdalingen maakte de operatie
« pijnloos » (fiscale illusie), wat ook het aansturingseffect ervan verminderde. Het
omgekeerde kliksysteem is er als een compensatie gekomen. In zijn huidige
toepassingswijze is het dubbele mechanisme dus geen doeltreffende stabilisator van de
prijzen.
De terugbetalingen voor professionele diesel beantwoorden eerder aan een doelstelling van
sectorale steun doch de impact ervan was eveneens beperkt ten opzichte van de
prijsschommelingen. Dit beleid gaat in tegen de allocatieve doelstelling.

2.3.

Omvorming van de huidige fiscaliteit naar een belasting op CO2-uitstoot

In België is de belasting op de energiedragers niet gebaseerd op de CO2-uitstoot die hun verbruik
veroorzaakt. Nochtans zou dat vanuit het standpunt van klimaatbeleid zeker een te overwegen
optie zijn. De samenhang zou er aldus toe verplichten de CO2-uitstoot, onafhankelijk van de
energiedrager, tegen hetzelfde tarief te belasten. Deze optie is des te meer te verantwoorden
omdat de Afdeling de allocatieve doelstelling en de integratie van de externe kosten in de prijzen
van de vervuilende producten, als prioritair gesteld heeft.
Vanzelfsprekend veroorzaakt het energieverbruik eveneens andere uitstoot, bijvoorbeeld
roetdeeltjes in het geval van gasolie. De voorrang die hier aan de CO2-uitstoot wordt gegeven, is te
verantwoorden door het belang ervan op wereldschaal. Bovendien is aan de beperking van deze
uitstoot een doelstelling op Europees niveau verbonden. Tenslotte kan de niet-CO2-uitstoot
schommelen naargelang verschillende parameters (bijvoorbeeld de al dan niet aanwezigheid van
een roetfilter). In dat geval is de belasting op de energiedrager niet het ideale instrument om het
effect van die uitstoot op te vangen.
Het is bijgevolg bijzonder interessant de huidige fiscaliteit uit te drukken ten opzichte van de CO2uitstoot die door de verschillende energiedragers veroorzaakt wordt. In deze optiek bestaat een
eerste stap erin te onderzoeken met welke belasting op CO2-uitstoot de huidige belastingtarieven
op de verschillende energiedragers en hun gebruikswijzen overeenkomen. Ermee rekening
houdend dat de belastbare eenheden verschillen naargelang de energiedragers, moeten zij eerst
tot een gemeenschappelijke eenheid worden herleid, zijnde vooreerst ton olie-equivalent (toe) en
nadien gigajoule (GJ). Voor laatstgenoemde eenheid beschikten wij immers over
emissiemaatstaven die de hoeveelheid CO2-uitstoot uitdrukken per gigajoule van een gegeven
energiedrager. Het is dan eenvoudig voor elke energiedrager en voor elk gebruik het
belastingtarief per ton CO2 te berekenen.
Met de btw wordt bij deze berekening geen rekening gehouden. Deze belasting heeft haar eigen
bestaansreden als algemene belasting op het eindverbruik. De btw is geen belasting met
pigouviaanse strekking en zij kan dat ook niet zijn omwille van twee redenen. Zij is niet specifiek
voor bepaalde goederen en het is niet mogelijk in de huidige stand van de btw-richtlijn, een
verlaagd tarief te verantwoorden door milieuoverwegingen. Bovendien is zij niet gebaseerd op
hoeveelheden. Welnu, een extern effect zoals de CO2-uitstoot, is in wezen van fysische aard; het
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moet ook worden geïnternaliseerd door een vaste belasting van het accijnstype, die op
hoeveelheden gebaseerd is. Daarom worden hier enkel de « accijnzen » - in ruime zin – in
aanmerking genomen. Het begrip « belastingen » is dus hetzelfde als hetgene dat aan de
grondslag lag van de internationale vergelijking, waarvan de resultaten voor de vergelijking met de
buurlanden in Grafiek 10 en met de Scandinavische landen in Grafiek 13 werden voorgesteld.
De resultaten die in de laatste kolom van Tabel 7 opgenomen zijn, tonen aan dat de accijns per ton
CO2 zeer veranderlijk is. Hij gaat van 0 tot 262,71 euro per ton CO2. Voor ongelode benzine is de
belasting van de CO2-uitstoot het hoogst terwijl de uitstootfactor van deze energiedrager lager is
dan die van gasolie en lamppetroleum, die minder belast worden.
Tabel 7
Equivalent in CO2-belasting van de huidige belastingen op de verschillende energiedragers
Energiedrager

Ongelode benzine
Gasolie
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Lamppetroleum
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Zware stookolie
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik
LPG, butaan en propaan
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Aardgas
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Steenkool en cokes
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik
Elektriciteit
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik

Eenheid

Accijnzen
per eenheid

EnergieEnergieequivalent
equivalent
per eenheid
per eenheid
(GJ)
(toe)
(3)
(4)=(3)*41,86
0,778
32,565

Uitstootfactoren

CO2-uitstoot
per eenheid

(1)
1000 l

(euro's)
(2)
592,87

1000 l
1000 l
1000 l
1000 l

317,89
21,00
18,49
18,49

0,879
0,879
0,879
0,879

36,796
36,796
36,796
36,796

74,07
74,07
74,07
74,07

2,725
2,725
2,725
2,725

116,64
7,71
6,78
6,78

1000 l
1000 l
1000 l
1000 l

580,44
21,00
17,95
17,95

0,832
0,832
0,832
0,832

34,810
34,810
34,810
34,810

71,86
71,86
71,86
71,86

2,501
2,501
2,501
2,501

232,04
8,40
7,17
7,17

1000 kg
1000 kg

15,00
15,00

0,955
0,955

39,976
39,976

77,37
77,37

3,093
3,093

4,85
4,85

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

0,00
41,00
17,10
17,10

1,099
1,099
1,099
1,099

46,004
46,004
46,004
46,004

63,07
63,07
63,07
63,07

2,901
2,901
2,901
2,901

0,00
14,13
5,90
5,90

MWh
MWh
MWh
MWh

0,00
0,00
0,36
0,99

0,086
0,086
0,086
0,086

3,600
3,600
3,600
3,600

56,10
56,10
56,10
56,10

0,202
0,202
0,202
0,202

0,00
0,00
1,80
4,90

1000 kg
1001 kg

11,65
0,00

0,572
0,572

23,944
23,944

94,43
98,27

2,261
2,353

5,15
0,00

MWh
MWh

1,91
1,91

0,086
0,086

0,229
0,229

8,33
8,34

Noten:
- kol. (3) : kolen : gemiddelde van 0,411-0,733 toe/1000 kg
- industrieel en commercieel gebruik verwijst in fiscale zin naar het verbruik door stationaire motoren,
door installaties en machines die worden gebruikt in de bouw, burgerlijke bouwkunde en openbare werken
en door voertuigen bestemd om buiten de openbare weg te worden gebruikt of waarvoor geen vergunning
is verleend voor overwegend gebruik op de openbare weg.
- aardgas, elektriciteit: zakelijk gebruik: maximumtarief
Bronnen:
- dichtheidscoëfficiënten: Verenigde Naties
- coëfficiënten van energetische equivalentie: Eurostat
- uitstootfactoren: IPCC
- elektriciteit: PRIMES (gemiddelde 2000-2010), bron: DEVOGELAER en GUSBIN (2007)

(kg CO2/GJ)
(ton CO2)
(5)
(6)=(4)*(5)/1000
69,3
2,257

Accijnzen
per ton
CO2
(euro's)
(7)=(2)/(6)
262,71
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Deze resultaten geven aanleiding tot ten minste twee vragen.

·

De eerste gaat over de differentiatiecriteria. Onafgezien van bijzondere stelsels gebaseerd
op het gebruik van een bepaalde energiebron, komt de hiërarchie van de belastingen per
ton CO2 niet overeen met die van de uitstootfactoren. Zij zijn het evenwel die de externe
kosten bepalen. Deze vaststelling geldt vooreerst tussen producten: gasolie heeft een
hogere uitstootfactor dan ongelode benzine maar wordt minder belast, kolen hebben de
hoogste uitstootfactor maar worden slechts weinig belast. Dezelfde vaststelling geldt
uiteraard ook voor de differentiatie volgens het gebruik van het product: het gebruik wijzigt
de uitstootfactor niet en de volledige of gedeeltelijke accijnsvrijstellingen leiden dus tot
onterechte differentiaties.

·

De tweede gaat over het belastingpeil, in verhouding tot de externe kosten. In dat opzicht
zou moeten worden verduidelijkt welke de externe kosten zijn die in de belasting
opgenomen zouden moeten worden. Hoewel het logisch lijkt de kosten inzake
klimaatverandering en vervuiling te integreren, is het minder aangewezen de externe
kosten voor opstoppingen of andere externe kosten die door het vervoer worden
voortgebracht, op te nemen in de prijs van de motorbrandstoffen. Met laatstgenoemde kan
beter op een andere wijze rekening worden gehouden, bijvoorbeeld door een belasting die
gebaseerd is op de werkelijk afgelegde kilometers en de periode van gebruik van het
voertuig (piek- versus daluren). Deze belastingen en retributies kunnen echter grotere
innings- en compliancekosten hebben.

Zoals hierboven vermeld, hangt de effectieve belasting van de verschillende energiedragers af van
de accijnstarieven en van de vrijstellingen. De eenvoudigste wijze om de invloed van
laatstgenoemde aan te tonen, is teruggrijpen naar het begrip impliciete aanslagvoet ( 66): men kan
voor elke energiedrager een dergelijke impliciete aanslagvoet berekenen door de fiscale
ontvangsten die erop betrekking hebben te delen door het eindverbruik, uitgedrukt in fysische
eenheden. Vermits de beschikbare gegevens het niet mogelijk maken een onderscheid te maken
volgens gebruik, is het beeld ten opzichte van Tabel 7 meer synthetisch maar verliest het aan
diversiteit ( 67).

66

Zie hierboven, blz. 42 en volgende voor de definitie van dit begrip en de overeenkomstige internationale
vergelijking.

67

Het belang van de posten “benzine” en “gasolie” in de vierde kolom suggereert dat het aandeel van de
motorbrandstoffen overwegend is. In antwoord op een recente vragenlijst van de OESO werd dat aandeel voor
2007 op 88% geraamd.
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Grafiek 17
Impliciete belasting van een ton CO2 - 2007
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Grafiek 17 toont het resultaat van de berekeningen. Voor een gegeven energiedrager hangt het
belastingtarief af van de weging van de verschillende gebruikswijzen alsmede van het belang van
de vrijstellingen ( 68).
Deze tweede benadering van de belasting op CO2-uitstoot bevestigt dat de verschillen naargelang
de energiedrager groot zijn, zelfs indien men abstractie maakt van het bijzondere geval van
energiedragers die als motorbrandstof gebruikt kunnen worden. Globaal genomen is de (gewogen)
gemiddelde belasting 44,73 euro per ton CO2-uitstoot.

3.

De krachtlijn van de hervorming

3.1.

De doelstelling

Vanuit milieuoogpunt is de belasting op energie een zeer belangrijk instrument in de strijd tegen de
grootste hedendaagse uitdaging op milieuvlak, namelijk de klimaatverandering. Volgens de
pigouviaanse optiek die in het eerste hoofdstuk werd uitgelegd, moeten de belastingen de externe
kosten weerspiegelen van de CO2-uitstoot, om deze rol op een economisch doeltreffende wijze te
kunnen spelen. Zoals hierboven in Tabel 7 werd uitgelegd, varieert de hoeveelheid CO2-uitstoot
naargelang de energiedrager.
De krachtlijn van de voorgestelde hervorming is dus de volgende: indien voor een gegeven
energiedrager een verschil wordt vastgesteld tussen de marginale externe kosten en het
huidige belastingpeil, dient dat verschil geleidelijk weggewerkt te worden.
68

Het bedrag met betrekking tot benzine, dat hoger is dan in Tabel 7, weerspiegelt het feit dat de accijnzen op
benzine in 2007 hoger waren dan begin 2009.
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3.1.1. Welke raming voor de externe kosten?
De eerste stap bestaat er dus in te kiezen voor een representatieve waarde van de externe kosten
van de CO2-uitstoot. De raming van deze schade is niet gemakkelijk. Zij heeft het voorwerp
uitgemaakt van verscheidene schattingen. In de studies die David PEARCE (2003) heeft opgelijst,
bedragen de marginale kosten van koolstof 3 $ tot 298 $ per ton (prijzen van 2000) ( 69), wat de
gevoeligheid van de ramingen aantoont voor de veronderstellingen die in de modellen gebruikt
worden.
Een van deze veronderstellingen betreft het na te streven peil van de stabilisatie van de
concentratie van broeikasgassen. Rekening houdend met de zeer lange tijdsduur waarin de
uitgestoten CO2 in de atmosfeer blijft, hangt de schade die door een ton CO2-uitstoot wordt
veroorzaakt, immers af van het volume van uitstoot dat erop zal volgen en bijgevolg van de
doelstellingen die men terzake vastlegt. De externe kosten van koolstof zullen lager zijn indien
doordachte maatregelen worden getroffen, eerder dan bij ongewijzigd beleid ( 70).
In de Stern Review werden de marginale kosten van koolstof geraamd op 25$/teCO2, tegen prijzen
van 2000, in de veronderstelling van een stabilisatie van de concentratie van broeikasgassen tot
ongeveer 450 ppmv CO2-equivalent ( 71) in 2050, wat de onderliggende doelstelling is van het
energie- en klimaatpakket (zie hieronder). In de actualisering die door STERN gepubliceerd is
(2009), wordt echter gesteld dat het te laat is om een stabilisatie op dat peil te betrachten. De
doelstelling wordt dan eerder 500 ppmv CO2-equivalent. Volgens hem zou het bereiken van deze
doelstelling inhouden dat een prijs voor koolstof wordt vastgesteld die in de buurt ligt van
40 €/teCO2 in 2030. Alhoewel zij zich in de vork van de ramingen van de externe kosten bevindt, is
deze waarde op een pragmatische wijze opgesteld, volgens een « bottom-up »-benadering die
ontwikkeld werd door McKinsey&Co. Alle mogelijkheden om in de verschillende sectoren de
broeikasgassen te verminderen, worden geklasseerd volgens oplopende marginale kosten en hun
verminderingspotentieel wordt samengeteld tot op het moment dat de totale vermindering het
vastgelegde doel bereikt. De marginale kosten van de laatste toe te passen techniek worden dan
beschouwd als de prijs van koolstof die nodig is om de doelstelling te bereiken. Omdat deze
benadering ondanks alles vrij theoretisch blijft, voegt STERN er een marge aan toe om rekening te
houden met het feit dat noch de markten, noch het beleid volmaakt zijn. Daarbij komt voor
sommige landen, zoals India en China, de noodzaak dure technieken van opvang en opslag van
koolstof toe te passen, rekening houdend met het grote steenkoolverbruik van deze landen.
In dat opzicht houdt de keuze van een prijs van koolstof op Belgisch niveau in dat rekening wordt
gehouden met de doelstellingen inzake uitstoot die op Europees vlak worden bepaald en met het
deel van de inspanning dat België moet doen.

69
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Een ton koolstof stemt overeen met ongeveer 3,7 ton CO2
Stern Review (2006), blz. 301-304
« ppmv » = Aandeel per miljoen, in volume. “CO2-equivalent (eCO2)” betekent dat met andere broeikasgassen
dan CO2 ook rekening wordt gehouden, waarbij hun potentieel tot globale opwarming omgezet wordt in termen
van CO2.
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Het energie- en klimaatpakket
Op 12 december 2008 hebben het Europees Parlement en de Raad een overeenkomst afgesloten over de
maatregelen inzake klimaat en energie (« energie- en klimaatpakket »), in navolging van de voorstellen die
door de Europese Commissie gemaakt waren in januari van datzelfde jaar. De doelstellingen voor 2020 zijn
de volgende:
-

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte van 1990 en met
30% indien de andere ontwikkelde landen zich ertoe verbinden hun uitstoot op gelijkaardige wijze te
verminderen;
verhoging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen totdat zij 20% van het totale
energieverbruik bedragen (tegen thans 8,5%);
vermindering van het energieverbruik met 20% ten opzichte van het verwachte peil voor 2020, dank
zij de verbetering van de energie-efficiëntie.

De versterking en uitbreiding van het stelsel van de handel in broeikasemissierechten staat in het centrum
van deze strategie. Tussen 2013 tot 2020 zal de uitstoot van de sectoren die onder dat stelsel vallen en dat
uitgebreid zal worden tot andere industrieën en broeikasgassen, herleid worden tot 21% onder het peil van
2005. Op Europese schaal zal een enige bovengrens op hun van toepassing zijn en de gratis toewijzing van
rechten zal geleidelijk worden vervangen door een verkoop bij opbod.
De uitstoot van de sectoren die niet betrokken zijn bij het stelsel van de handel in broeikasemissierechten –
zoals het vervoer (behalve de luchtvaart die in 2012 in het stelsel zal worden opgenomen), de gebouwen, de
landbouw en de afvalverwerking (72) – zal volgens een lineair traject vanaf heden tot 2020 worden herleid
tot 10% onder hun peil van 2005. Elke Lidstaat zal tot die inspanning bijdragen naargelang zijn bbp per
capita, waarbij de – bindende – nationale doelstellingen gaan van -20% voor de rijkste Lidstaten tot +20%
voor de armste (-15% voor België).
Er werden ook bindende nationale doelstellingen vastgelegd inzake hernieuwbare energie. In België moet
hun aandeel in het energieverbruik in 2020 naar 13% gaan. Minstens 10% van de motorbrandstoffen die in
elk land voor vervoer worden gebruikt, zullen moeten voortkomen uit hernieuwbare energiebronnen.
Biobrandstoffen zullen aan duurzaamheidscriteria (sustainability) moeten voldoen.
Tenslotte wil het pakket de ontwikkeling en goede aanwending bevorderen van technologieën van opvang
en geologische opslag van koolstof die door thermische centrales en de industrie uitgestoten wordt.

Het Federaal Planbureau heeft een studie ( 73) gepubliceerd, waarin de waarde wordt bepaald die
de uitstoot van koolstof moet bereiken zodat België in staat is zijn deel van de inspanning te
leveren die door het energie- en klimaatpakket wordt toegewezen. Met behulp van de Europese
modellen PRIMES en GAINS, heeft het, naast een scenario bij ongewijzigd beleid, twee
alternatieve scenario’s onderzocht. Het scenario bij ongewijzigd beleid integreert de maatregelen
die einde 2006 waren goedgekeurd of op weg waren goedgekeurd te worden. Dat is onder meer
het geval van de geleidelijke « phasing-out » van kernenergie. De alternatieve scenario’s komen
overeen met de twee Europese doelstellingen inzake vermindering met 20% en 30% van de
broeikasgassen in 2020 (scenario’s « 20/20 » et « 30/20 »), alsmede met een aandeel van
hernieuwbare energie in de bruto finale vraag naar energie van 20% in 2020. De talrijke
bijkomende veronderstellingen die in aanmerking werden genomen, zijn die welke opgenomen zijn
in de voorstellen van de Commissie en niet die van het goedgekeurde pakket. Op het eerste
gezicht lijkt het niet dat de verschillen tussen deze twee groepen van veronderstellingen een
wezenlijke invloed hebben op de resultaten van de studie.
In deze studie moet de waarde van koolstof die door het model PRIMES berekend wordt,
geïnterpreteerd worden als het prijssignaal dat noodzakelijk is om de marktdeelnemers ertoe te
brengen de overeenkomstige uitstoot te verminderen. Dit prijssignaal kan de vorm aannemen van
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De landbouw en de afvalverwerking stoten grote hoeveelheden broeikasgassen uit die geen CO2 zijn (methaan,
N2O). De totale uitstoot van broeikasgassen die geen CO2 zijn, vertegenwoordigt 20% van de totale uitstoot van
broeikasgassen in de Europese Unie, terwijl CO2 80% ervan vertegenwoordigt.
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BOSSIER e.a.(2008)
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een CO2-belasting. De waarde van koolstof in de sector die niet onderworpen is aan het stelsel
van de handel in broeikasemissierechten en die ons hier aanbelangt, bedraagt in de scenario’s
20/20 en 30/20 (voor het jaar 2020) respectievelijk 25 €/teCO2 en 30€/teCO2 ( 74)( 75).
3.1.2. De onderzochte scenario’s
Als centraal scenario kiest de Afdeling voor een prijsstijging van 30 €/teCO2voor koolstof,
terwijl thans voor koolstof geen prijs wordt betaald, buiten de markt van verhandelbare
emissierechten. De inzet is immers zo groot dat men redelijkerwijs kan aannemen dat de top van
Kopenhagen die in december 2009 zal plaatsvinden, zal uitmonden in een internationale
overeenkomst over de uitstootbeperking. De wijziging van het standpunt van de Amerikaanse
regering zou daar in hoge mate toe bijdragen.
Volgens BOSSIER e.a. (2008) kan de prijs die aan koolstof gegeven moet worden,
geconcretiseerd worden door de invoering van een gelijkwaardige CO2-belasting, die bovenop de
huidige accijnzen komt.
De optiek die hier gebruikt wordt, is ietwat verschillend.
De Afdeling is van mening dat de accijnzen het geëigende instrument zijn, behalve voor het geval
van de motorbrandstoffen en dus voor het wegvervoer. Deze uitzondering wordt voornamelijk door
twee argumenten gemotiveerd: het wegvervoer veroorzaakt ook andere externe kosten, die niet op
het milieu betrekking hebben, en de kilometerheffing kan een performanter instrument zijn.
De Afdeling is van mening dat het bovendien aangewezen is van de invoering van de belasting op
koolstof te profiteren om de accijnzen op andere producten dan motorbrandstoffen te nivelleren.
Afgezien van de motorbrandstoffen, komen de accijnzen thans overeen met gemiddeld 6 euro per
ton uitgestoten CO2 ( 76), en een prijs van koolstof gelijk aan nul. Er een belasting van 30 euro per
ton uitgestoten CO2 aan toevoegen, komt er dus op neer de accijnzen op een peil te brengen dat,
rekening houdend met de uitstootfactoren van de verschillende energiedragers, overeenkomt met
36 euro per ton CO2.
Tabel 8 geeft aan hoe de toestand dan is. Voor het totaal van de energiedragers in hun
verschillende gebruikswijzen wordt het niveau van de accijnzen zoals het uit Tabel 7 voortkomt en
uitgedrukt per ton CO2, vergeleken met de referentie van 36 €/tCO2. De afwijkingen geven de
grootte van de te verwezenlijken aanpassing weer. Afgezien van het geval van de
motorbrandstoffen, is deze aanpassing in de meeste gevallen een veelvoud van het huidige
belastingpeil. Het vervolg van de tabel toont evenwel aan dat er geen gelijkwaardige stijging van
de kleinhandelsprijzen uit zou voortvloeien. Zij zou 20,5% niet overschrijden, behalve bij de zware
stookolie (43,4%) en bij de kolen voor gezinsverbruik (25,0%) ( 77). De verschillen in stijging
houden natuurlijk verband met het koolstofgehalte van de verschillende energiedragers, alsook
met het huidige peil van de accijnzen. Wanneer deze stijgingen te groot zijn, zou de doelstelling in
opeenvolgende stappen bereikt kunnen worden, maar het einddoel dient vanaf het begin duidelijk
aangegeven te worden.
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Er valt op te merken dat deze waarden afhangen van de ontwikkeling van de olie-, aardgas- en kolenprijzen,
welke als veronderstelling worden aangenomen in dit model. Er is immers een principiële vervangbaarheid
tussen de waarde van koolstof en de geaggregeerde prijs van fossiele energie om een gegeven doelstelling
inzake uitstootvermindering te bereiken.
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Voor een kritische samenvatting van de verschillende benaderingen van de waarde van koolstof, zie Quinet
(2008).
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De verhouding tussen de bedragen van de laatste rij van Tabel 10, toegepast tegen 36 euro/tCO2, geeft een
raming van de huidige belasting van een ton CO2, over alle producten heen die geen motorbrandstoffen zijn,
hetzij ongeveer 6 euro/tCO2.
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De stijging voor de vaste brandstoffen voor de industrie kon niet worden berekend bij gebrek aan gegevens
over de prijzen.
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Tabel 8
Weg te werken verschil voor de integratie van de externe kosten
Energiedrager

Ongelode benzine
Gasolie
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Lamppetroleum
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Zware stookolie
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik
LPG, butaan en propaan
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Aardga
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Steekool, cokes en bruinkool
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik
Elektriciteit
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik
(*) ABI = alle belastingen inbegrepen

Accijnzen
Verschil
Verschil in %
Prijzen
ABI (*)
per ton
ten opzichte
van de
van 36 €
huidige
1/jan/09
CO2
(euro's)
accijnzen
(euro's/eenheid)
(7)=(2)/(6)
(8)
(9)=((8)/(7))*100
(10)
262,71
0,00
0%
1172,3

Bijkomende
accijnzen

Verhoogde prijs
ABI (*)

Prijsverandering

(euro's/eenheid)
(euro's/eenheid)
(11)=(9)*(2)
(12)=(10)+(11)+(11)*btw (13)=(12)/(10)-1
0,00
1172,30
0,0%

116,64
7,71
6,78
6,78

0,00
28,29
29,22
29,22

0%
367%
431%
431%

974,10
614,86
470,00
500,00

0,00
77,12
79,63
79,63

974,10
708,17
566,35
596,35

0,0%
15,2%
20,5%
19,3%

232,04
8,40
7,17
7,17

0,00
27,60
28,83
28,83

0%
329%
402%
402%

475,40
475,40
475,40

69,05
72,10
72,10

558,95
562,65
562,65

17,6%
18,4%
18,4%

4,85
4,85

31,15
31,15

642%
642%

268,60
-

96,35
-

385,18
-

43,4%
-

0,00
14,13
5,90
5,90

36,00
21,87
30,10
30,10

155%
511%
511%

820,48
870,09
862,66
1622,60

104,45
63,45
87,35
87,35

946,86
946,86
968,35
1728,29

15,4%
8,8%
12,3%
6,5%

0,00
0,00
1,80
4,90

36,00
36,00
34,20
31,10

1896%
635%

70,65
89,38

6,91
6,28

79,01
96,98

11,8%
8,5%

5,15
0,00

30,85
36,00

599%

n.b.
380,00

69,74
84,71

n.b.
474,87

n.b.
25,0%

8,33
8,34

27,67
27,66

332%
332%

203,10
281,00

6,34
6,34

210,77
288,67

3,8%
2,7%

Bronnen: EUROSTAT, BELGOSTAT, Petroleumfederatie – eigen berekeningen

Voor de gezinnen houdt dit een prijsstijging van het huishoudelijk energieverbruik in omdat de prijs
van huisbrandolie met ongeveer 20% zou stijgen. Hetzelfde geldt in bepaalde gevallen voor het
intermediaire verbruik van de ondernemingen. Dergelijke prijsstijgingen hebben zich reeds
voorgedaan.
De Afdeling neemt bovendien twee andere varianten in overweging.

·

Bij het uitblijven van een overeenkomst tussen Europa en de andere ontwikkelde landen
zou de doelstelling neerwaarts worden bijgesteld. De basis zou dan een Europese
doelstelling zijn die een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20% ten
opzichte van hun peil van 1990 inhoudt. Dat komt overeen met een prijs van koolstof van
31 €/teCO2.

·

Omgekeerd zou een voluntaristisch beleid de doelstelling kiezen die van STERN (2009)
wordt afgeleid. Dat zou overeenkomen met een prijs van koolstof van 46 €/teCO2.

Bijlage 4 geeft de weerslag van deze twee varianten op de prijzen, in een configuratie die
gelijkaardig is aan die van Tabel 8.
3.1.3. Kan men het kliksysteem gebruiken om de doelstelling te bereiken?
Deze verhoging kan gedeeltelijk worden doorgevoerd door het huidige kliksysteem te
veralgemenen, hetgeen uiteraard veronderstelt dat de energieprijzen neerwaarts gericht zijn. Het
gevolg ervan zou zijn dat de internalisering van de externe kosten die aldus wordt uitgevoerd, tot
minder prijsschommelingen zou leiden. Vermits de vraag reageert op deze prijsschommelingen, is
dat terzelfder tijd een voordeel en een nadeel.
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·

Op begrotingsvlak vermindert het gebruikmaken van prijsdalingen om het doel van
integratie van de externe kosten te bereiken, het negatieve effect van de prijselasticiteit op
de opbrengst van de operatie. Omdat de accijnzen stijgen zonder dat de prijzen stijgen, zal
de begrotingsopbrengst van de operatie dicht bij de « statische » veronderstelling liggen.

·

Anderzijds is de weerslag op het gedrag kleiner dan in het geval van een brutale stijging.
Vanuit milieuoogpunt wordt dan enkel de integratie van de externe kosten verzekerd,
zonder dat de verbruikte hoeveelheden en bijgevolg de CO2-uitstoot even sterk
verminderen als potentieel mogelijk.

Eens het doel bereikt is, stelt zich de vraag omtrent het belang om de energieprijzen op een
voldoende hoog peil te stabiliseren opdat de beslissingen van de economische operatoren in de
gewenste zin zouden blijven evolueren. De ramingen van de elasticiteiten (zie hieronder, Tabel 11)
tonen niet enkel aan dat prijsstijgingen als gevolg van een verhoging van de belastingtarieven een
beduidende weerslag hebben op de vraag naar energie, maar ook dat die weerslag des te groter is
naarmate de verhoging in een langetermijnperspectief wordt toegepast. Deze vaststelling leidt er
natuurlijk toe zich af te vragen of het niet mogelijk zou zijn de prijsschommelingen van de
olieproducten te compenseren door in te spelen op het niveau van de accijnzen.
Welke lessen kan men in dat opzicht trekken uit de ervaring met het kliksysteem? Laat ons eerst
opmerken dat, afgezien van het feit dat de wijzigingen van de accijnzen in de twee mechanismen
(kliksysteem en omgekeerd kliksysteem) niet op een symmetrische wijze berekend worden, de
grenzen van deze wijzigingen verschillen. Bij het kliksysteem gaat het om een jaarlijkse maximale
stijging; eenmaal die bovengrens bereikt is, wordt het stelsel niet meer toegepast. In het geval van
het omgekeerde kliksysteem kan het mechanisme niet meer worden toegepast wanneer de
accijnzen het Europese minimum bereikt hebben. Samen hebben de twee mechanismen dus een
zekere stabiliserende rol, maar enkel indien de prijsschommelingen in neerwaartse zin niet te groot
zijn en de prijsschommelingen in opwaartse zin de prijzen niet te sterk doen stijgen.
Vanuit ons oogpunt, waarbij het de bedoeling is de prijzen te stabiliseren opdat zij de economische
beslissingen op lange termijn zouden sturen, zou het ideaal zijn ook op extreme ontwikkelingen te
kunnen inwerken door de prijzen binnen bepaalde grenzen te houden (zie « de slang in de tunnel »
uit het tijdperk van het Europese Monetaire Stelsel). Het lijkt echter niet dat een dergelijke
stabilisatie op afdoende wijze kan verwezenlijkt worden. Het fundamentele probleem bestaat erin
dat het bij de evolutie van de olieprijzen moeilijk is om meteen uit te maken wat tot de trend
behoort en wat slechts schommelingen rond die trend zijn. Als men de accijnzen een
stabiliserende rol wil laten spelen, bestaat er dus bij het overschrijden van bepaalde marges het
risico dat problemen veroorzaakt worden op het vlak van de fiscale ontvangsten. Niets belet
evenwel het kliksysteem in zijn huidige vorm uit te breiden tot andere producten dan de
motorbrandstoffen, zodat de hierboven beoogde inhaalbeweging op de externe kosten verbeterd
wordt.
Tabel 8 toont daarentegen aan dat het belastingpeil van de motorbrandstoffen duidelijk boven
36 €/teCO2 ligt. Omwille van de hierboven aangegeven redenen, meent de Afdeling dat het niet te
rechtvaardigen is, de accijnzen op de motorbrandstoffen te verhogen. De afwijking betekent dat de
belasting op de motorbrandstoffen de facto ook andere externe effecten kan internaliseren, zoals
verkeersopstoppingen, lawaaihinder, andere vervuiling van de atmosfeer, schade aan het
wegennet, enz. Deze aspecten zullen in het volgende hoofdstuk worden behandeld.
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3.1.4. Wat met de vrijstellingen?
Het is van belang zich te realiseren dat de hier voorgestelde inhaalbeweging betrekking heeft op
de nominale accijnstarieven. Welnu, deze tarieven zijn lang niet altijd van toepassing. Tabel 3 ( 78)
geeft een overzicht van de vrijstellingen die thans in België van toepassing zijn. Het is aangewezen
ze hier meer in detail te bespreken. Ze betreffen enerzijds bepaalde sectoren en anderzijds het
gebruik dat van bepaalde energiedragers gemaakt wordt.

·

De vrijstelling van de inputs voor de productie van elektriciteit vloeit voort uit de geest van
Richtlijn 2003/96/EG, die enkel de belasting op het eindverbruik van energie voorstaat. Er
dient nochtans te worden opgemerkt dat zware stookolie en vaste brandstoffen een
uitzondering op die regel vormen, en wel sinds het jaar waarin budgettaire problemen de
regering blijkbaar gedwongen hebben het gebruik te belasten van deze producten die
inderdaad relatief meer vervuilend zijn dan de andere ( 79).

·

Anderzijds wordt de commerciële lucht- en zeevaart vrijgesteld, evenals het vervoer per
spoor. Hetzelfde geldt voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt en de bosbouw.
Deze vrijstellingen kunnen om verschillende redenen verklaard worden; toch blijven zij
betreurenswaardig vanuit het oogpunt van de allocatieve doelstelling die de Afdeling als
prioritair heeft gesteld. Er dient nochtans te worden opgemerkt dat de luchtvaart vanaf 2012
opgenomen zal worden in het Europese stelsel van de handel in broeikasemissierechten
(zie hieronder).

·

De vrijstellingen voor bepaalde gebruiksvormen zijn verscheiden. Energieproducten die
worden gebruikt voor andere doeleinden dan als motorbrandstof of verwarmingsbrandstof
(dat wil zeggen als grondstof), zijn vrijgesteld. Dat geldt ook voor energieproducten met een
duaal gebruik, zoals voor chemische reductie en elektrolyse alsook in metallurgische
procédés. In de mate dat deze gebruiksvormen aanleiding geven tot een CO2-uitstoot die
onbestaande is of lager dan die waaraan men zich zou verwachten gezien de
gebruikte hoeveelheden, kan vanuit milieuoogpunt voor de vrijstelling begrip worden
opgebracht, ongeacht de historische bestaansreden. Het geval van de mineralogische
procédés (cement, glas, baksteen, enz.) is twijfelachtiger. Behoudens uitzonderingen gaat
het in dat geval in wezen over gebruik voor verwarmingsdoeleinden.

·

Ten slotte is er een vrijstelling met een sociaal karakter, die betrekking heeft op
elektriciteit en aardgas die geleverd worden aan een « beschermde residentiële klant met
een laag inkomen of in een kwetsbare situatie ». Deze vrijstelling kan worden afgeschaft
voor zover zij wordt vervangen door een compensatie van hetzelfde soort als welke
hieronder meer in het algemeen voor de lage inkomens wordt voorgesteld ( 80).

·

Last but not least zijn, behalve voor kolen, de ondernemingen die deelnemen aan het
Europese stelsel van de handel in broeikasemissierechten of die een milieuovereenkomst
getekend hebben, ten belope van 50% vrijgesteld van accijnzen. Indien zij bovendien
voldoen aan de criteria van energie-intensief bedrijf ( 81), is de vrijstelling 100%. De logica
om een accijnsvrijstelling toe te kennen aan bedrijven die broeikasemissierechten
verkrijgen in het kader van het verhandelingsysteem, is begrijpelijk ( 82). Nochtans dient te
worden opgemerkt dat, gezien elke Lidstaat thans beslist over de verdeling van de volgens
het Kyotoprotocol verkregen emissierechten over de aan het verhandelingsysteem
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Zie hierboven, blz. 61.
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Vanaf 1 januari 2013 zal de elektriciteitssector verplicht zijn de totaliteit van de emissierechten die hem
toegewezen zullen worden, aan te kopen.
Zie hieronder, blz. 94 en volgende.
De aankoop van energieproducten en elektriciteit moet ten minste 3% van de productiewaarde uitmaken of de
door het bedrijf verschuldigde nationale energiebelasting moet ten minste 0,5% van de toegevoegde waarde
bedragen (Programmawet van 27 december 2004, art. 420, § 5).
Zware stookolie en vaste brandstoffen die worden gebruikt voor de productie van elektriciteit genieten geen
vrijstelling, terwijl deze sector toch deel uitmaakt van het stelsel van verhandelbare emissierechten.
Daarentegen heeft het gebruik van emissierechten een opportuniteitskost (de verkoop op de markt), zelfs indien
deze rechten gratis werden verkregen, en is deze kost afhankelijk van de concurrentieverhoudingen in die
sector, eventueel doorgerekend kunnen worden in de elektriciteitsprijs.
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deelnemende ondernemingen, niets a priori garandeert dat een gelijkwaardige beperking
daadwerkelijk wordt opgelegd aan de sectoren die aan die handel deelnemen en aan de
andere. Dat wordt aangetoond door het onderzoek dat de Europese Commissie heeft
opgezet tegen Denemarken omdat het de ondernemingen die aan de handel in
emissierechten deelnemen, vrijstelt van de CO2-belasting.
Het Europese stelsel van de handel in broeikasemissierechten
Het Europese stelsel van de handel in broeikasemissierechten werd ingevoerd door Richtlijn 2003/87/EG.
Het bestaat sinds 1 januari 2005. Het principe van deze handel werd in hoofdstuk 1 uitgelegd. In het kader
van die handel bereidt elke Lidstaat een nationaal toewijzingsplan van emissierechten voor. Dat plan bepaalt
de emissiehoeveelheid die elke onderneming die deel uitmaakt van het stelsel gedurende de
toewijzingsperiode mag uitstoten. Thans maken de installaties in de volgende sectoren die een bepaalde
grootte overschrijden, deel uit van het stelsel: energie, ferrometalen, delfstoffenindustrie, papierpulp, papier
en karton. Enkel koolstofdioxide wordt thans beoogd. Dit stelsel betreft dus enkel de grote uitstoters van
CO2, namelijk ongeveer 12.000 installaties die ongeveer 45% vertegenwoordigen van de CO2-uitstoot van
de uitgebreide EU. Sommige energie-intensieve sectoren, zoals de non-ferrometalen en de chemie, zijn er
evenwel niet bij betrokken. Noteer dat de modaliteiten van het verhandelingsysteem vanaf 2013 zullen
wijzigen (zie kadertekst over het energie- en klimaatpakket, blz. 78).

·

Bij deze vrijstellingen komen de effecten van de brancheakkoorden met milieudoelstelling.
Het beginsel ervan is eenvoudig. Eerder dan dwingende maatregelen op te leggen, kunnen
de overheden de energiegebruikers aansporen zich ertoe te verbinden bepaalde
doelstellingen te bereiken, met name in termen van vermindering van energieverbruik of
uitstoot van broeikasgassen. In België hebben de gewesten dit instrument in verschillende
industriële sectoren toegepast ( 83). Tussen 2000 en 2004 hebben talrijke Vlaamse en
Waalse
ondernemingen
dergelijke
overeenkomsten
ondertekend
met
hun
gewestregeringen.
De « brancheakkoorden » afgesloten door de gewesten

In Wallonië nemen aldus 162 ondernemingen, via hun federaties, deel aan een van de
15 brancheakkoorden. Deze akkoorden betreffen 4,1 miljoen toe, wat ongeveer overeenkomt met 80% van
het totale industriële energieverbruik van het gewest of 21% van het nationale verbruik. In Vlaanderen
nemen 182 ondernemingen met een jaarlijks primair energieverbruik van ten minste 0,5 petajoule (PJ) deel
aan het benchmarking-convenant, en 229 andere ondernemingen met een jaarlijks energieverbruik tussen
0,1 en 0,5 PJ nemen deel aan het auditconvenant. Deze twee stelsels hebben op respectievelijk 12,6 en
0,9 miljoen toe betrekking, wat overeenkomt met ongeveer 80% en 9% van het totale jaarlijkse industriële
energieverbruik van het gewest, hetzij respectievelijk 65% en 5% van het totale energieverbruik van het land.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft gekozen voor een stelsel van vrijwillig energiemanagement dat
« Ecodynamische onderneming » wordt genoemd en dat ook betrekking heeft op de dienstensector.
Globaal worden deze overeenkomsten geacht tussen 2002 en 2012 een verbetering van de energieefficiëntie mogelijk te maken van 8,8%: 11,1% voor Wallonië,, 7,4% voor de grote Vlaamse ondernemingen
en 10% (tussen 2005 en 2012) voor de middelgrote Vlaamse ondernemingen.

Zoals in het geval van de handel in emissierechten kan gemakkelijk begrip worden opgebracht
voor de vrijstelling die wordt toegekend aan de ondernemingen die zich aldus verbonden hebben.
Deze soort overeenkomst werd nochtans bekritiseerd, in het bijzonder door de OESO ( 84). In de
praktijk is het niet altijd gemakkelijk een onderscheid te maken tussen het gedeelte van de
vermindering waartoe de onderneming zich heeft verbonden en de vermindering die zij in elk geval
zou hebben verwezenlijkt (« business as usual »).
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De feitelijke gegevens die hierna volgen zijn ontleend aan McKinsey & Co (2009), blz. 44-45.
Zie OCDE (2003).
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Men dient te weten dat in het kader van die overeenkomsten de gewestregeringen zich ertoe
hebben verbonden voor de betrokken bedrijven het principe te verdedigen van een vrijstelling van
elke toekomstige CO2/energiebelasting. Voor de ondernemingen die tegen 100% vrijgesteld zijn,
omdat zij energie-intensief zijn, zou de hier voorgestelde verhoging van de accijnstarieven
uiteraard geen probleem opleveren. De toestand is anders voor die welke slechts voor 50%
vrijgesteld zijn, maar hun aantal mag waarschijnlijk niet overschat worden.
Onthouden wij uit dit overzicht dat bepaalde vrijstellingen vanuit milieuoogpunt als niet
gerechtvaardigd overkomen. Bij gebrek aan relevante gegevens met betrekking tot de fiscale
uitgaven die zij vertegenwoordigen (zie bijlage 5), maken zij nochtans niet het voorwerp uit van
nauwkeurige voorstellen in het kader van dit Advies. Anderzijds zullen de brancheakkoorden einde
2012 vervallen, op hetzelfde ogenblik dat een hervorming van het Europese stelsel van handel in
emissierechten in voege zal treden. Deze ontwikkelingen brengen een onzekerheidsmarge met
zich mee waarin de belasting op CO2-uitstoot zich bijgevolg zal bevinden.

3.2.

Budgettaire opbrengst

3.2.1. Statische berekening
Bij een statische berekening hangt de weerslag van de accijnsverhogingen voornamelijk af van de
hoeveelheden waarop zij betrekking hebben. Men zou daarvoor idealiter de tegen de verschillende
tarieven belaste hoeveelheden moeten kennen alsook die welke vrijgesteld zijn en tevens, voor
een gegeven energiedrager, de verdeling van de ontvangsten tussen zakelijk en niet-zakelijk
gebruik. Deze gegevens zijn echter niet allemaal beschikbaar en er moeten dus vereenvoudigende
veronderstellingen worden gemaakt. Aldus:

·

veronderstellen wij dat de stijging van de accijnzen de structuur van de belasting, dat wil
zeggen de verdeling van de grondslag tussen de verschillende tarieven en het relatieve
belang van de vrijstellingen, niet wijzigt;

·

wordt verondersteld dat het niet-zakelijke gebruik geen vrijstellingen geniet.

De methodologie wordt gedetailleerd beschreven in bijlage 5.
Tabel 9 toont de budgettaire opbrengst van de drie scenario’s en Tabel 10 geeft het detail van de
berekeningen voor het centrale scenario op basis van de gegevens over het eindverbruik uit de
gedetailleerde energiebalansen voor 2007. Daaraan dient het verbruik van zware stookolie en
vaste brandstoffen in het kader van de elektriciteitsproductie toegevoegd te worden (respectievelijk
168.375 en 1.534.727 toe): deze hoeveelheden zijn aan accijns onderworpen alhoewel het niet om
eindverbruik gaat. Alle hoeveelheden worden uitgedrukt in toe, wat de vergelijking vergemakkelijkt.
Tabel 9
Budgettaire weerslag van de verschillende scenario’s,
op basis van de ontvangsten van 2007
Scenario « ontbreken van
Centraal scenario
Voluntaristisch
een internationale
scenario
overeenkomst »
31 €/teC02
36 €/teC02
46 €/teC02
Weerslag op
ontvangsten
Miljoenen euro’s
In % van accijnsontvangsten
In % van het bbp

1.312

1.374

1.816

31,3%
0,39%

32,7%
0,41%

43,3%
0,54%
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Tabel 10
Weerslag van het centrale scenario op de accijnsontvangsten
Energiedrager

Ongelode benzine
Gasolie
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Lamppetroleum
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Zware stookolie
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik
LPG, butaan en propaan
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Aardgas
Gebruikt als motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Steenkool en cokes
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik
Elektriciteit
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik
TOTAAL
waarvan:
Motorbrandstof
Industrieel en commercieel gebruik
Verwarming (zakelijk gebruik)
Verwarming (niet-zakelijk gebruik)
Totaal verbr. ondern. excl. motorbrandst.
Totaal excl. motorbrandstof

Accijnsontvangsten
2007
miljoenen €
1263,0

Bijkomende
ontvangsten
miljoenen €
0,0

2711,3
3,6
26,9
53,1

0,0
13,2
116,0
228,6

0,2
0,0
0,4
1,0

0,0
0,1
1,4
4,0

0,2
0,0

1,1
0,0

0,0
0,5
1,6
0,9

2,3
0,8
8,3
4,8

24,8
37,8

469,8
240,1

17,4
0,0

104,1
8,3

9,8
41,7
4194,2
0,0
3974,5
4,1
80,8
134,5

32,4
138,4
1373,6
0,0
2,3
14,1
732,0
624,2

85,0
219,5

746,1
1370,2
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Op basis van deze gegevens ( 85) wordt de weerslag van het centrale scenario geraamd op
1,374 miljard euro, hetzij 0,4% van het bbp en op een stijging van de accijnsontvangsten met
ongeveer een derde. De bijkomende ontvangsten komen voornamelijk voort uit de belasting op
gasolie gebruikt als verwarmingsbrandstof (345 miljoen euro), de belasting op aardgas
(710 miljoen euro), de belasting op het zakelijke gebruik van kolen (104 miljoen euro) en de
belasting van het niet-zakelijke gebruik van elektriciteit (138,4 miljoen euro). Het voluntaristisch
scenario zou de accijnsontvangsten doen toenemen met 43%, wat een budgettaire opbrengst van
0,54% van het bbp is.
Het gaat hier om een bruto-opbrengst, op een statische wijze berekend, zonder rekening te
houden met de weerslag van gedragswijzigingen of met de budgettaire kosten van eventuele
begeleidende maatregelen.
3.2.2. Rekening houdend met de elasticiteiten
De kwantitatieve weerslag van een belasting in termen van vermindering van uitstoot hangt af van
de reactie van de vervuiler op het prijssignaal. De grootte van die reactie kan worden geraamd
door de prijselasticiteit van de vraag naar energie te berekenen, namelijk de verhouding van de
procentuele verandering van de vraag naar energie tot de procentuele verandering van de prijs.
Een elasticiteit van -0,45 betekent bijvoorbeeld dat een prijsstijging met 10% leidt tot een daling
van de vraag met 4,5%. De berekening kan ex ante worden gemaakt, dat wil zeggen door de
weerslag van de prijsstijging op de vraag naar energie af te zonderen, of ex post, indien men
rekening houdt met de terugverdieneffecten via de inkomenseffecten.
Bij het onderzoek dat de OESO in 2005 over de ramingen van de prijselasticiteiten heeft gevoerd,
heeft België de waarden verstrekt die in Tabel 11 weergegeven worden.
Tabel 11
Raming van de rechtstreekse prijselasticiteiten op korte termijn
voor de vraag naar energie – 2005
Ex ante

Ex post

Benzine

-0,45

-0,34

Gasolie
- motorbrandstof
- verwarmingsbrandstof (niet-zakelijk gebruik)

-0,26
-0,33

-0,20
-0,25

Zware stookolie

-0,80

-0,77

Aardgas
- verwarmingsbrandstof (niet-zakelijk gebruik)

-0,29

-0,23

-0,40
-0,19

-0,40
-0,17

Elektriciteit
- zakelijk gebruik
- niet-zakelijk gebruik
Bron: Federaal Planbureau

Op internationaal niveau bevinden de beschikbare ramingen over de prijselasticiteiten op korte
termijn voor de verschillende energiebronnen zich in een vork tussen -0,13 en -0,26. De
elasticiteiten op lange termijn zijn aanzienlijk hoger (-0,37 tot -0,.46). De belasting op energie kan
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Het bedrag van 228,6 miljoen euro bijkomende ontvangsten, dat overeenkomt met een accijnsverhoging van
8 cent/l voor de gasolie (niet-zakelijk gebruik), is per cent accijnsstijging, duidelijk lager dan de raming die werd
gemaakt in HOGE RAAD VAN FINANCIËN (2007) waar, op basis van gegevens die betrekking hadden op
2006, de opbrengst van een accijnsverhoging van 10 cent/l voor gasolie geraamd werd op 590 miljoen euro.
Het verschil tussen de twee ramingen is enerzijds toe te schrijven aan het feit dat het verbruik dat in het laatste
geval in aanmerking was genomen, niet alleen de huishoudens betrof, maar ook de handel, de
overheidsbesturen, de scholen en de industrie (verwarming van lokalen). In onderhavig rapport hebben wij dat
verbruik ondergebracht bij het zakelijk gebruik. Anderzijds waren de temperaturen in de wintermaanden van het
jaar 2007 bijzonder hoog, wat een invloed heeft gehad op het verbruik van huisbrandolie door de huishoudens
dat ten opzichte van 2006 met 16,8% is gedaald.
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dus een significante weerslag hebben op het totale energieverbruik, vooral op lange termijn. De
specifiek voor benzine geraamde prijselasticiteiten geven vergelijkbare, ofschoon minder
homogene, resultaten. Voor elektriciteit zijn de ramingen veranderlijker maar de richting van de
invloed is dezelfde ( 86). De OESO stelt: “this underlines that environmentally related taxes should
be implemented in a long-term perspective, avoiding set-back due to political pressures (e.g. when
world oil prices increase), and with advanced planning and warning of the introduction and/or
gradual increase of the tax rates.” ( 87).
Wij hebben voor de posten waarvoor elasticiteitscoëfficiënten beschikbaar waren, de invloed ervan
op de budgettaire opbrengsten geraamd. Deze posten leveren 72% van de bijkomende
ontvangsten van het centrale scenario op. Uitgaande van de prijswijzigingen in dat scenario, doet
het rekening houden met de elasticiteiten de budgettaire opbrengst met slechts 5 miljoen euro
afnemen.

4.

De compensatiemaatregelen

4.1

Belasting
van
het
concurrentievermogen

eindverbruik

van

de

ondernemingen

en

Vanuit het oogpunt van het verbruik van de ondernemingen hebben de berekeningen die in
afdeling 3 werden gemaakt, aangetoond dat de mechanische prijsveranderingen als gevolg van de
accijnsverhogingen al bij al beperkt bleven (zie Tabel 8 voor het centrale scenario), met
uitzondering van het geval van de zware stookolie. De verklaring heeft uiteraard te maken met het
huidige vrij lage accijnsniveau. In verhouding tot hun huidig niveau bedragen de
accijnsverhogingen op de producten die door de ondernemingen verbruikt worden, nochtans
meerdere honderden percent. De weerslag op de accijnsontvangsten is eveneens zeer belangrijk:
de ondernemingen betalen omzeggens 9 keer meer accijnzen (Tabel 10). Derhalve stelt zich de
vraag welke ondernemingen deze lasten gaan dragen. Daarna zullen wij onderzoeken welke
compensatiemaatregelen kunnen worden overwogen en hoe deze last zou kunnen evolueren ( 88).
Hierboven werd uitgelegd ( 89) dat er verschillende soorten vrijstellingen ten voordele van de
ondernemingen zijn. Onder die vrijstellingen is er een die hier in herinnering gebracht moet worden
omdat zij ons in staat zal stellen bepaalde besluiten te trekken. De ondernemingen die deelnemen
aan het Europese stelsel van verhandelbare broeikasemissierechten of die een
milieuovereenkomst ondertekend hebben, zijn van accijns vrijgesteld ten belope van 50%. Als zij
bovendien voldoen aan de criteria van energie-intensief bedrijf ( 90), is de vrijstelling 100%.
Nemen we eerst het geval van de ondernemingen die onderworpen zijn aan het stelsel van
verhandelbare broeikasemissierechten. Enkel ondernemingen die een bepaalde grootte
overtreffen en die tot bepaalde sectoren behoren, namelijk energie, ferrometalen, cement, glas,
keramische producten en papier, hebben toegang tot dit stelsel. Deze sectoren worden in het
algemeen beschouwd als grote energieverbruikers. Dat wordt in hoge mate bevestigd door Tabel
12, die werd opgesteld op basis van de structuurenquête 2006 van de ondernemingen ( 91). De
tabel toont het aandeel dat de aankoop van energie vertegenwoordigt in de waarde van de
productie. Wij herinneren eraan dat het een van twee verhoudingen is waarop de fiscale definitie

86
87
88

89
90
91

Zie OCDE (2006), blz. 50.
Ibid., blz. 50.
Het concurrentieprobleem stelt zich niet indien een stelsel van fiscale correcties aan de grenzen wordt
toegepast (zie hierboven, afdeling 1.5.1.). Er valt op te merken dat dat ook het geval zou zijn indien men in
plaats van energie, het koolstofgehalte van de verhandelde goederen en diensten zou belasten. In beide
gevallen is een nauwkeurige raming van het koolstofgehalte nodig, wat allicht een probleem stelt.
Zie hierboven, paragraaf 3.1.4., blz. 82 en volgende.
Zie voetnoot 81, blz. 82.
De verdeling van de sectoren werd op onze vraag aangepast en zij is identiek aan die van de gedetailleerde
energiebalansen.
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van energie-intensief bedrijf steunt ( 92). Er mag bijgevolg worden verondersteld ( 93) dat het
merendeel van deze ondernemingen een vrijstelling van 100% genieten. Er blijft dan het eventuele
geval van de ondernemingen die tot dezelfde sectoren behoren maar die te klein zijn om deel te
nemen aan het stelsel van verhandelbare emissierechten. Men mag aannemen dat zij een
overeenkomst met de gewestelijke overheden gesloten hebben, teneinde de vrijstelling te kunnen
genieten.
Tabel 12
Gegevens over de ondernemingsstructuur - 2006
Miljoenen euro’s

Productie

Aankopen
van
energie
(**)

In %
van de
productie

toegevoegde Personeelswaarde,
uitgaven
factorkosten
(**)

Id. in %
TW

Intermediair verbruik
(1) Energiesector (*)
78 908
832
1,1%
7 796
2 888
37,1%
Eindverbruik
(2) IJzer- en staalindustrie
14 024
817
5,8%
2 848
1 681
59,0%
(3) Chemie
38 925
1 993
5,1%
11 533
5 010
43,4%
(4) Non-ferro metalen
8 162
210
2,6%
857
598
69,8%
(5) Niet-metaalhoudende
minerale producten
8 300
482
5,8%
2 437
1 503
61,7%
(6) Uitrusting en vervoer
19 778
134
0,7%
4 304
2 870
66,7%
(7) Machines
31 403
343
1,1%
10 238
6 806
66,5%
(8) Delfstoffenindustrie
951
53
5,5%
340
147
43,2%
(9) Voedingsware,, dranken,
tabak
31 882
634
2,0%
6 193
3 612
58,3%
(10) Drukkerijen, pulp en
papier
11 352
386
3,4%
3 289
2 128
64,7%
(11) Hout, houtbewerking
3 480
83
2,4%
905
465
51,3%
(12) Bouw
39 478
693
1,8%
11 081
7 296
65,8%
(13) Textiel en leder
7 864
177
2,2%
1 906
1 366
71,7%
(14) Niet gespecificeerd
16 854
248
1,5%
4 100
2 533
61,8%
TOTAAL
311 359
7 083
2,3%
67 826
38 901
57,4%
Totaal
1+4+6+7+9+11+12+13+14
237 808
3 353
1,4%
47 380
28 433
60,0%
Bron:
FOD Economie (2006)
(*)
Energiesector: cokesfabrieken, raffinage, nucleaire industrie, productie en distributie van elektriciteit,
gas en water
(**)
De aankopen van energie en energieproducten omvatten de aankopen die als grondstof dienen
(petrochemische nijverheid). De personeelsuitgaven dekken de bezoldigingen, de sociale lasten en
de pensioenen die door de ondernemingen betaald worden.

Wat de ondernemingen betreft die niet aan het stelsel deelnemen, kan slechts een van de
volgende twee gevallen van toepassing zijn: ofwel gaat het om grote energieverbruikers en kan
men verwachten dat ook zij een overeenkomst met de gewestelijke overheden hebben gesloten,
wat hen van accijns vrijstelt, ofwel zijn het geen grote energieverbruikers en zullen wij dat geval
verderop beschouwen.
Men merkt dus dat het redelijk is aan te nemen dat de energie-intensieve bedrijven, als geheel,
vrijgesteld zijn van accijnzen op energie. In feite zou men zelfs kunnen stellen dat zij die niet
vrijgesteld zouden zijn, in zekere zin ongelijk hebben om geen gebruik te hebben gemaakt van een
92
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Zie voetnoot 60, blz. 61.
5

Het feit dat een sector, als gemiddelde, energie-intensief is, houdt weliswaar niet in dat alle bedrijven die er deel
van uitmaken, dat ook zijn. Het zijn namelijk de bedrijven, en niet de sectoren, die vrijstellingen genieten. Wij
zijn hier echter genoodzaakt te redeneren op het niveau van de sectoren waarbij wij ons volledig bewust zijn
van de beperkingen van de oefening.
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instrument (de overeenkomsten) waarvan men mag aannemen dat het speciaal ontworpen is om
hen in de mogelijkheid te stellen gelden te besteden aan energiebesparende investeringen die zij
anders als belastingen hadden moeten storten. Het lijkt dus niet noodzakelijk voor deze
ondernemingen om het even welke begeleidende maatregelen te voorzien.
Gezien het geval van de grote energieverbruikers, tenminste op sectorale schaal, aldus geregeld
is, zou men kunnen aannemen dat een accijnsverhoging zoals die hier wordt beschouwd, niet
daadwerkelijk een probleem van concurrentievermogen zou mogen stellen omdat de invloed op de
kosten gering is. Rekening houdend met het bedrag aan bijkomende accijnzen dat in het spel is,
lijkt het nochtans wenselijk na te gaan welke sectoren betrokken zijn. Anders gezegd, tot welke
sectoren behoren deze bedrijven die, omdat zij geen grote energieverbruikers zijn, 50% of de
volledige accijnzen moeten afdragen, al naargelang zij al dan niet een overeenkomst gesloten
hebben? Gaat het om sectoren die blootgesteld zijn aan internationale concurrentie? Hebben zij de
mogelijkheid hun verbruik te verminderen?
Tabel 12 maakt het mogelijk zich een idee te vormen van de kenmerken van de betrokken
sectoren. Het volstaat op alle sectoren het fiscale criterium van 3% van de aankopen van energie
in de waarde van de productie toe te passen en enkel de sectoren in aanmerking te nemen die er
niet aan voldoen ( 94). Daaruit volgt dat een meerderheid van de sectoren niet energie-intensief is.
Het gaat om de volgende sectoren: non-ferrometalen, uitrusting en vervoer, machines,
voedingswaren, hout, bouw, textiel en andere. Kortom, sectoren die over het algemeen niet
beschut zijn tegen buitenlandse concurrentie, maar die hun energie-efficiëntie nog zouden kunnen
verhogen. Als men veronderstelt dat deze sectoren, waaraan de energiesector nog moet worden
toegevoegd (die, zoals men gezien heeft, belastingen betaalt op kolen en zware stookolie) het
geheel van de accijnzen dragen, komt men tot het besluit dat deze accijnzen, die in het centrale
scenario zouden stijgen van 85,1 naar 747,2 miljoen euro, 1,6% van de toegevoegde waarde van
deze sectoren zou gaan vertegenwoordigen (47.379,6 miljoen euro).
Indien men, onder deze voorwaarden, van mening is dat begeleidende maatregelen wenselijk zijn,
zouden die erop gericht moeten zijn de bijkomende lasten te compenseren van de sectoren die
niet energie-intensief zijn. Idealerwijze moeten dergelijke maatregelen zich ertoe beperken de
financiële weerslag van de accijnsverhoging te compenseren met behoud van de stimulans tot
efficiënter energiegebruik. In dat opzicht bestaat de beste oplossing erin de opbrengst van de
accijnzen te « recycleren » ten gunste van de getroffen sectoren, waarbij echter moet worden
vermeden dat er een evenredig verband tussen de twee is. Men denkt daarbij onmiddellijk aan een
vermindering van de sociale werkgeversbijdragen, die volgens de simulaties van het Federaal
Planbureau het grootste economische rendement zou opleveren. Deze maatregel houdt bovendien
een verschuiving van de belasting op arbeid naar een belasting op natuurlijke hulpbronnen in. Zo
een verschuiving kan men in menig opzicht als wenselijk beschouwen. Uiteraard zijn andere
soorten ontvangstenverschuivingen mogelijk, zoals een verlaging van de vennootschapsbelasting
of steun aan energiebesparende investeringen (zie nochtans hierboven, afdeling 1.6.4 voor een
bespreking van de milieusubsidies).
Zich enkel richten op sectoren die niet energie-intensief zijn, lijkt echter moeilijk, gezien de
Europese concurrentieregels. De verlaging van de sociale bijdragen zou dus voor alle sectoren
moeten gelden. De overeenkomstige bijkomende accijnzen zouden dan 1,9% van de totale
personeelsuitgaven bedragen. Men kan zich troosten met de bedenking dat het gedeelte van de
personeelsuitgaven in de toegevoegde waarde relatief groter is in de sectoren die minder energieintensief zijn (Tabel 12). Deze sectoren zullen dus in hogere mate de recyclage van
accijnsontvangsten genieten.
Na verloop van tijd zou het energieverbruik iets moeten verminderen wegens elasticiteitseffecten.
De aanwijzingen waarover wij daaromtrent beschikken (zie Tabel 11) lieten ons echter niet toe de
omvang daarvan te verduidelijken.
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Helaas kon enkel het eerste van de fiscale criteria worden berekend. Het bedrag van de energiebelastingen dat
door een sector wordt betaald, is niet gekend en kan slechts moeilijk worden geraamd, gezien het gebrek aan
gegevens over de omvang van de vrijstellingen die de betroken sector geniet.
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Tenslotte zou absoluut een begeleidende maatregel van een andere soort moeten worden
getroffen, namelijk de verstrakking van de fiscale criteria die ondernemingen als grote
energieverbruikers beschouwen. Zonder een aanpassing van die criteria zou een beduidende
accijnsverhoging zeker als mechanisch gevolg hebben dat een groter aantal bedrijven de
vrijstelling geniet.
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4.2.

Belasting van het huishoudelijk verbruik van energie en herverdeling

Bij de bespreking van de doelstellingsconflicten in hoofdstuk 1 van dit rapport heeft de Afdeling het
standpunt ingenomen dat, gezien voorrang gegeven wordt aan de allocatieve doelstelling, de
begeleidende maatregelen er in principe niet mogen tegen ingaan. Dat betekent concreet dat er
gecompenseerd en niet vrijgesteld moet worden en dat de toepassingswijzen van de
compensaties zoveel mogelijk het « prijssignaal » in stand moeten houden. Indien de verdeling van
de weerslag van de hervorming een probleem stelt, moet bijgevolg een beleid van financiële
compensaties worden opgezet en mogen geen vrijstellingen worden ingevoerd.
Het prijssignaal is van tweeërlei aard. Er is eerst een niveaueffect dat zich voor elk huishouden zal
uiten in een verhoging van de energiefactuur, welke de vertaling is van de integratie van de
externe kosten en de toepassing van het beginsel « de vervuiler betaalt ». Er is ook een
aanmoedigingseffect: aan de marge is elke bijkomende hoeveelheid energie duurder.
4.2.1. Is een financiële compensatie noodzakelijk?
Een belangrijk deel van de ontvangsten die de hervorming oplevert, zal rechtstreeks ten laste van
de huishoudens zijn: het niet-zakelijke gebruik van gasolie (huisbrandolie), aardgas en elektriciteit
vertegenwoordigen alleen al 44% van de bijkomende ontvangsten in het centrale scenario. Dat
wordt uiteraard verklaard door de aanzienlijke stijging van de energieprijzen. In het centrale
scenario stijgt de prijs van huisbrandolie met 20%, die van aardgas met 8,5% en die van
elektriciteit met 2,7%. Voor de huishoudens met een laag inkomen, en meer bepaald voor
diegenen die zich verwarmen met huisbrandolie, zal een dergelijke energieprijsstijging hun
koopkracht sterk verminderen. Op basis van een verbruik van 2.000 liter huisbrandolie zou de
weerslag van de hervorming bijvoorbeeld 220 euro bedragen.
Het effect is echter zeer verschillend naargelang de gebruikte energiedrager. Op basis van het
gemiddelde verbruik dat uit de enquête naar de woonkwaliteit in het Waalse Gewest blijkt ( 95), kan
men ramen dat de verhoging van de factuur voor huisbrandolie 240 euro zou bedragen, die van de
aardgasfactuur 140 euro en die van de elektriciteitsfactuur 30 euro.
Een beleid van financiële compensatie is dus te verantwoorden. Dat beleid zou
gedifferentieerd moeten kunnen worden volgens de energiedrager die door de huishoudens
wordt gebruikt. Men zou kunnen argumenteren dat deze differentiatie tegen de allocatieve
doelstelling ingaat: door een huishouden dat zich met huisbrandolie verwarmt, meer te
compenseren dan een huishouden dat zich met aardgas verwarmt, compenseert men ook het
gebruik van de verwarmingswijze met de hoogste CO2-uitstoot (Zie Tabel 7). Gezien de beslissing
aangaande de verwarmingswijze op korte termijn bijzonder onelastisch is, meent de Afdeling dat
het aangewezen is de financiële compensatie uit te werken rekening houdend met de keuzen die
door de huishoudens werden gedaan, of men moet via aanmoedigingsmaatregelen het gebruik
van verwarmingswijzen met de laagste CO2-uitstoot stimuleren. Deze twee beleidsmaatregelen
hebben duidelijk een andere tijdshorizon.

95

Berekeningen uitgevoerd door het Secretariaat. Voor de basisgegevens, zie MINISTERE DE LA REGION
WALLONNE (2007), blz. 212 en volgende.
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4.2.2. Energieverbruik en beschikbaar inkomen
Om de toepassingswijzen van de compensatiemaatregelen te bepalen, is het aangewezen het
verband te onderzoeken tussen het energieverbruik en het inkomen van de huishoudens.
Grafiek 18 toont de ontwikkeling van de energie-uitgaven van de huishoudens (verwarming en
verlichting) voor 2004. Uitgedrukt in absolute bedragen stijgt het budget dat aan energie wordt
uitgegeven, samen met het inkomen. Uitgedrukt als percentage van het beschikbare inkomen is er
evenwel een duidelijk negatief verband. Grafiek 19 geeft een gedetailleerder beeld door de
energie-uitgaven volgens de voornaamste energiedragers op te delen. De degressiviteit
naargelang het beschikbare inkomen is gemeenschappelijk aan de drie voornaamste
energiedragers. De gemiddelde uitgave voor elektriciteit bedraagt in het eerste deciel bijvoorbeeld
3,5% van het beschikbare inkomen tegen slechts 1,3% in het tiende deciel. Eenzelfde profiel
kenmerkt de uitgaven voor aardgas die eveneens twee keer zwaarder doorwegen in het budget
van de huishoudens van het eerste deciel dan in dat van die van het tiende deciel. De verdeling
van de uitgaven voor huisbrandolie is minder regressief.
De degressiviteit van de energiefactuur, uitgedrukt in percent van het beschikbare inkomen, heeft
tot gevolg dat een prijs- of belastingverhoging, zowel ad valorem als gebaseerd op de
hoeveelheden, antiherverdelend zou zijn. Dat wordt overigens bevestigd door talrijke empirische
studies. Vermits de hier besproken scenario’s betrekking hebben op een belastingverhoging die
gebaseerd is op de verbruikte hoeveelheden energie, is het interessant op een gedetailleerdere
wijze het verband te onderzoeken tussen deze hoeveelheden en het beschikbare inkomen.
Grafiek 18
Energie-uitgaven volgens inkomen - 2004
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Grafiek 19

Energie-uitgaven van de huishoudens,
in % van het beschikbaar inkomen - 2004
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Bron: FOD Economie – Gezinsbudgetenquête 2004 – eigen berekeningen

Grafiek 20

Huishoudelijk energieverbruik volgens inkomen,
in hoeveelheden, ten opzichte van het gemiddelde voor elke energiedrager
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Grafiek 20 is opgebouwd op basis van gegevens die werden verzameld in de enquête over de
woningen in het Waalse Gewest ( 96) en geeft de evolutie van de verbruikte hoeveelheden volgens
het beschikbare inkomen. Omdat de meeteenheden en de gemiddelde hoeveelheden verschillen
naargelang de verwarmingswijze, wordt het verbruik van elke inkomensklasse omgezet naar een
gemiddelde van 100 voor elke beschouwde energiesoort. Globaal genomen stijgen de verbruikte
hoeveelheden met het inkomen: tot een netto maandinkomen van 1.700 euro is het
energieverbruik lichtjes lager dan het gemiddelde (tussen 95 en 80% ervan) maar het stijgt
duidelijk naarmate het inkomen toeneemt, vooral in het tweede deel van de verdeling, om 1,5 keer
het gemiddelde te bereiken in de bovenste inkomensklasse.
Dit oplopend verband tussen beschikbaar inkomen en energieverbruik is toe te schrijven aan het
feit dat de grootte van het woonhuis en het aantal woningen beide toenemen met het inkomen.
Ook andere factoren kunnen de verbruikte hoeveelheden en hun verband met het inkomen
beïnvloeden. Zo moet, bij gelijk inkomen, de gezinsgrootte logischerwijs een effect hebben op de
verbruikte hoeveelheden. Ook de isolatiegraad heeft zijn weerslag. Er zijn evenwel niet de nodige
statistische gegevens beschikbaar om de specifieke bijdrage van elk van deze factoren af te
zonderen.
Het kan overkomen dat de beelden elkaar tegenspreken maar ze vullen elkaar in feite aan: het
gegeven dat de verbruikte hoeveelheden toenemen met het inkomen, zoals Grafiek 20 aantoont, is
volledig verenigbaar met het stijgende profiel van de uitgaven in absolute bedragen dat Grafiek 18
( 97) uitbeeldt.
Uit deze grafieken volgt een dubbele boodschap: enerzijds is de energiefactuur regressief,
anderzijds stijgen de verbruikte hoeveelheden vrij duidelijk met het inkomen bij het
bovenste uiterste van de inkomensverdeling. Dat betekent dat, naarmate het inkomen stijgt,
een potentieel voor responsabilisering via de prijzen sterker duidelijk wordt terwijl terzelfder tijd het
gewicht van de energiefactuur in het gezinsbudget afneemt. De allocatieve doelstelling en de
billijkheid geven dus beide aan dat de financiële compensatie op de lage inkomens moet
worden gericht.
4.2.3. Welke compensaties?
De krachtlijn die door de Afdeling wordt voorgestaan, is dus de volgende: tot een zeker nader te
bepalen inkomenspeil zou het niveaueffect op forfaitaire wijze naargelang de energiedrager ( 98)
financieel worden gecompenseerd, maar het marge-effect zou gehandhaafd blijven. Naargelang
de financiële bedragen die men ervoor wenst te bestemmen en de formulering van de
billijkheidsdoelstelling, kan deze drempel worden bepaald, hetzij met verwijzing naar het
mediaaninkomen, hetzij met verwijzing naar de bovengrens van het eerste kwartiel.
A.

GERICHTE COMPENSATIE VAN HET NIVEAUEFFECT

De Afdeling beveelt dus aan dat de compensatie gemoduleerd zou zijn naargelang de
energiedrager. De huishoudens hebben op korte termijn immers niet de mogelijkheid de
energiesoort die zij gebruiken, te wijzigen. Omdat zij voor het overige forfaitair is, zal zij
noodzakelijk benaderend zijn. Diverse factoren dragen bij tot veranderingen in het energieverbruik
van de huishoudens: hoe meer de compensatie gemoduleerd wordt, hoe groter de administratieve
96
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Zie MINISTERE DE LA REGION WALLONNE (2007), blz. 212 en volgende.
Er wordt echter opgemerkt dat de verbruikte hoeveelheden sterker schijnen toe te nemen met het inkomen dan
de uitgaven uitgedrukt in absolute bedragen. De twee bronnen zijn evenwel niet vergelijkbaar en de
rangschikking van de huishoudens op de inkomensas wordt volgens andere hergroeperingen uitgevoerd.
Bovendien geschiedt een gedeelte van de stijging die op het rechteruiteinde van de inkomensas op Grafiek 20
wordt waargenomen, binnen het tiende deciel en komt zij bijgevolg in Grafiek 19 niet tot uiting. Nochtans kan
een degressieve tarifering een stijging van de verbruikte hoeveelheden verklaren die sneller is dan die van de
uitgaven uitgedrukt in euro.
Er moet uiteraard worden voorzien in een overgangsregel om het volledige verlies van de financiële
compensatie te vermijden wanneer de inkomensgrens doorbroken wordt.
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complexiteit van de regeling zal zijn. Het is van belang dat zij eenvoudig is om gemakkelijk
begrepen te worden door de huishoudens met lage inkomens, die de voornaamste doelgroep
vormen. Bovendien is het niet noodzakelijk aangewezen rekening te houden met alle factoren die
de hoeveelheid verbruikte energie bepalen. Terwijl overwogen kan worden ze te moduleren
volgens gezinsgrootte, is het niet aangewezen ze te moduleren volgens een factor die verband
houdt met het gedrag van het huishouden met betrekking tot energiebesparing of met de fysische
kenmerken van de woningen: aldus handelen zou duidelijk ingaan tegen de allocatieve doelstelling
omdat het zou neerkomen op een compensatie volgens verbruikte hoeveelheden.
Wat de keuze van het instrument betreft, zijn er twee oplossingen mogelijk, ermee rekening
houdend dat er zich in de doelgroep niet-belastbare personen bevinden: hetzij een terugbetaalbaar
« energiebelastingkrediet », hetzij een energiecheque. Beide oplossingen hebben een
uiteenlopende weerslag op het peil van de globale fiscale druk: de eerste oplossing vermindert de
budgettaire opbrengst van de hervorming ten belope van de compensaties terwijl in de tweede
oplossing, waar de compensaties uitgaven zijn, de stijging van de ontvangsten die uit de
hervorming voortvloeit, niet afneemt. De Afdeling is van mening dat dit argument niet doorweegt en
dat bijgevolg het instrument moet worden gekozen naargelang de doeltreffendheid ervan.
Vanuit dat oogpunt heeft het terugbetaalbaar belastingkrediet het voordeel dat het wordt beheerd
door de administratie die kennis heeft van de belastbare inkomsten en de gezinsgrootte, indien
daarmee rekening wordt gehouden. De enige bijkomende gegevens die beheerd moeten worden,
zouden betrekking hebben op de aard van de verwarming, wat op zichzelf vrij eenvoudig is. Een
ander voordeel van het fiscale instrument bestaat erin dat het niet onderworpen is aan een
budgettaire bovengrens en dat het voordeel automatisch wordt toegekend van zodra is nagegaan
of aan de voorwaarden voldaan is. Het voornaamste nadeel van het belastingkrediet is de
uitgestelde toekenning ervan bij de inkohiering, wat gemiddeld ongeveer 20 maanden is na het
midden van het belastbare tijdperk. De betrokken personen zouden dus moeten voorfinancieren.
Dit nadeel weegt zwaar door omdat het personen met een laag inkomen betreft. Men zou dat
slechts kunnen vermijden door het belastingkrediet te integreren in de berekening van de
bedrijfsvoorheffing maar men kan aan de werkgevers niet vragen een programma met een zekere
complexiteit te beheren. Bovendien ontvangt een groot deel van de sociale uitkeringsgerechtigden
die deel uitmaken van de doelgroep, hun inkomen zonder inhouding van bedrijfsvoorheffing.
Dit belangrijke nadeel is een argument ten gunste van het gebruik van de « energiecheque ».
Deze oplossing heeft evenwel ook haar nadelen. Gezien het om een overheidsuitgave gaat, is de
toekenning ervan beperkt naargelang de beschikbare begrotingskredieten: het is niet automatisch.
Om de energiecheque bovendien te moduleren naargelang het inkomen, moet de dienst die het
programma beheert, de belastbare inkomens kennen. Men kan daartoe nochtans praktijken
toepassen die reeds op andere domeinen gebruikt werden (bijvoorbeeld de kosten voor
kinderopvang) en die reeds bijzonder goed ingeburgerd zijn.
De Afdeling geeft dus de voorkeur aan de « energiecheque » en beveelt aan dat het beheer
van dat programma zou worden gedaan door een geschikte instelling.
Rekening houdend met de verdeling van de bevoegdheden inzake energie- en leefmilieubeleid, is
de Afdeling van mening dat het aangewezen zou zijn de administratie van het programma toe
te vertrouwen aan een specifiek agentschap, dat samen door de federale overheid en de
gewesten beheerd zou worden. Dit gemeenschappelijk beheer past volkomen in de logica van
de bestaande bevoegdheidsverdeling en vormt een adequate coördinatieprocedure om een beleid
te voeren dat, alhoewel het gedeeltelijk gedecentraliseerd is, gekenmerkt wordt door de belangrijke
interregionale externe effecten. Dit agentschap zou niet enkel het beheer van de financiële
compensaties als opdracht hebben, maar ook een informatietaak in verband met
energiebesparende investeringen in de woonsfeer, fiscale stimulansen en gewestpremies
( 99).
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Zie daaromtrent, in hoofdstuk 4, de overige aanbevelingen van de Afdeling met betrekking tot de problematiek
van het huishoudelijk energieverbruik.
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De Afdeling is van mening dat dit agentschap van publiek recht moet zijn, in het licht van de
opdrachten die het zouden worden toevertrouwd.
B.

HET MARGE-EFFECT NIET COMPENSEREN

Een compensatie zoals door de Afdeling overwogen wordt, maakt het mogelijk de huishoudens die
zich onder de interventiedrempel bevinden, te compenseren voor het niveaueffect. Er blijft het
« marge-effect ».
De Afdeling is van mening dat het voor dit tweede effect aangewezen is, het prijssignaal volledig te
behouden en bijgevolg geen compensatie te verlenen. Ze meent dat het tevens aangewezen is de
huishoudens op gelijke voet te stellen met betrekking tot de mogelijkheden van energiebesparing
en zelfs een positieve discriminatie in te voeren ten opzichte van de lage inkomens.
Dat betekent concreet dat alle huishoudens dezelfde mogelijkheden en dus dezelfde stimulansen
moeten hebben om energie te besparen of dat aan de lage inkomens sterkere stimulansen moeten
worden gegeven.
Het is dus op het niveau van de stimulansen tot verbetering van de energiedoeltreffendheid van de
woningen dat aan het conflict tussen herverdeling en marginaal effect van het prijssignaal moet
worden tegemoetgekomen. Deze problematiek zal hieronder in hoofdstuk 4 worden behandeld.
C.

WELKE COMPENSATIEHORIZON?

De compensatie van het niveaueffect hoeft niet noodzakelijk blijvend te zijn. Als zij tijdelijk is, is het
van belang dusdanig te handelen dat alle huishoudens, zowel eigenaars als huurders, de
mogelijkheid hebben de nodige investeringen te doen om hun energiefactuur te verminderen. Een
tijdelijke compensatie gaat in dezelfde richting als de niet-compensatie van het marge-effect en
vereist dus dezelfde begeleidende maatregelen.
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Hoofdstuk 3
Het vervoer
Een overweging van de milieufiscaliteit dient rekening te houden met de vervoersproblematiek.
Deze keuze wordt om minstens twee redenen gemotiveerd. Enerzijds is het vervoer
verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot ( 100) en meer in het algemeen van
de milieuhinder. Andere negatieve externe effecten voegen zich bij de vervuiling in enge zin: de
problemen van verkeersopstoppingen en –ongevallen. Anderzijds vormen de belastingen op het
vervoer reeds een belangrijk deel van de milieufiscaliteit, zelfs indien hun toepassingswijzen vanuit
milieuoogpunt niet noodzakelijk optimaal zijn en zij soms zelfs niet in die zin ontworpen werden.
Het vervoer is ook een economische activiteit op zich die toegevoegde waarde, werkgelegenheid
en welvaart voortbrengt. De voornaamste rol ervan is de bijdrage tot het goede verloop van andere
economische activiteiten door te voorzien in het noodzakelijke verkeer van goederen en van
personen: vervoer is dus een afgeleid goed. Meer in het algemeen is de mobiliteit thans een
problematiek van eerste orde: zij is weliswaar noodzakelijk maar veroorzaakt externe kosten die bij
de private kosten moeten worden gevoegd om de sociale kosten te bepalen. Deze externe kosten
kunnen stijgen als de mobiliteit wordt georganiseerd zonder rekening te houden met de
verschillende effecten ervan, onder meer op het leefmilieu. Aan dit conflict tussen de behoeften
aan mobiliteit en de duurzame ontwikkeling kan tegemoet gekomen worden door de meest
milieuvriendelijke vormen van mobiliteit een voorkeursbehandeling te geven, hetzij rechtstreeks
door beleidsmaatregelen die gericht zijn op het aanbod van de verschillende vervoersmodi, hetzij
onrechtstreeks door een tarifering van deze modi die de externe kosten integreert. Deze beide
mogelijkheden vullen elkaar overigens aan. Het recht op mobiliteit moet eveneens voor alle
burgers gewaarborgd zijn: vervoer is een dienst die toegankelijk moet blijven omdat hij de
deelname aan het economisch leven bepaalt. Het is dus een complex onderwerp en elk
beleidsinitiatief maakt afwegingen noodzakelijk.
Dit hoofdstuk gaat over de verschillende aspecten van deze problematiek. Het behandelt eerst de
economische en milieuaspecten van het vervoer: na enkele feitelijke gegevens over het gebruik
van de verschillende vervoersmodi en over het aandeel van het vervoer in de CO2-uitstoot, wordt
de problematiek van de raming van de externe kosten besproken alsmede de evoluties die men bij
ongewijzigd beleid kan verwachten in een scenario « business as usual » zoals dat door het
Federaal Planbureau modelmatig werd uitgewerkt.
De tweede afdeling van dit hoofdstuk bespreekt de belasting op het vervoer, zowel in België als in
het buitenland. Hier wordt een beeld gemaakt van het huidige gebruik van het fiscale instrument en
van de signalen die het uitzendt, onder meer ten aanzien van de problematiek van de externe
kosten.
Een derde deel handelt over verschillende mogelijke scenario’s voor alternatieve fiscale
beleidsmaatregelen.
De belasting op vervoer en op energie hangen uiteraard met elkaar samen. De stijging van de
belasting op energie die in hoofdstuk 2 werd voorgesteld, beoogde enkel de integratie van de
externe kosten met betrekking tot de klimaatverandering. De doelstelling van integratie van externe
kosten wijzigde de accijnzen op motorbrandstoffen niet. In dit hoofdstuk wordt met de totale
externe kosten van het vervoer rekening gehouden.
100

Zie hierboven, blz. 50.
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1

De economische en milieuaspecten van het vervoer

1.1.

De vervoersmodi in België

1.1.1. Het goederenvervoer
De recentste statistische gegevens hebben betrekking op de periode 1999-2007. In die periode is
het aantal vervoerde ton voor alle vervoersmiddelen samen gestegen van 591,5 miljoen tot
683,3 miljoen wat een toename is van 15,5% (1,8% gemiddelde stijging op jaarbasis). Het aantal
tonkilometer is geëvolueerd van 50 miljard tot 66 miljard, wat een stijging van 30,1% is
(gemiddelde jaarlijkse stijging van de 3,4%). De afgelegde afstanden zijn in die periode gemiddeld
dus groter geworden. Dat wordt verklaard door de sterke stijging van de doorvoer zonder
overlading. Over de acht jaren die in Tabel 13 worden weergegeven, neemt die in termen van
vervoerde hoeveelheden tot meer dan het dubbele toe (+119,7%, hetzij +10,3% gemiddeld op
jaarbasis).
Alhoewel vanuit milieuoogpunt het totaal van de vervoersstromen in aanmerking moet worden
genomen, dient men de doorvoer uit te sluiten als men de vergelijking wil maken met de
economische activiteit in België. De jaarlijkse gemiddelde stijging is dan 1,4% voor het aantal
vervoerde ton en 2,6% voor het aantal tonkilometer. De verkorting van de gemiddelde afgelegde
afstand is logischerwijze meer uitgesproken als men geen rekening houdt met de doorvoer.
De stijging van het aantal gepresteerde tonkilometers, met uitsluiting van de doorvoer, is groter
dan de reële groei van de economische activiteit op Belgisch grondgebied in dezelfde periode. Als
jaargemiddelde bereikt die slechts 2,1%. Daarentegen is de stijging van het aantal vervoerde ton
lager dan de reële groei van het bbp.
Tabel 13
Goederenvervoer in België 1999-2007
1999

2007

Vervoerde hoeveelheden (in 1.000 ton)

591.486

683.269

Binnenscheepvaart
Spoorwegen
Wegvervoer
- binnenlands vervoer
- aanvoer
- afvoer
- doorvoer zonder overlading
Gepresteerde tonkilometers
(in miljoenen tkm)
Binnenscheepvaart
Spoorwegen
Wegvervoer
- binnenlands vervoer
- aanvoer
- afvoer
- doorvoer zonder overlading
Bron: FOD Economie

110.309
59.149
422.028
267.490
61.661
74.387
18.491

134.647
56.720
491.902
284.951
76.585
89.747
40.619

56.061

65.286

6.455
7.392
42.214
19.033
9.249
11.158
2.774

9.006
7.713
48.567
23.809
7.659
8.975
8.124

1999
% van het
totaal
18,6%
10,0%
71,4%
45,2%
10,4%
12,6%
3,1%
% van het
totaal
11,5%
13,2%
75,3%
34,0%
16,5%
19,9%
4,9%

2007
% van het
totaal
19,7%
8,3%
72,0%
41,7%
11,2%
13,1%
5,9%
% van het
totaal
13,8%
11,8%
74,4%
36,5%
11,7%
13,7%
12,4%
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Het wegvervoer neemt het leeuwendeel voor zijn rekening, zowel voor het aantal vervoerde
ton (71,4%) als voor de gepresteerde tonkilometers (75,3%). De spoorwegen komen op de laatste
plaats voor de vervoerde hoeveelheden, maar staan vóór de binnenscheepvaart wat het aantal
tonkilometers betreft. Er wordt eveneens, zoals reeds vermeld, een sterke stijging van het aandeel
van de doorvoer in de tonkilometers opgetekend. Het aandeel van het wegvervoer daalt licht ten
voordele van de binnenscheepvaart. Laatstgenoemde wint eveneens marktaandelen op de
spoorwegen die er blijven verliezen.
1.1.2. Het personenvervoer
STATISTISCHE GEGEVENS
De statistieken over het personenvervoer zijn minder recent maar meer gedetailleerd. Benevens
de gegevens die jaarlijks door de FOD Economie en/of de FOD Mobiliteit en Vervoer verzameld en
gepubliceerd worden, beschikt men over bijkomende gegevens uit de federale diagnostiek woonwerkverkeer en de « mobiliteitsenquêtes ».
Tabel 14
Personenvervoer in België – 1996-2003
Miljarden reizigerskilometers
Privé-wegverkeer
Metro, tram en bus
NMBS
Privé-autocarbedrijven
Bron: FOD Economie

1996
120,17
99,15
8,56
6,79
5,67

2003
133,45
110,47
9,83
8,26
4,89

1996
% totaal
82,5%
7,1%
5,7%
4,7%

2003
% totaal
82,2%
7,7%
6,1%
3,9%

In de periode 1996-2003 is het aantal reizigerskilometers geëvolueerd van 120,17 tot
133,45 miljard, wat een stijging van 11,9% is (1,6% als jaargemiddelde). In tegenstelling tot het
goederenvervoer is de stijging hier minder groot dan de reële groei van het bbp die in die
periode 2,2% bedraagt.
Ook hier neemt het wegvervoer het leeuwendeel voor zijn rekening. Er wordt nochtans een
lichte afname van het marktaandeel ervan waargenomen, zoals dat het geval is bij het
goederenvervoer. Hier gebeurt dat ten voordele van het openbaar vervoer: in zeven jaar is het
totale aandeel ervan met één punt gestegen.
DE FEDERALE DIAGNOSTIEK WOON-WERKVERKEER
De wet van 8 april 2003 stelt een procedure in die heeft geleid tot een diagnostiek van het
woonwerkverkeer, die werd uitgevoerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze diagnostiek gaat
verder dan een momentopname van de verplaatsingen: Zij geeft ook de maatregelen weer die
door de ondernemingen werden genomen in het kader van het mobiliteitsbeleid. Wij zullen ons
echter beperken tot de momentopname van de verplaatsingen ( 101).
De diagnostiek bevestigt dat de wagen « solo of met familie » het voornaamste vervoersmiddel
voor het woon-werkverkeer blijft. Globaal gaat het om 64% van de werknemers in België. Het
aandeel stijgt tot 68% als men de carpooling erbij telt. Het openbaar vervoer wordt gebruikt voor
16,6% van de verplaatsingen, waarvan 10,3% naar het spoor gaat en 6,3% naar metro, tram en
bus. Het aandeel van de fiets bedraagt 8,2%.
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Het rapport waaruit deze inlichtingen gehaald werden, wordt door de FOD Mobiliteit en Vervoer als voorlopig
beschouwd, onder meer op het vlak van de vergelijking van de resultaten met die van 2005. Deze vergelijking
moet nog worden verfijnd om rekening te houden met de steekproefverschillen.
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Er zijn nochtans duidelijke regionale verschillen, zoals Tabel 15 aangeeft: de fiets blijft een
Vlaamse bijzonderheid. Het aandeel van de personenwagen is des te sterker naarmate de
bevolkingsdichtheid kleiner is, wat logisch is omdat een grote bevolkingsdichtheid de fijnmazigheid
van het openbaar vervoer verbetert.
Tabel 15
Woon-werkverkeer in 2008
Wagen, solo of met familie
Idem + carpooling
Trein
Metro, tram en bus
Collectief vervoer door werkgever
Fiets
Motor
Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

Rijk
64,0%
68,0%
10,3%
6,3%
1,0%
8,2%
1,6%

Vlaanderen
67,1%
71,5%
4,7%
4,2%
1,4%
12,8%
1,9%

Wallonië
76,1%
80,9%
4,6%
3,8%
0,4%
1,5%
1,4%

Brussel
40,8%
42,7%
34,0%
15,7%
0,3%
1,5%
0,9%

Zoals zij thans uit het onderzoek blijken, vertonen de ontwikkelingen ten opzichte van 2005 een
stijging van het openbaar vervoer en een daling van het gebruik van de privé-auto. Het openbaar
vervoer wint 1,5 punten terwijl de auto 1,6 punten verliest. Het collectief vervoer door de werkgever
stijgt niet terwijl het aandeel van de fiets in de drie gewesten, maar vooral in Vlaanderen, licht
toeneemt.
In zijn besluiten vermeldt de FOD Mobiliteit en Vervoer de positieve invloed van de diagnostiek op
de maatregelen die door de ondernemingen en de overheden genomen werden om alternatieven
voor de verplaatsingen per auto aan te bieden. Hij stelt nochtans vast dat sommige
ondernemingen nog steeds geen mobiliteitsbeleid hebben. Het blijkt dat, wanneer de vestigingen
maatregelen nemen, de effecten duidelijk reëel zijn en dat een veralgemening ervan zou leiden tot
een beduidende vermindering van de kosten van opstoppingen en van de uitstoot van CO2 en
andere schadelijke deeltjes.
DE MOBILITEITSENQUÊTE
De derde informatiebron is de « mobiliteitsenquête ». Die is helaas minder recent: zij dateert van
de jaren 90 maar blijft een bevoorrechte informatiebron om een momentopname te maken van de
totaliteit van de verplaatsingen.
De volgende tabellen hebben betrekking op de vervoersmiddelen die door de huishoudens voor
twee categorieën van verplaatsingen gekozen worden: de woon-werk- en de schoolpendel.
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Tabel 16
Woon-werkpendel per vervoersmiddel
Vervoersmiddel voor woon-werkpendel

België
4,30%
7,30%
6,90%
6,70%
6,90%
59,90%
5,70%
2,40%

Percentage personen
Brussel Vlaanderen Wallonië
9,80%
2,80%
5,10%
0,90%
11,90%
1,20%
1,50%
7,50%
7,50%
26,80%
4,80%
3,50%
8,50%
7,00%
6,10%
47,40%
59,30%
65,10%
4,20%
3,90%
9,70%
0,80%
3,00%
1,80%

Te voet
Fiets
Trein
Bus, tram of metro
Firmawagen
Auto (bestuurder)
Auto (passagier)
Andere
Bron: Nationale enquête naar de mobiliteit van de huishoudens (1998-1999), gefinancierd door de POD

Wetenschapsbeleid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, gerealiseerd door de Groupe de
Recherche sur les Transports des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (coördinator), Langzaam
Verkeer, het Institut Wallon, de Universitaire Instelling Antwerpen en de Algemene Directie Statistiek.

Tabel 17
Schoolpendel per vervoersmiddel
Vervoersmiddel voor schoolpendel

Percentage personen
Brussel Vlaanderen Wallonië
19,10%
9,60%
16,10%
0,90%
32,80%
1,60%
1,20%
6,40%
6,70%
39,00%
15,60%
18,60%
2,70%
4,30%
4,40%
33,70%
28,50%
51,80%
3,40%
2,70%
0,90%

België
Te voet
12,70%
Fiets
19,20%
Trein
6,00%
Bus, tram of metro
18,80%
Auto (bestuurder)
4,20%
Auto (passagier)
36,90%
Andere
2,20%
Bron: Nationale enquête naar de mobiliteit van de huishoudens (1998-1999), gefinancierd door de POD

Wetenschapsbeleid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, gerealiseerd door de Groupe de
Recherche sur les Transports des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (coördinator), Langzaam
Verkeer, het Institut Wallon, de Universitaire Instelling Antwerpen en de Algemene Directie Statistiek.

Voor de woon-werkpendel blijft de auto het meest gebruikte vervoersmiddel. In dat verband wordt
opgemerkt dat ongeveer 7% van de verplaatsingen met bedrijfswagens wordt verricht ( 102). Ook
stelt men enkele gewestelijke bijzonderheden vast. Het aandeel van het openbaar vervoer is in
Brussel veel hoger, ten nadele van de privé-auto. Het is van eenzelfde orde van grootte (7,5%) in
Vlaanderen en in Wallonië maar Vlaanderen onderscheidt zich door een aanzienlijk groter aandeel
van de verplaatsingen per fiets. Die zijn daarentegen zeer gering in Brussel maar men mag niet uit
het oog verliezen dat de gegevens betrekking hebben op een periode waarin de « Pro Velo »infrastructuur nog niet bestond.
De auto is eveneens het meest gebruikte vervoersmiddel voor de weg naar school maar hier
uiteraard eerder als passagier dan als bestuurder. Het aandeel van het openbaar vervoer is
duidelijk hoger dan voor de woon-werkpendel en wel ten nadele van de privé-auto. Zoals voor de
woon-werkpendel, is de fiets duidelijk populairder in Vlaanderen en wordt hij in Brussel nog even
weinig gebruikt.
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Het gaat zeer waarschijnlijk over bedrijfswagens maar dit cijfer kan ook het gemeenschappelijk vervoer
omvatten dat door de werkgever wordt georganiseerd alsmede de “vlootvoertuigen”.
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1.1.3. Het wagenpark
Tijdens de dertig laatste jaren is het wagenpark praktisch verdubbeld: het is gestegen van
3.315.071 tot 6.482.033 eenheden, een jaarlijkse gemiddelde stijging met 2,2%. Voor de
personenwagens bedraagt de jaarlijkse gemiddelde stijging van het park 2,0%. Zij is ruimschoots
hoger dan de toename van de bevolking: in 30 jaar zijn wij gegaan van 0,28 naar 0,48 auto’s per
inwoner. Deze ontwikkeling wordt verklaard door belangrijke sociaaleconomische veranderingen
waaronder de stijging van de werkgelegenheidsratio bij vrouwen en het uiteenvallen van gezinnen.
De auto’s zijn talrijker en zij rijden meer: sinds 1975 is het gemiddelde jaarlijkse aantal gereden
kilometers met 33% gestegen ( 103).
Op het niveau van de personenwagens is het meest typerende feit de stijging van het aandeel van
de dieselwagens. Zij vormen sinds 2005 de meerderheid.
Grafiek 21
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Bron: FOD Economie – FOD Mobiliteit en Vervoer

Het park van de utilitaire voertuigen is geëvolueerd van 236.421 naar 662.780 eenheden, wat een
jaarlijkse gemiddelde stijging van 3,4% is. In dezelfde periode bedraagt de gemiddelde jaarlijkse
reële stijging van het bbp 2,5%.
Globaal genomen is er dus een sterke « verdieseling » van het wagenpark geweest: meer
personenwagens gebruiken deze brandstof en het aantal utilitaire voertuigen stijgt vlugger dan het
aantal personenwagens. Men kan ramen dat het aandeel van de dieselwagens in 30 jaar
toegenomen is van 16% naar 59%.
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Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer.
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Deze sterke verdieseling van het wagenpark is een Belgische bijzonderheid. Volgens EUROSTAT
was Oostenrijk in 2004 het enige land van de Europese Unie waar het aantal dieselwagens in het
wagenpark hoger was dan in België (49,2% tegen 47%). Frankrijk heeft een verhouding die in de
buurt komt (43% in 2003) maar in de andere Europese landen is het aandeel van de dieselauto in
het wagenpark veel lager: het bedraagt 35% in Spanje, 11,7% in Finland, 14% en Ierland, 15% in
Nederland en 18% in het Verenigd Koninkrijk. In de nieuwe lidstaten van de Europese Unie ligt het
in het algemeen rond 15%.

1.2.

Bijdrage van het vervoer tot de CO2-uitstoot

De verschillende gegevens die over de vervoersmodi in België verzameld werden, lopen globaal
samen tot het volgende besluit: het merendeel van de indicatoren hebben een elasticiteit ten
opzichte van de reële economische groei die hoger is dan één. De keuze van de
vervoersmodi geschiedt ruimschoots ten voordele van de weg, waarvan het marktaandeel de
laatste jaren evenwel iets afneemt. Op het niveau van het wagenpark is er een uitgesproken
verdieseling.
Uit deze ontwikkelingen volgt een intuïtieve vaststelling: de negatieve invloeden van het vervoer op
het leefmilieu zouden nog verder kunnen toenemen, tenzij de technische vooruitgang de negatieve
effecten kan tegenwerken die voortkomen uit de belangrijke tendensen op het vlak van de
toename van het wagenpark en de verdieseling ervan.
Volgens de Belgische inventaris van de broeikasgassen opgemaakt in het kader van de
modelovereenkomst van de Verenigde Naties over de klimaatverandering ( 104), draagt het vervoer
in 2006 voor 19% bij tot de uitstoot van broeikasgassen. De sector van de woon- en
handelsgebouwen draagt ertoe bij voor 21%, de landbouw voor 7%, de afval voor 1% en de
industrie voor de overblijvende helft ( 105).
Tijdens de periode 1990-2006 werd de uitstoot van broeikasgassen in België in het totaal met
5,2% verminderd. De effecten zijn nochtans sterk verschillend naargelang de sector: de uitstoot
van de industrie en van de landbouw daalt terwijl die van het vervoer duidelijk stijgt. Het aandeel
van het vervoer in het totaal van de uitstoot is aldus gestegen van 14% in 1990 tot 19% in
2006 en deze stijging wordt dan nog onderschat omdat de CO2-uitstoot van de
elektriciteitsproductie voor het vervoer en voor het wegennet toegerekend wordt aan de industrie.
Onder de verschillende vervoersmodi is het uiteraard het wegvervoer dat voornamelijk
verantwoordelijk is voor de stijging van de uitstoot in de periode 1990-2006. Dat is niet
verwonderlijk in het licht van de ontwikkelingen die in de vorige afdeling beschreven werden. Alle
indicatoren evolueren in dezelfde zin: het aantal voertuigen is met 36% gestegen en het aantal
voertuigkilometers met 37%. De CO2-uitstoot die voortkomt uit het wegvervoer is tussen 1990 en
2006 met 28% gestegen.
Conform de richtsnoeren van de Kaderovereenkomst van de Verenigde Naties over de
klimaatverandering wordt met de uitstoot van het zeevervoer en van het internationale luchtvervoer
geen rekening gehouden. Dit onderschat terzelfder tijd het peil en de stijging van de uitstoot die
aan het vervoer toe te schrijven zijn. In 2006 bedroeg deze uitstoot 24% van de nationale uitstoot
en hij is in de periode 1990-2006 voor het luchtvervoer met 17% gestegen en voor het zeevervoer
met 87%.
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Zie Belgium’s Greenhouse gas inventory (1990-2006), National Inventory Report submitted under the United
Nations Framework Conditions for Climate Change, March 2008
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De CO2–uitstoot voor elektriciteit die door de spoorwegen wordt verbruikt alsmede voor de verlichting van het
wegennet worden toegerekend aan de industrie en niet aan het vervoer.
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1.3.

Raming van de externe kosten van het vervoer

In de theoretische benadering van de milieufiscaliteit in het eerste hoofdstuk van dit rapport werd
het begrip « externe kosten » ontwikkeld. In het bijzondere geval van het vervoer zijn de externe
kosten die welke door de samenleving worden gedragen maar waarmee door de gebruikers van
het vervoer geen rekening wordt gehouden, tenzij de overheid in die zin tussenkomt. De externe
kosten zijn het verschil tussen de maatschappelijke en de private kosten van het vervoer.
Wegens het bestaan van externe kosten zijn de beslissingen die de gebruikers van vervoer
nemen, niet optimaal en brengen zij welvaartsverlies met zich mee. Dat betekent in de praktijk dat
de verkeersstroom die uit die beslissingen voortvloeit, groter is dan wat maatschappelijk optimaal
is en dat er tijdens de piekperiode teveel verplaatsingen zijn. Het aandeel van de verschillende
vervoersmodi en het soort voertuigen zijn eveneens suboptimaal.
Volgens de welvaartstheorie zouden de gebruikers van vervoer alle sociale kosten moeten betalen
die uit een vervoersactiviteit voortvloeien. Welnu, de productie van externe effecten hangt sterk af
van de omstandigheden van de vervoersactiviteit (ogenblik, plaats, kenmerken van het voertuig).
Daarom worden hier met externe kosten de marginale externe kosten bedoeld, dat wil zeggen de
externe kosten die door een bijkomende vervoersactiviteit in welbepaalde omstandigheden
veroorzaakt worden.
De in geldbedragen uitgedrukte raming van de externe kosten veroorzaakt door het vervoer heeft
het voorwerp uitgemaakt van talrijke onderzoeken, onder meer in België. In 2001 raamden
MAYERES, PROOST e.a. de externe kosten voor 1998 op 3,6 miljard euro, hetzij 1,5% van het
bbp van dat jaar ( 106). Deze raming omvat niet de kosten voor ongevallen en werd als eerder
minimalistisch beschouwd.
Na verloop van tijd werden de ramingmethodes verfijnd en geharmoniseerd. In juli laatstleden
heeft de Europese Commissie in het kader van het Pakket groener vervoer een omvangrijke
handleiding van « goede praktijken » terzake ( 107) gepubliceerd. Zij reikt ondermeer kostenvorken
aan voor de volgende externe effecten: verkeersopstoppingen, ongevallen, luchtvervuiling, lawaai
en klimaatverandering.
Voor onze behoeften is het evenwel praktischer te refereren aan de ramingen die onlangs door
HERTVELDT e.a. (2009) gepubliceerd werden. Zij hebben een dubbel voordeel omdat zij recent
zijn en specifiek op België betrekking hebben. Deze auteurs vergelijken de belastingen ( 108) en de
marginale externe kosten. Er wordt alleen rekening gehouden met de milieukosten (luchtvervuiling
en klimaatverandering) ( 109) en de kosten van verkeersopstoppingen.
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Voor datzelfde jaar hebben de accijnzen op motorbrandstoffen en de verkeersbelastingen op voertuigen bruto
2,1% van het bbp opgebracht.
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Zie CE Delft (2008).
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De bepaling van “belastingen” is vrij ruim: benevens de accijnzen op motorbrandstoffen en de belastingen op
voertuigen worden ook de btw op motorbrandstoffen en voertuigen en de belastingen op de
verzekeringscontracten voor voertuigen in aanmerking genomen.
Er wordt enkel rekening gehouden met de rechtstreekse milieukosten. Dat betekent bijvoorbeeld dat geen
rekening wordt gehouden met de externe kosten die veroorzaakt worden door de productie van elektriciteit die
door het openbaar vervoer wordt verbruikt, noch met die welke veroorzaakt worden door de productie en het
vervoer van motorbrandstoffen. Zie HERTVELDT e.a. (2009), blz. 6 en 30.
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Tabel 18
Externe kosten en fiscaliteit van de voertuigen (2005)
Belasting (*)
Externe kosten

Piekuren
Daluren

Personenwagen
Vrachtwagen
Bestelwagen
Personenwagen
Vrachtwagen
Bestelwagen

Trein – reizigers
Trein – goederen
Binnenscheepvaart

9,05
14,31
4,33
9,05
14,31
4,33
-4,60
-0,30
0

36,90
80,00
55,50
6,80
19,80
10,30
0,03
0,12
0,40

Belasting in %
van de externe
kosten
25%
18%
8%
133%
72%
42%

(*)

In euro per 100 voertuigkilometer voor de personenwagens, vrachtwagens en bestelwagens,
per 100 reizigerskilometer voor het reizigersvervoer per spoor, per 100 tonkilometer voor het
goederenvervoer per spoor en per binnenschip. De elektriciteit die door het vervoer per spoor
verbruikt wordt, is hier niet opgenomen.
Bron: HERTVELDT e.a (2009), blz. 68.

Deze tabel geeft aan dat de belastingen thans niet alle externe kosten van het vervoer dekken.
Voor wat het vervoer over weg betreft, is dat in het bijzonder het geval tijdens de piekuren en het
verschil met de toestand tijdens de daluren toont het belang aan van de kosten van
verkeersopstoppingen in de totale externe kosten. Tijdens de daluren zijn de belastingen te hoog
voor personenwagens en te laag voor vracht- en bestelwagens. Er is ook geen evenwicht tussen
belastingen en externe kosten voor de andere vervoersmodi. Het spoor wordt gesubsidieerd terwijl
het externe kosten veroorzaakt. Die zijn weliswaar zeer laag ten opzichte van de externe kosten
van het vervoer over de weg. De binnenscheepvaart, die externe kosten veroorzaakt die iets hoger
zijn dan die van het spoor, betaalt geen belasting.

·

De vergelijking tussen belastingen en externe kosten toont dus twee problemen aan: een
niveauprobleem en een probleem van hiërarchie. Zelfs als men de belastingen zeer ruim
definieert, zijn zij lager dan de externe kosten, behalve voor de personenwagen tijdens de
daluren wat overeenkomt met ongeveer een derde van de voertuigkilometers in 2005 ( 110)

·

De hiërarchie van de belastingen wijkt op een zeer belangrijk punt af van die van de
externe kosten: het ontbreken van een onderscheid tussen piek- en daluren. Zij wijkt er ook
op een minder belangrijk punt van af door de bestelwagens te bevoordelen: er wordt
minder belasting voor betaald dan voor de personenwagens terwijl zij meer externe kosten
veroorzaken. De subsidiëring van het spoor en het ontbreken van belasting voor de
binnenscheepvaart respecteren daarentegen de hiërarchie van de externe kosten.

In deze redenering nemen wij de kosten van opstoppingen op, alhoewel het niet uitsluitend
milieukosten betreft. De afzondering van deze component is bijzonder delicaat. Het is echter op
beleidsvlak van belang ook de niet-milieucomponent te behandelen. De bruikbare instrumenten
zijn overigens in ruime mate gelijkaardig. Daarom behouden wij in onze analyse van de waardering
van de externe kosten de totaliteit van de kosten van opstoppingen.
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Zie HERTVELDT e.a. (2009), blz. 59.
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1.4.

De ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid

De ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid kunnen worden ingeschat op basis van het PLANETmodel dat door het Federaal Planbureau ( 111) op punt werd gesteld.
Het PLANET-model van het Federaal Planbureau
Het PLANET-model werd ontwikkeld door het Federaal Planbureau (FBP) om
langetermijnvooruitzichten te ontwikkelen voor het vervoer in België. Het maakt het mogelijk een
referentietoestand op te stellen, de effecten van verschillende beleidsmaatregelen te simuleren en
er een kosten-batenanalyse over te maken. Het model bestaat uit zeven onderling
samenhangende modules.
De module « macro » en de module « policy » geven inputelementen die exogeen blijven. De
eerste stelt de macro-economische vooruitzichten vast op het niveau van de arrondissementen
door de resultaten van de modellen voor de vooruitzichten op middellange (HERMES) en op lange
termijn (MALTESE) van het FPB te desaggregeren. Logischerwijze wordt de nadruk gelegd op de
trendmatige ontwikkelingen en niet op de cyclische bewegingen. Deze gegevens worden
aangevuld met de demografische en sociaaldemografische vooruitzichten, eveneens
gedesaggregeerd op het niveau van de arrondissementen. De module « policy » betreft zowel de
instrumenten die specifiek zijn voor het vervoer, zoals de belastingen, als meer algemene
instrumenten, zoals de belasting op arbeid.
Het centrale deel van het model omvat vier modules. De module « transport - generatie van de
transportvraag » bepaalt het totale aantal verplaatsingen van personen voor elke motivering, en
het totale vervoerde tonnage in het kader van het nationale en internationale goederenvervoer. De
resultaten van die module zijn inputs voor de module « transport – distributie van het transport »
die de vervoersstromen tussen de arrondissementen of tussen arrondissementen en grenspunten
bepaalt. De module « transport – modale keuze en keuze van het tijdstip » bepaalt vervolgens de
gekozen vervoersmodus en periode (piekuren versus daluren) op basis van de algemene kosten
van het vervoer, die worden bepaald als de som van de monetaire kosten en de tijdskosten. Voor
het vervoer over de weg wordt de tijdsduur van het vervoer op endogene wijze bepaald door
rekening te houden met de bestaande infrastructuur. Deze module geeft ook informatie over de
milieukosten van het vervoer. De vraag naar vervoer bepaalt vervolgens de schommelingen in het
voertuigenpark.
Ten slotte berekent de « welfare »-module de effecten van de alternatieve beleidsmaatregelen op
de welvaart. De beoordeling houdt rekening met effecten voor de verbruikers, de producenten, de
overheden en het leefmilieu.
Het scenario bij ongewijzigd beleid is gebaseerd op de meest recente vooruitzichten van de
energieprijzen die door de Europese Commissie werden opgesteld en met de huidige richtlijnen
die onder meer de invoering van nieuwe normen voorzien inzake energie-efficiëntie voor
voertuigen. De onderliggende economische en demografische scenario’s zijn die van de HERMESen MALTESE-modellen. Het referentiescenario gaat uit van een gemiddelde jaarlijkse economische
groei van 2% voor de periode 2005-2030 en het bevat eveneens een variant waarbij de groeivoet
werd verlaagd tot 1,5% om de effecten van de huidige crisis op te nemen. Er wordt verondersteld
dat de vervoersinfrastructuur ongewijzigd blijft. Voor het spoorvervoer en de scheepvaart wordt
aangenomen dat de bestaande netten volstaan om de bijkomende vraag naar vervoer op te
vangen zonder vertragingen te veroorzaken.
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Zie HERTVELDT e.a. (2009) en MAYERES (2008). Voor een gedetailleerde beschrijving van het model, zie
DESMET e.a. (2008).
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Wat het goederenvervoer betreft, zou het aantal over de wegen, de water- en spoorwegen
vervoerde ton tussen 2005 en 2030 met 51% stijgen. Het aandeel van het binnenlandse vervoer
zou afnemen, evenals het aandeel van de doorvoer zonder overlading. Laatstgenoemde zou de
weerslag van de kostenstijging in België ondergaan, die veroorzaakt wordt door de vermindering
van de commerciële snelheid op het wegennet. De voornaamste oorzaken van de stijging van het
aantal vervoerde ton zouden dus de verkeersstromen van en naar België zijn. Het aantal
tonkilometers zou in een gelijkaardige verhouding stijgen (60%) en de toename zou nog
aanzienlijker zijn voor het internationale dan voor het binnenlandse vervoer.
De overeenkomstige toename van het verkeer creëert knelpunten op het wegennet, wat de andere
vervoersmodi aantrekkelijker maakt wegens de verlaging van de commerciële snelheid van het
wegvervoer ( 112.) Het wegvervoer zou aldus enig terrein verliezen (van 76% in 2005 tot 71% in
2030) maar zou ruimschoots overwegend blijven. Er is dus een voortzetting van de trend die de
jongste jaren reeds werd vastgesteld ( 113). Het referentiescenario voorziet een geleidelijke
verschuiving naar het spoor, dat twee punten marktaandeel zou inpikken bij het binnenlandse
vervoer en vier punten marktaandeel bij het internationale vervoer. De binnenscheepvaart zou
twee punten marktaandeel winnen bij het binnenlandse vervoer maar niets bij het internationale
vervoer.
Het personenvervoer wordt in drie componenten opgedeeld: het woon-werkverkeer, het
schoolverkeer en de overige verplaatsingen. Er wordt een aanzienlijke stijging van het aantal ritten
vastgesteld: +30% tussen 2005 en 2030. Voor de « overige verplaatsingen » is de toename het
grootst (+40%). Het woon-werkverkeer neemt in mindere mate (+15%) toe en dat geldt ook voor
de schoolverplaatsingen (+7%). De stijging van de « overige verplaatsingen » die in hoofdzaak
door de vrije tijd gemotiveerd zijn, wordt verklaard door de vraagelasticiteit van vervoer ten
opzichte van het bbp. De vergrijzing van de bevolking heeft eveneens een weerslag. Het aantal
reizigerskilometers zou in dezelfde periode met 25% toenemen, een stijging die lager is dan die
van het aantal ritten. De auto blijft het dominante vervoersmiddel. Het aandeel van de trein zou
licht stijgen terwijl dat van het overige openbaar vervoer zou dalen: dat is voornamelijk aan de
autobussen toe te schrijven, die het wegennet gebruiken en die bijgevolg onder de knelpunten te
lijden hebben.
Op milieuvlak vertaalt dit scenario bij ongewijzigd beleid zich in een stijging van de uitstoot
van broeikasgassen met +17,6%. De rechtstreekse uitstoot van andere vervuilende stoffen ( 114)
zal eerst sterk dalen wegens de invoering van milieuvriendelijker technologieën. Nadien zal hij
stijgen wegens de toename van het wegverkeer, maar zal in 2030 beduidend lager zijn dan in
2005.
De stijging van de uitstoot en het ontstaan van knelpunten doen de externe kosten dus
toenemen ( 115). In een scenario van « business as usual », zonder nieuwe initiatieven van het
fiscale beleid, vertaalt zich dat in een vermindering van de dekking van de marginale externe
kosten door de belastingen op het vervoer.
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De daling van de commerciële snelheid zou tijdens de piekuren 23% bedragen en tijdens de daluren 13%.
Zie hierboven, Tabel 13, blz. 98.
Namelijk CO (koolstofmonoxide), NOX (stikstofoxiden), PM (stofdeeltjes), NMVOC (Niet-methaan vluchtige
organische stoffen [koolwaterstoffen]) en SO2.(zwaveldioxide)
De raming van de externe kosten die door het FBP in het PLANET-model werd gemaakt, houdt geen rekening
met de ongevallen. Zij omvat enkel de kosten die verbonden zijn aan verkeersopstoppingen, luchtvervuiling en
klimaatverandering.
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Tabel 19
Verhouding van de belastingen op vervoer tot de marginale externe kosten
Referentievooruitzichten 2005-2030
2005
2030
Personenwagen
25%
7%
Piekuren
Vrachtwagen
18%
6%
Bestelwagen
8%
2%
Personenwagen
133%
50%
Daluren
Vrachtwagen
72%
37%
Bestelwagen
42%
15%
In 2030 zullen, rekening houdend met de verwachte stijging, bij ongewijzigd beleid, van het
personen- en goederenvervoer, de kosten van de verkeersopstoppingen hoger zijn, wat de
dekkingsgraad van de externe kosten door de belastingen nog zal verminderen. Het is van belang
te noteren dat bij ongewijzigd beleid, de belastingen op voertuigen onder de externe kosten zullen
liggen, zelfs tijdens de daluren.
Indien de externe kosten de ongevallen zouden omvatten, zou het verschil tussen belastingen en
externe kosten nog groter zijn.

2.

De belasting op vervoer

Volgens de gegevens van de Europese Commissie levert de belasting op vervoer in België 0,6%
van het bbp aan fiscale ontvangsten op, tegen gemiddeld 0,8% in de eurozone en 0,7% in de
EU27.
Grafiek 22
Belastingen op vervoer, in % van het bbp, 2007
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De « belastingen op vervoer » omvatten niet de belastingen op de motorbrandstoffen die bij de
belastingen op energie werden opgenomen. In het klassement van de Europese landen naar
dalende orde van de verhouding van de ontvangsten ten opzichte van het bbp staat België op de
11e plaats. Onze positie is dus minder ongunstig dan bij de belasting op energie.
België wordt door kleine open economieën voorafgegaan. Onder de landen waar de belasting op
vervoer hogere ontvangsten opbrengt, vindt men immers Denemarken en Nederland. Omgekeerd
lijkt de belasting op vervoer minder ontvangsten op te leveren in de landen van Midden- en OostEuropa.
De verhouding die hier wordt voorgelegd, wijkt sterk af van een indicator van de effectieve
belasting op vervoer omwille van ten minste drie redenen:

·

Zij bevat niet de belasting op motorbrandstoffen. Welnu, wij weten dat de belasting op
energie in België relatief laag is in vergelijking met de andere Europese landen. In
EUROPEAN COMMISSION (2009) vindt men een raming van de accijnzen die voortvloeien
uit de belasting op motorbrandstoffen: in België bedragen zij 1,2% van het bbp tegen
gemiddeld 1,5% van het bbp in de eurozone en in de EU25.

·

Deze vergelijking omvat niet de retributies, waaronder de ontvangsten die kunnen
voortvloeien uit de belastingheffing op autosnelwegen. Dat is van toepassing voor
meerdere landen die in Grafiek 22 rechts van België geklasseerd zijn, waaronder Frankrijk,
Italië en Spanje.

·

De noemer is het bbp terwijl men voor een meting van de effectieve belasting op vervoer
een noemer zou moeten hebben die het mogelijk maakt de activiteit te meten (tonkilometer
voor het goederenvervoer, reizigerskilometer voor het personenvervoer)

Bij ons weten bestaan dergelijke indicatoren niet voor een internationale vergelijking. Men mag
nochtans aannemen dat de effectieve belasting van het vervoer in België laag is in
vergelijking met de andere Europese landen. Immers,

·

uitgedrukt in % van het bbp, behoren de fiscale ontvangsten niet tot de hoogste,

·

de opname van de belasting op motorbrandstoffen in de meting van de effectieve belasting
zou tot gevolg hebben dat de plaats van België zou verschuiven naar de onderkant van de
rangschikking,

·

de opname van de retributies zou voor België praktisch geen effect hebben maar zou de
effectieve belasting op vervoer doen toenemen in de landen waar het gebruik van het
autosnelwegennet getarifeerd wordt.

De zonet gemaakte vergelijking van de belastingen en de marginale externe kosten gaf aan dat de
belastingen de externe kosten niet dekken (gewaardeerd in beperkende zin, zonder
ongevallen), in elk geval niet tijdens de piekuren die het grootste deel van het verkeer betreffen.
Een hervorming van de belasting op verkeer die de externe kosten beter zou integreren is
bijgevolg ruimschoots gerechtvaardigd.
Om de krachtlijnen van deze hervorming te bepalen, is het noodzakelijk de belasting op vervoer
veel gedetailleerder te onderzoeken, en wel in dubbel oogpunt.

·

Eerst moeten de signalen worden opgespoord die het huidige belastingstelsel naar de
economische operatoren uitzendt met betrekking tot hun keuzes in verband met de
verschillende vervoersmodi, zowel op het vlak van de keuze van de vervoersmodus als de
intensiteit van het gebruik ervan.

·

Er moet ook worden onderzocht in welke mate de bestaande bepalingen de factoren
integreren die externe kosten veroorzaken.
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Na een korte beschrijving van de recente ontwikkelingen op eenzelfde globaal niveau als
hierboven gebruikt, zullen wij achtereenvolgens de belasting op de voertuigen, het fiscale stelsel
van de verplaatsingen inzake inkomstenbelasting en de btw-aspecten onderzoeken. Het
onderzoeksgebied is dus groter dan dat van de belastingen die specifiek op voertuigen of vervoer
gebaseerd zijn. In dezelfde logica zullen wij de stimulerende bepalingen onderzoeken. Wij zullen
hier niet op een gedetailleerde wijze de accijnzen op motorbrandstoffen behandelen. Zij werden
reeds in hoofdstuk 2 besproken.
De bepalingen die in België van toepassing zijn, worden vergeleken met een steekproef van
andere Europese landen.

2.1.

De evolutie van de belastingontvangsten op vervoer, zonder de belasting op
motorbrandstoffen

Sinds 2000 zijn de belastingontvangsten op vervoer, uitgedrukt in % van het bbp, stabiel of dalend,
terwijl zij in Frankrijk en Nederland in stijgende lijn gaan.
Grafiek 23
Belasting op vervoer in % van het bbp, 1995-2007
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Bron: European Commission (2009).

De vergelijking van België met de buurlanden geeft dus aan dat het verschil, in elk geval met
Nederland, vergroot, zonder rekening te houden met de belasting op motorbrandstoffen.

2.2.

De belastingen op voertuigen

De belastingen op voertuigen omvatten de verkeersbelasting (VB), de belasting op de
inverkeerstelling (BIV), het eurovignet en de accijnscompenserende belasting die jaarlijks
verschuldigd is op dieselauto’s.
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De bevoegdheden inzake fiscaal beleid met betrekking tot de eerste drie vermelde belastingen
werden op 1 januari 2002 geregionaliseerd. De gewesten, die reeds eerder de ontvangsten van
sommige van deze belastingen genoten, werden volledig bevoegd om de aanslagvoet, de
belastbare grondslag en de vrijstellingen van deze drie belastingen te wijzigen (116). In bepaalde
gevallen is een wijziging van deze belastingen echter onderworpen aan de voorafgaande afsluiting
van een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten ( 117).
Tot op heden is de Federale Overheid blijven instaan voor de invordering van deze belastingen.
De enige belasting op voertuigen die niet werd geregionaliseerd is de accijnscompenserende
belasting. Deze belasting, die van toepassing was op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik,
minibussen en op sommige bestelwagens met dieselmotor, werd geleidelijk afgeschaft en is
momenteel verdwenen.
2.2.1. De verkeersbelasting (VB)
BEGINSELEN
De belasting wordt jaarlijks geheven op stoom- of motorvoertuigen, alsmede op hun
aanhangwagens en opleggers, die worden gebruikt voor het vervoer van personen of goederen
over de weg.
Voor de personenauto’s, de auto’s voor dubbel gebruik en de minibussen hangt de belasting af
van het aantal fiscale PK dat wordt vastgesteld aan de hand van een formule waarvan alle
elementen afhangen van de cilinderinhoud.
In het geval van de voertuigen die bestemd zijn voor het goederenvervoer, hangt de belasting af
van de maximaal toegelaten massa (MTM) en eveneens, wanneer die 3.500 kg overschrijdt, van
het aantal assen en de aard van de ophanging (luchtvering of andere).
De vrijstellingen betreffen voornamelijk voertuigen voor een openbare dienst of voertuigen gebruikt
voor openbaar vervoer of als taxi.
Bepaalde tarieven, onder meer die voor personenauto’s, worden op 1 juli van elk jaar aangepast
op basis van de schommelingen van het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen.
Als algemene regel wordt op de voertuigen die aan de VB onderworpen zijn, een opdeciem
toegepast ten behoeve van de gemeenten.
BEOORDELING
Globaal genomen, houden de toepassingswijzen van de VB weinig rekening met milieucriteria.
Voor de personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen varieert het tarief in fine
naargelang de cilinderinhoud maar de vervuilende uitstoot, onder meer van CO2 is
vanzelfsprekend niet evenredig aan de cilinderinhoud. In het geval van de voertuigen voor
goederenvervoer hangt het tarief af van parameters die, naar het schijnt, vooral rekening houden
met de schade die aan de wegen wordt veroorzaakt. Noch met de uitstoot, noch met de afgelegde
kilometers wordt rechtstreeks rekening gehouden. Met de uitstoot wordt zelfs onrechtstreeks geen
rekening gehouden via de ouderdom van het voertuig.
116
117

Zie artikel 4 van de bijzondere financieringswet.
Dat is het geval, wat de VB en de BIV betreft, voor de voertuigen die in leasing worden gegeven en voor de
voertuigen die ingeschreven zijn op naam van een vennootschap of een autonoom overheidsbedrijf. Voor het
eurovignet is een samenwerkingsakkoord vereist voor elke wijziging met betrekking tot een voertuig dat in het
buitenland ingeschreven is. Zie artikel 4 van de bijzondere financieringswet, paragrafen 3 en 4.

112

Anderzijds is er een groot verschil tussen de belasting op personenauto’s en op andere voertuigen.
De belasting op een samenstel van een motorvoertuig met drie assen en een aanhangwagen of
oplegger met eveneens drie assen bedraagt bijvoorbeeld in het slechtste geval 771 euro, wat
minder is dan het tarief voor een personenauto van 16 PK (836 euro).
2.2.2. De aanvullende verkeersbelasting (AVB)
Deze belasting wordt geheven op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die
uitgerust zijn met een LPG-installatie. Het bedrag ervan hangt af van het fiscale vermogen van het
voertuig (uitgedrukt in PK). Als algemene regel is elk voertuig dat vrijgesteld is van VB ook
vrijgesteld van AVB.
Het bestaan van de AVB beoogt de compensatie van de niet-belasting van LPG als
motorbrandstof. Maar, in tegenstelling tot een belasting op LPG, die ten minste evenredig zou zijn
aan de verbruikte hoeveelheden, houdt de AVB echter geen rekening met milieucriteria.
2.2.3. De belasting op de inverkeerstelling (BIV)
BEGINSELEN
Benevens op vliegtuigen en boten, wordt de BIV geheven op personenauto’s, auto’s voor dubbel
gebruik, minibussen en motorfietsen. Voor vliegtuigen en boten is de belasting een forfaitair
bedrag. Voor de wegvoertuigen wordt de belasting bepaald op basis van het motorvermogen,
uitgedrukt hetzij in fiscale PK, hetzij in kilowatt (in geval van een verschil is het hoogste bedrag van
toepassing). Wanneer de vervoersmiddelen reeds vroeger ingeschreven waren, wordt de BIV
verminderd naargelang het aantal jaren dat verstreken is sinds de eerste inschrijving. Er is een
vermindering van BIV voor voertuigen die, zelfs gedeeltelijk of tijdelijk, op LPG rijden.
De vrijstellingen betreffen voornamelijk de voertuigen voor een openbare dienst.
BEOORDELING
Als geheel genomen, gaan de toepassingswijzen van de BIV niet in de richting van een
milieubeleid. De tarieven variëren niet naargelang het voertuig meer of minder vervuilt, maar
naargelang het vermogen van de motor. Bovendien zet het feit dat de belasting vermindert met de
ouderdom van het voertuig, ertoe aan oudere en dus meer vervuilende voertuigen in het verkeer te
brengen. Nochtans dient de vermindering te worden vermeld voor voertuigen die rijden op LPG,
een betrekkelijk « milieuvriendelijke » brandstof.
2.2.4. Het eurovignet
BEGINSELEN
Het eurovignet is een met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting die wordt geheven als
recht voor het gebruik van het wegennet. Het werd ingevoerd krachtens een overeenkomst die in
1994 werd gesloten tussen België, Denemarken, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Nadien
heeft Duitsland het eurovignet vervangen door een kilometerheffing.
De motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer
van goederen over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa ten minste 12 ton
bedraagt, zijn onderworpen aan het eurovignet. Het eurovignet is niet alleen verschuldigd voor de
in België ingeschreven voertuigen maar ook voor de andere voertuigen van zodra zij rijden op het
wegennet dat door de Koning wordt aangeduid.
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Het tarief van het eurovignet varieert naargelang het aantal assen en de EURO-emissienormen.
De vrijstellingen betreffen voornamelijk de voertuigen voor bepaalde openbare diensten.
BEOORDELING
In tegenstelling tot de VB en de BIV, houdt het eurovignet rekening met de kenmerken van het
voertuig met betrekking tot de vervuiling. De tariefverschillen die eruit voortvloeien lijken nochtans
erg klein, rekening houdend met de effecten van de betrokken vervuiling. De tariefschommelingen
naargelang het aantal assen zijn groter. Er wordt uiteraard geen rekening gehouden met het aantal
afgelegde kilometers.
De Afdeling is van mening dat de huidige bepalingen betreffende de belasting op
voertuigen twee problemen stelt: een niveauprobleem en toepassingsprobleem. Globaal
genomen is de belasting op vervoer laag, gezien het bedrag van de overheidsontvangsten
dat zij oplevert, en is de belasting op zware voertuigen te laag. De toepassingswijzen
houden geen rekening met milieucriteria, behalve voor de zware voertuigen, maar zij zijn
dan globaal genomen niet in staat om het gedrag te beïnvloeden.

2.3.

Belastingstelsel van de verplaatsingskosten in de inkomstenbelasting

De « verplaatsingskosten » dekken verschillende werkelijkheden. Er dient een onderscheid te
worden gemaakt tussen de kosten die veroorzaakt worden door de ondernemingsactiviteit en die
welke toe te schrijven zijn aan het woon-werkverkeer van het personeel. Er geldt ook een
onderscheid tussen de gebruikte vervoersmiddelen.
2.3.1. De verplaatsingen voortvloeiend uit de ondernemingsactiviteit
BEGINSELEN
De verplaatsingen ten gevolge van de ondernemingsactiviteit zijn exploitatiekosten: indien het
belastingrecht volledig in lijn zou liggen met het boekhoudkundige recht, zou volledige
aftrekbaarheid de regel moeten zijn. Wij zullen ons hier beperken tot ondernemingen die de
vennootschapsvorm hebben aangenomen.
Wanneer de verplaatsingen met het openbaar vervoer worden gedaan, is de aftrekbaarheid
daadwerkelijk volledig. Dat betreft zowel het personen- als het goederenvervoer. Het is ook het
geval voor het goederenvervoer per vrachtwagen.
De toestand is ingewikkelder wanneer de verplaatsingen met andere middelen worden gedaan. Er
zijn twee beperkingen.

·

Voor autovoertuigen andere dan taxi’s en voertuigen bestemd voor verhuring met
bestuurder moet de afschrijving lineair zijn: degressieve afschrijving mag niet worden
toegepast.

·

Tot 1 april 2007 waren de autokosten, met inbegrip van de afschrijvingen en de belastingen
op auto’s, aftrekbaar voor 75%. De brandstofkosten waren nochtans voor 100% aftrekbaar.
Vanaf 1 april 2007 wordt de aftrekbaarheid gemoduleerd volgens de CO2-uitstoot. Er was
een overgangsperiode voorzien tussen 1 april 2007 en 31 maart 2008, tijdens dewelke de
aftrekbaarheid volgens de CO2-uitstoot slechts op de aankopen van toepassing was. Voor
het op 31 maart 2007 bestaande wagenpark bleef de aftrekbaarheid tegen 75% van
toepassing. Vanaf 1 april 2008 geldt het nieuwe stelsel voor het gehele wagenpark. De
beperking volgens CO2-uitstoot wordt weergegeven in Tabel 20.
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Tabel 20
Aftrekbaarheid van autokosten naargelang de CO2-uitstoot
Dieselauto’s
Uitstoot in g CO2 per km

Benzineauto’s
Uitstoot in g CO2 per km

Tarief van aftrekbaarheid
In%

Minder dan 105
Van 105 tot 115
Van 116 tot 145
Van 146 tot 175
Meer dan 175

Minder dan 120
Van 120 tot 130
Van 131 tot 160
Van 161 tot 190
Meer dan 190

90
80
75
70
60

Deze aftrekbeperking betreft de personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, bestelwagens en
minibussen. Zijn echter niet betrokken:

·

voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring met
bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting vrijgesteld zijn

·

voertuigen die in autorijscholen worden gebruikt voor praktisch onderricht,

·

voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd.

Dit belastingstelsel betreft thans dus, afgezien van de zonet vermelde uitsluitingen, alle
personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, enz. die ingeschreven zijn op naam van een
vennootschap, ongeacht of het om een « vlootwagen » of een « bedrijfswagen » ( 118) gaat. Het
belastingstelsel van de bedrijfswagens heeft evenwel enkele bijzonderheden waarop wij later
zullen terugkomen.
De aftrekbeperking voor de afschrijvingen heeft gevolgen voor de belasting van de meerwaarden.

·

Voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen is de meerwaarde bij
wederverkoop van het voertuig belastbaar voor een gedeelte dat overeenkomt met datgene
dat van toepassing was voor de aftrek van de afschrijvingen (75% in het oude stelsel,
gedeelte volgens de CO2–uitstoot in het nieuwe stelsel). Het saldo is niet belastbaar en de
vrijstelling van dat gedeelte van de meerwaarde is onvoorwaardelijk en definitief.

·

Voor de « bedrijfsvoertuigen » (vrachtwagens, taxi’s, enz.), wordt de taxatie van de
meerwaarde uitgesteld tot het ogenblik van de ontbinding of de vereffening van de
vennootschap. Deze uitgestelde taxatie wordt slechts toegekend voor voertuigen die sinds
meer dan 3 jaar de aard van vaste activa hebben. Zij is onderworpen (a) aan de
onaantastbaarheidsvoorwaarde ( 119) en (b) aan een wederbeleggingsvoorwaarde in
voertuigen die aan bepaalde milieunormen beantwoorden.

Brandstofkosten blijven volledig aftrekbaar.
BEOORDELING
Vanuit boekhoudkundig standpunt is het onbetwistbaar dat de verplaatsingskosten met
betrekking tot de ondernemingsactiviteit exploitatiekosten zijn. De vraag is of de fiscaliteit het
boekhoudrecht moet volgen. Als men belang hecht aan een enge versie van het
neutraliteitsbeginsel, zou dat het geval moeten zijn.
De verplaatsingen waarvan de kosten aldus ten laste worden genomen veroorzaken nochtans
aanzienlijke externe kosten. Het is dus ook logisch dat de fiscaliteit er rekening mee houdt. Dat
gebeurt slechts zeer gedeeltelijk via de prijzen. Vanuit dat oogpunt is de modulatie van de
118
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Zie hieronder paragraaf C voor de onderscheidingscriteria tussen deze twee soorten voertuigen.
Dat betekent de boeking van de meerwaarde op een afzonderlijke rekening van het passief waarvan geen
enkele afname mag gebeuren.
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aftrekbaarheid van sommige kosten naargelang de CO2–uitstoot een onrechtstreekse en
gedeeltelijke wijze om rekening houden met de externe kosten. Door de aftrekbaarheid van de
kosten te verminderen, creëert men immers een effectieve belasting van het vervoer die des te
hoger is naarmate de externe kosten dat zijn: aldus richt men zich naar een « maatschappelijke
neutraliteit ».
De gehanteerde wijze blijft echter gedeeltelijk. Het behoud van de vrijstellingen voor onder
meer taxi’s en voertuigen van autorijscholen is vanuit milieuoogpunt moeilijk te begrijpen. Het blijkt
tevens dat deze modulatie volgens CO2-uitstoot de facto niet wordt toegepast op bedrijfswagens
die in operationele leasing zijn. Welnu, dat blijkt het geval te zijn voor een aanzienlijk deel van de
bedrijfswagens ( 120). Bovendien blijven de brandstofkosten volledig aftrekbaar, wat ook
ingaat tegen de doelstelling van integratie van de externe kosten.
2.3.2. Het woon-werkverkeer
BEGINSELEN
Het woon-werkverkeer zijn beroepskosten van de werknemer en elke terugbetaling door de
werkgever is bijgevolg in principe te beschouwen als een belastbaar inkomen. Deze tussenkomst
kan echter worden vrijgesteld onder bepaalde voorwaarden die in Tabel 21 worden vermeld. De
vrijstelling is hoger indien het openbaar vervoer of andere stelsels van gemeenschappelijk vervoer
worden gebruikt. Zij is daarentegen tot een betrekkelijk laag bedrag begrensd indien een privéauto wordt gebruikt.
De uitgaven die door de werkgever worden gedaan om het gemeenschappelijk vervoer van
personeel te organiseren, zijn bovendien in de vennootschapsbelasting aftrekbaar tegen 120%.
Tabel 21
Vrijstelling van de terugbetalingen door de werkgever
van de kosten voor het woon-werkverkeer
Aftrek van forfaitaire beroepskosten

Aftrek van werkelijke beroepskosten

Indien gebruik gemaakt wordt van het openbaar De door de werkgever toegekende vergoeding is
vervoer, is het totale bedrag van de vergoeding of belastbaar.
terugbetaling door de werkgever vrijgesteld
De gedane uitgaven zijn aftrekbaar; bij gebrek aan
bewijsmateriaal worden ze vastgesteld op 0,15 euro
Bij gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door per kilometer voor het woon-werkverkeer, waarbij
de werkgever of groep van werkgevers, of in geval
de afstand niet meer dan 100 km mag bedragen
van carpooling: de door de werkgever toegekende
vergoeding is pro rata temporis vrijgesteld ten
belope van een bedrag dat overeenstemt met een
wekelijkse treinkaart eerste klasse tussen de
woonplaats en de werkplek
Autokosten zijn aftrekbaar als werkelijke kosten en
Andere vervoerswijzen: de vergoeding is vrijgesteld
beperkt tot 0,15 euro per kilometer.
ten belope van 160 euro, bedrag in 2009 verhoogd
De door de werkgever toegekende vergoeding is
tot 350 euro (geïndexeerde bedragen).
belastbaar.
NB:
Het bedrag van 0,15 euro per kilometer wordt niet geïndexeerd, gelet op de afrondingsregel die
van toepassing is op de algemene bepaling inzake indexatie bij de personenbelasting.
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Wanneer een bedrijfswagen in operationele leasing is, betaalt de afnemer een maandelijkse huur die de totale
kosten dekt met inbegrip van de belasting, de verzekering, de onderhoudskosten, de brandstof, enz. Het blijkt
dat de aftrekbaarheid van deze kosten in hoofde van de afnemer niet gemoduleerd wordt volgens de CO2uitstoot. Wanneer de verhuurder in België gevestigd is, komt men dan terecht in het toepassingsveld van de
uitzondering van « voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd ». Wanneer de verhuurder in het
buitenland gevestigd is, wordt de aftrekbeperking volgens CO2 –uitstoot evenmin toegepast.
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Er wordt gewezen op het bestaan van een kilometerforfait binnen de werkelijke beroepskosten
(0,15 euro per km, begrensd tot 100 km afstand tussen woon- en werkplaats) bij gebruik van
openbaar vervoer, gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever of carpooling.
Het bestaan van dat forfait kan de keuze van de werknemers beïnvloeden tussen forfaitaire en
werkelijke beroepskosten. In het eerste geval heeft hij recht op de forfaitaire beroepskosten en
wordt hij niet belast op de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten door de werkgever. In het
tweede geval is deze terugbetaling belastbaar, maar dat wordt gecompenseerd door de
kostenaftrek, hetgeen op hetzelfde neerkomt. In sommige gevallen kan echter de forfaitairisering
die binnen de werkelijke beroepskosten wordt toegekend, voordeliger zijn dan de aftrek van de
forfaitaire beroepskosten.
STATISTISCHE GEGEVENS
Er bestaan geen statistische gegevens over de uitgaven van de werkgever voor de organisatie van
het gemeenschappelijk vervoer van personeel, die voor 120% aftrekbaar zijn in de
vennootschapsbelasting. Er zijn evenmin gedetailleerde statistische gegevens over de
verschillende componenten van de werkelijke beroepskosten. Wanneer de belastingplichtige
ervoor kiest, is het bijgevolg niet mogelijk het deel eruit te lichten dat betrekking heeft op
verplaatsingskosten. Daarentegen is het totale bedrag bekend van de terugbetalingen door de
werkgever voor het woon-werkverkeer alsmede het vrijgestelde bedrag.
Grafiek 24
Stijgingspercentages van de terugbetalingen van de kosten voor het woon-werkverkeer
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Het bedrag van de terugbetalingen door de werkgever van de kosten voor het woon-werkverkeer is
gestegen van 231 miljoen euro in 1991 tot 1.026 miljoen euro in 2006, wat een gemiddelde
jaarlijkse stijging van 10,4% is. Gedurende dezelfde periode bedraagt de gemiddelde jaarlijkse
stijging van de lonen 3,7%. De stijging van het vrijgestelde gedeelte van deze uitgaven bedraagt
9,1%. Grafiek 24 toont de jaarlijkse ontwikkeling van die stijgingspercentages.
Het vrijgestelde gedeelte van de terugbetalingen is gedurende die periode eerder dalend. Tot 2000
was de vrijstelling begrensd: slechts vanaf 2001 werd zij uitgebreid tot het totale aandeel van de
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werkgever in geval van gebruik van het openbaar vervoer. Bovendien werd het grensbedrag dat tot
2000 gehanteerd werd, buiten het feit dat het met één jaar vertraging geïndexeerd werd,
gedurende de jaren 1993-98 helemaal niet geïndexeerd toen de indexering van de
personenbelasting gedeeltelijk werd opgeschort. Dat kan de vermindering van het vrijgestelde
gedeelte in de periode 1993-98 verklaren, maar het heeft geen effect meer op het einde van de
periode.
Grafiek 25
Vrijgesteld gedeelte van de terugbetalingen van de uitgaven voor woon-werkverkeer
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De daling van het vrijgestelde gedeelte zou bijgevolg een vermindering van het beroep op het
openbaar vervoer betekenen. Zij kan nochtans worden verklaard door een verschuiving van
forfaitaire naar werkelijke beroepskosten als gevolg van de mogelijkheid te kiezen voor een
« verplaatsingsforfait » binnen de werkelijke beroepskosten ( 121). Een dergelijke verschuiving
vermindert immers het vrijgestelde gedeelte.
Een grondiger onderzoek werd verricht op basis van de gegevensbank van het model SIRe (jaar
2006) ( 122).
Onder de huishoudens waarvoor de eerste inkomensverstrekker als werknemer beschouwd wordt
( 123), geeft 54,5% een terugbetaling door de werkgever van kosten voor het woon-werkverkeer
aan en de gemiddelde terugbetaling bedraagt 488 euro. In 40% van de gevallen geniet de
werknemer die voor het tweede gezinsinkomen zorgt, ook een dergelijke terugbetaling met een
gemiddeld bedrag van 409 euro. Zoals hierboven vermeld, wordt deze terugbetaling slechts
volledig vrijgesteld bij gebruik van het openbaar vervoer en zonder keuze voor de aangifte van de
werkelijke beroepskosten. Onder de werknemers die een tussenkomst van de werkgever genieten,
is dat zo voor 28% van de eerste gezinsinkomens en eveneens 31% van de tweede
gezinsinkomens.
121
122
123

Zie hierboven, blz. 115.
Het betreft een steekproef van 30.000 aangiften die representatief is voor de ingekohierde populatie.
Het betreft die huishoudens waarvoor de lonen ten minste 75% uitmaken van de totale belastbare inkomsten.
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Grafiek 26

Terugbetalingen van vervoerskosten door de werkgever
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Grafiek 27

Werkgeverstussenkomst en vrijstelling
eerste gezinsinkomen

1.000
900

Gemiddeld bedrag, in euro

800
700
600
500
400
300
200
100
0
1

2

3

4

5

6

7

Decielen

Werkgeverstussenkomst

Vrijstelling

Bron: gegevensbank van het SIRe-model – Studiedienst FOD Financiën

8

9

10

119

Grafiek 28
Werkgeverstussenkomst en vrijstelling
tweede gezinsinkomen
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Grafiek 29

Aandeel van de volledig vrijgestelde terugbetalingen voor het gebruik van het openbaar vervoer

70%

in % van de terugbetalingen

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6
Decielen

Bron: gegevensbank van het SIRe-model – Studiedienst FOD Financiën

7

8

9

10

120

Grafiek 26 geeft de verdeling weer van de terugbetalingen door de werkgever over de inkomensas.
De huishoudens worden gerangschikt op basis van het globaal belastbaar inkomen. Voor het
eerste gezinsinkomen is het gedeelte van de werknemers dat een tussenkomst van de werkgever
voor de kosten van het woon-werkverkeer geniet, vrij constant over de inkomensas. Het bedraagt
50% vanaf het tweede deciel en blijft vervolgens in de buurt van dat percentage. De toestand is
totaal verschillend voor het tweede gezinsinkomen waar het gedeelte van de werknemers dat een
dergelijke tussenkomst van hun werkgever geniet, op een veel duidelijker wijze over de
inkomensas stijgt. Men dient er nochtans rekening mee te houden dat koppels met twee inkomens
beter vertegenwoordigd zijn in de tweede helft van de verdeling dan in de eerste. Het bedrag van
de tussenkomst van de werkgever heeft duidelijk een oplopend profiel. Voor het eerste
gezinsinkomen bedraagt het gemiddeld 11 euro in het eerste deciel en 933 euro in het tiende. Voor
het tweede gezinsinkomen bedraagt het 99 euro in het tweede deciel en 503 euro in het tiende.
Grafiek 27 vergelijkt de verdeling van de tussenkomsten van de werkgever met de verdeling van
het vrijgestelde bedrag. Men merkt dat voor het eerste gezinsinkomen het vrijgestelde bedrag rond
200 euro begrensd blijft. Voor het tweede gezinsinkomen volgt de verdeling van het vrijgestelde
bedrag daarentegen eerder die van de terugbetalingen (Grafiek 28). Grafiek 29 geeft de verdeling
over de inkomensas weer van het percentage gebruikers van openbaar vervoer onder de
werknemers die een tussenkomst van de werkgever voor hun verplaatsingskosten genieten. Over
de inkomensas heen is dit percentage duidelijk dalend. Anders gezegd, het gebruik van de privéauto of de keuze voor werkelijke beroepskosten in geval van gebruik van openbaar of
gemeenschappelijk vervoer voor het woon-werkverkeer is des te frequenter naarmate het
inkomen hoger is en hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de (niet-vrijgestelde)
tussenkomst van de werkgever is.
Als men in aanmerking neemt dat de afstand tussen woon- en werkplaats en het soort voertuig de
voornaamste bepalende factoren zijn voor de niet-vrijgestelde tussenkomst, betekent dit dat beide
stijgen met het inkomen: vervoer zou een superieur goed zijn en de afstand tussen woon- en
werkplaats zou ook als dusdanig beschouwd worden.
BEOORDELING
Het woon-werkverkeer vormt een aanzienlijk deel van de verplaatsingen van particulieren en een
verhoudingsgewijs groter deel van de externe kosten. Het vindt immers plaats tijdens de piekuren
en is verantwoordelijk voor een zeer belangrijk deel van de kosten van verkeersopstoppingen.
Ten minste twee vragen dienen besproken te worden: is het aangewezen de verplaatsingskosten
ten laste te nemen en zo ja, is het aangewezen een onderscheid te maken naargelang de wijze
van verplaatsing en de milieugevolgen ervan? Deze twee vragen zijn onderling afhankelijk.
De verplaatsingskosten zijn typisch uitgaven om beroepsinkomsten te verwerven of te behouden.
Vanuit dat oogpunt is het dus logisch dat zij aftrekbaar zijn. Nochtans dienen twee tegenwerpingen
te worden gemaakt.

·

Men kan ten eerste ertegen inbrengen dat de woonstkeuze een privé-keuze is en dat de
fiscaliteit daarmee geen rekening zou moeten houden. Er zijn nochtans talrijke privékeuzen waarmee de fiscaliteit rekening houdt: dat is onder meer bij de gezinsfiscaliteit het
geval voor het huwelijksquotiënt en de belastingverminderingen voor kinderen te laste. Het
is niet te verklaren waarom in het bijzondere geval van de kosten van het woonwerkverkeer, een strikter beginsel zou moeten worden toegepast door af te wijken van het
algemene beginsel van aftrekbaarheid van de uitgaven om de inkomsten te verwerven.
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·

De tweede tegenwerping bestaat erin dat deze uitgave een kost ten laste van de
gemeenschap voortbrengt terwijl de aftrekbaarheid ervan de nettokost voor de
belastingplichtige vermindert. Er is een argument om de aftrekbaarheid te moduleren
naargelang de sociale kost. Dat geschiedt reeds door de toekenning van een hogere
vrijstelling van de terugbetalingen door de werkgever in het geval van gebruik van het
openbaar vervoer. Wanneer er daarentegen een aftrek van de autokosten is, wordt geen
enkele modulatie toegepast naargelang de veroorzaakte externe kosten terwijl een
dergelijke modulatie wel ingevoerd werd bij de vennootschapsbelasting. De beperking van
de kosten tot 0,15 euro/km heeft nochtans dit effect onrechtstreeks vermits de stijging van
het brandstofverbruik boven die grens niet meer aftrekbaar is. Het zou des te wenselijker
zijn dat beter rekening gehouden wordt met de externe kosten omdat het woonwerkverkeer voor het grootste deel tijdens de piekuren plaatsvindt en dus grotere externe
kosten veroorzaakt.

Soms wordt aan de aftrekbaarheid van de vervoerskosten verweten dat zij de stadsvlucht in de
hand werkt. Het argument gaat als volgt: de huur van het woonhuis is niet aftrekbaar maar de
verplaatsingskosten zijn dat wel en bijgevolg wijzigt de fiscaliteit de « privé-berekening » door
verwijdering te begunstigen gezien de bijkomende kosten aftrekbaar zijn. Dit verwijt lijkt ons niet
geheel gegrond.

·

De « privé-berekening » is een gedwongen keuze die op gezinsniveau wordt gemaakt:
wanneer beide echtgenoten buitenshuis werken, kan het gevolg zijn dat de ene dicht bij de
werkplaats woont en de andere niet.

·

Het merendeel van de werknemers geniet forfaitaire beroepskosten. Welnu, deze houden
geen rekening met de afstand tussen woon- en werkplaats, afgezien van de bijkomende
forfaits voor grote afstanden waarvan het bedrag niet veel voorstelt ( 124). Ceteris paribus
subsidiëren de forfaitaire beroepskosten degenen die dicht bij hun werk wonen.

·

De eventuele stimulans tot het maken van verplaatsingen speelt dus enkel voor het bedrag
boven het forfait. Het concretiseert zich door de keuze voor de werkelijke beroepskosten.
Die werd de jongste jaren aangemoedigd door een forfaitarisering van de
verplaatsingskosten binnen het stelsel van de werkelijke beroepskosten ( 125).

·

Wanneer de belastingplichtige eigenaar is, geeft de verwerving van het woonhuis ook recht
op belastingvoordelen.

·

Opdat er een werkelijke aanmoediging tot stadsvlucht zou zijn, dient het verschil tussen de
nettokosten van de woning in en buiten de stad, na toepassing van de belastingvoordelen,
in vergelijking met de nettovervoerskosten, na aftrek van vervoerskosten, stelselmatig een
voordeel op te leveren voor de uittocht uit de stad. Er is niets dat garandeert dat dit in het
algemeen zo is.

Er is bijgevolg geen duidelijk teken dat uitgaat van het belastingstelsel in verband met de keuze
van de woonplaats ten opzichte van de werkplek: er zijn zowel stimulansen om dichtbij de
werkplek te wonen (de forfaitaire beroepskosten) als om zich verderop te vestigen (de
kosteloosheid van het vervoer via de tussenkomst van de werkgever en de volledige vrijstelling
ervan in geval van gebruik van het openbaar vervoer). Het gaat overigens slechts om een van de
elementen van een beslissing die ook andere factoren in aanmerking neemt. Sommige ervan
kunnen in het voordeel van de stadsvlucht spelen (levenskwaliteit) en andere in het voordeel van
een vestiging in het stadscentrum (aanwezigheid van scholen, sociaal-culturele instellingen, enz.).

124

Voor 2009 bedragen zij 75 euro voor een afstand tussen woon- en werkplaats tussen 75 en 100 km, 125 euro
voor een afstand tussen 101 en 125 km en 175 euro voor een afstand van meer dan 175 km.
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Zoals in Tabel 21 wordt vermeld, worden, bij gebrek aan bewijs, de verplaatsingskosten voor het woonwerkverkeer gewaardeerd tegen 0,15 euro per kilometer voor de afstand van de woonplaats tot de werkplek,
met een maximum van 100 km.
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In het licht van de toepassingswijzen van de vrijstelling van de terugbetalingen door de werkgever,
is het daarentegen vanzelfsprekend dat de fiscaliteit het gebruik van het openbaar vervoer
aanmoedigt. De door de werkgever volledig terugbetaalde abonnementen zijn steeds talrijker en
deze terugbetaling wordt volledig vrijgesteld. In dergelijk geval is het duidelijk dat de fiscaliteit
ceteris paribus de verwijdering tussen woon- en werkplaats aanmoedigt. De weerslag van die
stimulans lijkt nochtans beperkt te zijn: alhoewel de tussenkomst van de werkgever in de
verplaatsingskosten steeds aanzienlijker worden, is er niet noodzakelijk een stijgend gebruik van
het openbaar vervoer en, hoe meer men opklimt op de inkomensas, hoe meer het gebruik van de
privé-auto toeneemt. De toepassingswijzen van de aftrek van vervoerskosten integreren de
externe kosten die veroorzaakt worden door het gebruik van privéauto’s slechts gedeeltelijk en
onrechtstreeks, terwijl deze externe kosten tijdens de piekuren hoger zijn.
2.3.3. Het belastingstelsel van de bedrijfswagens
Het begrip « bedrijfswagen » is tamelijk vaag. Een auto kan worden ingeschreven op naam van
een natuurlijke persoon of op naam van een rechtspersoon. Wanneer een auto wordt
ingeschreven op naam van een onderneming die de vennootschapsvorm heeft aangenomen, moet
een onderscheid worden gemaakt tussen vlootwagens en bedrijfswagens. Het onderscheid tussen
deze twee soorten voertuigen is niet altijd eenvoudig, zoals CORNELIS e.a. (2007) opmerken.
Nochtans vermelden zij twee vrij duidelijke principes:

·

Een vlootwagen, ook dienstwagen genoemd, is een voertuig dat de werkgever zijn
personeel ter beschikking stelt voor beroepsverplaatsingen. De personeelsleden mogen ze
enkel voor niet-beroepsmatige verplaatsingen gebruiken als de werkgever daarin toestemt.
Het belastingstelsel voor vlootwagens is hetwelk hierboven beschreven werd voor
verplaatsingen die voortvloeien uit activiteiten van de onderneming.

·

Een bedrijfswagen daarentegen wordt nominatief aan een werknemer toevertrouwd, die
hem naar believen mag gebruiken, soms middels een bijdrage van zijnentwege.

BEGINSELEN
Het (para)fiscale stelsel van de bedrijfswagens geeft aanleiding tot de toepassing van drie
categorieën van regels:
-

de fiscale behandeling in hoofde van de werkgever,
de regels met betrekking tot sociale bijdragen,
de waardebepaling van het voordeel van alle aard inzake personenbelasting in hoofde van
de werknemer.

De bedrijfswagen maakt deel uit van de meest verspreide extralegale voordelen. Het
belastingstelsel ervan moet dus worden beoordeeld ten overstaan van dat van de lonen.
Het belastingstelsel dat op de werkgevers van toepassing is, werd hierboven beschreven. Sinds
1 april 2008 wordt de aftrekbaarheid van de autokosten beperkt naargelang de CO2-uitstoot. De
aftrekbaarheid is dus nooit volledig maar schommelt tussen 60 en 90%, zoals aangegeven in
Tabel 20.
De werknemer is belastbaar op het voordeel van alle aard. De waarde ervan wordt bepaald op
basis van een forfaitair aantal afgelegde kilometers dat via circulaire op 5.000 kilometer per jaar
wordt vastgelegd indien de afstand tussen de woon- en werkplaats 25 kilometer niet overschrijdt
en op 7.500 kilometer per jaar indien die grens overschreden wordt. Op dat aantal kilometers wordt
een bedrag in euro per afgelegde kilometer toegepast dat afhangt van het aantal PK van het
voertuig.
De regels voor de sociale bijdragen verschillen.
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·

De betrokken voertuigen zijn de personenauto’s en de voertuigen bestemd voor het vervoer
van goederen, waarvan de maximale massa 5 ton niet overschrijdt, met uitsluiting van die
welke uitsluitend voor beroepsgebruik zijn bestemd. Vlootwagens zijn dus uitgesloten. De
gebruiker moet een werknemer van de onderneming zijn: bedrijfsleiders worden niet
beoogd.

·

De grondslag van de « solidariteitsbijdrage » wordt vastgesteld naargelang de CO2–uitstoot
en het brandstofverbruik: deze twee parameters bepalen de coëfficiënt « C». De grondslag
van de bijdrage hangt ook af van de brandstofsoort (benzine, diesel, LOG, elektriciteit). Er
is geen enkele verwijzing naar de parameters die voor de inkomstenbelasting van
toepassing zijn. De bedragen worden gekoppeld aan de gezondheidsindex van september
2004 en worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
Tabel 22
Solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens
Berekening van de belastbare grondslag

Soort motor
Benzine
Diesel
Elektriciteit
LPG

Jaarlijkse belastbare grondslag
(C x 9 €) – 768
(C x 9 €) – 600
20,83 €
(C x 9€) – 990

·

De eventuele bijdrage van de werknemer wordt niet afgetrokken.

·

De bijdrage is verschuldigd tegen het tarief van 33%.

Tabel 23 vat de belasting op bedrijfswagens samen en maakt de vergelijking met die op de lonen
of op bezoldigingen van bedrijfsleiders die als vervanging van het voordeel van bedrijfswagens
gelden.
Tabel 23
Vergelijking van het belastingstelsel van lonen en bedrijfswagens
Aftrekbaarheid inzake
vennootschapsbelasting

Sociale bijdragen
Personenbelasting

Sociale bijdragen
Personenbelasting

Lonen
Volledig

Bedrijfswagens
Beperkt naargelang de CO2uitstoot, behalve voor
tankkaarten en operationele
leasing

De gebruiker is een werknemer
Tegen het volle tarief
Solidariteitsbijdrage
verschuldigd met eventueel
forfaitaire verminderingen
Volledige belastingheffing tegen
Begrensd voordeel van alle aard,
de tarieven van het barema met
zelfde belastingtarief als voor de
aftrek beroepskosten
lonen
De gebruiker is een bedrijfsleider
Normaal tarief, of nultarief boven Nihil
de grens
Zelfde regels als voor de werknemers

STATISTISCHE GEGEVENS
CORNELIS e.a. (2007) hebben een aantal statistische gegevens verzameld over de
bedrijfswagens. Deze tonen aan dat de DIV (in 2005) 631.718 auto’s vermeldt die op naam van
een rechtspersoon ingeschreven zijn: zoals hierboven aangegeven is, bevat dit cijfer zowel de
vlootwagens als de bedrijfswagens. FEBIAC van zijn kant telt er 930.521.
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De telling van de DIV komt uit op 13% van het Belgische wagenpark terwijl de mobiliteitsenquêtes
dat aandeel in 1998 op 5% raamden. De statistische gegevens van het bedrijfsvervoersplan dat in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht is voor bedrijven die meer dan 200 personen
tewerkstellen, zijn bij ons weten de enige bron die het mogelijk maakt een onderscheid te maken
tussen vlootwagens en bedrijfswagens. De verhouding zou drie bedrijfswagens voor één
vlootwagen zijn. Men zou dus het cijfer van de DIV met één kwart moeten verminderen, voor zover
deze verhouding extrapoleerbaar is naar het ganse wagenpark.
De gegevensbasis van de DIV geeft aanduidingen over de technische kenmerken van de
bedrijfswagens.

·

Dieselvoertuigen zijn bij de bedrijfswagens oververtegenwoordigd: zij vertegenwoordigen er
79% van het wagenpark, terwijl de verhouding bij de privé-auto’s 42% is.

·

Het grootste deel van de bedrijfswagens bevindt zich bij cilinderinhouden tussen 1800 en
2000 cm3 terwijl de privé-auto’s veel meer uniform over het gamma van cilinderinhouden
verdeeld zijn. Voor laatstgenoemde is er weliswaar een piek rond dezelfde waarden maar
zij is aanzienlijk minder hoog en er is ook een piek in het gamma van 1200 tot 1400 cm3.
De bedrijfswagens van de categorie van 1800 tot 2000 cm3 zijn praktisch allemaal
dieselauto’s.

De gegevensbasis van de DIV geeft geen aanduiding over de sectorale verdeling van de
bedrijfswagens maar FEBIAC publiceert dergelijke statistieken wel. Die moeten echter om twee
redenen voorzichtig geïnterpreteerd worden:

·

De telmethode die door deze vereniging gebruikt wordt, is moeilijk te verklaren: het is
moeilijk te begrijpen hoe men een aantal bedrijfswagens verkrijgt dat 300.000 eenheden
hoger ligt dan het aantal auto’s dat ingeschreven is op naam van rechtspersonen.

·

De sectorale verdeling van de werkgevers wordt beïnvloed door een concentratie bij de
leasingactiviteiten. Zij is dus niet rechtstreeks bruikbaar, behalve dat zij aangeeft dat
operationele leasing een zeer wijdverspreide praktijk is. De op één na belangrijkste sector
is die van de financiële activiteiten. Het gewicht van de financiële sector is nog groter
wanneer het aantal bedrijfswagens (volgens FEBIAC-bron) uitgedrukt wordt als % van het
aantal arbeidsplaatsen. Er is één auto per drie arbeidsplaatsen in de financiële sector. De
verhouding is 1/13 in de verwerkende nijverheid.

De « mobiliteitsenquêtes » gaven een bepaald aantal aanwijzigen over de begunstigden van
bedrijfswagens maar zij hebben betrekking op het jaar 1998. Sindsdien hebben de bedrijfswagens
zich veralgemeend en dat zou de kenmerken van de begunstigden gewijzigd kunnen hebben.
Er zijn recentere gegevens beschikbaar op basis van de steekproef van fiscale aangiften ( 126) die
door de Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën wordt gebruikt voor zijn
microsimulatiemodel van de inkomstenbelasting (SIRe-model). De gegevens hebben betrekking op
het jaar 2005 en het aantal aangiften dat een voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling
van bedrijfswagens bevat, wordt geraamd op 154.000, hetgeen slechts een derde van de
bedrijfswagens is.
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De gegevensbasis werd uitgebreid door de loonfiches op te nemen, welke onder meer de voordelen van alle
aard bevatten.
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Grafiek 30
Bedrijfswagens
% bezitters en gemiddelde belasting op het VAA, per deciel
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Grafiek 31
Bedrijfswagens: verdeling volgens leeftijdscategorie
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De begunstigden zijn logischerwijs werknemers (135.200) en bedrijfsleiders (8.600). Het saldo
bevindt zich in de categorieën van gemengde inkomsten. Het thans belaste voordeel van alle aard
wordt geraamd op 16 miljoen euro, waarop de Staat 7,6 miljoen euro aan personenbelasting int.
Zoals Grafiek 30 aantoont, is het bezit van een bedrijfswagen geconcentreerd in het 10e deciel:
het bevat alleen al 60% van het totale aantal begunstigden. De verdeling per leeftijdsklasse geeft
aan dat het bezit van een bedrijfswagen het frequentst is bij de categorie tussen 30 en 45 jaar.
CASTAIGNE e.a. (2009) hebben de gedragingen onderzocht van de bezitters van bedrijfswagens
alsmede het verband tussen de toegankelijkheid van de werkplaats en het aanbod van een
bedrijfswagen door de werkgever.
De werknemers die een bedrijfswagen hebben, leggen meer en langere trajecten af dan degenen
die er geen hebben. Het effect op het jaarlijkse aantal kilometers is aanzienlijk: het wordt door de
auteurs geraamd op 9.196 km voor een gemiddelde van 26.513 km. Dit bijkomend aantal
kilometers wordt vooral verklaard door een langere pendelafstand en bijkomend door een hoger
aantal private kilometers. De bezitters van bedrijfswagens gebruiken het openbaar vervoer voor
slechts 1,3% van hun trajecten, tegen 14% voor degenen die geen bedrijfswagen hebben.
De studie definieert via clusteranalyse drie hoofdgroepen bij de gebruikers van bedrijfswagens: de
pendelaars, de vertegenwoordigers en de begunstigden (« enjoyers »). De eerste groep woont
verder van hun werkplaats en gebruikt de bedrijfswagen in hoofdzaak voor pendel. Hun
gemiddelde jaarlijks afgelegde afstand bedraagt ongeveer 32.000 km. De tweede groep legt
jaarlijks gemiddeld een grotere afstand af (37.600 km) en de derde een kleinere (22.400 km). Als
zij geen bedrijfswagen zouden hebben, geeft slechts een klein deel van de bezitters ervan aan dat
zij het openbaar vervoer als vervanging zouden gebruiken.
Volgens CASTAIGNE e.a. lijkt het aanbod van bedrijfswagens geen verband te hebben met de
toegang tot openbaar vervoer. De parkeermogelijkheden binnen de onderneming zijn de enige
significante verklarende variabele. Men kan zich hier vragen stellen omtrent de richting van het
oorzakelijk verband. Vermits de bedrijfswagen een element van het loonbeleid is, zouden de
parkeermogelijkheden wel degelijk eerder het gevolg dan de oorzaak kunnen zijn.
BEOORDELING
Alhoewel de bedrijfswagen een belangrijk element in het « loonpakket » is en hoe langer hoe meer
verspreid geraakt, blijft het gebruik ervan zeer geconcentreerd bij het 10e deciel.
Ten opzichte van het algemene belastingstelsel van de lonen maken enkele bijzonderheden het
nog steeds aantrekkelijk. Het huidige fiscale en sociale stelsel maakt een belasting mogelijk die
lager is dan die op de lonen, zowel vanuit het oogpunt van de werkgever als van de werknemer
( 127). De solidariteitsbijdrage die door de RSZ geïnd wordt, is losgekoppeld van het loon terwijl de
sociale bijdragen die vermeden worden door de vervanging van loon door het voordeel van alle
aard, een vast percentage van de lonen is. Het belastingvoordeel van de bedrijfswagen is vanuit
dat oogpunt dus des te hoger naarmate het loon hoger is en de vastgestelde verdeling van de
bezitters van bedrijfswagens bevestigt het verwachte effect van de bestaande bepalingen.
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Zie daaromtrent het onderzoek dat werd verricht door CORNELIS e.a. (2007), blz. 20 en volgende.
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Vanuit fiscaal oogpunt stelt men vast dat het aantal kilometers waarop het voordeel van alle aard
berekend wordt, zeer waarschijnlijk lager blijft dan het werkelijke aantal. Tegen 200 werkdagen per
jaar komt de belastbare grondslag overeen met 25 km wanneer de afstand tussen woon- en
werkplaats (enkele rit) 25 km niet overschrijdt. Het is dus zeer waarschijnlijk dat het voordeel van
alle aard zelfs het woon-werkverkeer niet volledig dekt, laat staan de rest van het privé-gebruik van
het voertuig.
Het fiscale en sociale stelsel van de bedrijfswagen behoudt dus belangrijke stimulansen: het spoort
de werkgever ertoe aan de bedrijfswagen als voordeel bovenop het loon te gebruiken en de
werknemer om er meer mee te rijden. Bij gebruik van een tankkaart kan de marginale kost van een
bijkomende kilometer voor de werknemer gelijk zijn aan nul. De onderzoeken bevestigen dat deze
stimulansen het gedrag van bezitters van bedrijfswagens daadwerkelijk beïnvloeden.
2.3.4. Het belastingstelsel van schone auto’s
BEGINSELEN
Vanaf 1 januari 2005 werd een belastingvermindering ingevoerd voor de aankoop door een
particulier van een nieuwe auto die maximum 115 g/km CO2 uitstoot. Sinds 1 juli 2007 is de
belastingvermindering vervangen door een vermindering van het factuurbedrag.
Voor aanslagjaar 2008 bedroeg de vermindering 15 % van de aanschaffingswaarde met een
maximum van 4.270 euro (na indexatie) wanneer de uitstoot lager is dan 105 g CO2/km (de
« eerste categorie »). Zij bedroeg 3 % (maximum 800 euro) wanneer de uitstoot tussen 105 en
115 g CO2/km lag (de « tweede categorie »).
Anderzijds werd vanaf 1 januari 2007 een belastingvermindering toegekend voor de verwerving in
nieuwe staat van een personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus met dieselmotor
voor zover die motor standaard is uitgerust met een roetfilter en een uitstoot heeft van minder dan
130 g CO2/km. De belastingvermindering bedraagt 200 euro (aanslagjaar 2008). Ook deze
vermindering werd vervangen door een vermindering van het factuurbedrag.
In dezelfde gedachtegang kunnen wij vermelden dat het Waalse Gewest een ecobonus en een
ecomalus heeft ingevoerd. Bij de eerste inschrijving of bij vervanging van een auto wordt aan de
particulier die voor een auto kiest die meer of minder CO2 uitstoot ten opzichte van bepaalde
drempels, een premie toegekend of zal hij omgekeerd een bijkomende belasting moeten betalen.
De econbonus betreft alle auto’s die vanaf 1 januari 2008 verkocht worden terwijl de ecomalus van
zijn kant slechts van toepassing is op de auto’s die vanaf 1 april 2008 verhandeld worden.
STATISTISCHE GEGEVENS
Tabel 24 geeft de evolutie van de inschrijvingen van schone auto’s sinds de invoering van de
stimulans. Voor de eerste categorie stijgt het jaarlijkse aantal inschrijvingen sinds 2007 sterk. Men
merkt ook een toename voor de tweede categorie die in vijf jaar gestegen is van 5,5% tot 7,3% van
de inschrijvingen van nieuwe auto’s.
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Tabel 24
Inschrijvingen van schone auto’s
2003

2004

Aantal inschrijvingen van nieuwe schone auto’s
< 105 g/km
89
140
105-115 g/km
13 516 14 358
Totaal
13 605 14 498
Idem, in % van het totale aantal inschrijvingen
< 105 g/km
0,04% 0,05%
105-115 g/km
5,48% 5,39%
Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

2005

2006

2007

2008

414
15 500
15 914

392
17 250
17 642

2 063
14 968
17 031

10 146
21 379
31 525

0,15%
5,80%

0,13%
5,71%

0,71%
5,13%

3,45%
7,27%

Voor 2005 zijn er statistische gegevens over de verdeling van het voordeel. De totale kost van het
belastingvoordeel bedraagt 8,2 miljoen euro. De verdeling van die aankopen over de inkomensas
is beduidend minder ongelijk dan voor de andere fiscale uitgaven: de overeenkomstige GINI-index
bedraagt 0,318 terwijl hij 0,470 bedraagt voor het woonsparen, 0,495 voor het langetermijnsparen,
0,486 voor het pensioensparen of 0,527 voor de dienstencheques en 0,494 voor de
energiebesparende uitgaven.
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Bovendien merkt men dat het gemiddelde belastingvoordeel in absoluut bedrag betrekkelijk
constant is over de inkomensas, afgezien van de pieken onderaan en bovenaan de verdeling. Dat
geeft aan dat het voordeel relatief groter zou zijn voor de lage inkomens: het zou dus om een van
de zeldzame gevallen van herverdelende fiscale uitgaven gaan.
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Een andere bijzonderheid van deze fiscale uitgave is dat zij eerder gebruikt wordt door het tweede
gezinsinkomen (6.974 gevallen) dan door het eerste (6.811 gevallen).
BEOORDELING
Het belastingvoordeel bij de aankoop van schone wagens gaat in de richting van een meer
milieuvriendelijke fiscaliteit: zelfs al is er geen integratie van de externe kosten, dan is er toch een
aansporing tot minder milieuschadelijk gedrag. Het belastingvoordeel is herverdelend, wat vrij
uitzonderlijk is, en de verdeling van de huishoudens die een schone wagen aangekocht hebben, is
duidelijk minder ongelijk dan die van de begunstigden van andere fiscale uitgaven. De vervanging
van een belastingvoordeel – dat met ongeveer twee jaar vertraging ten opzichte van de aankoop
werkt - door een korting op factuur zou de aantrekkelijkheid van de maatregel, met inbegrip voor
de lage en middelmatige inkomens, moeten verhogen.
Om de doeltreffendheid van deze maatregel te beoordelen, zou eerst het buitenkanseffect van het
bijkomend effect onderscheiden moeten worden. Het buitenkanseffect komt overeen met de
kopers die zelfs zonder belastingvermindering een schone auto gekocht zouden hebben. Hun
aantal is uiteraard niet gekend. Op basis van de beschikbare gegevens is het nochtans mogelijk,
zich er een idee van te vormen. Met enkele veronderstellingen is het eveneens mogelijk het effect
van de maatregel op de CO2-uitstoot te ramen en samenhangend daarmee de doeltreffendheid
ervan die gemeten wordt door de verhouding tussen de resultaten en de ingezette middelen.
Het buitenkanseffect kan worden geraamd door de verkopen van de voertuigen van de twee
categorieën te vergelijken met een verondersteld referentiescenario dat geacht wordt overeen te
komen met het ontbreken van de maatregel. In laatstgenoemd scenario zouden de verkopen
blijven op hun gemiddelde peil van 2003-2004. Omdat echter het aandeel van de verkopen van de
categorie van 105-115 g/km in het totaal geen duidelijke trend vertoont vóór de stijging in 2008,
kan men aannemen dat voor de jaren 2005-2007 enkel het buitenkanseffect gold. Voor het overige
wordt de ontwikkeling van de verkopen van de twee categorieën volledig toegeschreven aan de
invloed van de maatregel, met uitsluiting van alle andere factoren (daaronder begrepen het
eventuele effect van de Waalse bonus-malus).
Nadat het bijkomende effect aldus afgezonderd is, kan men de hoeveelheid vermeden CO2–
uitstoot ramen en de kost van een vermeden ton CO2, rekening houdend met het bedrag van de
fiscale uitgave. Volgens deze berekeningen zou de toepassing van deze maatregel van 2005 tot
2008 een daling van de CO2-uitstoot van zowat 100.000 ton opgeleverd hebben. Om een idee te
geven, vermelden wij dat deze daling, die zich spreidt van 2005 tot 2016, nauwelijks 1% voorstelt
van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen waartoe België zich verbonden heeft voor
de periode 2008-2012. Deze vermindering is voornamelijk toe te schrijven aan de auto’s van de
eerste categorie. De begrotingskosten van een ton vermeden CO2 zou dan gemiddeld 518 euro
bedragen, wat een zeer aanzienlijke orde van grootte is die niet in verhouding staat met de prijs
van koolstof die wij in het vorige hoofdstuk in aanmerking hebben genomen (30 euro/tCO2). Er is
een zeer duidelijk verschil tussen de begrotingskosten van een vermeden ton CO2 volgens de
categorie van schone auto’s: zij bedragen 446 euro/tCO2 voor de eerste categorie en
817 euro/tCO2 voor de tweede. Dat weerspiegelt de omvang van het veronderstelde
buitenkanseffect voor de tweede categorie.
Het past bij dit betrekkelijk negatieve beeld bepaalde nuances aan te brengen. Zoals enerzijds het
Rekenhof in zijn recente verslag over het federale klimaatbeleid heeft erkend (Rekenhof (2009),
hypothekeert het beperkte aanbod van auto’s die weinig CO2 uitstoten, bepaalde maatregelen die
erop gericht zijn de vraag naar schone auto’s te stimuleren. « Dit hangt samen met het mislukken
van het Europese beleid en valt buiten de macht van de federale overheid. Wat betreft de fiscale
korting voor CO2-zuinige wagens zijn er, van de 7.958 beschikbare modellen op de markt in juni
2008, slechts 41 die in aanmerking komen voor de korting van 15 % (deze modellen zijn
bovendien geconcentreerd bij een beperkt aantal merken) en slechts 110 die in aanmerking komen
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voor de korting van 3 %. » ( 128). Deze schaarste doet het risico toenemen dat de producent zich
het belastingvoordeel toe-eigent in de vorm van een stijging van de prijs zonder belasting. Men
beschikt echter niet over elementen die het mogelijk maken dat na te gaan.
Wat er ook van zij, de statistieken geven aan dat de maatregel ondanks alles een stijgend succes
kent. Het relatieve belang van het buitenkanseffect zou dus moeten afnemen, wat de kost van een
vermeden ton CO2 zal verminderen. Dat neemt niet weg dat stijgende middelen worden besteed
aan een maatregel die vanuit milieuoogpunt te wensen overlaat inzake effectiviteit en efficiëntie.

2.4.

Btw

BEGINSELEN
De uitgaven met betrekking tot vervoer vallen in de regel onder het normale btw-tarief van 21%.
Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer:

·

zeevervoer van personen, internationaal luchtvervoer van personen, goederenvervoer met
betrekking tot goederen van buiten de EU, verzekeringen: vrijstelling. Wat de verzekeringen
betreft, wordt in vele gevallen wel de taks op de verzekeringscontracten geheven,
eventueel aangevuld met een aantal heffingen (RIZIV, sociale reclassering personen met
een handicap,..);

·

personenvervoer (trein, metro, tram, bus, taxi, …), personenwagens voor personen met
een handicap alsmede onderhoud en herstelling van de voertuigen voor deze personen en
herstelling van fietsen: 6%. De personen met een handicap kunnen de btw op de aankoop
van personenwagens recupereren.

Voor belastingplichtigen die met btw belaste activiteiten verrichten, is de btw op hun aankopen in
de regel aftrekbaar. Dat geldt ook voor de btw op uitgaven in verband met vervoer. Er is evenwel
een uitzondering voor de btw geheven op de levering, intracommunautaire verwerving en invoer
van personenwagens en op de goederen en diensten met betrekking tot die voertuigen. De aftrek
is in dat geval beperkt tot maximaal 50%. Deze beperking geldt evenwel niet voor (onder andere)
ondernemingen die auto’s verhuren en evenmin voor taxibedrijven.
BEOORDELING
Er zijn weinig maatregelen in de btw-wetgeving te vinden die rechtstreeks betrekking hebben op
het milieu. Er is wel een onrechtstreeks effect, namelijk het verlaagde btw-tarief voor het openbaar
vervoer en de herstelling van fietsen en de beperkte btw-aftrek voor personenwagens aangekocht
door btw-plichtige ondernemingen. De btw-aftrek is alleen volledig op voertuigen waarvan kan
worden verondersteld dat zij uitsluitend of voornamelijk voor bedrijfsdoeleinden dienen en niet of
moeilijk voor privé-doeleinden. Het verlaagde btw-tarief op auto’s voor personen met een handicap
is daarentegen eerder een sociale maatregel.
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Zie Rekenhof (2009), blz. 32.
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2.5.

Internationale vergelijking van deze bepalingen

2.5.1. Belastingen op de voertuigen
Inzake belastingen op inverkeerstelling hebben drie landen onder de negen die onderzocht
werden, de CO2-uitstoot ingevoerd als onderscheidingscriterium. Het gaat om Nederland, Finland
en Luxemburg. In Nederland wordt de CO2–uitstoot van auto’s die na 30 juni 2006 worden
gekocht, vergeleken met de gemiddelde uitstoot van de voertuigcategorie; voor dieselvoertuigen
die na 1 april 2008 worden gekocht, wordt eveneens rekening gehouden met de uitstoot van
roetdeeltjes. In Finland wordt het criterium slechts toegepast als er gegevens over de uitstoot
beschikbaar zijn, dat wil in de praktijk zeggen voor de auto’s die na 2001 in dienst werden
genomen. In Luxemburg is de CO2–uitstoot de voornaamste parameter van de belasting op de
inverkeerstelling.
Wat de verkeersbelasting betreft, is het aantal landen dat milieucriteria erin heeft opgenomen,
groter. Nederland, het Verenigd Koninkrijk (auto’s ingeschreven vanaf 1 maart 2001) en Zweden
houden rekening met de CO2-uitstoot (laatstgenoemd land behoudt bovendien een onderscheid
naargelang de brandstof). Denemarken doet het onrechtstreeks, via het brandstofverbruik. In
Frankrijk komt de CO2-uitstoot slechts tussen op het vlak van de belasting op bedrijfswagens; de
verkeersbelasting op de andere voertuigen werd afgeschaft. In Duitsland zijn de euronormen een
van de parameters van de verkeersbelasting.
In Duitsland werd het eurovignet vervangen door een kilometerheffing die varieert naargelang het
aantal assen en de euronormen (« S-klassen »).
2.5.2. Kosten voor woon-werkverkeer

·
·

De kosten voor het woon-werkverkeer zijn in Nederland niet aftrekbaar.

·

In Frankrijk zijn de kosten voor het woon-werkverkeer aftrekbaar. De belastingplichtige mag
kiezen tussen forfaitaire kosten en een stelsel van « werkelijke » kosten, waarbij het
aftrekbare bedrag wordt berekend op basis van de afgelegde kilometer en de PK van het
voertuig.

In Duitsland is de aftrek slechts toegestaan wanneer de afstand tussen woon- en
werkplaats 21 km overschrijdt. In geval van gebruik van het openbaar vervoer is de aftrek
beperkt tot 4.500 euro.

2.5.3. Bedrijfswagens
CORNELIS e.a. (2007) geven enkele aanwijzingen omtrent het belastingstelsel van bedrijfswagens
in de andere Europese landen.

·

In Duitsland zijn de kosten met betrekking tot voertuigen volledig aftrekbaar in hoofde van
de werkgever. Voor de werknemer wordt het voordeel van alle aard berekend op basis van
de « 1%-regel » . De voor de loonbelasting en sociale bijdragen belastbare grondslag bevat
een vast gedeelte, gewaardeerd op 1% van de cataloguswaarde van de auto. Hij bevat
eveneens een variabel gedeelte dat gewaardeerd wordt op 0,03% van de cataloguswaarde
per kilometer afstand tussen woon- en werkplaats. Als deze afstand bijvoorbeeld 40 km
bedraagt, is de maandelijkse belastbare grondslag 2,2% van de cataloguswaarde [(40 x
0,03) + 1].

·

In Frankrijk is de btw niet aftrekbaar. De werknemer wordt belast op een voordeel van alle
aard dat gebaseerd is op de waarde en de ouderdom van het voertuig, waarvan de
terugbetalingen aan de werkgever voor het privé-gebruik worden afgetrokken. Sinds kort is
de werkgever ook onderworpen aan een belasting die wordt berekend volgens de CO2uitstoot.
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·

In Nederland wordt het voordeel van alle aard vastgesteld op 22% van de cataloguswaarde
van de auto (per jaar), verminderd met de financiële bijdrage van de werknemer.

·

In het Verenigd Koninkrijk is de btw die op de aankoop van het voertuig wordt betaald, voor
slechts 50% aftrekbaar en worden de toegelaten afschrijvingen beperkt tot £ 3.000 per jaar.
De werknemer die een bedrijfswagen te zijner beschikking heeft, is jaarlijks belastbaar op
een voordeel van alle aard dat 15 tot 35% van de cataloguswaarde van de auto bedraagt
waarbij dit percentage schommelt naargelang de CO2-uitstoot. De « national insurance
contribution » (normaal tarief van 12,8%) is eveneens verschuldigd op dit voordeel.

2.6.

Besluiten

Men kan proberen de besproken fiscale bepalingen te rangschikken volgens een schema dat ze
enerzijds klasseert onder belastingen en tegemoetkomingen en anderzijds volgens de sterkte van
het verband met de milieudoelstellingen. De subsidies, met inbegrip van de fiscale
steunmaatregelen, worden erin geklasseerd naargelang zij positieve of negatieve effecten op het
leefmilieu hebben. Wat de belastingen betreft, onderscheidt men de pigouviaanse belastingen, de
benaderende belastingen ( 129) en de signalen die uit het algemene belastingstelsel of van andere
fiscale uitgaven voortkomen en die positief of negatief kunnen zijn.
Schema 1
Classificatie van de fiscale bepalingen

Subsidies
met negatief
effect

Negatieve
signalen van
het
algemene
stelsel

Subsidies met positieve
effecten op het leefmilieu

Positieve
signalen
van
het
algemene
stelsel

Benaderende
belastingen

Pigouviaanse
belastingen

Voor de verschillende fiscale bepalingen die de revue gepasseerd zijn, kan men stellen dat de
modulatie van de aftrekbaarheid van de autokosten volgens de CO2–uitstoot en de
solidariteitsbijdrage op de bedrijfswagens vrij dicht bij een pigouviaanse belasting staan, onder
voorbehoud dat hun peil overeenstemt met de veroorzaakte externe kosten. De criteria volgens
dewelke deze bepalingen zijn opgesteld, staan dicht bij de bepalende factoren van de externe
kosten.

129

Dit onderscheid is overgenomen van SMITH (1992). Zie hierboven, blz. 25.
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De verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling hebben dit kenmerk niet en zijn
benaderende belastingen, en zelfs met een vrij verre benadering. Het eurovignet is een
tussengeval: het wordt gedifferentieerd volgens de kenmerken van het voertuig met betrekking tot
vervuiling maar de tariefverschillen zijn te klein met het oog op de effecten op de betrokken
vervuiling.
De fiscale stimulans voor de aankoop van schone auto’s is uiteraard een subsidie met een
positieve weerslag op het leefmilieu. Hetzelfde geldt voor de volledige vrijstelling van de
terugbetalingen door de werkgever van de kosten die de werknemers voor het woon-werkverkeer
betalen mits zij het openbaar vervoer gebruiken. De toekenning van een vrijstelling van 160 euro in
het geval van het gebruik van een persoonlijk voertuig is daarentegen een subsidie met een
negatief effect op het leefmilieu.
Het belastingstelsel van de bedrijfswagens is eveneens een subsidie met een negatief effect op
het leefmilieu. De belasting op het voordeel van alle aard moet immers worden vergeleken met de
regel die zou moeten worden toegepast, namelijk de belastingheffing als beroepsinkomsten van
het voordeel in hoofde van de begunstigde. Omdat de belasting die voortvloeit uit de bestaande
toepassingswijze van de berekening van het voordeel, lager uitvalt, is er een subsidie en wel een
die nadelig is voor het leefmilieu.

3.

Hervormingsvoorstellen

In het licht van de zonet gemaakte beoordeling worden de voorgestelde hervormingen opgezet
met het oog op een dubbele doelstelling: de afschaffing van belastingsubsidies die het leefmilieu
schaden en het streven naar pigouviaanse belastingen.

·

In het eerste geval stelt de doelstelling het stelsel van de bedrijfswagens in vraag, met
inbegrip van dat van de tankkaarten, alsook de vrijstelling van de tussenkomst van de
werkgever in de verplaatsingskosten bij gebruik van een individueel vervoersmiddel.

·

In het tweede geval noodzaakt de doelstelling ertoe de toepassingswijzen van de
belastingen op voertuigen te herzien en de bestaande belasting op het voertuiggebruik (de
accijnzen) te vervangen door of aan te vullen met een belasting die eerder rekening houdt
met de veroorzaakte hinder.

De Afdeling dringt aan op het belang van een omvangrijke en samenhangende beleidsactie op
het vlak van het vervoer. De feitelijke gegevens die in dit hoofdstuk werden verzameld en
besproken, geven aan dat de bestaande belastingen de externe effecten in de meeste gevallen
niet dekken, zelfs niet op basis van een vrij ruime definitie van belastingen en een vrij enge
bepaling van de externe kosten. De meest vervuilende vervoerswijzen blijven de meest gebruikte,
en bij ongewijzigd beleid duidt niets op een ommekeer.
De Afdeling is er zich terdege van bewust dat de hieronder gedane voorstellen de sterk verankerde
gewoonten en particuliere belangen in vraag stellen, die door de betrokken drukkingsgroepen vast
en zeker verdedigd zullen worden. De gewoonten waarvan sprake zijn net die welke de
milieuschade veroorzaken die moet worden bestreden. Wat de particuliere belangen betreft, is het
juist de taak van de overheid te kiezen tussen die belangen en het algemene belang, met inbegrip
van dat van de komende generaties.
Het voorgestelde beleid kan stapsgewijs worden uitgevoerd maar de Afdeling is van mening dat
het belangrijk is dat de doelstelling duidelijk aangekondigd wordt.
De hieronder gemaakte voorstellen vormen een geheel. Indien de Afdeling bijvoorbeeld
aanbeveelt terug te komen op het beginsel van de aftrekbaarheid van de kosten, zonder modulatie
naargelang van milieucriteria voor het belastingstelsel van verplaatsingen die voortvloeien uit de
ondernemingsactiviteit, dan is dat omdat zij de integratie van externe kosten voorstelt door een
belasting op het gebruik van de vervoersinfrastructuur. Een ontmanteling van het gehele pakket
ontneemt de samenhang ervan.
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3.1.

De problematiek van de bedrijfswagens en de tankkaarten

De Afdeling is van mening dat men geleidelijk naar de afschaffing van het belastingstelsel van
de bedrijfswagens moet gaan en de belasting van het voordeel van alle aard moet
afstemmen op dat van de lonen, zowel in hoofde van de werkgever als van de werknemer.
Hetzelfde beginsel is van toepassing op de tankkaarten.
Onafhankelijk van de milieuproblemen die het gebruik van bedrijfswagens veroorzaakt, is een
voorkeurstelsel voor een bijzonder voordeel van alle aard reeds op zich een ondoeltreffende en
onbillijke praktijk.

·

Vanuit het oogpunt van horizontale billijkheid is het niet te rechtvaardigen dat
looninkomsten verschillend belast worden naargelang zij in natura of in geld worden
toegekend. Dit beginsel geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de sociale
bijdragen.

·

Vanuit het oogpunt van verticale billijkheid vermindert de concentratie van de begunstigden
van bedrijfswagens in het tiende deciel, samen met de fiscale voorkeursbehandeling van dit
soort voordeel van alle aard, de progressiviteit van de belasting. Zij verbreekt overigens de
proportionaliteit van de sociale bijdragen.

·

Een belasting is doeltreffend indien zij uniform is. Fiscale voorkeurstelsels voor bepaalde
voordelen van alle aard gaan eveneens tegen dat beginsel in. Bovendien ondersteunt het
belastingstelsel van bedrijfswagens kunstmatig de vraag in een particuliere economische
sector. Het vormt dus een onrechtstreekse subsidie die een bron van ondoeltreffendheid is
vermits zij niet overeenkomt met de integratie van een extern effect.

De Afdeling is er zich terdege van bewust dat het ontbreken van loongrenzen voor de bijdragen
voor sociale zekerheid hoge marginale aanslagvoeten creëert bovenaan de loonladder. Bovendien
zijn, gezien de uitkeringen begrensd zijn, de bijdragen in dit stadium echte belastingen. De
actuariële logica die tot gevolg zou kunnen hebben dat de bijdragen gelijkgesteld worden met
nettoloon, geldt in dit stadium niet meer. Zij maken dus volledig deel uit van de tax wedge . Men
mag eveneens veronderstellen dat op het loonniveau waarop het merendeel van de
bedrijfswagens worden toegekend, de elasticiteit van het aanbod van en/of de vraag naar arbeid
hoger kunnen zijn, wat de negatieve gevolgen van een hoge marginale aanslagvoet doet
toenemen.
Op economisch vlak rechtvaardigt dat geenszins de toekenning van een voorkeurstelsel aan een
bijzonder voordeel van alle aard. Vanuit dat oogpunt is het terzelfder tijd doeltreffender en billijker
de fiscale voorkeursbehandeling van bedrijfswagens af te schaffen en de bijkomende fiscale
ontvangsten te herinvesteren in een begrenzing van de sociale bijdragen of in een verhoging van
de structurele vermindering van de bijdragen die aan het bovenste gedeelte van de loonladder
wordt toegekend. Dezelfde redenering geldt uiteraard voor alle soorten voordelen van alle aard: zij
is niet specifiek aan de bedrijfswagens.
Bij deze zuiver economische rechtvaardigingen voegen zich de milieuoverwegingen.
De werkgeversbijdrage op de bedrijfswagens heeft de kenmerken van een pigouviaanse belasting:
dat zou op strikt milieuvlak welkom kunnen lijken. In het kader van een ruimere redenering die
rekening houdt met de doeltreffendheid en de billijkheid bij de belasting op de lonen, is het
nochtans moeilijk te begrijpen waarom de belasting van een beroepsinkomen kenmerken van een
pigouviaanse belasting zou moeten hebben. Het is wel te verantwoorden dat de belasting op
voertuigen deze kenmerken laat spelen. De Afdeling formuleert hieronder overigens voorstellen in
die zin. De hier geformuleerde kritiek op de solidariteitsbijdrage op de bedrijfswagens heeft
betrekking op een verwarring van instrumenten: de sociale bijdragen moeten instaan voor de
doelstelling van financiering van de sociale bescherming en de belastingen op de voertuigen en op
het gebruik ervan moeten rekening houden met hun milieukenmerken. De verwarring tussen de
soorten is onaanvaardbaar.
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De bestaande toepassingswijzen van de belasting op het voordeel van alle aard stellen een dubbel
probleem: een probleem van niveau en een probleem van stimulering, waarvan de effecten op de
gedragingen van de bezitters van bedrijfswagens door CASTAIGNE e.a. (2009) werden bevestigd.

·

Het kilometerforfait is te laag, wat leidt tot een effectieve belasting die lager is dan die van
de looninkomsten.

·

Bovendien is de marginale fiscale kost van de bijkomend kilometer te laag omdat het
voordeel van alle aard in kilometers begrensd is ( 130). De bezitter van de bedrijfswagen
heeft er fiscaal belang bij voor al zijn verplaatsingen de wagen te gebruiken, hetgeen
afbreuk doet aan de milieudoelstellingen. De aansporing is nog groter bij een combinatie
van een bedrijfswagen en een tankkaart. Een werknemer of een bedrijfsleider kan zich in
een toestand bevinden waar de marginale kilometerkosten van de wagen gelijk zijn aan nul,
wat vanuit milieuoogpunt geen zin heeft.

Zowel overwegingen van fiscaal beleid als milieubeschouwingen noodzaken bijgevolg de
afschaffing van het voorkeurstelsel voor bedrijfswagens.
Wat de bedrijfswagens betreft, zal er zeker gezwaaid worden met de bedenkingen in verband met
de negatieve weerslag op de automobielnijverheid en op de werkgelegenheid.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen deze twee problemen.
Indien het belastingstelsel van de bedrijfswagens een steun aan de automobielnijverheid is, dan is
de vraag gewoonweg die van de opportuniteit van een overheidssubsidie aan een welbepaalde
sector. De gebruikelijke kritiek op subsidies is van toepassing op belastingsubsidies, zowel
rechtstreekse als onrechtstreekse. Er dient nochtans in herinnering te worden gebracht dat het
grootste deel van de in België geproduceerde auto’s uitgevoerd wordt.
Op milieuvlak heeft men er geen enkel belang bij een sector te subsidiëren die verantwoordelijk is
voor de stijging van de uitstoot van CO2 en van andere broeikasgassen, en die andere externe
kosten veroorzaakt. Er is evenmin een reden waarom de sociale zekerheid, via een
solidariteitsbijdrage die lager is dan de normale bijdragen, een sector zou subsidiëren waarvan zij
de gevolgen van de externe kosten moet betalen (weerslag op de gezondheid, lichamelijke
ongevallen).
Wat de werkgelegenheid betreft, geldt de gebruikelijke tegenwerping volgens dewelke « de
afschaffing van het belastingstelsel van bedrijfswagens de werkgelegenheid zou schaden » enkel
voor de automobielnijverheid, en slechts gedeeltelijk. Het aandeel van de voertuigen dat in België
voor de uitvoer geproduceerd wordt, vermindert sterk de weerslag van een wijziging van het
belastingstelsel van de verkopen op de totale productie, en bijgevolg op de werkgelegenheid.
Indien er een verschuiving is naar andere vervoersmodi, zijn er bovendien van die kant positieve
effecten op de werkgelegenheid. Het argument van verlies van werkgelegenheid geldt dus enkel
indien de productie, het onderhoud en het gebruik van autovoertuigen arbeidsintensiever is dan
het gebruik van de alternatieve vervoerswijzen, wat verre van vaststaat.
De Afdeling beveelt een geleidelijk aanpak aan die gepaard gaat met een aankondiging van de
doelstelling. Een dergelijke stap geeft een duidelijk signaal aangaande de gewenste
gedragswijziging en geeft aan de economische operatoren de tijd om zich aan te passen.
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De solidariteitsbijdrage die de werkgever betaalt, hangt evenmin af van het aantal afgelegde kilometers. Dat
heeft nochtans geen effect op het gedrag van de werknemer die het voertuig gebruikt.
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Meer in het algemeen is de afstemming van de belasting van de voordelen bovenop het loon op
die van de lonen een na te streven doel: de belasting zal doeltreffender en billijker worden. Vanuit
begrotingsoogpunt kan de opbrengst worden gebruikt om de belasting die voortkomt uit de
werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid bovenaan de loonladder te verminderen.

3.2.

Belastingstelsel van de verplaatsingskosten

3.2.1. De verplaatsingen die voortvloeien uit de ondernemingsactiviteit
Het algemene beginsel is de aftrekbaarheid van de kosten.
De vraag die moet worden behandeld, is de volgende: ermee rekening houdend dat deze
verplaatsingen externe kosten veroorzaken, moet de aftrekbaarheid gemoduleerd worden om met
deze kosten onrechtstreeks rekening te houden door bijvoorbeeld de aftrekbaarheid te beperken
naargelang de veroorzaakte hinder?
De Afdeling is van mening dat de aftrekbaarheid van de kosten niet het geëigende instrument is: zij
verkiest rechtstreeks in te grijpen op de belasting op het voertuiggebruik (zie hieronder in 3.34).
Door in te grijpen op de aftrekbaarheid van de kosten treft men slechts de belastingplichtigen die in
België gevestigd zijn. Het transitverkeer wordt niet getroffen terwijl het eveneens milieuhinder
veroorzaakt en de laatste jaren sterk stijgt. Bovendien creëert men een concurrentieverstoring
tussen de ondernemingen die in België gevestigd zijn en de andere die vervoersdiensten
verrichten op Belgisch grondgebied.
Omgekeerd heeft een belasting op het gebruik van de vervoersinfrastructuur een dubbel voordeel.

·

Zij wordt geheven op de plaats waar de hinder optreedt.

·

Zij is horizontaal, in die zin dat zij van toepassing is op alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen die vervoersinfrastructuur op het grondgebied van het land gebruiken.

De Afdeling beveelt dus aan de modulatie van de aftrekbaarheid van de kosten volgens
milieucriteria te vervangen door een tarifering van het gebruik van de voertuigen. Dit middel
is geschikter om de externe kosten te integreren en vermijdt concurrentieverstoringen en
problemen met het concurrentievermogen. Wat de aftrekbaarheid van de kosten betreft,
stelt de Afdeling bijgevolg voor terug te keren naar een tarief van 75% en dat ook toe te
passen voor de motorbrandstoffen.
3.2.2. Het woon-werkverkeer
Zoals hierboven werd vermeld, heeft het woon-werkverkeer een meer dan proportionele weerslag
op de externe kosten omdat het tijdens de piekuren plaatsvindt. In de lijn van haar beoordeling van
het bestaande belastingstelsel van de verplaatsingskosten beveelt de Afdeling aan:

·

niet terug te komen op het beginsel van de aftrek van deze kosten die uitgaven ten laste
van de werknemers zijn,

·

de voordelen te behouden die werden toegekend aan het gebruik van de minst vervuilende
vervoersmiddelen, maar een gradatie in te voeren tussen openbaar vervoer en carpooling,

·

de voordelen voor het gebruik van het persoonlijk vervoermiddel af te schaffen.
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Concreet betekent dat ten eerste de afschaffing van de vrijstelling van de terugbetaling door de
werkgever van de kosten van het woon-werkverkeer ten belope van 160 euro (geïndexeerd) bij
gebruik van het individuele vervoermiddel.
Wat betreft het gebruik van gemeenschappelijk vervoer dat door de werkgever georganiseerd
wordt en de carpooling, is de Afdeling van mening dat de terugbetaling op basis van het tarief
eerste klasse niet noodzakelijk is: in geval van het gebruik van het openbaar vervoer dekt de
tussenkomst van de werkgever in de meeste gevallen slechts het tarief tweede klasse. Er is geen
reden om aan die vervoerswijzen een voordeel toe te kennen dat 1,5 keer dat voor het gebruik van
het openbaar vervoer bedraagt.
De Afdeling is van mening dat een lager voordeel aan carpooling moet worden toegekend. Deze
vervoerswijze brengt meer externe kosten met zich mee dan het gemeenschappelijk vervoer dat
door de werkgever wordt georganiseerd en het gebruik van het openbaar vervoer.
Onder deze maatregelen zal de afschaffing van de vrijstelling van 160 euro (350 euro vanaf 2009)
het grootste aantal personen treffen. Om de negatieve effecten ervan op het beschikbare inkomen
te beperken, stelt de Afdeling voor de bijkomende ontvangsten te gebruiken om de basisvrijstelling
te verhogen.

3.3.

De fiscale stimulans voor schone auto’s

De beoordeling van de fiscale stimulans voor schone auto’s is gemengd: de maatregel heeft
immers een toenemend succes en het buitenkanseffect schijnt te dalen. Bovendien is de verdeling
ervan niet ongelijk.
Nochtans stelt de stimulans twee problemen

·

Er is eerst een principieel probleem. Vermits de belasting op het wegvervoer de externe
kosten op verre na niet dekt, kan men zich vragen stellen over het belang om de aankoop
van een voertuig te subsidiëren. Men kan nochtans van mening zijn dat, indien de
prijselasticiteit van de vraag naar vervoer laag is, de aansporing tot de aankoop van schone
auto’s een verdedigbare oplossing van tweede rang is.

·

Vervolgens is er een probleem van doelgerichtheid. De gemaakte beoordeling geeft
duidelijk aan dat het buitenkanseffect belangrijker is bij de tweede categorie van schone
auto’s en dat de begrotingskost van een vermeden ton CO2 daar dus beduidend hoger is.

De Afdeling stelt dus voor om het belastingvoordeel te beperken tot de auto’s van de eerste
categorie waarvoor de kost voor een vermeden ton CO2 duidelijk lager is.

3.4.

De verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling moduleren
volgens milieucriteria

Alhoewel de belastingen op het vervoer nu gewestelijke belastingen zijn, kan de federale overheid
nog steeds het initiatief nemen op een overleg met het oog op de hervorming ervan. De volgende
algemene beschouwingen worden in het licht daarvan gemaakt.
Zoals hierboven aangetoond werd, vormen de bestaande belastingen op voertuigen, omdat zij niet
gebaseerd zijn op het gebruik ervan, geen goed instrument voor de internalisering van de externe
effecten. Om dat te doen, zijn andere instrumenten duidelijk meer aangewezen, namelijk de
accijnzen voor de CO2–uitstoot en de kilometerheffing voor alle andere externe effecten. Men zou
kunnen menen dat, eens deze internalisering verwezenlijkt is, deze instrumenten zouden volstaan
om de aankoopbeslissingen van voertuigen in de gewenste zin te richten. Nochtans kan dat
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betwijfeld worden. « Un véhicule est constitué d’un ensemble d’attributs dont la consommation de
carburant ne constitue qu’un élément parmi d’autres. Lorsque la réduction de la consommation a
par exemple pour contrepartie une perte de puissance, l’augmentation des avantages que le
consommateur tire d’une amélioration de la consommation doit être mise en balance avec la
diminution d’avantages liés à la perte de puissance du véhicule. » ( 131). Het is dus aangewezen te
onderzoeken welk milieuvoordeel uit de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling
kan worden gehaald, waarvan de voornaamste rol tot op heden erin bestond bij te dragen tot de
financiering van de overheid. Hier wordt enkel het geval van de personenwagens beoogd.
De verkeersbelasting (VB) en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) maken het mogelijk de
kosten te doen variëren van respectievelijk het bezit of de aankoop van een voertuig naargelang
van een of ander criterium, teneinde de aankoop van de meest performante voertuigen te
bevorderen. De milieucriteria met betrekking tot het gebruik van voertuigen betreffen het lawaai en
de uitstoot van verschillende stoffen in de atmosfeer. De ecoscore van een voertuig, zoals die door
VITO ( 132) wordt berekend, integreert deze verschillende aspecten en in principe is het dus perfect
denkbaar de VB en de BIV te berekenen op basis van dit criterium. Natuurlijk wordt de bestrijding
van het broeikaseffect terecht als prioritair beschouwd, rekening houdend met het effect van de
CO2-uitstoot op wereldvlak. Die is overigens in de ecoscore opgenomen. Maar ook andere soorten
uitstoot, in het bijzonder de deeltjes die door dieselmotoren worden uitgestoten, dienen zeker in
aanmerking te worden genomen bij de parameters van de VB en de BIV ( 133).
Dat de belastingen op voertuigen geen instrumenten zijn voor internalisering houdt in dat er a priori
geen peil is dat zij zouden moeten bereiken of geen differentiatie die zij zouden moeten uitvoeren.
Het gaat er alleen om de aankoop van voertuigen die op milieuvlak het best presteren, te
begunstigen. De aangewezen benadering is dus een modulering te overwegen die rekening houdt
met de verschillende motiveringen bij de keuze van een voertuig.
Dient de voorkeur gegeven te worden aan een modulatie van de VB of van de BIV? Het is
waarschijnlijk doeltreffender tussen te komen op het ogenblik van de aankoop van het voertuig, in
de mate waarin een milieudifferentiatie van de verkeersbelasting impliciet verdisconteerd wordt
tegen een intrestvoet die hoger is dan de marktrentevoet ( 134). Anders gezegd, de tijdshorizon van
de kopers schijnt niet langer te zijn dan enkele jaren, dus duidelijk minder dan de gemiddelde
levensduur van een voertuig.
Nochtans zijn wij niet van mening dat de toekenning van een bonus bij de aankoop van bepaalde
voertuigen vanuit milieuoogpunt gerechtvaardigd kan worden. In afdeling 3.13 wordt vermeld dat
de belasting op het vervoer de externe effecten ervan bijlange niet dekte. Er is dus geen enkele
reden om een wegvervoersactiviteit te subsidiëren, zelfs als ze de meest « milieuvriendelijke » is.
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OCDE (2008), blz. 12.
Zie www.ecoscore.be.
Nochtans dient de waarschuwing van de Administratie van Fiscale Zaken (FOD Financiën) te worden vermeld:
« Hoewel de Ecoscore rekening houdt met verschillende vervuilende en storende factoren om de
milieuvriendelijkheid van een voertuig te bepalen, is het aangewezen dat deze methodologie wordt opgenomen
in een ruimer juridisch kader alvorens deze criteria te hanteren als basis voor de berekening van belastingen,
vrijstellingen, kortingen en bijdragen van alle aard. Het zou immers, naar de belastingplichtigen toe, voor nog
meer verwarring zorgen indien de wettelijke en reglementaire bepalingen enerzijds naar de CO2-uitstootcriteria
verwijzen en anderzijds naar de Ecoscore. Om rechtszekerheid te garanderen en discriminatie te voorkomen,
dient er dus eenvormigheid gehanteerd te worden in het interne recht, uiteraard rekening houdend met de
Europese regelgeving » (Rekenhof (2009), blz. 65).
STERNER, T. (2003), blz. 235.
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3.5.

Eerder het gebruik belasten

Het staat duidelijk vast dat de belastingen de externe kosten niet dekken, vooral niet voor het
wegvervoer dat het meest vervuilend is. De voorgestelde hervorming van de belasting op
voertuigen gaat in die richting maar is onvoldoende: zij moet worden aangevuld door ook de
externe kosten te integreren in de belasting op het voertuiggebruik, zowel voor het goederen- als
voor het personenvervoer.
3.5.1. Goederenvervoer
De Afdeling is van mening dat een stijging van de belasting op motorbrandstoffen – in casu diesel
– niet het geëigende instrument is en meent dat een kilometerheffing te verkiezen is. De Afdeling
heeft overigens reeds in haar rapport « Belasting op arbeid, werkgelegenheid en
concurrentievermogen » de invoering van een dergelijke belasting voorgesteld als een van de
mogelijkheden om een vermindering van de belasting op arbeid te financieren ( 135).
De argumenten tegen een verhoging van de belasting op motorbrandstoffen zijn de volgende.

·

De belasting op motorbrandstoffen maakt het niet mogelijk een verschil te maken tussen
het verkeer tijdens piekuren en daluren. De externe kosten zijn echter duidelijk verschillend
naargelang de periode van het gebruik van het wegennet.

·

De belasting op motorbrandstoffen maakt het evenmin mogelijk rekening te houden met het
feit dat sommige atmosferische emissies afhangen van de kenmerken van het voertuig
(roetfilter, enz.).

·

De mogelijkheden tot aankoop van motorbrandstoffen in het buitenland zijn zeer groot voor
het goederenvervoer en vooral voor de doorvoer. Alle betrokken voertuigen kunnen België
doorkruisen zonder er motorbrandstof aan te kopen, terwijl zij er toch externe effecten
veroorzaken. Brengen wij daaromtrent in herinnering dat de doorvoer zonder overlading
toeneemt.

·

Omdat de mogelijkheden tot aankoop van motorbrandstof in het buitenland voor het
internationaal vervoer groter zijn, zouden de nationale vervoerders die met hen in
concurrentie zijn, zich in een ongunstige concurrentiepositie bevinden.

Omgekeerd kan een kilometerheffing niet omzeild worden: zowel het binnenlands verkeer als de
inkomende en uitgaande verkeersstromen zullen plaatsvinden. Enkel de doorvoer kan de
maatregel omzeilen, maar enkel door om het grondgebied heen te rijden, wat de externe kosten
dus verlegt. Om de invloed op het milieu van een dergelijke maatregel te maximaliseren zou het
aangewezen zijn dat zij wordt uitgevoerd in overleg met Frankrijk, Duitsland en Nederland.
De kilometerheffing veroorzaakt geen concurrentieprobleem: alle vervoerders, zowel binnen- als
buitenlandse, worden op een gelijkaardige wijze behandeld. Zij kan bovendien gedifferentieerd
worden op basis van criteria die de hoogte van de externe kosten bepalen, zoals de kenmerken
van het voertuig of de rijperiode.
De Afdeling heeft in het rapport van 2007 de buitenlandse ervaringen onderzocht. Deze geven
duidelijk aan dat een kilometerheffing technisch mogelijk is. Een van de moeilijke punten is de
keuze tussen een toepassing die tot de autosnelwegen beperkt blijft en een die tot het gehele
grondgebied wordt uitgebreid. De Afdeling pleit voor de tweede oplossing omdat de eerste een
groot risico van trafiekverschuiving naar het wegennet buiten de autosnelwegen stelt. Technisch
maken de bestaande « On Board Units » het mogelijk een dergelijke belasting in te voeren.
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Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN (2007), blz. 112 en volgende.
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3.5.2. Personenvervoer
Onder de argumenten die hierboven werden vermeld tegen een stijging van de belasting op
motorbrandstoffen voor het goederenvervoer, is het meest relevante voor het personenvervoer de
onmogelijkheid om verschillend te belasten tijdens piek- en daluren. Het concurrentieprobleem
stelt zich niet en cross border shopping is slechts beperkt.
Een kilometerheffing behoudt nochtans voordelen. Zij is immers het enige instrument dat het
mogelijk maakt rekening te houden met de technische kenmerken van het voertuig, met de
rijperiode, de plaats, enz. De belasting op motorbrandstoffen kan weliswaar rekening houden met
het feit dat dieselauto’s meer externe kosten veroorzaken maar zij noodzaakt een onderscheid te
behouden tussen private en professionele diesel om het concurrentieprobleem op te lossen en een
specifiek instrument te gebruiken om het geval te behandelen van dieselauto’s die uitgerust zijn
met een roetfilter. Omgekeerd integreert een kilometerheffing alle kenmerken van het voertuig.
De invoering van een kilometerheffing is weliswaar technisch delicaat maar de technologie
evolueert snel en zou in een vrij nabije toekomst bruikbaar moeten zijn tegen een redelijke kost.
Nederland heeft overigens de invoering van een dergelijke heffing aangekondigd tegen 2015.
Op korte termijn zou een voorlopige tussenoplossing erin bestaan de belasting op
motorbrandstoffen te verhogen met het behoud van een verschil tussen private en professionele
diesel en de problematiek van de opstoppingen te behandelen in het ruimer kader van een
mobiliteitsbeleid dat het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigt.
Om de externe kosten in stedelijke gebieden te verminderen, kunnen andere instrumenten worden
overwogen.

·

Een eerste mogelijkheid bestaat in de invoering van een stadstol. Bepaalde buitenlandse
ervaringen, zoals in Stockholm en Londen, zijn zeker positief ( 136). Tot op heden is deze
vraag slechts grondig onderzocht voor Brussel en er moet worden vastgesteld dat de
invoering van stadstol op korte termijn niet haalbaar is.

·

Er kunnen nochtans andere instrumenten worden overwogen die, tenminste voorlopig,
ertoe zouden bijdragen de externe kosten te verminderen of ze ten laste te leggen van
degenen die ze veroorzaken. De eenvoudigste is voorzeker een verhoging van het
parkeertarief in de stad. Reglementerende maatregelen, zoals de beperking van het aantal
parkeerplaatsen van ondernemingen die in de stad gevestigd zijn, kunnen er ook toe
bijdragen.
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Zie TRANSEK (2006).
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Hoofdstuk 4
De residentiële sector
De residentiële sector is het derde werkthema dat door de Afdeling gekozen werd. Zoals
uiteengezet is in hoofdstuk 1, is deze keuze ingegeven door de omvang van CO2-uitstoot van deze
sector en de evolutie ervan: voor het geheel van de residentiële en commerciële sector neemt
deze uitstoot toe, net zoals voor het vervoer, terwijl hij daalt bij de industriële sector ( 137). In zijn
laatste milieudoorlichting van België merkt de OESO trouwens op dat « ses batiments accusent
souvent une performance énergétique médiocre » ( 138).
De Afdeling heeft zich evenwel beperkt tot de « residentiële sector » met uitsluiting van de
« commerciële en institutionele sector ». Van de 21% van de totale CO2-uitstoot die toe te
schrijven is aan deze twee subsectoren, komt 77% op rekening van de residentiële sector. Voor
deze laatste sector zou de stijging van de energieprijzen, die in hoofdstuk 2 werd voorgesteld, het
reeds mogelijk moeten maken om de externe kosten die gekoppeld zijn de verwarming en de
verlichting van commerciële gebouwen te internaliseren en zo volstaan om het noodzakelijke
prijssignaal te geven. Dit is eveneens het geval voor de woongebouwen en het huishoudelijke
verbruik van energie. Er blijven echter nog een hele reeks vraagstukken omtrent de residentiële
sector die een bijzondere aandacht verdienen. Daarbij is de analyse van de doeltreffendheid van
de huidige fiscale stimulansen van bijzonder belang. Zoals we verder zullen zien, is het gebruik
van deze fiscale stimulansen sterk toegenomen net als hun budgettaire kost. De Afdeling wil ook,
zoals ze het deed voor de vervoerssector, onderzoeken in welke mate de algemene bepalingen
van de fiscaliteit positieve of negatieve signalen op het vlak van het milieu uitzenden.
De problematiek van de residentiële sector hangt, net als die van het vervoer, samen met de
keuzen die gemaakt worden op het vlak van ruimtelijke ordening. De aanmoediging van het vertrek
uit woonkernen of omgekeerd de aanmoediging van een terugkeer of van een behoud van de
woongelegenheid in woonkernen hebben evenzeer een weerslag op de vraag naar vervoer en op
de externe kosten die ze met zich meebrengt, als op die welke veroorzaakt worden door een meer
verspreide bewoning. De Afdeling heeft evenwel beslist de problematiek van de ruimtelijke
ordening op zich niet aan te snijden, aangezien die buiten haar bevoegdheden valt.
De CO2-uitstoot is vast en zeker niet het enige milieuprobleem binnen de residentiële sector, maar
rekening houdend met hoe het onderzoeksdomein van dit rapport is afgebakend, is het wel
datgene waarop we ons toeleggen. De andere milieuproblemen, zoals de afvalverwerking en de
waterhuishouding, zijn materies die volledig binnen de bevoegdheid van de gewesten vallen en de
Afdeling besloot dan ook ze niet te behandelen ( 139).
Net zoals de vorige hoofdstukken maakt dit vierde hoofdstuk een stand van zaken op van de
huidige toestand en stelt het richtsnoeren voor een hervorming voor. De stand van zaken betreft in
de eerste plaats de huidige toestand van het woningpark en zijn aandeel in de CO2-uitstoot, zowel
inzake omvang als inzake ontwikkeling. We beschrijven vervolgens de fiscale bepalingen die van
toepassing zijn en de rechtstreekse steunmaatregelen waarvan het toepassingsveld geheel of
gedeeltelijk dat van de fiscale stimulansen omvat: het is immers interessant om het
gecombineerde effect van de rechtstreekse steunmaatregelen en van de fiscale stimulansen te
onderzoeken. We besluiten dit deel met betrekking tot de vaststellingen met elementen van
beoordeling van de milieuefficiëntie van de bestaande fiscale stimulansen. Het laatste deel brengt
de hervormingsvoorstellen naar voor.
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Zie hierboven, blz. 50.
OCDE (2007), blz. 140.
Zie hierboven, blz. 50.
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1.

De huidige toestand van het woningpark en het aandeel ervan in
de CO2-uitstoot

1.1.

Toestand van het huidige woningpark

Op Belgisch niveau gaan de recentste gegevens over de toestand van het woningpark terug tot het
sociaaleconomisch onderzoek van 2001 ( 140). Daarin zijn echter helaas geen aanwijzingen
omtrent de graad van isolatie van de woningen en het energieverbruik opgenomen. We zullen ons
dan ook verder beperken tot het overnemen van de gegevens over de leeftijd van het woningpark.
Recentere onderzoeken zijn evenwel gevoerd op gewestelijk niveau en die geven aanwijzingen
omtrent het type verwarming, het energieverbruik en de isolatiegraad.
1.1.1. Het sociaaleconomisch onderzoek van 2001
Op het niveau van België als geheel zijn 34 % van de in 2001 bestaande woningen gebouwd vóór
1945 en slechts een derde van de woningen is gebouwd na 1971. Het grootste deel van het
woningpark is dus gebouwd in een periode dat thermische isolatie en energie-efficiëntie niet het
belang hadden dat ze sindsdien gekregen hebben.
Grafiek 33
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Grafiek 33 geeft dezelfde aanwijzingen per gewest. Dat de Waalse en de Brusselse woningparken
veel ouder zijn dan de Vlaamse, komt duidelijk naar voor. Het is vooral het aandeel van woningen
die vóór 1919 gebouwd zijn, dat het verschil maakt met voor Wallonië een aandeel van 28%
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Zie VANNESTE e.a. (2007).
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tegenover 16% in Brussel en 10% in Vlaanderen. Omgekeerd bedraagt het aandeel woningen dat
na 1970 is gebouwd, in Vlaanderen 41% tegenover 27% in Wallonië en 18% in Brussel.
De huidige staat van de woningen is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de leeftijd van de woning,
maar ook van de renovatiewerken. Zij bepalen de kwaliteit, het comfort en de hygiëne van de
woningen op dit moment. De normen die van toepassing zijn bij de bouw van nieuwe woningen
spelen eveneens een rol.
Wat betreft het gamma indicaties voor het comfort van de woningen, geeft het onderzoek het
percentage woningen weer die uitgerust zijn met centrale verwarming. Dat bedraagt voor het
gehele land en voor Vlaanderen 70%, terwijl het Waalse Gewest (68%) onder dat gemiddelde zit
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erboven.
1.1.2. Het onderzoek van 2005 in het Vlaamse Gewest
Van de vele resultaten van het onderzoek van 2005 in het Vlaamse Gewest ( 141) nemen we die op
welke te maken hebben met de leeftijd van de gebouwen, de verwarmingssystemen en de isolatie.
De indicatoren omtrent de leeftijd van de gebouwen bevestigen in ruime mate de aanwijzingen van
het sociaaleconomisch onderzoek van 2001, maar het onderzoek biedt nadere gegevens omtrent
de leeftijdsstructuur van de gebouwen die na 1971 zijn opgericht. Deze vertegenwoordigen globaal
genomen 44,7% van het woningpark met daarbij 17,6% dat gebouwd is tussen 1971 en 1980,
10,1% tijdens de jaren tachtig, 12,3% tijdens de jaren negentig en 4,7% na 2000. Ongeveer
driekwart van het onroerend patrimonium is dus opgericht op een moment dat de isolatie en de
energie-efficiëntie niet de belangrijkste overwegingen waren.
80% van de woningen is uitgerust met centrale verwarming en dit percentage ligt hoger voor de
woningen die betrokken worden door hun eigenaar dan voor die welke bewoond worden door een
huurder. De aanwezigheid van centrale verwarming hangt op een statistisch betekenisvolle manier
samen met de leeftijd van de woningen. Aardgas is de dominante verwarmingsbron bij de
woningen die uitgerust zijn met centrale verwarming (54%) voor huisbrandolie (34%) en elektriciteit
(8%). Het aandeel van de woningen die verwarmd worden met aardgas, is in opmars. De huizen
die verwarmd worden met kolen, dateren voornamelijk uit de periode vóór 1960 en zijn weinig
talrijk.
Tabel 25
Wijze van verwarming en leeftijd van de woningen – Vlaanderen - 2005
Huisbrandolie

Kolen

Hout

Elektriciteit

Aardgas

Vóór 1919
8,4
1919-1945
12,3
1946-1960
17,0
1961-1970
21,8
1971-1980
21,6
1981-1990
8,2
1991-2000
9,3
Na 2000
1,5
Totaal
100,0
In % van het
33,9
algemeen
totaal
Bron: HEYLEN e.a. (2007)

23,7
32,2
19,8
7,5
6,0
9,0
1,5
0,3
100,0

20,7
31,9
15,0
5,8
9,3
4,3
4,9
4,1
100,0

5,0
6,1
5,2
6,8
21,4
24,6
27,0
3,9
100,0

8,8
16,9
17,6
12,6
15,1
9,4
12,6
7,0
100,0

Butaan en
propaan
20,3
19,4
18,3
18,0
11,8
6,1
3,0
6,0
100,0

1,9

1,2

8,0

54,0

0,9
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Zie HEYLEN e.a. (2007).
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Tabel 26
Isolatie van de woningen – Vlaanderen - 2005
Isolerende
beglazing
66,4

Dakisolatie

Muurisolatie

Isolatie van
de leidingen
49,5

Ongeveer
65,0
40,5
veralgemeend
Onvolledig
17,2
7,9
10,6
17,3
Onbestaand
16,4
30,1
48,9
33,1
Totaal
100,0
100,0
100,0
100,0
(*) Het gaat hier om reflectorpanelen die achter de radiator worden geplaatst.
Bron: HEYLEN e.a. (2007)

Vloerisolatie
22,8

Reflectoren
(*)
8,7

8,2
69,0
100,0

7,1
84,1
100,0

Het onderzoek geeft eveneens interessante aanwijzingen omtrent de isolatie van de woningen.
Twee derde van de woningen is bijna volledig uitgerust met dubbele beglazing. Dakisolatie komt
het meest voor. Omgekeerd komen muur- en vloerisolatie weinig voor. Algemeen genomen is er
nog veel werk te doen op het vlak van isolatie.
1.1.3. Het onderzoek van 2006-07 in het Waalse Gewest
Een recenter onderzoek werd eveneens uitgevoerd in het Waalse Gewest: het heeft betrekking op
het jaar 2007 en is gebaseerd op een staal van 6.000 woningen, ofwel 0,39% van het totaal ( 142).
Het bevestigt dat het Waalse woningpark vrij oud is: bijna 50 % van de woningen is gebouwd voor
1945 en slechts 10% ervan is na 1990 gebouwd.
Dit heeft logischerwijs een weerslag op de kwaliteit van de woningen, die de laatste jaren wel is
verbeterd door belangrijke renovatiewerken. Volgens dit onderzoek is 77% van de woningen van
« zeer goede » of « voldoende » kwaliteit, terwijl de rest van het woningpark nood heeft aan
belangrijke renovatiewerken. In 5% van de gevallen komt dit neer op belangrijke werken of zelfs op
een herstructurering of grondige sanering. De index betreffende de gezondheid ( 143) is « zeer
goed » of « goed » voor de meerderheid van de woningen (62%), maar slecht voor 4,9% en
middelmatig voor 4,6% van de woningen. Tussen het onderzoek van 1994-95 en dat van 2007 is
het aantal woningen dat als « goed » of « zeer goed » beschouwd wordt, van 46,4% naar 62,0%
gegaan. Gelijkaardige resultaten kan men vaststellen op het vlak van de kwaliteit ( 144), maar die is
sterk verschillend van arrondissement tot arrondissement. Het onderzoek brengt ook naar voor dat
de woningen die bewoond worden door de eigenaar van betere kwaliteit zijn dan die welke
verhuurd worden.
De in het Waalse Gewest uitgevoerde studie geeft ook aanwijzingen in verband met het
energieverbruik en de verwarmingsinstallaties. 77% van de woningen is uitgerust met centrale
verwarming en huisbrandolie is de overheersende brandstof: zij is goed voor 57% van de
woningen die uitgerust zijn met centrale verwarming, tegen 38% die uitgerust zijn met een
installatie op gas en 5% op elektriciteit. Hernieuwbare energie blijft marginaal. Het aandeel van de
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Voor een samenvattende voorstelling van de resultaten, zie CARLIER e.a. (2007). De volledige resultaten van
het onderzoek zijn gepubliceerd in MINISTERE DE LA REGION WALLONNE (2007).
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De index betreffende de gezondheid wordt samengesteld op basis van volgende criteria: de verluchting in de
keuken en in de badkamer, de al dan niet aanwezigheid van vocht in de kamers, de toestand van de elektrische
installatie, de dichtheid van het dak en van de buitenmuren, de stabiliteit van de gebinten, de kwaliteit van de
opvang van het regenwater, de kwaliteit van de schoorsteen, de vlakheid en de stabiliteit van de vloeren en de
kwaliteit van het buitenschrijnwerk. Zie MINISTERE DE LA REGION WALLONNE (2007), blz. 80.
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De kwaliteitsindex is een combinatie van de indexen betreffende de gezondheid, het comfort en het milieu. De
comfortindex brengt het type verwarming, de al dan niet aanwezigheid van dubbele beglazing, de kwaliteit van
de luchtcirculatie en de thermische en akoestische isolatie in rekening, terwijl de milieu-index de hinder van
buitenaf opneemt.
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woningen die verwarmd worden met huisbrandolie is dus belangrijker in Wallonië dan in
Vlaanderen en het omgekeerde is het geval voor de woningen die met aardgas verwarmd worden.
De andere woningen zijn uitgerust met een individuele en/of verplaatsbare verwarming. Deze
woningen zijn oververtegenwoordigd in de categorieën met een laag energieverbruik, waarvan de
verklaring waarschijnlijk ligt in de kleinere afmetingen of in het feit dat ze slechts gedeeltelijk
verwarmd worden.
Tabel 27
Jaarlijks verbruik van aardgas volgens type verwarming
Waals Gewest - 2007
Individuele verwarming
Centrale verwarming
1 – 3.000 kWh
20,3%
21,4%
3.001 – 15.000 kWh
30,6%
18,3%
15.001 – 27.000 kWh
39,5%
28,1%
> 27.000 kWh
9,7%
32,3%
Totaal
100,0%
100,%
Bron: CARLIER e.a. (2007)

Tabel 28
Jaarlijks verbruik van huisbrandolie volgens type verwarming
Waals Gewest - 2007
Individuele verwarming
Centrale verwarming
< 1.000 liter
7,2%
4,7%
1.001 – 2.000 liter
53,0%
29,0%
2.001 – 3.000 liter
30,5%
41,4%
3.001 – 4.500 liter
6,7%
17,4%
> 4.500 liter
2,7%
7,5%
Totaal
100,0%
100,0%
Bron: CARLIER e.a. (2007)

Het jaarlijks verbruik ligt hoger bij de eigenaars dan bij de huurders en de studie legt een verband
tussen levensstandaard en energieverbruik: het laatste stijgt met het eerste. Men mag echter niet
uit het oog verliezen dat deze verhouding verband houdt met de omvang van de woning en het is
vooral die welke het energieverbruik bepaalt.
Voor wat betreft de gezinnen die over centrale verwarming beschikken, wijst de studie uit dat bijna
60% van de verwarmingsketels jonger is dan 15 jaar. Een kwart van de verwarmingsketels is van
recente datum (minder dan 5 jaar oud).
De isolatie van daken en muren is weinig performant. Slechts 10% van de huizen heeft isolatie van
meer dan 12 centimeter dikte, wat relatief weinig is, en minder dan 30% van de huizen heeft
buitenmuren die volledig geïsoleerd zijn. 80% van de woningen beschikt daarentegen over
isolerende beglazing, maar het aandeel van woningen daarin die helemaal zijn uitgerust met
isolerende beglazing, is niet bekend.
1.1.4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
DE CONINCK en VERBEECK (2005) hebben de gegevens van het onderzoek van 2001
geactualiseerd om een recenter (2005) panorama van het Brusselse woningpark te verkrijgen. We
beperken ons, zoals bij de twee andere gewesten, tot de meest relevante gegevens.
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Tabel 29
Relatief belang van de verschillende types verwarming
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2005
Alle woningen
Woningen met centrale
verwarming
Huisbrandolie
27,8%
34,2%
Kolen
0,8%
0,0%
Aardgas
61,6%
58,8%
Butaan/propaan
0,7%
0,4%
Elektriciteit
3,8%
2,4%
Hout
0,1%
0,0%
Warmtepomp
0,1%
0,1%
Andere en geen antwoord
5,0%
4,0%
Totaal
100,0%
100,0%
Bron: DE CONINCK en VERBEECK (2005)

Zoals in Vlaanderen is aardgas de sterkst verspreide verwarmingsbron. Dat het de andere
verwarmingsbronnen overvleugelt, kan uiteraard verklaard worden door het feit dat het gewest een
stedelijk gebied is. Men kan ook het geringe aandeel van de alternatieve energie vaststellen: op de
408.882 woningen beschikken er slechts 1.423 over een alternatieve energiebron. Hierbij is zonneenergie overheersend.
Tabel 30 geeft aan in welke mate de woningen geïsoleerd zijn.
Tabel 30
Maatregelen op vlak van isolatie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 2005
Neen
34,1%

Dubbele beglazing
Waarvan volledig
Dakisolatie
18,0%
Isolatie van de voorgevel 29,4%
Isolatie van de leidingen 19,2%
Bron: DE CONINCK en VERBEECK (2005)

Onbekend
6,4%
50,9%
55,2%
56,7%

Ja
59,4%
20,0%
31,1%
15,4%
24,1%

Het aantal personen dat niet op de hoogte is van de graad van isolatie van hun woning, is erg
groot en dat beperkt natuurlijk de draagwijdte van de resultaten. Dit is te begrijpen vanuit het hoge
aandeel van de huurders die, in een gebouw met meerdere appartementen, niet op de hoogte zijn
van de mate waarin de muren en daken geïsoleerd zijn. Slechts 60% van de woningen is uitgerust
met dubbel glas waarvan een derde volledig.
1.1.5. Wat valt er te onthouden?
Het Belgische woningpark is vrij oud: meer dan een derde van de woningen dateert van vóór 1945
en slechts een derde van na 1991. In Brussel en Wallonië zijn de woningen het oudst. De
ouderdom van het woningpark maakt de graad van isolatie afhankelijk van renovatiewerken. Dit
geldt zowel als verklaring van de huidige toestand als voor de uitvoering van energiebesparende
maatregelen in de residentiële sector. Aardgas is de overheersende verwarmingsbron in
Vlaanderen en Brussel, terwijl huisbrandolie dominant is in Wallonië, wat kan verklaard worden
door de meer verspreide bebouwing in het zuiden van het land en door de verschillende graad van
uitbouw van het aardgasnetwerk. Voor wat betreft de mate van isolatie van de woningen, is
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dubbele beglazing wijd verspreid, maar muur- en vloerisolatie zijn zeldzaam. Dakisolatie is vrij
verspreid in Vlaanderen.

1.2.

Aandeel in de CO2-uitstoot

Sinds 1990 is de CO2–uitstoot in de residentiële sector met 5% toegenomen en dit voornamelijk
door de uitbreiding van het woningpark. Het aandeel van uitstoot tengevolge van verwarming op
gas is in het geheel gestegen van 34 naar 46%, met een overeenkomstige vermindering van de
uitstoot tengevolge verwarming met vloeibare of vaste brandstof. Dat is te verklaren door de
toename van het aandeel van woningen die verwarmd worden met aardgas: zoals hiervoor werd
aangegeven, is een dergelijke evolutie vooral vastgesteld in Vlaanderen.

2.

Fiscaliteit van de woning, rechtstreekse steunmaatregelen en
milieu

2.1.

De fiscaliteit van het energieverbruik

Het belastingstelsel van de verschillende energiedragers is reeds onderzocht in hoofdstuk 2. Voor
de residentiële sector gaat het over huisbrandolie, elektriciteit en gas die alle onderworpen zijn aan
bijdrage op de energie. Er bestaat evenwel geen andere specifieke belastingheffing op
huisbrandolie (buiten de controleretributie), aardgas of elektriciteit. De belasting op de
verschillende energiebronnen is dus veel lager dan de externe kosten die ze veroorzaken. De
geringere heffing vertaalt zich echter niet noodzakelijk in lagere prijzen in vergelijking met andere
landen: dat is weliswaar het geval voor huisbrandolie, maar niet voor gas en elektriciteit.

2.2.

Onroerende fiscaliteit

BEGINSELEN
In zijn verslag van 1997 bemerkte de Hoge Raad van Financiën al met betrekking de onroerende
fiscaliteit zijn « versnippering (..) over de diverse belastingen en over de verscheidene
overheidssferen » en het « bijzondere lot dat woonhuizen beschoren is » ( 145).
De verscheidenheid aan heffingen blijft van toepassing.

·

Zonder in detail te treden, herinneren we eraan dat de verwerving van een onroerend goed
aanleiding geeft tot de betaling van registratierechten of van btw, of nog van
successierechten als het onroerend goed bij erfenis wordt verworven. De verwerving geeft
ook recht op fiscale stimulansen, waarop we later terugkomen, wanneer dit gebeurt door
middel van een lening.

·

Het bezit van een onroerend goed brengt betaling van onroerende voorheffing met inbegrip
van opcentiemen voor de plaatselijke overheden met zich mee.

·

Als het gaat om een woonhuis, komt een heffing op het kadastraal inkomen (KI) in de
personenbelasting slechts raar of zelden voor, hetzij omdat het kadastraal inkomen niet
meer in de belastbare grondslag wordt opgenomen, hetzij omdat de toegekende vrijstelling
het inkomen geheel dekt. Bovendien wordt het kadastraal inkomen niet meer in de
belastbare grondslag opgenomen wanneer de eigenaar geniet van een aftrek voor enige
woning voor de lasten van zijn hypothecaire lening. Als het gebouw wordt verhuurd, wordt
een belastbaar inkomen gevestigd ten belope van de huur verminderd met 40% indien het
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Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN (1997), blz. 2.
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gebouw verhuurd wordt aan een rechtspersoon of door de huurder wordt bestemd voor de
uitoefening van een beroepsactiviteit en op basis van 140% van het geïndexeerde KI in de
andere gevallen.

·

De verkoop van een gebouw geeft slechts aanleiding tot de belasting van meerwaarden als
die verkoop relatief snel volgt op de aankoop.

Deze verschillende belastingen kunnen bijeengebracht worden in een indicator voor de effectieve
aanslagvoet en vergeleken worden met die welke rust op andere vermogensactiva: het blijkt dan
dat de investering in een woonhuis minder belast wordt dan een risicoloze belegging op lange
termijn, terwijl de investering in een opbrengsteigendom zwaarder belast wordt (146).
Elk van deze belastingen heeft een eigen specifieke functie. In de personenbelasting zou de
belastbare grondslag moeten overeenkomen met de draagkracht en dus het geheel van de
inkomsten in rekening moeten brengen. De onroerende voorheffing moet normaal gezien de
waarde van de lokale publieke dienstverlening in rekening brengen: ze wordt dan ook vooral
geheven ten gunste van de lokale overheden. Dat verwerving in nieuwe staat onderworpen is aan
de btw, is een onderdeel van het algemeen systeem van deze belasting en de registratierechten
zijn de concretisering van een lange traditie inzake het belasten van transacties.
De verdeling van de bevoegdheden inzake onroerende fiscaliteit is enigszins uitgeklaard sinds
1997. De gewesten zijn nu volledig bevoegd voor de registratierechten en de onroerende
voorheffing, uitgezonderd het feit dat ze de kadastrale inkomens niet kunnen wijzigen, maar ze
kunnen wel de onroerende voorheffing op een andere grondslag vaststellen. De federale overheid
blijft bevoegd voor de belasting van de inkomsten en voor de fiscale stimulansen, alhoewel sinds
de staatshervorming van 2001 niets de gewesten verhindert om hun eigen fiscale stimulansen in
het leven te roepen, aangezien de huisvestingspolitiek deel uitmaakt van hun materiële
bevoegdheden.
In België bestaat er een lange traditie van fiscale stimulansen om het verwerven van eigendom te
bevorderen en deze hebben zeker bijgedragen tot het hoge percentage aan eigenaars. Een
beoordeling van de doeltreffendheid van deze fiscale stimulansen is reeds in een vorig rapport
behandeld en is dan ook niet het voorwerp van dit rapport ( 147).
De renovatiewerken genieten een verlaagd btw-tarief als het gebouw ouder is dan vijf jaar. Als een
hypothecaire lening wordt afgesloten, geniet deze op eenzelfde manier als bij de verwerving van
het gebouw van fiscale stimulansen.
BEOORDELING
Globaal genomen brengt de onroerende fiscaliteit de milieufactoren niet in rekening. Dit is op
zich normaal voor belastingen die hun eigen logica hebben. Men kan zich moeilijk inbeelden dat de
belastbare grondslag voor de btw op bouwwerken en verwerving in nieuwe staat zou geënt worden
op de milieuprestaties. Evenzo moet, afgezien van de onroerende voorheffing, de
inkomstenbelasting blijven steunen op het beginsel van de draagkracht. Het afstemmen van
inkomsten en lasten op milieucriteria kan niet de regel zijn en kan hoogstens slechts worden
opgevat als een uitzondering, als geen ander instrument mogelijk is om rekening te houden met de
milieucriteria.
De vraag stelt zich anders voor de fiscale stimulansen. Zij maken geen deel uit van het algemene
stelsel van de belasting en zijn er om de beleidsprioriteiten om te zetten. In dit kader kan men zich
wel goed indenken dat de milieudoelstelling in rekening wordt gebracht als hoofd- of als
nevendoelstelling van een ander beleid. Bovendien kan hier sprake zijn van tegenstrijdige
doelstellingen: de aanmoediging van bouwen buiten woonkernen is bijvoorbeeld niet de meest
geschikte oplossing vanuit milieustandpunt.
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Zie hiervoor VALENDUC (2003) en HOGE RAAD VAN FINANCIEN (2007).
Zie HOGE RAAD VAN FINANCIEN (2002).
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Noch het oude, noch het nieuwe systeem voor hypothecaire leningen houdt rekening met
milieufactoren bij de vaststelling van de voorwaarden voor het verkrijgen van het voordeel.
Belangrijke sommen worden dus toegekend om de eigendomsverwerving te bevorderen zonder
dat er enige bonus/malus wordt ingebracht naargelang de prestatie van het gebouw op vlak van
isolatie.
Aan deze doelstelling wordt tegemoet gekomen door bijkomende maatregelen die hierna worden
beschreven.
De keuze voor verschillende belastinginstrumenten kan verdedigd worden op basis van het
beginsel dat het ondoeltreffend kan zijn met één instrument meerdere doelstellingen na te streven.
Desalniettemin is het niet minder waar dat, onafhankelijk van de milieuefficiëntie van de specifieke
fiscale stimulansen, deze keuze de begrotingskost van de fiscale uitgaven doet oplopen en dat dit
samenspel van doelstellingen tegen een lagere kost zou kunnen worden bereikt.

2.3.

De specifieke fiscale stimulansen

2.3.1. De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven
De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven is in 2002 ingevoerd naar aanleiding
van de hervorming van de personenbelasting en heeft sindsdien talrijke veranderingen ondergaan.
Die gaan alle in dezelfde richting: ze verhogen de voordelen, door ofwel het toepassingsgebied uit
te breiden naar nieuwe soorten van uitgaven, of door het percentage van de belastingvermindering
of de grensbedragen op te trekken.
In de huidige stand van de wetgeving wordt het voordeel toegekend in de vorm van een
belastingvermindering tegen een percentage van 40% ongeacht het inkomen van de
belastingplichtige. Voor het jaar 2008 waren de uitgaven die in aanmerking kwamen, de
volgende ( 148):
-

de energie-audit
het onderhoud van de stookketel;
de vervanging van oude stookketels;
waterverwarming door middel van zonne-energie;
de plaatsing van zonnepanelen en van andere uitrusting voor geothermische energieopwekking;
plaatsing van dubbele beglazing;
isolatie van daken;
plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaten met tijdinschakeling.

De belastingvermindering wordt beperkt tot 2.770 euro per woning en per jaar. Dit bedrag wordt tot
3.600 euro verhoogd voor de uitgaven voor de installatie van zonnepanelen ( 149).
Door het herstelplan werden andere wijzigingen ingevoerd.

·

Voor de uitgaven die voor bestaande woningen gedaan worden, is het voortaan mogelijk de
belastingvermindering te spreiden over drie jaar wanneer de jaarlijkse bovengrens
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De belastingvermindering geldt voor de uitgaven in elke woning waarvan de belastingplichtige eigenaar of
huurder is. De uitgaven die in aanmerking komen als beroepskosten of voor de toekenning van
investeringsaftrek, worden uitgesloten. De werkzaamheden moeten worden verricht door een geregistreerde
aannemer.
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Zoals dat bij de personenbelasting in het algemeen het geval is, worden deze bedragen jaarlijks geïndexeerd.
De vermelde cijfers zijn van toepassing in 2009.
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·
·

overschreden wordt. Dat betekent concreet dat, op basis van de cijfers voor 2009, de
bovengrens verhoogd wordt tot 8.310 euro en tot 10.800 euro voor de installatie van
zonnepanelen wanneer het overeenkomstige belastingvoordeel over drie jaar telkens voor
een derde wordt toegekend.
De lijst van uitgaven die in aanmerking komen, wordt in 2009 en 2010 uitgebreid tot muuren vloerisolatie.
Voor dak-, muur- en vloerisolatie kan het voordeel worden omgevormd tot een
belastingkrediet indien de belastingvermindering de verschuldigde belasting overtreft.

De beschikbare statistische gegevens zijn helaas beperkt: men beschikt enkel over het bedrag
van de daadwerkelijk toegekende belastingvermindering, zonder aanwijzing over het werkelijke
bedrag van de uitgaven noch over de verdeling ervan over de verschillende hierboven vermelde
categorieën. Men kan enkel de ontwikkeling van de kost van de fiscale uitgave volgen en de
verdeling ervan over de verschillende types van huishoudens, die eigenaar zijn, achterhalen.
Tabel 31
Energiebesparende uitgaven – ontvangstenverliezen
Inkomstenjaar
2003
2004
2005
2006
Uitgaven door de eigenaar verricht
Totale belastingvermindering
40 578.9
84 300.8
94 182.7
185 938.7
(duizenden euro’s)
Aantal, in eenheden
96 762
122 926
188 551
333 414
Gemiddelde, in euro
419
686
500
558
Uitgaven door de huurder verricht
Totale belastingvermindering
2 259
(duizenden euro’s)
Aantal, in eenheden
8 244
Gemiddelde, in euro
274
Lijst van de in aanmerking komende uitgaven en belastingverminderingen
1. Vervanging van oude stookketels
15%
15%
40%
40%
1bis. Onderhoud van stookketels
NEEN
NEEN
NEEN
40%
2. Installatie van een systeem van
15%
15%
40%
40%
waterverwarming door zonneenergie
3. Zonnepanelen
15%
15%
40%
40%
3bis. Uitrusting voor geothermische
NEEN
NEEN
40%
40%
energieopwekking
4. Dubbele beglazing
40%
40%
40%
40%
5. Dakisolatie
40%
40%
40%
40%
6. Thermostatische kranen en
40%
40%
40%
40%
thermostaten met tijdinschakeling
7. Energie-audit
40%
40%
40%
40%
Maximaal niet-geïndexeerd bedrag van de belastingvermindering, per woning (*)
Uitgaven zonder rubriek 3
500
500
600/500
1 000
Rubriek 3
500
500
600/500
1 000
Idem, geïndexeerd (*)
Uitgaven zonder rubriek 3
600
610
750/620
1 280
Rubriek 3
600
610
750/620
1 280

2007(**)
371 101.9
467 241
794
4 113
13 170
312
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
2 000
2 600
2 600
3 380

(*) Voor 2005 betreft het hoogste bedrag de renovatie van bestaande woningen en het laagste bedrag de
nieuwbouw.
(**) De gegevens voor 2008 zijn voorlopig en moeten als een maximum geïnterpreteerd worden: de statistiek
die door de fiscale administratie aangeleverd werd bevat dubbeltellingen voor de bijdragen die het voorwerp
hebben uitgemaakt van een rechtzetting.
Bron: fiscale statistieken – eigen berekeningen
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Om deze ontwikkeling te interpreteren, moet evenwel rekening worden gehouden met de talrijke
wetswijzigingen die gedurende de beschouwde periode hebben plaatsgevonden. Deze worden
samengevat in het onderste luik van Tabel 31.
Het bedrag van de toegekende belastingverminderingen neemt sterk toe: het stijgt van
40 miljoen euro voor 2003 tot 185 miljoen euro voor 2006 of een toename van 358% in drie jaar,
hetgeen overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 66%. Rekening houdend met het
feit dat de uitgaven die in aanmerking komen, begrensd zijn, komt het grootste deel van de groei
voort uit de stijging van het aantal belastingplichtigen die van het belastingvoordeel gebruikmaken.
Dat aantal stijgt in drie jaar met 245% (56% gemiddelde jaarlijkse groei). Op basis van voorlopige
informatie over 2007 tekent men een stijging van 40% op van het aantal toegekende
belastingverminderingen en een verdubbeling van het totale bedrag. De verdubbeling van de
bovengrens vertaalt zich niet in een evenredige stijging van de gemiddelde belastingvermindering.
Er wordt eveneens een sterke stijging opgetekend van het aantal gebruikers in 2006, toen het
onderhoud van stookketels werd opgenomen in de lijst van uitgaven die recht geven op de
belastingvermindering. Terwijl het aantal begunstigden in 2005 met ongeveer de 66.000 steeg,
bedroeg die stijging in 2006 ongeveer 145.000.
Men merkt ook dat de huurders slechts zeer marginaal gebruik maken van deze fiscale bepaling:
dat is logisch omdat zij, afgezien van het onderhoud van stookketels, gericht is op uitgaven die in
het kader van een klassiek huurcontract ten laste van de eigenaar zijn. Het gemiddelde bedrag van
de belastingvermindering is veel lager dan dat van de eigenaars, wat bevestigt dat de verrichte
uitgaven lager zijn.
Grafiek 34 vergelijkt de verdeling van de voordelen die voortkomen uit deze fiscale uitgave met de
verdeling bij andere belastingaftrekken of –verminderingen binnen de personenbelasting ( 150).
Het is bekend dat in bijna alle gevallen de voordelen die voortspruiten uit deze fiscale uitgaven,
ongelijker verdeeld zijn dan de belastbare inkomens, omdat de uitgaven die in aanmerking komen,
in het algemeen superieure goederen betreffen. Dat is ook het geval voor de energiebesparende
uitgaven, maar in mindere mate dan voor de andere fiscale uitgaven. De verdeling van de « take
up » (het percentage huishoudens dat van de aftrek gebruik maakt) is vrij ongelijk maar de
toekenning van de belastingvermindering tegen vast tarief oefent een tamelijk herverdelend effect
uit.
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Zie bijvoorbeeld HOGE RAAD VAN FINANCIËN (2002), blz. 35 en volgende. Het onderzoek van de verdeling
van de fiscale stimulansen wordt hier gedaan op basis van de ingekohierde huishoudens.
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Grafiek 34
Verdeling van de uitgaven die recht geven op belastingvoordelen en van de belastbare inkomens 2005
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Energiebesp. uitgaven, huurder
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Huispersoneel
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De GINI-indexen meten de ongelijkheid van de verdeling en hebben een waarde die stijgt van 0 (absolute
gelijkheid) tot 1 (absolute ongelijkheid). De GINI-index die op de « take up» berekend wordt, vergelijkt de
verdeling van het aantal huishoudens dat uitgaven heeft verricht die in aanmerking komen met de verdeling
van het geheel van de belastingplichtigen, zonder rekening te houden met het bedrag van de toegekende
belastingverminderingen. De index « afgetrokken bedragen » houdt met dat laatste wel rekening.
Bron: fiscale statistieken – eigen berekeningen

De gegevensbank van het SIRe-model maakt het mogelijk bijkomend onderzoek uit te voeren naar
het profiel van de begunstigden van deze fiscale uitgave.
Grafiek 35 geeft de verdeling van de « take up » en van het gemiddelde bedrag van de
belastingvermindering per deciel van het globaal belastbaar inkomen. Zoals voor vele fiscale
uitgaven, stijgt de take up over de inkomensas. Men merkt op dat hij zeer laag blijft in de onderste
helft van de verdeling en enkel in het tiende deciel meer dan 10% bedraagt. Het gemiddelde
bedrag van de belastingvermindering gaat van enkel naar dubbel tussen het vijfde en het tiende
deciel.
Grafiek 36 geeft de verdeling van diezelfde variabelen volgens leeftijdsklasse ( 151). Het gebruik
van deze belastingvoordelen is reeds hoog bij de dertigers. Men ziet een tweede hoogtepunt voor
de take up bij de pensioenleeftijd: het zou hier kunnen gaan om uitgaven die gedaan worden voor
andere gebouwen dan het woonhuis, rekening houdend met wat men overigens weet omtrent de
leeftijdsverdeling van de eigenaars die verhuren. Voor de huishoudens van die leeftijdsklasse zijn
de toegekende belastingverminderingen echter minder groot.
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Brengen wij in herinnering dat het gaat om de leeftijd van degene die de uitgaven verricht, dus in bijna alle
gevallen de eigenaar van het gebouw, rekening houdend met het zeer geringe aantal gevallen van
belastingverminderingen die aan huurders worden toegekend.
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Grafiek 35

Belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven,
per deciel, 2006
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Grafiek 36
Belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven, per leeftijdsklasse, 2006
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De volgende twee grafieken illustreren voor 2005 en 2006 de verdeling van de
belastingverminderingen op basis van de gehanteerde steekproef. Zoals hierboven werd
aangegeven, zijn de wetswijzigingen die tussen die twee jaren plaatsvonden (a) de opname van
het onderhoud van stookketels in de lijst van uitgaven die in aanmerking komen, (b) de verhoging
van de bovengrens van de belastingvermindering en (c) de eenmaking van de bovengrenzen voor
« renovatie » en « nieuwbouw ».
Men merkt in de eerste plaats een concentratie van de belastingverminderingen rond de
bovengrens of bovengrenzen, zowel in 2005 als in 2006 ( 152). Men merkt eveneens dat de
concentratie in 2005 groter was rond de bovengrens « renovatie » dan rond de bovengrens
« nieuwbouw ». De vergelijking van de twee grafieken toont ook de verschijning in 2006 aan van
een zeer groot aantal verminderingen van een gering bedrag (minder dan 150 euro, hetzij uitgaven
van minder dan 600 euro). Het gaat hier gewis over het effect van de opname van het onderhoud
van stookketels in de lijst van uitgaven die in aanmerking komen.
Grafiek 37
Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in 2005
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De bovengrens geldt per woning en per jaar. De punten die zich boven de concentratie bevinden die met de
bovengrens overeenkomt, betreffen dus belastingplichtigen die dergelijke uitgaven voor meer dan één woning
hebben gedaan.
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Grafiek 38

Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in 2006
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2.3.2. De belastingvermindering voor passiefhuizen
Deze bepaling is sinds 2007 (aanslagjaar 2008) van toepassing. Passiefhuizen zijn huizen die
bijzonder goed geïsoleerd zijn, wat het mogelijk maakt het energieverbruik sterk te verminderen.
Om de belastingvermindering te verkrijgen, moet de eigenaar een certificaat « passiefhuis »
overmaken. De belastingplichtige moet investeren in de bouw, de verwerving in nieuwe staat of de
renovatie van een onroerend goed met het oog op de omvorming ervan tot passiefhuis.
De belastingvermindering bedraagt 600 euro (te indexeren basisbedrag) per belastbaar tijdperk en
per woning. Zij wordt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken toegekend. Voor 2009
bedraagt de belastingvermindering 830 euro.
Het aantal toegekende belastingverminderingen is onbeduidend: volgens de inlichtingen die
verzameld werden bij de beoordeling van de begrotingskost van de maatregel ter gelegenheid van
de voorbereiding van de begroting 2009, zouden er voor heel België slechts een tiental
passiefhuizen zijn. In die omstandigheden zou het buitenkanseffect waarschijnlijk zeer beperkt
moeten zijn. Het is evenwel nog iets te vroeg om over de doeltreffendheid van deze maatregel te
oordelen omdat hij investeringsprojecten betreft van een grotere omvang dan de werken die recht
geven op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.
Op basis van het onderzoek van een typegeval hebben RENARD en DI PIETRANTONIO (2009)
de meerkost onderzocht van een passiefhuis ten opzichte van een referentiehuis met eenzelfde
indeling, dat beantwoordt aan de huidige isolatienorm K55 en dat van de standaard technische
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uitrustingen voorzien is. De aanvankelijke bruto meerkost ( 153) wordt op 28.555 euro geraamd en
de totale meerkost, die rekening houdt met de vervanging van bepaalde uitrusting na 20 jaar,
wordt op 33.142 euro geraamd. Die meerkosten moeten vergeleken worden met een
oorspronkelijke prijs van 192.000 euro, wat een aanvankelijke meerkost van 15% oplevert. In het
licht daarvan bedraagt de geactualiseerde waarde van de belastingvermindering voor
passiefhuizen 7.281 euro, wat een kwart van de aanvankelijke meerkost is. Als de rechtstreekse
steunmaatregelen er worden bijgevoegd, bedraagt het totaal van de overheidssteun 64% van de
aanvankelijke meerkost.

2.4.

De rechtstreekse steunmaatregelen

Naast de fiscale stimulansen, die zonet aan bod kwamen, bestaan er rechtstreekse
steunmaatregelen die particulieren kunnen genieten die de energie-efficiëntie van hun woning
verbeteren (isolatie, verwarming, verlichting, huishoudelijke elektrische toestellen) of die een
beroep doen op hernieuwbare energie.
Rechtstreekse steunmaatregelen worden door de gewesten in de vorm van premies verleend. In
Vlaanderen spelen de netbeheerders bij de toekenning van premies evenwel een veel belangrijker
rol dan het Vlaamse Gewest. Omdat elke netbeheerder zelf beslist over de acties die hij verricht,
hangt het soort premies dat een particulier kan genieten, af van de gemeente waarin hij woont. Er
dient ook te worden vermeld dat het Vlaamse Gewest een premie heeft ingevoerd die bestemd is
voor particulieren die geen fiscale stimulansen kunnen genieten omdat zij geen belastingen
betalen. De investeringen die in aanmerking komen, zijn evenwel beperkt tot die welke in het
« Energierenovatieprogramma 2020 » als prioritair beschouwd worden, namelijk dakisolatie, de
plaatsing van glas met een hoog rendement en de installatie van een
condensatieverwarmingsketel, dat alles enkel in een bestaand gebouw.
Sommige provincies en gemeenten verlenen eveneens premies, onder meer voor de installatie
van waterverwarming op zonne-energie of de plaatsing van zonnepanelen. Deze premies worden
hier niet behandeld.
Al deze premies kunnen worden gecumuleerd met de fiscale stimulansen. In de meeste gevallen
zijn zij ook onderling cumuleerbaar.
Bijlage 6 detailleert het geheel van de gewestelijke premies die in 2009 van toepassing zijn,
afgezien van enkele Vlaamse premies van weinig belang. Voor elke premie wordt, als aanduiding
van het stimulerende karakter van de premie, het bedrag van de tussenkomst vermeld. Deze tabel
vermeldt ook of de premie van toepassing is op bestaande woningen of op nieuwbouw.
Uit deze inventaris komt naar voren dat alle uitgaven die in aanmerking komen voor de
belastingvermindering ook recht geven op een premie, met uitzondering van het onderhoud
van stookketels (in de drie gewesten) en de plaatsing van zonnepanelen (in het Vlaamse
Gewest). Dat is uiteraard een element waarmee rekening moet worden gehouden bij de
beoordeling van de milieudoeltreffendheid van de belastingverminderingen.
Anderzijds komen, wat het geheel van de premies betreft, opmerkelijke verschillen tussen de
gewesten te voorschijn. In het Vlaamse Gewest is het merendeel van de premies voorbehouden
voor bestaande woningen. In de andere gewesten worden zij vaker uitgebreid tot nieuwe
woningen. In het Waalse Gewest is dat het geval voor dertien van de twintig premies. Drie van
deze premies ( 154) zijn evenwel eerder bestemd voor de industrie en de tertiaire sector, wat de
vergelijking kan vertekenen. Wat er ook van zij, deze vaststelling is zeker niet onbelangrijk vanuit
het oogpunt van de beoordeling van de buitenkanseffecten.
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Dat wil zeggen zonder aftrek van de energiebesparingen.
Het gaat om premies voor de installatie van een warmwatergenerator met condensatie, een luchtverhitter, een
warmeluchtgenerator met condensatie, een stralingstoestel of een warmtekrachtkoppelingseenheid.
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Er zijn ook gewestelijke verschillen wat de financiële aspecten van de premies betreft. Het
voornaamste verschil heeft betrekking op de terugbetaling van een percentage van de factuur.
Terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er een beroep op doet bij een premie op twee en het
Waalse Gewest bij een op vier, is deze modaliteit volledig afwezig in Vlaanderen. Voor het overige
zijn de tussenkomsten forfaitair of staan zij in verhouding tot een fysische eenheid (oppervlakte,
vermogen, enz.). In het algemeen lijken de premies in het Vlaamse Gewest minder hoog.
Benevens de premies zijn er in de drie gewesten ook leningen mogelijk tegen nultarief. In het
kader van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), dat op nationaal vlak actief
is, kennen enkele steden en gemeenten die vooral in het Vlaamse Gewest liggen, aan hun
inwoners reeds leningen tegen verlaagd tarief (2%) of zelfs aan nultarief toe (naargelang het
inkomen) om energiebesparende werken te financieren. Het maximale bedrag van dit soort lening
mag niet meer zijn dan 10.000 euro. Bovendien worden In het Waalse Gewest leningen tegen 0%
toegekend voor een maximumbedrag van 30.000 euro en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor maximum 20.000 euro.
Vermelden wij tenslotte dat de productie van elektriciteit met behulp van zonnepanelen het
mogelijk maakt gedurende een aantal jaren groenestroomcertificaten te verkopen tegen een
gewaarborgde minimumprijs. In het geval van een kleine installatie vergelijken de parameters zich
in de drie gewesten als volgt:: 450 euro/1000 kWh in het Vlaamse Gewest gedurende 20 jaar
vanaf de indienststelling van de installatie, 455 euro/1000 kWh gedurende 15 jaar in het Waalse
Gewest en 654 euro/1000 kWh gedurende 10 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( 155).
Dat zijn elementen waarmee bij de beoordeling van de premies rekening moet worden gehouden.

3.

Milieudoeltreffendheid van de fiscale stimulansen

De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven is in enkele jaren een van de
belangrijkste fiscale uitgaven geworden onder de mogelijke aftrekken in de personenbelasting, na
de uitgaven voor het langetermijnsparen en voor onroerende goederen. Dit succes maakt een
beoordeling van de doeltreffendheid van de maatregel echter niet overbodig.
Er moet helaas worden vastgesteld dat in dit domein, zoals in andere, relevante studies veel te
zeldzaam zijn ( 156).
Het succes van deze fiscale uitgave toont een gevoeligheid van de bevolking voor de problematiek
van energiebesparing aan. Wat de passiefhuizen betreft, is de maatregel te recent om er het
succes van te beoordelen.
Het onderzoek van de bestaande bepalingen toont een probleem van samenhang, van hiërarchie
en van doelgerichtheid aan.

3.1.

Een probleem van samenhang

Het probleem van samenhang betreft het verband met de andere fiscale uitgaven met
betrekking tot onroerende goederen en met de tarifering van energie. Zoals hierboven werd
aangegeven, heeft de wetgever ervoor gekozen verschillende fiscale uitgaven te cumuleren terwijl
de doelstelling bereikt zou kunnen worden door een betere integratie ervan: de verwerving van
eigendom wordt aangemoedigd zonder rekening te houden met de energie-efficiëntie van de
woning, de externe kosten zijn weinig geïntegreerd in de prijzen van huisbrandolie, gas en
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Bron: Position de la Fédération Inter-Environnement Wallonie sur les mesures fiscales et autres incitants en
matière d’investissements économiseurs d’énergie dans les logements, juni 2009.
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Energie-Overleg Staat-Gewesten heeft nochtans een onderzoek gevoerd naar de doeltreffendheid van de
maatregel. De hieronder gemaakte analyse is onder meer geïnspireerd op het eindrapport van deze werkgroep
(« Rapport ENOVER/CONCERE » 20 oktober 2006).
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elektriciteit en vervolgens moedigt men energiebesparing aan. Deze werkwijze is waarschijnlijk
een van de duurste om de externe kosten te verminderen.
De Afdeling heeft reeds in hoofdstuk 2 een betere integratie van de externe kosten in de prijzen
van de verschillende energiedragers voorgesteld, onder meer voor de huishoudelijke verwarming.
Zelfs indien deze optie gevolgd wordt, blijft er een probleem van hiërarchie te regelen tussen de
steun voor de eigendomsverwerving en die voor energiebesparende uitgaven.

3.2.

Een probleem van hiërarchie

Een doeltreffend beleid op milieuvlak vereist dat het tarief van de steun die uit fiscale stimulansen
voortkomt – en zelfs het geheel van de overheidssteun – in overeenstemming gebracht zou
worden overeenkomstig de effecten die de overeenkomstige investeringen opleveren voor de
technische performantie van de gebouwen.
De Afdeling heeft spijtig genoeg geen totaalonderzoek kunnen voeren, omdat de nodige
deskundigheid en tijd ontbraken.
3.2.1. Energiebesparende investeringen en verbetering van de energieprestaties van gebouwen
De algemene indruk is dat de tarieven van de belastingvermindering niet in hiërarchie staan
volgens de invloed van de verschillende soorten investeringen die de energieprestatie van
gebouwen verbeteren.
Wij beschikken over verschillende studies over de hiërarchie van investeringen volgens de
verbetering van de energieprestaties die zij opleveren. RENARD (2008) maakt bijvoorbeeld voor
nieuwe gebouwen als volgt een hiërarchie op van de te ondernemen acties voor de verbetering
van de energieprestaties en dus voor de beperking van de CO2-uitstoot.
1.
Verbetering van de thermische isolatie van de mantel van het gebouw (muren, vloer, dak).
2.
Verbetering van de dichtheid van de mantel van het gebouw.
3.
Balansventilatie met warmterecuperatie gebruiken.
4.
Het rendement van de technische installaties voor verwarming en sanitair warm water
verbeteren.
5.
Systemen voor de productie van hernieuwbare energie gebruiken.
DE CONINCK en VERBEECK (2005) hebben een meer algemene hiërarchie opgesteld, die ook
van toepassing is op bestaande gebouwen. Zij steunt op meerdere punten op die van RENARD
(2008). Zo geeft zij de voorkeur aan isolatie en de dichtheid van de mantel, klasseert daaronder de
performantie van de stookketel, de versterking van de isolatie en de installatie van een
balansventilatie met warmterecuperatie en tenslotte de installatie van warmtepompen,
zonnecollectoren en zonnecellen.
De confrontatie van deze lijst, die op basis van de gespecialiseerde literatuur werd opgesteld, met
die van de uitgaven die recht geven op een belastingvermindering, brengt meerdere incoherenties
aan het licht:

·

Onder de acties die op de eerste plaats staan, vond men tot einde 2008 slechts de
dakisolatie en de plaatsing van dubbele beglazing: niets was voorzien voor de isolatie van
muren en vloeren. Deze lacune werd, op voorlopige basis, opgevuld door het herstelplan.

·

Er is niets voorzien voor de systemen van balansventilatie met warmterecuperatie.

·

De meeste van de acties die zich onderaan in het klassement bevinden, genieten
daarentegen belastingverminderingen.
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De maatregelen waarvan de milieudoeltreffendheid het hoogst is, zijn dus niet opgenomen in de
lijst van uitgaven die recht geven op belastingvermindering of werden er slechts met veel
vertraging in opgenomen.

·

Dat is het geval voor de muur- en vloerisolatie die reeds aanbevolen waren in het rapport
ENOVER/CONCERE van 2006 en die op het recente herstelplan hebben moeten wachten
om een begin van concretisering te krijgen. Welnu, 90% van de woningen werd gebouwd
vóór de invoering van normen inzake isolatie.

·

In zijn rapport noteerde de werkgroep ENOVER/CONCERE nog de balansventilatie die,
volgens de hierboven aangehaalde hiërarchie, niet wordt aangemoedigd, terwijl zij
performanter is dan een groot aantal van de fiscaal aangemoedigde maatregelen.

De recente controverse over de buitensporige steun voor zonnepanelen illustreert ook dit probleem
van hiërarchie. Volgens SPIES en BUXANT (2008), heeft thermische isolatie een rendement dat,
in termen van vermindering van CO2-uitstoot, zes maal hoger is dan dat van de plaatsing van
zonnepanelen. Welnu, indien men de rechtstreekse steun van het Gewest en de fiscale steun van
de federale overheid samentelt, worden in elk geval in het Waalse Gewest zonnepanelen zwaar
voorgetrokken. De voordelen die aan zonnepanelen worden toegekend, kunnen eventueel worden
verklaard door andere beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld doelstellingen inzake industrieel beleid.
Dit probleem van hiërarchie is nog meer betreurenswaardig omdat de wetgever de energie-audit
opgenomen heeft in de lijst van uitgaven die recht geven op belastingvermindering. Op het gebied
van de milieudoeltreffendheid is het jammer vast te stellen dat men energie-audits aanmoedigt en
dat men nadien fiscale steun verleent op een manier die niet samenhangt met de algemene
aanbevelingen van diezelfde energie-audits. Men kan zich in de volgende toestand bevinden: als
de energie-audit besluit dat muurisolatie prioritair is, kan de belastingplichtige toch kiezen voor de
plaatsing van zonepanelen zonder de muren te isoleren, zij het maar omwille van het feit dat het
belastingvoordeel ten opzichte van het geïnvesteerde bedrag dan hoger is.
Een ander probleem van hiërarchie betreft het gebrek aan differentiatie tussen nieuwbouw en
renovatie. Verschillende elementen zoals de technische verbeteringen van de laatste jaren
betreffen het isolatieniveau van de gebinten, maar de toepassing van de Richtlijn over de
energieprestatie van gebouwen houdt in dat alle nieuwbouw geacht wordt uitgerust te zijn met
performante gebinten, een goede isolatie en een goede regeling van de verwarming.
3.2.2. Het geval van het onderhoud van stookketels
Het geval van het onderhoud van stookketels is een bijzonder duidelijke illustratie van dit probleem
van hiërarchie. Terwijl zij niet als prioritair worden beschouwd in de hierboven vermelde hiërarchie,
genieten zij hetzelfde belastingvoordeel als andere acties die op milieugebied doeltreffender zijn.
De grens tussen onderhoud en herstelling is bijzonder vaag. Er bestaat geen administratieve
omzendbrief die bepaalt wat men onder « onderhoud » verstaat ( 157). Het onderhoud van een
stookketel brengt onvermijdelijk de vervanging met zich mee van defecte en/of versleten
onderdelen, wat sterk in de buurt van een herstelling komt. Welnu, het heeft geen zin de herstelling
van een oude stookketel fiscaal aan te moedigen, vooral niet wanneer men een identieke
belastingvermindering toekent voor de vervanging ervan. Dat komt erop neer een actie en het
tegenovergestelde ervan aan te moedigen, wat een verspilling van overheidsmiddelen is. De
verspilling vindt ook plaats op milieuvlak, vooral wanneer men weet dat de gemiddelde leeftijd van
de stookketels bijzonder hoog is (16,7 jaar volgens het rapport ENOVER/CONCERE).
157

Er bestaat wel een wettelijke bepaling (Koninklijk besluit van 6 januari 1978) die bepaalt wat het onderhoud van
een stookketel op huisbrandolie hoort te zijn maar er wordt nergens aan die norm gerefereerd, noch in de
belastingwetgeving, noch in de administratieve omzendbrieven.
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De aansluiting op de normen is bijzonder weinig coherent. Het onderhoud van de stookketels op
huisbrandolie is sinds geruime tijd verplicht en het onderhoud van de stookketels op gas is in
Vlaanderen sinds dit jaar verplicht. Richtlijn 2002/91/CE over de energieprestatie van gebouwen
legt aan de Lidstaten op een regelmatige inspectie van de stookketels in te voeren. Bovendien
zullen in geval van schade, het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen weigeren te
vergoeden zonder bewijs van het onderhoud van de stookketel. De wetgever is er dus toe
gekomen de huishoudens aan te moedigen iets te doen wat (omzeggens) verplicht is, wat in
wezen onlogisch is.
De verspilling van overheidsmiddelen is dus vanzelfsprekend. Er zijn geen voldoende precieze
statistische gegevens over de omvang ervan maar de beschikbare statistische gegevens
bevestigen in 2006 de verschijning van een aanzienlijk aantal belastingverminderingen van een
gering bedrag.
Bij die verspilling voegt zich het risico dat het belastingvoordeel ten minste gedeeltelijk ingepalmd
wordt door de dienstverlener in de vorm van een prijsverhoging exclusief belasting. Dit risico is vrij
waarschijnlijk in een sector waar een gebrek aan arbeidskrachten is. De sterkste prijsstijging,
zowel nominaal als reëel, had precies plaats in 2006, toen het belastingvoordeel werd ingevoerd.
Over de zeven jaren die de toekenning van het belastingvoordeel voorafgingen, bedroeg de
gemiddelde jaarlijkse stijging 1,9%; wat minder is dan de inflatie (2%). In 2006 stegen de prijzen
met 4,8%, wat overeenkomt met een reële stijging van 3% ten opzichte van de inflatie van het jaar
zelf en met 2% ten opzichte van de inflatie van het voorgaande jaar ( 158).
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In Grafiek 39 hebben we de inflatie van het voorgaande jaar opgenomen,. De analyse van de maandreeks toont
immers een prijsstijging aan in januari van elk jaar, wat logischerwijze de aanpassing moet zijn aan de inflatie
van het voorgaande jaar.
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Grafiek 39
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3.2.3. Het geval van de passiefhuizen
In een passiefhuis investeren is, in tegenstelling tot het geval van het onderhoud van een
stookketel, een voorbeeld van een investering die een zeer groot effect heeft op de
energieprestatie van de woning. RENARD en DI PIETRANTONIO (2009) hebben de rendabiliteit
van een dergelijke investering vóór en na overheidssteun onderzocht. Op basis van een scenario
betreffende de ontwikkeling van de energieprijzen dat overgenomen is uit de vooruitzichten van de
Europese Commissie, besluiten zij eerst dat, over een periode van 40 jaar, de vermindering van
het energieverbruik de meerkost voor de omvorming tot passiefhuis meer dan compenseert: op
lange termijn is de investering dus rendabel vóór overheidssteun. De overheidssteunmaatregelen,
met inbegrip van de specifieke fiscale stimulans, doen de interne rendementsgraad stijgen van 6,4
tot 8,7. Deze resultaten worden natuurlijk beïnvloed door de energieprijzen: hoe meer zij stijgen,
hoe hoger de interne rendementsgraad van de investering vóór overheidssteun zal zijn. De auteurs
vermelden dat die positief is zelfs in het grensgeval van een stabilisatie van de energieprijzen over
de volgende veertig jaar.
Uit dat onderzoek kunnen twee tegengestelde besluiten worden getrokken:

·

Door de investering in een passiefhuis aan te moedigen heeft de wetgever enerzijds wel
degelijk een investering gekozen die een aanzienlijk effect heeft op de verbetering van de
energieprestatie.

·

Maar anderzijds is de private rendabiliteit (zonder overheidssteun) van deze investering op
lange termijn in feite dusdanig dat zij geen aanmoediging nodig heeft: zij is op zichzelf
rendabel, enkel al op basis van de besparingen die op de energiefactuur verwezenlijkt
worden.
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3.3.

Een probleem van doelgerichtheid

De analyses die zonet werden gemaakt, tonen duidelijk de noodzaak aan van een betere
doelgerichtheid van de steunmaatregelen. Twee toestanden zouden vermeden moeten worden.
De eerste betreft uitgaven waarvan het effect op de verbetering van de energieprestatie van de
woningen marginaal is. In dergelijke omstandigheden is de reden van een
overheidssteunmaatregel niet aangetoond.
Maar aan de andere kant van de schaal is er evenmin een reden voor een
overheidssteunmaatregel die de rendabiliteit van een investering doet toenemen die reeds zonder
overheidssteun rendabel is, zelfs indien er een zeer duidelijk effect is van verbetering van de
energieprestatie. Het is juist dat effect wat de investering op zichzelf rendabel maakt. In dergelijke
gevallen zouden de overheden hun inspanningen moeten concentreren op informatiecampagnes
en op de toekenning van leningfaciliteiten voor de huishoudens met lage inkomens om zulke
energiebesparende investeringen voor hen toegankelijker te maken.
Steunmaatregelen zouden bijgevolg moeten gericht worden op investeringen die de volgende
kenmerken cumuleren:

·

een aanzienlijke verbetering van de energieprestatie van de woningen opleveren,

·

niet rendabel zijn zonder overheidssteun door enkel het effect van de verbetering van de
energieprestatie,

·

sociaal rendabel zijn, rekening houdend met het effect van de investering in termen, van
vermindering van de externe kosten.

4.

Hervormingsvoorstellen

De hier geformuleerde hervormingsvoorstellen zijn verbonden met die welke werden gedaan
inzake belasting op energie. De Afdeling is van mening dat eerst de externe kosten geïntegreerd
moeten worden in de belasting op de verschillende energiedragers, en dat aan de
ongewenste effecten op de inkomensverdeling via forfaitaire tussenkomsten (dus niet gebonden
aan het energieverbruik) tegemoet moet worden gekomen. Door de externe kosten in de prijzen op
te nemen, geeft de fiscaliteit reeds een gepast teken aan de belastingplichtige om zijn
energieverbruik te verminderen. De stimuleringsmaatregelen vervolledigen dan deze oriëntatie. De
opname van externe kosten zoals in hoofdstuk 2 werd voorgesteld, heeft belangrijke gevolgen voor
de geschiktheid van stimuleringsmaatregelen: door de energieprijzen te verhogen, verhoogt zij de
private rendabiliteit van energiebesparende uitgaven en investeringen en vermindert zij dus
de noodzaak van overheidssteun.
Zoals dat het geval is voor de hervormingsvoorstellen voor het vervoer, vormen de hieronder
geformuleerde een geheel.

4.1.

De normen en het fiscale instrument op elkaar laten aansluiten

4.1.1. Voortzetting van het normenbeleid voor nieuwe gebouwen
Nieuwe gebouwen moeten beantwoorden aan isolatienormen die door de gewesten worden
uitgevaardigd. Die normen moeten conform de Richtlijn 2002/91/EG betreffende de
energieprestatie van gebouwen zijn, die minimumeisen daaromtrent vaststelt voor nieuwe
gebouwen en voor de renovatie van gebouwen van meer dan 1.000 m². Deze richtlijn maakt ook
het energieprestatiecertificaat verplicht voor de bouw, de verkoop of de verhuur en legt de
invoering van een keuring van verwarmingsketels en airconditioningsystemen op.
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In haar recente beoordeling van het Belgische milieubeleid merkt de OESO op dat de drie
gewesten in de gewenste richting gaan: « Il s’agit là d’un domaine essentiel pour la Belgique, car
ses bâtiments accusent souvent une performance énergétique médiocre » (159).
De Afdeling is van mening dat deze beleidsoriëntatie voor nieuwbouw en belangrijke
renovatiewerken voortgezet moet worden. Deze normen leggen een ondergrens vast, wat hun een
zekere statische doeltreffendheid verleent. De in hoofdstuk 2 voorgestelde opname van externe
kosten voegt er een dynamische doeltreffendheid aan toe omdat zij een prijssignaal tot bijkomende
energiebesparingen invoert.
Deze policy mix die normen en opname van externe kosten combineert, kan slechts correct
werken indien de toepassing van de normen gecontroleerd wordt en het prijssignaal algemeen is.
Wat dat tweede punt betreft, heeft de Afdeling aangegeven dat de compensaties voor lage
inkomens het prijssignaal niet teniet mogen doen: enkel het niveaueffect op de energiefactuur
wordt gecompenseerd, het marge-effect blijft behouden. Wat het eerste punt betreft, stipte de
OESO (2007) een onvoldoende naleving van de normen aan, wat verbeterd zou moeten worden.
4.1.2. Het energieprestatiecertificaat en de energie-audit: fundamentele informatiebronnen
Sinds januari 2009 moet elk gebouw bij verkoop of verhuring theoretisch een
energieprestatiecertificaat ( 160) bezitten. Dit officiële document toont aan wat de
energieprestatie van het gebouw is en geeft het een label van A (zeer goede prestatie) tot E (zeer
slechte prestatie).
Dit certificaat moet worden onderscheiden van de energie-audit, waarvoor hierboven werd
vermeld dat de opmaak ervan recht geeft op gewestelijke premies en op belastingverminderingen
voor energiebesparende uitgaven ( 161). Deze audit is veel vollediger dan het
energieprestatiecertificaat omdat hij een rapport opstelt dat onder meer de uit te voeren werken
opsomt, de volgorde waarin zij moeten worden uitgevoerd, de kosten ervan en de verwachte
energiebesparingen. De auditeur gebruikt daarvoor een computerprogramma dat in de drie
gewesten hetzelfde is.
De Afdeling stelt voor het energieprestatiecertificaat en de energie-audit verplicht te maken
voor alle onroerende transacties op de secundaire markt. Concreet zullen bij de verkoop van
een gebouw een energieprestatiecertificaat en een energie-auditrapport moeten worden opgesteld
en aangehecht bij het verkoopcontract. Omdat de verkopen bij een notaris gebeuren; is het
bijzonder eenvoudig na te gaan of aan deze verplichting is voldaan ( 162).
Deze maatregelen zullen belangrijke, en zelfs fundamentele, gevolgen hebben inzake
informatieverspreiding.

·

Vermits de energieprestatie van de te koop gestelde gebouwen gekend is, zou dat moeten
leiden tot een korting op de markt voor gebouwen met een zwakke energieprestatie, wat de
eigenaars ertoe zou aanzetten werken uit te voeren die de prestatie verbeteren om hun
goed rendabeler te maken.
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Zie OCDE (2007), blz. 140.
De uitvoeringstermijnen van deze norm verschillen naargelang van de gewesten. In Vlaanderen is zij sinds
2008 van toepassing voor alle verkochte of verhuurde privé-gebouwen. In Wallonië wordt voorzien het
energieprestatiecertificaat voor de verkoop van eengezinswoningen vanaf juni 2010 in te voeren. In het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorzien het energieprestatiecertificaat in 2010 in te voeren voor de
verkoop of verhuur van gebouwen.
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De gemiddelde kost van een audit schommelt tussen 500 en 1.000 euro btw inbegrepen, waarbij het
voornaamste criterium de complexiteit van de woning is. Rekening houdend met de belastingaftrek en met de
premie, wordt de audit in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 100%
gesubsidieerd indien hij niet meer dan 600 euro kost.

162

Er zou aan de notaris alleen worden gevraagd na te gaan of het energieprestatiecertificaat en de energie-audit
in de vereiste vorm werden opgesteld, zoals er bij de oprichting van een vennootschap aan de notaris wordt
gevraagd na te gaan of het financiële plan gerealiseerd werd.
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·

Omdat de energie-audit de contractsluitende partijen informeert over de uit te voeren
werken om de energieprestatie te verbeteren, stelt hij hun in staat de kosten van die
werken te ramen. Het certificaat en de audit maken het in feite mogelijk de
contractsluitende partijen correct te informeren, wat meer objectiviteit zal verlenen aan de
korting voor goederen met een zwakke energieprestatie.

·

Vermits de energie-audit immers een orde van voorrang bevat voor de uit te voeren
werken, maakt hij het mogelijk de fiscale en rechtstreekse steunmaatregelen te
hiërarchiseren naargelang de energieprestatie van de woning.

De opstelling van het energieprestatiecertificaat zou ook vereist moeten zijn voor de
huurcontracten, teneinde ook de verhuurde gebouwen te betrekken en te verzekeren dat de
hierboven beschreven positieve gevolgen voor de koopmarkt ook voor de huurmarkt gelden.
Omdat het huurcontract geregistreerd moet worden, zal het voor de administratie gemakkelijk zijn
na te gaan of het energieprestatiecertificaat bijgevoegd werd. De opstelling van de energie-audit is
niet nodig vermits de meeste energiebesparende investeringen enkel onder de
verantwoordelijkheid van de verhuurder vallen.
Het is aangewezen ervoor te waken dat deze nieuwe reglementering door de auditeurs niet wordt
aangegrepen om de prijs ervan te verhogen. Een concurrentiële markt en een voldoende aanbod
zouden het mogelijk maken die toestand te vermijden.
Deze normen versterken het effect van de opname van de externe kosten: bij de invoering van een
prijssignaal voor energieverbruik voegt zich een actie van de overheden om op de
onroerendgoedmarkt een betere informatieverspreiding te verzekeren over de energieprestatie van
woningen en de te ondernemen acties om die te verbeteren. Eens de informatie beschikbaar is,
moet die logischerwijze een weerslag hebben op de transactieprijzen en aan de kopers, verkopers,
huurders en verhuurders een nieuw prijssignaal geven ten gunste van de opname van de externe
kosten.
Deze voorstellen hebben geen betrekking op de sociale huisvesting waarvoor er geen markt is als
voor de private huisvesting. Op dat domein, dat onder de gewestelijke bevoegdheid valt, zijn
normen en financiering het meest geschikte instrument.
4.1.3. De stimuleringsmaatregelen richten op de renovatie van bestaande woningen
Omdat de Afdeling ervoor gekozen heeft de voorkeur te geven aan normering voor nieuwe
gebouwen, beveelt zij logischerwijze aan enkel fiscale stimulansen toe te kennen voor de renovatie
van bestaande gebouwen. Zoals hierboven werd vermeld, is er geen reden om in geval van
nieuwbouw een belastingvoordeel te geven voor uitrusting die door de normen wordt opgelegd,
zoals dubbele beglazing of thermostatische kranen.

4.2.

Moet het basisstelsel van de woningfiscaliteit worden gemoduleerd?

Zoals hierboven werd aangegeven, volgen de verschillende elementen van de onroerende
fiscaliteit hun eigen logica. In het licht van de verantwoordelijkheid van de residentiële sector voor
de CO2-uitstoot kan men geneigd zijn in het algemene stelsel van de onroerende fiscaliteit
bepalingen van het type « bonus/malus » in te voeren die de integratie van de externe kosten op
het oog hebben.
De geschiktheid van een dergelijke modulatie moet beoordeeld worden rekening houdend
met de hervormingen die reeds werden voorgesteld: integratie van de externe kosten in de
prijzen en informatieverspreiding voor de markt over de energieprestatie van gebouwen. Het
voorgestelde pakket mag niet leiden tot een vermenigvuldiging van mogelijkheden om met de
externe kosten rekening te houden tot op het punt van de invoering van dubbele belastingen.
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Wat de belasting op onroerende inkomsten betreft, is de Afdeling van mening dat het beginsel van
de draagkracht behouden moet blijven en dat het bijgevolg niet aangewezen is de inkomsten of
de lasten te moduleren naargelang de energetische doeltreffendheid van de gebouwen. Een
dergelijke modulatie zou ten eerste tot een verwarring van doelstellingen leiden: in een
samenhangend belastingstelsel moeten de toepassingswijzen van de bepaling van de belastbare
grondslag de horizontale billijkheid als eerste, zoniet als enige, doelstelling hebben. Bovendien zou
een dergelijke modulatie onvermijdelijk van toepassing zijn op het bestaande woningpark en zou
zij, tenzij zij in de tijd vertraagd van kracht wordt, personen straffen die niet de tijd hebben gehad
om de noodzakelijke verbeteringswerken uit te voeren.
Een modulatie van de onroerende voorheffing is een bijzonder delicate optie. De tarieven
vallen onder de bevoegdheid van de gewesten en de plaatselijke overheden. Wat de belastbare
grondslag betreft, is de Afdeling van mening dat het niet aangewezen is in een stelsel dat
vertekend is door de verouderde belastbare grondslagen, rekening proberen te houden met de
milieukosten. In het kader van een herziening van de belastbare grondslagen zou meer gewicht
geven aan de elementen die de energie-efficiëntie van een woning bepalen, neerkomen op de
invoering van een derde prijssignaal. In afwachting van een dergelijke herziening is het bijzonder
aangewezen te vermijden dat investeringen die de energieprestaties verbeteren, neerkomen
op een verhoging van het kadastraal inkomen.
Een andere mogelijkheid zou erin bestaan een modulatie van de registratierechten in te voeren
naargelang de energieprestaties. Vermits zij een belasting op de aankoop van een bestaand goed
zijn, is de Afdeling geen voorstander van deze optie. Een dergelijke maatregel zou bovenop de
effecten van de energieprestatiecertificaten en de vereisten van de energie-audit komen, welke
logischerwijze tot gevolg zullen hebben de waarde van slecht geïsoleerde of energieverslindende
woningen te verminderen en de waarde van goed geïsoleerde woningen te verhogen.
Wat de fiscale stimulansen met betrekking tot hypothecaire leningen betreft, heeft de Afdeling
hierboven reeds voorgesteld ze afhankelijk te maken van de opstelling van een energie-audit. Men
kan een bonus op basis van die audit overwegen indien de investeringen die op milieuvlak het
meest doeltreffend zijn, worden uitgevoerd. De Afdeling verwerpt nochtans deze optie en geeft er
de voorkeur aan dit probleem te regelen via nieuwe wijzen van toekenning van de specifieke
fiscale stimulansen.

4.3.

De specifieke fiscale stimulansen herzien en ze beperken tot renovatiewerken

Eens aangenomen is dat enkel werken aan bestaande woningen eventueel fiscale stimulansen
kunnen genieten om de energieprestaties ervan te verhogen, dient men de voorwaarden te
bepalen die deze stimulansen moeten vervullen om zowel effectief te zijn op milieugebied en
efficiënt inzake gebruik van begrotingsmiddelen.
De Afdeling gaat uit van het beginsel dat fiscale stimulansen slechts verantwoord zijn in de
mate dat zij aanleiding geven tot uitgaven die vanuit collectief oogpunt gewenst zijn maar
die zonder de stimulansen niet gedaan zouden geweest zijn.
4.3.1. Laat ons uitgaan van de veronderstelling van volledige informatie en individuele
rationaliteit…
In een theoretisch kader waar de huishoudens worden verondersteld goed geïnformeerd te zijn en
zich als « homo economicus » te gedragen bij het maken van hun financiële berekeningen, komt
dat erop neer dat de stimulansen waarvan sprake de huishoudens ertoe moeten aanzetten in hun
beslissingen rekening te houden met het externe effect dat de prijs van koolstof is waardoor de
investering in kwestie een rendabiliteit oplevert die de uitgave verantwoordt.
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De Afdeling heeft in hoofdstuk 2 aanbevolen deze prijs van koolstof te integreren in de accijnzen
op verwarmingsbrandstoffen en op elektriciteit. Eens deze integratie verwezenlijkt is, zullen de
stimulansen theoretisch overbodig worden. Tot dan zouden eventuele stimulansen logischerwijze
ontworpen moeten worden volgens de invloed van de verschillende investeringen op de CO2uitstoot. Fundamenteel gaat het erom de private kosten van een ton vermeden CO2 te
verminderen. Dit gezegd zijnde, hoeven deze eventuele stimulansen niet noodzakelijk het gehele
gamma van wenselijke investeringen te dekken. Omdat de begrotingsmiddelen beperkt zijn, zullen
de stimulansen slechts betrekking kunnen hebben op niet-rendabele investeringen want de andere
behoeven geen bijkomende steun: zoals hierboven vermeld werd, is het aangewezen de
toekenning van stimulansen te beperken tot die gevallen waar het gebrek aan private rendabiliteit
van investeringen die vanuit collectief oogpunt « rendabel » zijn, moet worden opgevangen.
Welke zijn concreet de rendabele en onrendabele investeringen? DE CONINCK en VERBEECK
(2005) hebben op wetenschappelijke wijze de invloed onderzocht van de verschillende
energiebesparende investeringen in de residentiële sector en zij hebben voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een economische beoordeling gemaakt. De auteurs hebben de volgende
gevallen onderzocht: een rijhuis, een herenhuis een klein en een groot appartementsgebouw.
Algemeen komen zij tot het besluit dat wat renovatie betreft - maar dat geldt ook voor nieuwbouw
– de volgende investeringen zowel zonder overheidssteun rendabel zijn alsook verantwoord zijn
vanuit energetisch oogpunt op basis van de bespaarde primaire energie. Het gaat, in orde van
voorrang, om ( 163):

·

de plaatsing van enerzijds een voldoende isolatie die min of meer gelijkmatig verdeeld is
over alle niet-doorzichtige delen (hetzij ongeveer 15 cm in het dak, 6-10 cm in de gevel en
in de vloeren) en van anderzijds ramen met lage-emissieglas en thermisch verbeterde
profielen. Het doel is, in het kader van deze renovaties, uit te komen op een
isolatiecoëfficiënt van de orde van grootte van K40;

·

een goede luchtdichtheid en een performante verwarmingsketel.

De volgende investeringen zijn daarentegen zonder overheidssteun niet rendabel terwijl zij
verantwoord zijn vanuit energetisch oogpunt:

·

de verbetering van
warmteterugwinning;

isolatie

en

de

installatie

van

een

balansventilatie

·

de installatie van een warmtepomp, van zonnecollectoren of van PV-cellen.

met

Het besluit dat zich logischerwijze opdringt, is dat enkel laatstgenoemde investeringen
ondersteund moeten worden en de steunmaatregelen te ontwerpen rekening houdend met de
bestaande gewestpremies.
4.3.2. Bij onvolledige informatie: informeren en niet compenseren via steunmaatregelen
De redenering die voorafgaat steunt op de veronderstelling van volledige informatie en van een
rationeel financieel gedrag van de huishoudens. Sommige studies stellen de geldigheid van die
benadering in vraag.
De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling FRDO (2003) heeft zich in een kaderadvies
gebogen over de hindernissen voor de invoering van economisch rendabele maatregelen ter
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (« no regret »-maatregelen) (FRDO (2003)).
Voor wat de huishoudens betreft, stelt het advies onder meer dat het culturele kader gunstig is
voor een hoog energieverbruik: « Energieverbruik wordt beschouwd als een teken van rijkdom,
groei, welzijn, comfort en sociale vooruitgang. Bij een vermindering van het energieverbruik legt
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Voor de technische details, zie blz. 84-85 van de studie.
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men al te vaak een verband met beperking, schaarste en zelfs armoede » ( 164). Er wordt ook een
andere belangrijke verklaring naar voren geschoven: onvoldoende informatie. « Gebrekkige of
foute informatie over de energieproblematiek en in het bijzonder over de no regret maatregelen,
kan tot gevolg hebben dat men veel te onzeker is over een investering in rationeel energieverbruik
en dat men daardoor ontmoedigd wordt om te investeren. » ( 165).
WALLENBORN e.a. (2006) zijn, wat hen betreft, van mening: « Algemeen genomen bestaat er niet
echt ÉÉN logica voor energiegebruik of ÉÉN logica voor energiebesparing. De logica's worden
eerder duidelijk per sector huishoudelijke activiteit: verlichting, verwarming, eten bereiden, de was
doen... In elk van deze sectoren maken de mensen keuzes en nemen ze gedragspatronen aan in
functie van criteria en dwangmatigheden, waarbij energie besparen of financiële besparingen
realiseren vaak minder doorslaggevend zijn dan andere persoonlijke criteria. » ( 166). En deze
auteurs besluiten: « Vanuit het oogpunt van de gezinnen wordt de energie bedeeld in een reeks
gebaren die niet bedoeld zijn om energie te besparen, maar om een pakket diensten te leveren. Dit
dienstenpakket is niet uniform: het wordt over het algemeen niet begrepen in de categorie van de
energie (tenzij men de mensen ondervraagt). Bepaalde gezinnen hebben de gewoonte
aangenomen (onder andere via de opvoeding) om op te letten bij bepaalde aanwendingen, maar
over de praktijken die energie verbruiken wordt door iedereen verschillend gedacht. Natuurlijk
weten de gezinnen wel dat energie een prijskaartje heeft en dat het energieverbruik een
milieuprobleem is. Maar "energie" is een abstract begrip omdat het niet gemakkelijk geassocieerd
wordt met de vele daden die mensen stellen en die energieverbruik meebrengen » ( 167).
Is het verantwoord fiscale stimulansen toe te kennen aangezien de veronderstellingen van
financiële rationaliteit en volledige informatie niet vervuld zijn?
Het is niet de rol van de overheid enkel het gebrek aan financiële rationaliteit te financieren. De
Afdeling heeft integendeel voor de responsabilisering gekozen door voor te stellen de externe
kosten te integreren in de prijzen van de verschillende energiedragers.
Aangezien de marktdeelnemers geen volledige informatie hebben zou men kunnen stellen dat
stimulansen verantwoord zouden zijn om reden van sensibilisatie en informatie van de
huishoudens of zo goed als het kan de hinderpalen te compenseren die de huishoudens beletten
bepaalde investeringen te doen, zelfs als zij rendabel zijn. Nochtans verplaatsten informatie en
sensibilisatie met stimulerende maatregelen tot op een zeker punt het probleem slechts, omdat
men dan ertoe moet komen de stimulansen bekend te maken ( 168). De Afdeling is van mening
dat de informatie moet worden verbeterd en onvolledige informatie niet te compenseren
door fiscale steunmaatregelen. Concreet is het duidelijk te verkiezen deze hinderpalen weg te
nemen met andere instrumenten die terzelfder tijd doeltreffender en minder duur zouden zijn. De
door de Afdeling geformuleerde voorstellen gaan reeds in die richting, onder meer via de
verplichting tot opstelling van energieprestatiecertificaten en de uitvoering van energie-audits.
Sensibilisatiecampagnes die alle publiciteitstechnieken zouden gebruiken of de creatie van
« energieloketten »bij de overheidsinstellingen ( 169) zijn duidelijk te verkiezen boven fiscale
steunmaatregelen.
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FRDO (2003), blz. 10.
Ibid., blz. 11.
WALLENBORN e. a. (2006), Samenvatting, blz. 7.
Ibid., blz. 10.
Volgens een verslag van een onderzoek van InSites Consulting dat voor ING België werd gemaakt, « heeft de
helft van de Belgen geen weet van de belastingvoordelen » (artikel op 11/8/2009 op internet gepubliceerd op de
site http://www.lalibre.be).
Deze energieloketten zouden eveneens kunnen worden gebruikt om de programma’s van financiële
compensatie te beheren die door de Afdeling in hoofdstuk 2 voor de huishoudens met lage inkomens worden
voorgesteld.
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4.3.3. Welke prioriteiten op milieuvlak?
Zoals hierboven vermeld, is de Afdeling van mening dat de prioriteiten moeten worden vastgelegd
op basis van de milieudoeltreffendheid. Het zou iets anders zijn dergelijke stimulansen niet te
gebruiken om de energieprestatie van woningen te verbeteren maar om bepaalde technologieën in
opmars of bepaalde activiteitssectoren te ondersteunen. De Afdeling is van mening dat verwarring
tussen milieu- en industriële doelstellingen afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de
milieufiscaliteit.
Concreet beveelt de Afdeling aan het voordeel van fiscale stimulansen ondergeschikt te
maken aan de naleving van de prioriteitenvolgorde die door een energie-audit worden
aanbevolen. Het voordeel van de stimulansen laten afhangen van de naleving van de besluiten
van een audit levert ten minste vier belangrijke voordelen op.

·

Ten eerste vullen de audits in hoge mate het gebrek aan informatie op dat, zoals wij gezien
hebben, een hinderpaal voor investeringen is.

·

Ten tweede maakt de voorafgaande audit, indien hij adequaat gebruikt wordt door de
fiscale administratie, het mogelijk erover te waken dat deze investeringen in een bepaalde
volgorde worden verricht, te beginnen met de meest rendabele.

·

Ten derde is het een manier om zich ervan te vergewissen dat de verrichte investeringen
het meest geschikt zijn voor de betrokken woning. De energie-audit maakt het bovendien
mogelijk op een doeltreffende wijze rekening te houden met de aanverwante problemen,
zoals die van de koudebruggen.

·

Ten slotte is het mogelijk de toepassingswijzen van de stimulansen te verbinden met de
gegevens die door de audits verstrekt worden, in het bijzonder met de verwachte
energiebesparingen van de verschillende aanbevolen investeringen. Deze besparingen
worden op een nauwkeurige en door het computerprogramma gestandaardiseerde basis
berekend. Dit programma zou overigens kunnen worden aangepast teneinde het
energieverbruik en de besparingen die met de aanbevelingen overeenkomen ook in termen
van CO2 te vermelden (170).

Stimulansen die zich aldus op de audits baseren zouden dan een maximale milieudoeltreffendheid
hebben.
4.3.4. Fiscale stimulansen en financieringsbeperkingen
Er dient voor de huishoudens met een laag inkomen ook rekening te worden gehouden met de
financieringsbeperkingen. Deze huishoudens kunnen immers worden geconfronteerd met de
moeilijkheid om investeringen te financieren die rendabel zijn door de energiebesparing die zij
opleveren. In dat geval is er een rechtvaardiging voor overheidssteun, maar zijn de meest
geschikte instrumenten niet noodzakelijk de fiscale. Meer geschikt zijn dan instrumenten als
betalingsfaciliteiten of het stelsel van de derde betaler.
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Deze suggestie werd reeds gemaakt. Zie BARTIAUX, F., e. a. (2006) en LESAGE, O., e. a. (2007), blz. 13.

169

Bijlage 1 Beschrijving van de fiscale stimulansen in de Europese
landen

1.

De fiscale stimulansen voor ondernemingsinvesteringen

1.1

Bedrijfsvoertuigen

Frankrijk heeft een modulatie van de belasting op de bedrijfsvoertuigen naargelang de CO2-uitstoot
ingevoerd.
In het Verenigd Koninkrijk werd de fiscaliteit van de bedrijfswagens in 2002 hervormd. Zij is thans
gebaseerd op de CO2-uitstoot, waarbij aldus de opbouw van een « schoner » bedrijfswagenpark
aangemoedigd wordt. De behandeling van de fiscale afschrijvingen van bedrijfswagens zal het
voorwerp uitmaken van een nieuwe hervorming die in april 2009 van kracht zal worden.

·

voor de auto’s met een uitstoot van meer dan 160g/km zal de jaarlijkse afschrijvingsdotatie
worden verminderd tot 10%;

·

voor de auto’s met een uitstoot van ten hoogste 160g/km zal een jaarlijkse
afschrijvingsdotatie van 20% kunnen worden toegepast;

100% afschrijving gedurende het eerste jaar wordt reeds toegestaan voor auto’s met zeer
lage CO2-uitstoot. De maatregel, die oorspronkelijk voorzien was tot 31 maart 2008, werd
verlengd tot 31 maart 2013, met een CO2-uitstootgrens die neerwaarts werd herzien en
sindsdien vastgelegd werd op 110 g/km.
Het Engelse belastingstelsel maakt het ook mogelijk gedurende het eerste jaar uitzonderlijke
afschrijvingen te verrichten voor uitgaven voor gastankstations.

·

1.2

Andere

1.2.1. Luxemburg
De Luxemburgse ondernemingen kunnen een specifieke dotatie genieten voor afschrijvingen op
elke investering ter bescherming van het leefmilieu of voor energiebesparing ( 171).
Gelijklopend daarmee kunnen diezelfde ondernemingen die in Luxemburg gevestigd zijn, ook een
verhoging genieten van de percentages van het klassieke investeringskrediet wanneer deze
investering beantwoordt aan de voorwaarden voor de toekenning van de versnelde afschrijving
( 172).
171
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De aanschaffingswaarde of de kostprijs van de investering moet ten minste 2.400 euro (excl. btw)
bedragen. Deze afschrijvingsdotatie mag 60% van de aanschaffingswaarde of de kostprijs van de
beoogde investeringen niet overschrijden. De onderneming heeft de keuze, ofwel deze afschrijving
aan te rekenen op het jaar van de investering of een van de volgende vier jaren, ofwel deze
specifieke dotatie gelijk te verdelen over diezelfde jaren.
Het “klassieke” investeringskrediet maakt het mogelijk van de verschuldigde vennootschapsbelasting
een bedrag af te trekken dat gelijk is aan 6% van de totale aanschaffingswaarde van de
investeringen in de beoogde activa die tijdens het jaar gedaan werden. Indien het totale tijdens een
jaar geïnvesteerde bedrag 150.000 euro overschrijdt, wordt de aftrek beperkt tot 6% van de eerste
schijf van 150.000 euro en 2% van het saldo. Voor een verhoogd investeringskrediet bedragen de
percentages respectievelijk 8% en 4%.
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1.2.2. Frankrijk
De fiscale stimulansen nemen hier verschillende vormen aan: gunstmaatregelen inzake TGAP,
uitzonderlijke, degressieve of versnelde afschrijvingen, verminderingen van de huurwaarde of
belastingkrediet
Om de invoering van stelsel van milieubeheer te begunstigen, worden de installaties die
beantwoorden aan de EMAS- of ISO14001-criteriz niet onderworpen aan de herwaardering van de
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP – Algemene Belasting op Vervuilende
Activiteiten) naargelang de inflatie.
Een mogelijkheid tot uitzonderlijke afschrijving wordt toegekend ten gunste van energiebesparende
investeringen en van uitrusting voor de productie van hernieuwbare energie die vóór januari 2007
werd aangekocht of gefabriceerd. Voor diezelfde uitrusting die vóór januari 2003 werd aangekocht
of gefabriceerd en die niet in aanmerking komt voor de toekenning van de uitzonderlijke
afschrijving, kunnen de Franse ondernemingen een versnelde degressieve afschrijving toepassen
( 173).
Een andere maatregel die verband houdt met energiebesparing, is de vermindering van de
huurwaarde voor uitrusting die de uitzonderlijke afschrijving geniet. De huurwaarde die dient voor
de vestiging van de bedrijfsbelasting ( 174) wordt slechts voor 50% in aanmerking genomen voor
uitrusting tegen vervuiling of energiebesparend materieel.
De Franse landbouwbedrijven die aan de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting
onderworpen zijn, kunnen het belastingkrediet voor biologische landbouw genieten wanneer ten
minste 40% van hun activiteiten voortkomt uit bepaalde nauwkeurig omschreven
landbouwactiviteiten en het voorwerp hebben uitgemaakt van een certificering inzake biologische
landbouw.
1.2.3. Nederland
De belangrijkste fiscale uitgaven voor ondernemers zijn de investeringsaftrek inzake energie en
voorkoming van vervuiling, alsook de versnelde afschrijving voor specifiek milieugebonden
investeringen.
De VAMIL - Vervroegde afschrijving milieu-investeringen – biedt de Nederlandse ondernemers die
investeren in milieuvriendelijke productiemiddelen een belastingvoordeel in de vorm van een vrije
afschrijving van die investering.
De MIA - Milieu-InvesteringsAftrek – geeft aan de ondernemers die investeren in milieuvriendelijke
productiemiddelen, de mogelijkheid tot 40% van de investering van hun fiscale winst af te trekken
( 175).
MIA

en VAMIL kunnen worden gecombineerd.

Ten slotte biedt de EIA - Energie-InvesteringsAftrek – de mogelijkheid 44% van de kosten voor
energiebesparende investeringen, bovenop de normale afschrijving, van de fiscale winst af te
trekken.
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Via de verhoging van de coëfficiënten van degressieve afschrijving met een half percentpunt.
De bedrijfsbelasting is jaarlijks verschuldigd door natuurlijke en rechtspersonen die gewoonlijk een nietbezoldigde activiteit uitoefenen. Voor de meerderheid van de belastingplichtigen wordt deze belasting gevestigd
op de huurwaarde van de lichamelijke vaste activa waarover de belastingplichtige beschikt voor de uitoefening
van zijn beroep. Zij wordt ten behoeve 0van de territoriale gemeenschappen geïnd.
Toegekend voor milieuvriendelijke investeringen met een minimumwaarde van 2.100 euro (bedrag 2007). De
aftrek bedraagt 40%, 30% of 15% van de investering naargelang van de beoogde soort activa.
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De EIA en MIA zijn niet verenigbaar voor dezelfde productiemiddelen, tenzij de totale investering
meer dan 110 miljoen euro bedraagt. In dat geval is de Milieu-InvesteringsAftrek (MIA) van
toepassing op het overschot.
De VAMIL, EIA en MIA bestaan reeds sinds respectievelijk 1991,1997 en 2000.
1.2.4. Verenigd Koninkrijk: versnelde afschrijvingen
Voor bepaalde uitgaven worden in het eerste jaar uitzonderlijke afschrijvingen toegestaan, onder
meer voor uitgaven voor energiebesparende uitrusting en voor technologische activa die
ontworpen zijn voor besparing op het waterverbruik (toegestane afschrijving tegen 100% in het
eerste jaar).

2.

Investeringen en uitgaven van huishoudens

2.1

Woningen

2.1.1. Frankrijk
Voor de lokale gemeenschappen werd de mogelijkheid ingevoerd « energiezuinige » gebouwen in
eigendom – voor vijf jaar en tegen 50% of 100% - vrij te stellen van grondbelasting. Beoogd
worden de gerenoveerde oude gebouwen (vóór 1989) die weinig energie verbruiken. Om in
aanmerking te komen, moet de eigenaar een combinatie van verbeteringswerken uitvoeren die
vermeld wordt in de lijst van uitgaven die in aanmerking komen voor het bestaande « crédit d’impôt
habitat » (belastingkrediet wonen) voor een minimumbedrag van 10.000 euro over één jaar of
15.000 euro over drie jaar.
Nog steeds in Frankrijk wordt een vrijstelling van belasting en sociale bijdragen toegekend aan
intresten van bedragen die geplaatst zijn op een « livret de développement durable » (boekje voor
duurzame ontwikkeling, door de omvorming van de voormalige « Codevi » of Compte pour le
développement industriel – Rekening voor industriële ontwikkeling). Vanaf 2007 wordt het gebruik
van de op die boekjes verzamelde fondsen uitgebreid tot de financiering van energiebesparende
werken in oude gebouwen. Deze maatregel heeft tot doel het de kredietinstellingen mogelijk te
maken, aan personen die de energiedoeltreffendheid van hun woning wensen te verbeteren,
leningen tegen aantrekkelijke tarieven toe te staan. De bovengrens van de toegestane stortingen
op het boekje voor duurzame ontwikkeling bedraagt 6.000 euro (vanaf januari 2007).
Frankrijk heeft eveneens een belastingkrediet ingevoerd voor uitgaven voor uitrusting van de
voornaamste woning. Het toepassingsgebied ervan werd uitgebreid tot uitrusting voor
energieproductie die een hernieuwbare energiebron gebruikt, en nadien tot uitgaven voor de
aankoop van materiaal voor thermische isolatie en van toestellen voor regeling van de verwarming
( 176). Frankrijk heeft de tarieven verhoogd van het belastingkrediet voor uitrusting voor de
productie van hernieuwbare energie en bepaalde uitrusting ter verbetering van de
energiedoeltreffendheid van sinds meer dan twee jaar voltooide woonlokalen ( 177).
Het belastingkrediet voor uitgaven voor uitrusting van de voornaamste woning ten voordele van de
duurzame ontwikkeling is eveneens van toepassing op de uitgaven voor de installatie van een
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Het belastingkrediet voor energiebesparende investeringen voor de voornaamste woning bedroeg in 2004
315 miljoen euro. Zie Conseil des impôts, Fiscalité et environnement. Synthèse, blz. 16.
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Vanaf inkomstenjaar 2006 is het tarief van het belastingkrediet van 40 tot 50% gestegen voor uitrusting voor de
energieproductie die een hernieuwbare energiebron gebruikt en van 25% tot 40% voor
condensatieverwarmingsketels en voor materaal voor thermische isolatie onder bepaalde voorwaarden.
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systeem voor opvang en behandeling van regenwater. Het tarief van het belastingkrediet bedraagt
25%.
Het verlaagde btw-tarief (5,5%) werd in Frankrijk uitgebreid tot abonnementen op
warmtenetwerken en tot de levering van warmte die voor ten minste 60% geproduceerd is op basis
van biomassa, grondwarmte, afval of recuperatie-energie.
2.1.2. Verenigd Koninkrijk
Een verlaagd btw-tarief van 5% (in plaats van het normale tarief van 17,5%) wordt toegekend voor
de installatie van energiebesparende uitrusting in woningen en voor gesubsidieerde
verwarmingsinstallaties.
2.1.3. Duitsland
De volgende twee stimulansen die vroeger werden toegekend in de vorm van een
belastingvoordeel, worden voortaan toegekend in de vorm van een subsidie.
Een subsidie ten belope van 2% van de kosten (maximum 256 euro per jaar) wordt toegekend
voor energiebesparende uitgaven ( 178), voor zowel nieuwe als oude gebouwen, op voorwaarde
dat het gaat om de eigen woning van de begunstigde.
Voor gebouwen die op energievlak bijzonder doeltreffend zijn (waarvan de totale jaarlijkse
verwarmingsbehoefte ten minste 25% lager is dan de norm van de « isolatieverordening »), wordt
ook een subsidie van 205 euro per jaar toegekend.
Deze subsidies zijn echter in phasing out sinds 2006.

2.2.

Auto’s/Vervoer

2.2.1. Frankrijk
Frankrijk heeft maatregelen genomen om het gebruik van milieuvriendelijke motorbrandstoffen en
minder vervuilende vervoersmiddelen te bevorderen. Een gedeeltelijke vrijstelling van TIPP (Taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers – binnenlandse verbruikstaks op
aardolieproducten) wordt toegekend voor biobrandstoffen. Zij wordt voor 2004 geraamd op
167 miljoen euro; een terugbetaling van TIPP wordt verleend aan bepaalde gebruikers van schone
motorbrandstoffen en voertuigen (geraamd op minder dan 2 miljoen euro voor 2004).
Er bestaat een belastingkrediet voor de aankoop of huur van schone voertuigen ( 179) – dit
belastingkrediet werd overigens verhoogd door de loi de finance initiale (L+1) 2006 en door de loi
de finances rectificative 2005. Om dit belastingkrediet te kunnen genieten, moeten de voertuigen
rijden op LPG (liquefied petroleum gas) of GNV (gaz naturel véhicule – aardgas voor voertuigen).
Het toepassingsgebied werd uitgebreid tot nieuwe elektrische voertuigen. Het voertuig moet
minder dan 140 gram CO2 per afgelegde kilometer uitstoten. Anderzijds wordt de aftrekbaarheid
van huur en fiscaal toegestane afschrijvingen van de meest vervuilende voertuigen beperkt.
De mogelijkheid tot uitzonderlijke afschrijving van uitrusting die specifiek bestemd is voor de
bevoorrading in LPG en aardgas voor voertuigen en voor de bijlading van elektrische voertuigen in
Frankrijk kan ook vermeld worden.
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Installatie van eco-energetische warmtepompen, van systemen voor warmterecuperatie of van zonneenergiesystemen.

179

Dit belastingkrediet werd in 2004 geraamd op 11 miljoen euro.
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2.2.2. Duitsland
In Duitsland is een verlaagd btw-tarief (7% in plaats van het normale tarief van 19%) van
toepassing voor het openbaar vervoer. Het gaat hier om een maatregel van zowel milieubewuste
als sociale aard.
Vroeger hadden de Duitse pendelaars recht op de aftrek van de kosten voor hun woonwerkverkeer ten belope van 30 cent/km, vanaf de eerste afgelegde kilometer. Dat creëerde een
beduidende stimulans om de afstand van de woon- tot de werkplaats die per auto werd afgelegd,
te verlengen. Vanaf januari 2007 heeft de Duitse regering de fiscale aftrek voor de pendelaars voor
de eerste 20 km afgeschaft. Het grondwettelijk hof heeft echter recent geoordeeld dat de
afschaffing van deze vrijstelling in strijd is met de grondwet. De regering zal dus haar standpunt
moeten herzien.

2.3.

Diversen

·

In Duitsland bevindt de bevordering van de bescherming van het leefmilieu zich tussen de
handelingen van openbaar belang die erkend zijn als bijzonder belangrijk om te worden
aangemoedigd en waarvoor uitgaven als bijzondere uitgaven worden beschouwd.

·

In Nederland ondersteunen de overheden het natuurbeleid via de toekenning van subsidies
en fiscale voordelen, zoals de vrijstelling van de vergoeding voor het bos- en woudbeheer
en de vrijstelling voor de bosbouw.

·

Nog steeds in Nederland moedigt een fiscale stimulans de privé-beleggers aan te beleggen
in fondsen die als « groen » worden beschouwd ( 180). De beleggingen van de
belastingplichtigen in deze « groene » fondsen worden tot maximum 54.223 euro per
persoon (bedragen 2008) vrijgesteld. De belastingplichtige geniet bovendien een
belastingkrediet (Heffingskorting groen beleggen) dat gelijk is aan 1,3% van het aldus
vrijgestelde bedrag in box 3, dat wil zeggen de box voor belastbare inkomsten uit spaargeld
en beleggingen.
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Onder « groene » beleggingen worden beleggingen verstaan in fondsen die door de Belastingdienst
worden aangeduid en die deelnemen aan projecten voor de bescherming van het leefmilieu welke
goedgekeurd zijn door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer.
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Bijlage 2 Conversietabel van de eenheden

Naar
Van
Gcal
GJ
MWh
toe
tstke
Opmerkingen:
k (kilo) = 103
M (Mega) =106
G (Giga) = 109
T (Tera) = 1012
P (Peta) = 1015

Gcal
1
1/4,1868
3,6/4,1868
10
7

GJ
4,1868
1
3,6
10x4,1868
7x4,1868

MWh

toe

4,1868/3,6
1/3,6
1
10x4,1868/3,6
7x4,1868/3,6

1/10
1/10x4,1868
3,6/10x4,1868
1
7/10

tstke
1/7
1/7x4,1868
3,6/7x4,1868
10/7
1
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Bijlage 3 Vrijstellingen (energiebelastingen)
Accijnzen op energieproducten en elektriciteit

DE

FR

NL

LU

BE

Ongelode benzine
Accijnzen (EUR/1000 l)
DE:
FR:
LU:
BE:

654,50

606,90

700,68

462,09

592,87

- zwavelgehalte: <= 10 mg/kg
- er is een tarief voor elke regio vastgelegd, gaande van 589,20 tot 606,90 euro
- zwavelgehalte: <= 10 mg/kg
- < 98 octaan en >= 98 octaan, laag zwavelgehalte

Gasolie
- gebruikt als motorbrandstof
Accijnzen (EUR/1000 l)
DE:
FR:
NL:
LU:
BE:

485,70

428,40

423,70

305,35

317,89

- zwavelgehalte: > 10 mg/kg
- verlaagd tarief voor gebruik in landbouw
- er is een tarief voor elke regio vastgelegd, gaande van 416,90 tot 428,40 euro
- zwavelgehalte: > 10 mg/kg
- zwavelgehalte: > 10 mg/kg
- vrijstelling voor gebruik in land- en tuinbouw
- zwavelgehalte: <= 10 mg/kg

- industrieel en commercieel gebruik (motorbrandstof)
Accijnzen (EUR/1000 l)
DE:
NL:
LU:
BE:

255,60

56,60

77,86

21,00

21,00

- verlaagd tarief voor gebruik in landbouw
- er komt een energiebelasting bovenop van 170,43 euro
- vrijstelling voor gebruik in land- en tuinbouw
- energie-intensieve bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,00
- bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 10,50

- gebruikt als verwarmingsbrandstof (zakelijk gebruik)
Accijnzen (EUR/1000 l)
NL:
LU:
BE:

44,99

56,60

77,86

0,00

18,49

- er komt een energiebelasting bovenop van 170,43 euro
- er komt een controleretributie bovenop van 10 euro
- zwavelgehalte: > 50 mg/kg
- energie-intensieve bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,00
- bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 9,24

- gebruikt als verwarmingsbrandstof (niet-zakelijk gebruik)
Accijnzen (EUR/1000 l)
NL:
LU:
BE:

61,35

56,60

- er komt een energiebelasting bovenop van 170,43 euro
- er komt een controleretributie bovenop van 10 euros
- zwavelgehalte: > 50 mg/kg

77,86

0,00

18,49
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DE

FR

NL

LU

BE

Kerosine
- gebruikt als motorbrandstof
Accijnzen (EUR/1000 l)
FR:
NL:
LU:

654,50

416,90

423,70

302,00

580,44

77,86

21,00

21,00

- verlaagd tarief voor gebruik in landbouw
- zwavelgehalte: > 10 mg/kg
- er komt een controleretributie bovenop van 10 euro

- industrieel en commercieel gebruik (motorbrandstof)
Accijnzen (EUR/1000 l)
FR:
NL:
BE:

654,50

25,40

- verlaagd tarief voor gebruik in landbouw
- er komt een energiebelasting bovenop van 169,03 euro
- energie-intensieve bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,00
- bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 10,50

- gebruikt als verwarmingsbrandstof (zakelijk gebruik)
Accijnzen (EUR/1000 l)
FR:
NL:
LU:
BE:

654,50

56,60

77,86

0,00

17,95

- verlaagd tarief voor gebruik in landbouw
- er komt een energiebelasting bovenop van 169,03 euro
- er komt een controleretributie bovenop van 10 euro
- energie-intensieve bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,00
- bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 8,97

- gebruikt als verwarmingsbrandstof (niet-zakelijk gebruik)
Accijnzen (EUR/1000 l)
LU:
NL:

654,50

56,60

77,86

0,00

17,95

33,06

15,00

15,00

- er komt een controleretributie bovenop van 10 euro
- er komt een energiebelasting bovenop van 169,03 euro

Zware stookolie
- zakelijk gebruik (verwarming)
Accijnzen (EUR/1000 kg)
BE:

25,00

18,50

- energie-intensieve bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,00
- bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 7,50

- niet-zakelijk gebruik (verwarming)
Accijnzen (EUR/1000 kg)

25,00

18,50

33,06

15,00

15,00
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DE

FR

NL

LU

BE

LPG
- gebruikt als motorbrandstof
Accijnzen (EUR/1000 kg)

180,32

107,60

126,07

101,64

0,00

180,32

46,80

201,78

37,18

41,00

- industrieel en commercieel gebruik (motorbrandstof)
Accijnzen (EUR/1000 kg)
NL:
BE:

- het gaat om een energiebelasting
- energie-intensieve bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,00
- bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 20,50

- gebruikt als verwarmingsbrandstof (zakelijk gebruik)
Accijnzen (EUR/1000 kg)
NL:
BE:

36,36

0,00

201,78

10,00

17,10

- het gaat om een energiebelasting
- energie-intensieve bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,00
- bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 8,55

- gebruikt als verwarmingsbrandstof (niet-zakelijk gebruik)
Accijnzen (EUR/1000 kg)
NL:

60,60

0,00

201,78

10,00

17,10

3,86

0,00

4,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,27

- het gaat om een energiebelasting

Aardgas
- gebruikt als motorbrandstof
Accijnzen (EUR/GJ)
NL:
BE:

- 0-5.000 m³: 4,49; 5.000-170.000 m³: 3,94; 170.000-1.000.000 m³: 1,09;
1.000.000-10.000.000 m³: 0,35; > 10.000.000 m³: 0,32
- er komt een federale bijdrage bovenop van 0,08

- industrieel en commercieel gebruik (motorbrandstof)
Accijnzen (EUR/GJ)
NL:
BE:

3,86

0,33

4,49

- 0-5.000 m³: 4,49; 5.000-170.000 m³: 3,94; 170.000-1.000.000 m³: 1,09;
1.000.000-10.000.000 m³: 0,35; > 10.000.000 m³: 0,23
- er komt een federale bijdrage bovenop van 0,08

- zakelijk gebruik (verwarming)
Accijnzen (EUR/GJ)
FR:
NL:
BE:

0,92

0,33

4,49

- vrijstelling in geval van gebruik met het oog op de elektriciteitsproductie, in mineralogische, elektrolytische
en metallurgische processen, en voor chemische reductie
- 0-5.000 m³: 4,49; 5.000-170.000 m³: 3,98; 170.000-1.000.000 m³: 1,09;
1.000.000-10.000.000 m³: 0,35; > 10.000.000 m³: 0,23
- energie-intensieve bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,00
- bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,03
- andere bedrijven indien jaarlijks geleverde hoeveelheid >= 3516,99 GJ: 0,10
- er wordt in alle gevallen een federale bijdrage van 0,08 geheven

- niet-zakelijk gebruik (verwarming)
Accijnzen (EUR/GJ)
NL:
BE:

1,53

0

4,49

- 0-5.000 m³: 4,49; 5.000-170.000 m³: 3,94; 170.000-1.000.000 m³: 1,09;
1.000.000-10.000.000 m³: 0,35; > 10.000.000 m³: 0,32
- er komt een federale bijdrage bovenop van 0,08

0,30

0,27
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DE

FR

NL

LU

BE

Steenkool en cokes
- zakelijk gebruik (verwarming)
Accijnzen (EUR/GJ)
FR:

0,3

0,33

0,49

0,00

0,40

- vrijstelling in geval van gebruik met het oog op de elektriciteitsproductie, in mineralogische, elektrolytische
en metallurgische processen, en voor chemische reductie
- verminderd tarief bij gebruik ter valorisatie van biomassa in het kader van een
vrijwillige overeenkomst met milieudoelstelling

- niet-zakelijk gebruik (verwarming)
Accijnzen (EUR/GJ)

0,3

0

0,49

0,00

0,00

12,30

0,00

108,50

0,50

0,00

Electriciteit
- zakelijk gebruik
Accijnzen (EUR/MWh)
NL:
LU:
BE:

- 0-10.000 kWh: 108,50; 10.000-50.000 kWh: 39,80; 50.000-10.000.000 kWh: 10,60;
> 10.000.000 kWh: 0,50
- > 25.000 kWh: 0,10 (metallurgische procedés, electrolyse, chemische reductie
of mineralogische procedés)
- elektriciteit geleverd aan een eindgebruiker die aangesloten is op een netwerk met nominale spanning > 1 kV: 0,00
- elektriciteit geleverd aan een eindgebruiker die aangesloten is op een netwerk met nominale spanning <= 1 kV:
- energie-intensieve bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,00
- bedrijven met overeenkomst of vergunning milieudoelstelling: 0,95
- andere bedrijven: 1,91
- er wordt in alle gevallen een federale bijdrage van EUR 0,27/MWh geheven

- niet-zakelijk gebruik
Accijnzen (EUR/MWh)
NL:

Bron:

20,50

0,00

108,50

1,00

- 0-10.000 kWh: 108,50; 10.000-50.000 kWh: 39,80; 50.000-10.000.000 kWh: 10,60;
- > 10.000.000 kWh: 1,00

- "Excise duty tables" (toestand op 1/1/2009), European Commission.

1,91
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Bijlage 4 De effecten van de varianten op de prijzen

Tabel A.4
Weerslag op de prijzen van de twee bijkomende varianten inzake prijs van een te/CO2
Energiedrager
Ongelode benzine
Gasolie
Gebruikt als motorbrandstof
Gebruikt voor industriële en commerciële doeleinden
Verwarmingsbrandstof (zakelijk gebruik)
Verwarmingsbrandstof (niet-zakelijk gebruik)
Lamppetroleum
Gebruikt als motorbrandstof
Gebruikt voor industriële en commerciële doeleinden
Verwarmingsbrandstof (zakelijk gebruik)
Verwarmingsbrandstof (niet-zakelijk gebruik)
Zware stookolie
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik
LPG, butaan en propaan
Gebruikt als motorbrandstof
Gebruikt voor industriële en commerciële doeleinden
Verwarmingsbrandstof (zakelijk gebruik)
Verwarmingsbrandstof (niet-zakelijk gebruik)
Aardgas
Gebruikt als motorbrandstof
Gebruikt voor industriële en commerciële doeleinden
Verwarmingsbrandstof (zakelijk gebruik)
Verwarmingsbrandstof (niet-zakelijk gebruik)
Steenkool, cokes en bruinkool
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik
Elektriciteit
Zakelijk gebruik
Niet-zakelijk gebruik

31€/teCO2
0,0%

46€/teCO2
0,0%

0,0%
12,5%
17,0%
16,0%

0,0%
20,5%
27,5%
25,9%

14,4%
15,2%
15,2%

23,9%
24,7%
24,7%

36,4%
-

57,3%
-

13,3%
6,8%
10,2%
5,4%

19,7%
12,9%
16,3%
8,7%

10,1%
7,1%

15,3%
11,2%

n.b.
21,5%

n.b.
31,9%

3,1%
2,2%

5,1%
3,7%
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Bijlage 5 Weerslag van de verschillende scenario’s op de fiscale
ontvangsten Methodologische nota

De rechtstreekse budgettaire weerslag van de beoogde accijnsverhogingen hangt uiteraard af van
de verbruikte hoeveelheden waarop zij betrekking zouden hebben. Om deze weerslag te ramen,
zou men voor een gegeven product dus idealiter de tegen de verschillende tarieven belaste
hoeveelheden en de hoeveelheden die een of andere vrijstelling genieten, moeten kennen; men
zou ook de afschaffing of vermindering van bepaalde vrijstellingen moeten kunnen simuleren.
Deze gegevens zijn echter spijtig genoeg niet beschikbaar wegens de zeer rudimentaire wijze van
boeking van de accijnzen die tot einde 2007 van toepassing was en van de moeilijke start van het
nieuwe stelsel dat « Paperless Douane en Accijnzen » wordt genoemd. De huidige statistieken
geven enkel voor elke energiedrager slechts de totale accijnsontvangsten naargelang het gaat om
motorbrandstof, verwarmingsbrandstof of industrieel of commercieel gebruik (in de hierboven
vermelde precieze betekenis). Er wordt evenmin een onderscheid gemaakt tussen zakelijk en nietzakelijk gebruik. Tenslotte brengt de vergelijking van deze statistieken met de energiebalansen,
wanneer dat mogelijk is, bepaalde incoherenties aan het licht.
In die omstandigheden is de enige uitweg te veronderstellen dat de accijnsverhoging de
belastingstructuur niet wijzigt, in die zin dat het relatieve belang van de vrijstellingen als dusdanig
behouden blijft. Het volstaat dan voor elk gebruik van een energiedrager de stijging van het
accijnstarief te vergelijken met het huidige peil ervan en deze verhouding toe te passen op het
huidige bedrag van de ontvangsten, wat het bedrag aan bijkomende ontvangsten oplevert. In het
geval waarin het huidige tarief nul bedraagt, past men het nieuwe accijnstarief toe op de verbruikte
hoeveelheden (die men aan de gedetailleerde energiebalansen ontleent), in de noodzakelijke
veronderstelling dat er geen enkele vrijstelling plaatsvindt. Omdat het in dit geval gaat over LPG
(gebruikt als motorbrandstof) en kolen (niet-zakelijk gebruik), is deze veronderstelling niet
onrealistisch.
Er blijft de moeilijkheid van de raming van de verdeling van de ontvangsten voor een gegeven
energiedrager tussen zakelijk en niet-zakelijk gebruik. Deze verdeling is belangrijk om de verdeling
van de lasten te kennen die voortvloeien uit de accijnsverhoging. Hier werd dat opgelost door de –
naar wij aannemen – vrij realistische veronderstelling dat het niet-zakelijke gebruik geen
vrijstellingen genoot. De hoeveelheden voor huishoudelijk verbruik die uit de gedetailleerde
energiebalansen werden afgeleid, werden bijgevolg vermenigvuldigd met de accijnstarieven en het
resultaat werd geheel toegewezen aan de rubriek « niet-zakelijk gebruik ». Het saldo van de
accijnzen werd vervolgens toegewezen aan het zakelijk gebruik.
De tabel hieronder vermeldt de relevante gegevens die uit de gedetailleerde energiebalansen voor
het jaar 2007 werden afgeleid. Daaraan moet het verbruik van zware stookolie en vaste
brandstoffen (respectievelijk 168.375 en 1.534.727 toe) in het kader van de elektriciteitsproductie
worden toegevoegd. Deze hoeveelheden zijn immers aan accijns onderworpen, alhoewel het niet
om eindverbruik gaat.
Omdat zij niet belast worden, zijn de brandstoffen voor straalvliegtuigmotoren en de
petroleumcokes er niet in opgenomen, alhoewel het verbruik ervan (respectievelijk 1.015.439 toe
en 97.946 toe) deel uitmaakt van het eindverbruik. Ten slotte maakt ook het niet-belaste verbruik
van zware stookolie voor de zeevaart (8.830.518 toe) geen deel uit van het eindverbruik.

Tabel A.5
Finaal energieverbruik in 2007 (toe)

Industrie
Spoorweg
217 792
1 130
520 903

35 998

Weg
1 463 448
6 589 691

189 622
383

Handel en
openbare
diensten

Huishoudelijk
gebruik

847 120
12 309
44 153

2 523 155
45 997
250 202

5 938
38 189
1 369 113

16 901
43 064
3 287 754
131 142
1 879 241
8 177 456

Landbouw

361 933
6 478

68 997
183 787
28 017
4 871 070
2 537 767
3 450 944
11 811 410

144 003
180 001

190 005

0

8 122 136

1 560 263
3 877 085

166 063
93 360
627 834

Totaal finaal
verbruik
1 463 448
10 765 311
65 914
815 641
68 997
206 626
109 270
9 694 000
2 668 909
7 127 811
32 985 927
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Benzine
Gasolie
Lamppetroleum
Zware stookolie
LPG
Butaan
Propaan
Aardgas
Vaste brandstoffen
Elektriciteit
TOTAAL

Vervoer
BinnenLuchtscheepvaart
vervoer

Bijlage 6 Gewestelijke rechtstreekse steunmaatregelen

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

60% van de factuur
max. 360 €
x

50% van de factuur
max. 400 €
x

Audits
Energieaudit
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw
Thermische audit
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw

185

50% van de factuur
max. 200 €
x
x

Isolatie en verluchting
Dakisolatie
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw
Muurisolatie
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw
Vloerisolatie
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw

2 of 4 € /m² (1)
+ 100->600 €
x

4 of 8 € /m² (1)
max. 10.000 €
x

20–25 €/m²
max. 50% van de factuur
x

2 of 4 €/m² (1)

25 €/m²
max. 10.000 €
x

25->50 €/m²
max. 50% van de factuur
x

25 €/m²
Max. 10.000 €
x

25-30 €/m²
Max. 50% van de factuur
x

x
2 of 4 €/m² (1)
x

Vlaanderen
Kelderisolatie
- Bedrag
2 of 4 €/m² (1)
- Renovatie
x
- Nieuwbouw
Hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing
- Bedrag
10 €/m²
- Renovatie
x
- Nieuwbouw
Hoogrendementsbeglazing ter vervanging van dubbele beglazing
- Bedrag
10 €/m²

- Renovatie
- Nieuwbouw
Groendak
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw
Buitenzonnewering
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw

Brussel

40 €/m²
max. 10.000
x

20->30 €/m²
max. 50% van de factuur
x
20->30 €/m²
max. 50% van de factuur
x

x
150 €/stuk
x

75% van de factuur
max. 1.500 €
x
x

50% van de factuur
max. 3.000 €
x
x
Extensief : 15 €/m²
Intensief : 30 €/m²
x
x

10 €/m²
x

30 €/m²
max. 50% van de factuur
x
x
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- Renovatie
- Nieuwbouw
Verluchting met warmterecuperatie
- Bedrag

Wallonië

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Verwarming
Aardgasketel met “lage temperatuur”
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw
Condensatieketel op aardgas
- Bedrag

- Renovatie
- Nieuwbouw
Condensatiewarmwatergenerator
- Bedrag

125 €

600 € + afhankelijk van het
vermogen
Max. 12.500 €

x

x
x

30% van de factuur
max. 400 €
+ inwendig rookkanaal (25
€/m ; max. 250 €)
x
x

125 €
x
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- Renovatie
- Nieuwbouw
Condensatieketel op stookolie
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw
Doorstroomgasboiler
- Bedrag

300 €
x
x

75 of 125 €
x
x
25 €/kW
max. 12.500 €
x
x

- Renovatie
- Nieuwbouw
Luchtverhitter, warmeluchtgeneratoren met condensatie en stralingstoestellen
- Bedrag
12,5->25 €/kW
max. 6.250 -> 12.500 €
- Renovatie
x
- Nieuwbouw
x
Biomassaverwarmingsketel met automatische lading
- Bedrag
50 kW : 1.750 € +
volgens het vermogen

50% van de factuur
max. 200 €
x
x

Max. 15.000 €
x
x

- Renovatie
- Nieuwbouw
Warmtekrachtkoppelingseenheid
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw
Warmtepomp
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw
Warmteregling
- Bedrag

25% van de factuur

850->1.680 €
volgens het vermogen
x

1.500 €

50% van de factuur
max. 5.000 €
X
X

5 €/kraan

10 €/kraan
100 €/thermostaat
100 €/buitensonde
100 €/systeem dat voorrang
geeft aan het sanitair
warmwater
x

x

x
x

x
x

8 €/kraan
50 €/thermostaat
Max. 50% van de factuur
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- Renovatie
- Nieuwbouw

20% van de factuur
max. 15.000 €
x
x

X

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

750 €

50% van de factuur
max. 2.500 €
x
x

Sanitair warmwater
Warmtepop voor de verwarming van het sanitair water
- Bedrag
625 €
- Renovatie
- Nieuwbouw
Zonneboiler
- Bedrag

- Renovatie
- Nieuwbouw

x

x
x

- renovatie : 525 ->1.500 €
afhankelijk van de
oppervlakte
- nieuwbouw : 300 €
x
x

1.500 -> 6.000 € +afhankelijk
van de oppervlakte
x
x

50% van de factuur
max. 3.000 € (6.000 € als
aanvulling voor centrale
verwarming)
x
x

Hernieuwbare energie
20% van de factuur
max. 3.500 €
x
x

- Renovatie
- Nieuwbouw

3 €/Watt-piek
x
x

Gebouwen met een hoge energieprestatie
Energiezuinige woning
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw
Passiefhuis
- Bedrag

- Renovatie
- Nieuwbouw

Volgens het “E-peil”
+ 300 € indien zonneboiler

1.500 -> 2.500 € volgens het
“K-peil”

x

x

2.000 €
(appart. :700 €)

6.500 €

x

x

100 €/m² vloeroppervlak>150m² ;
50 €/m² vloeroppervlak
daarboven
x
x
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Fotovoltaïsche installatie
- Bedrag

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Elektronische huishoudapparaten
Koelkast (inclusief combinatie met vriesvak) A++ en diepvriezer A++)
- Bedrag
- Renovatie
- Nieuwbouw
Elektrische droogkast met A-label of gasdroogkast
- Bedrag
Op gas : 250 €
- Renovatie
- Nieuwbouw
Domotica met REG-eigenschappen
- Bedrag

- renovatie: 150 €
- nieuwbouw: 100 €
x
x

(1) Naargelang de werken worden uitgevoerd door de aanvrager of door een geregistreerd aannemer
Bronnen:
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/premies/premies2009.pdf
http://www.energie.wallonie.be
http://www.bruxellesenvironnement.be

25% van de aankoopprijs
max. 150/400 €
-
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- Renovatie
- Nieuwbouw

-

25% van de aankoopprijs
max. 150 €
-
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