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Hoofdstuk 12: Financiën 
 
12.1 Milieutaksen, verpakkingsheffing en milieuheffing 
 
Betrokken dienst: 
 

FOD Financiën 
 

Juridische basis: 
 

• Bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en 
zijn wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, artikelen 91‐93 en 95§4; 

• Gewone wet van 16  juli 1993  tot vervollediging van de  federale  staatsstructuur en 
zijn wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, Boek III (artikelen 369‐401bis). 

 
Inleiding 
 

De  taksen  op  vervuiling  en  natuurlijke  bronnen  (volgens  de  OESO‐classificatie),  doorgaans 
“ecotaksen” genoemd (in de brede betekenis) omvatten de ecotaks, de verpakkingsheffing en 
de milieuheffing. 
 
Sinds  de  herziening  van  de  financieringswet  voor  gewesten  en  gemeenschappen,  vallen  de 
ecotaksen uitsluitend onder de federale bevoegdheid. 
 
Definitie van het beleid 
 
De  zorg  voor  het  milieu  is  het  hoofddoel  van  de  invoering  van  ecotaksen:  men  wil 
veranderingen teweegbrengen in de manier van consumeren, eerst enkel met betrekking tot 
sommige producten. 
 
De productkeuze moet worden uitgevoerd op basis van vier criteria: 1) de betrokkenheid van 
zowel de consument als de producent; 2) het bestaan van een substituut, of in ieder geval van 
mogelijk  substitutie‐gedrag;  3)  eerder  een  golf  teweegbrengen  dan  in  één  keer  “alles”  te 
willen “regelen”; 4) maatschappelijk gevoelige producten niet rechtstreeks of onrechtstreeks 
belasten (plat water en melk in het bijzonder; pesticiden gebruikt door landbouwers). 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Al vlug bleek dat de uitvoeringsmoeilijkheden danig onderschat werden. Deze moeilijkheden 
hebben  uitstellen  en  talrijke  wijzigingen  in  de  toepassing  van  de  wetgeving  met  zich 
meegebracht.  
 
Bij de invoering van de eerste ecotaksen werd een begeleidingscommissie opgericht. Sinds de 
afschaffing  van  deze  commissie  (in  2002),  werd  er  geen  enkele  algemene  evaluatie  meer 
gemaakt. 
 
We moeten opmerken dat er in het begin ook nog andere ecotaksen bestonden. Zo werd de 
ecotaks  op  wegwerpscheermesjes  afgeschaft.  Begin  2003  werden  ook  de  ecotaksen  op 
pesticiden  en  op  papier  en  karton  afgeschaft.  Voor  de  pesticiden  werd  er  uiteindelijk 
geopteerd  om  tussen  te  komen  via  de  wet  inzake  productnormen.  Voor  papier  en  karton 
werd de voorkeur gegeven aan convenanten. 
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De ontvangsten worden in de volgende tabel weergegeven: 
 
 
 

Tabel 8: Opbrengst van de ecotaksen (in miljoenen euro). 
 
  2004  2005  2006  2007 
Ecotaks  0,7    0,3 0,3 0,8 
Verpakkingsheffing  112,1  172,4 147,4 147,9 
Milieuheffing  0,0  0,0 0,0 4,7 

 
Bron: Instituut voor de nationale rekeningen 
 
 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Van  een  ecotaks  mag  men  verwachten  dat  er  een  wijziging  in  het  consumptiepatroon 
ontstaat,  en  vanuit  dit  oogpunt  is  de  ecotaks  op wegwerpscheermesjes  duidelijk  geslaagd. 
Door de grote omvang verdwenen de scheermesjes van het merk “Bic” van de markt (maar na 
de  afschaffing  van  de  ecotaks  kwamen  ze  terug  …).  De  andere  ecotaksen  hebben 
hoofdzakelijk  een  positief  effect  gehad  op  de  afvalproblematiek.  Er  werd  een  vrijwillig 
ophaal‐ en recyclagesysteem, “Fost Plus” genaamd, opgericht. 
 

• Ecotaks  op wegwerpfototoestellen:  door  de  opkomst  van de  digitale mogelijkheden 
werd dit probleem erg marginaal. 

• Ecotaksen op batterijen: de controle van het ophaal‐ en recyclagepercentage, hetgeen 
recht geeft op vrijstelling van belasting wordt gecompliceerd door het groeiend aantal 
oplaadbare  batterijen  (deze  laatste  worden  niet  gerecupereerd  in  de  loop  van 
hetzelfde  jaar). Financiën  is echter van mening dat de minimumpercentages bereikt 
zijn.  

• Ecotaks op de verpakking van sommige industriële producten: de recyclageketen lijkt 
doeltreffend. Maar er is geen controle op de het behalen van de ophaaldoelstelling. In 
principe  zouden  de  Gewesten  een  document  moeten  leveren  op  basis  waarvan  de 
controle uitgevoerd zou kunnen worden.  

• Verpakkingsheffing op drankverpakking: de eerste ecotaks op dit soort verpakkingen 
dateert  van  1996.  Die  werd  vervolgens meermaals  aangepast.  In  de  huidige  versie 
wordt een veel  lager percentage gehanteerd  indien de (herbruikbare) verpakkingen 
worden  ingezameld via  statiegeld. De overheid geeft nog altijd  de voorkeur aan het 
hergebruiken  van  verpakkingen,  eerder  dan  aan  het  recycleren  van  de  materialen 
waaruit  ze  zijn  samengesteld,  wat  een  probleem  stelt  voor  de  coherentie  met  het 
inzamelsysteem van Fost Plus. 
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12.2 Voertuigtaksen 
 
Betrokken dienst: 
 

FOD Financiën 
 

Juridische basis: 
 

• Wetboek  van  de  met  inkomstenbelastingen  gelijkgestelde  belastingen  en  de 
uitvoeringsbesluiten; 

• CO2 –strategie: 
o Fiscale aftrek: 

 Programmawet  van  9  juli  2004,  artikel  44  (in  Titel  II.  –  Financiën, 
Hoofdstuk X. Invoering van een belastingvermindering voor uitgaven voor 
de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115g CO2 
per kilometer); 

 Koninklijk  besluit  van  16  december  2004  tot  wijziging,  inzake  de 
belastingvermindering  voor  uitgaven  voor  de  verwerving  van  een 
voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer. 

o Vermindering op factuur: 
 Programmawet  27  april  2007,  artikel  147  (Titel  VII.  –  Financiën 
Hoofdstuk VI Milieuvriendelijke maatregelen betreffende voertuigen); 

 Koninklijk  besluit  van  8  juni  2007  tot  betaling  van  de  regels  voor  de 
toekenning van een korting voor de verwerving van een voertuig met een 
maximale  uitstoot  van  115  gram  CO2  per  kilometer  en  van  een 
dieselvoertuig standaard uitgerust met een roetfilter. 

o Aftrek bedrijfswagens: 
 Programmawet 27 april 2007 (Art 83 tot 85). 

o Solidariteitsbijdrage: 
 Programmawet  van  27  december  2004,  artikel  2  (in  Titel  II.  –  Sociale 
Zaken  en  Volksgezondheid,  Hoofdstuk  I  Correcte  inning  van  de 
socialezekerheidsbijdragen Afdeling 1 – Bedrijfsvoertuigen). 

• Fiscale aftrek voor roetfilters: 
 Programmawet van 27 december 2006, artikel 12 (in Titel II. – Financiën 
Hoofdstuk  II.  –  Wijziging  van  het  Wetboek  van  inkomstenbelastingen 
1992 Afdeling 1 Belastingen op natuurlijke personen); 

 Koninklijk besluit van 14 december 2007 (B.S. 23/02/2007) tot wijziging 
van  Koninklijk  besluit/WIB  92,  inzake  de  belastingvermindering  voor 
uitgaven  voor  de  verwerving  van  een  dieselvoertuig  uitgerust  met  een 
roetfilter. 

o Vermindering factuur roetfilters: 
 Programmawet 27 april 2007; 
 Koninklijk  besluit  van  8  juni  2007  tot  bepaling  van  de  regels  voor  de 
toekenning van een korting voor de verwerving van een voertuig met een 
maximale  uitstoot  van  115  gram  CO2  per  kilometer  en  van  een 
dieselvoertuig standaard uitgerust met een roetfilter. 

 

Definitie van het beleid 
 

De  voertuigtaksen  omvatten  de  verkeersbelasting  (VB),  de  belasting  op  inverkeerstelling 
(BIV) en het Eurovignet. 
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Dit fiscaal beleid gebeurt op federaal niveau onder het bestuur van de Minister van Financiën 
en  zijn  Staatssecretaris  voor  de  Milieufiscaliteit.  Maar  de  bevoegdheden  voor  het  fiscale 
beleid  inzake  voertuigtaksen  werd  op  1  januari  2002  geregionaliseerd:  de  Gewesten,  die 
voordien al sommige taksen ontvingen, zijn nu volledig bevoegd om de belastingtarieven, de 
belastinggrondslag  en  de  vrijstelling  van  deze  drie  belastingen  te  wijzigen.  In  sommige 
gevallen  wordt  de  wijziging  van  deze  belastingen  echter  onderworpen  aan  het 
voorafgaandelijk afsluiten van een samenwerkingsakkoord tussen de drie Gewesten. Tot nog 
toe stond de Federale Staat in voor de invordering van de belastingen. 
 
De bestaansreden van deze taksen is het creëren van begrotingsontvangsten. De modaliteiten 
voor  de  voertuigtaksen  hebben  echter  een  invloed  op  het  automobielpark,  en  dus  op  het 
milieu.  Er  is  echter  geen welomlijnd  algemeen  doel  hieromtrent.  Enkel  bij  de modaliteiten 
van  de  eurovignetten  wordt  rekening  gehouden  met  de  milieucriteria  (zie  hieronder).  De 
resultaten zijn voornamelijk in functie van de markt en de belastinggrondslag. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 

Verkeersbelasting (VB) 
 
Deze  belasting  wordt  jaarlijks  geheven  op  stoom‐  of  motorvoertuigen,  evenals  op 
aanhangwagens  en  opleggers,  hetzij  voor  het  vervoer  van  personen,  hetzij  voor 
goederenvervoer. Voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen hangt de 
belasting af van het aantal PK, dat bepaald wordt door middel van een formule waarvan alle 
elementen afhangen van de cilinderinhoud. Voor de voertuigen voor goederenvervoer hangt 
de belasting af van de maximum toegelaten massa (MTM), en, indien die meer dan 3 500 kg 
bedraagt,  van  het  aantal  assen  en  het  type  ophanging  (al  dan  niet  pneumatisch).  De 
vrijstellingen zijn vooral bedoeld voor voertuigen van openbare diensten, gebruikt voor het 
openbaar vervoer of als taxi. 
 
Sommige  tarieven,  met  name  die  van  personenauto’s,  worden  op  1  juli  van  ieder  jaar 
aangepast op basis van schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.  
Algemeen  genomen  wordt  een  opcentiem  ten  gunste  van  de  gemeenten  toegepast  op  de 
voertuigen die onderworpen zijn aan de VB. 
 
De  aanvullende  verkeersbelasting  (AVB)  wordt  geheven  op  personenauto’s,  auto’s  voor 
dubbel  gebruik  en minibussen met  een  LPG  installatie. Het  bedrag hangt  af  van het  fiscaal 
vermogen van het voertuig (uitgedrukt in PK). In regel zijn alle voertuigen die zijn vrijgesteld 
van de VB ook vrijgesteld van de AVB.  
 

Belasting op inverkeerstelling (BIV) 
 
Naast  de  schepen  en  luchtvaartuigen wordt  de  BIV  ook  geheven  op  personenauto’s,  auto’s 
voor dubbel gebruik en minibussen. Voor schepen en  luchtvaartuigen  is de vergoeding een 
forfaitair  bedrag.  Voor  wegvoertuigen  wordt  de  belasting  bepaald  op  basis  van  het 
motorvermogen,  uitgedrukt  hetzij  in  fiscale  PK,  hetzij  in  kilowatt  (indien  verschillend,  het 
hoogste bedrag). Wanneer deze voertuigen reeds eerder geregistreerd werden, wordt de BIV 
minder  in  functie  van  het  aantal  jaren  sinds  de  eerste  inschrijving.  Er  wordt  een 
vermindering voorzien voor voertuigen die voorzien zijn van LPG, zelfs al is dat gedeeltelijk 
of tijdelijk. De vrijstellingen betreffen hoofdzakelijk voertuigen van de openbare sector. 
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Eurovignetten 
 

Het  eurovignet  is  een  met  inkomstenbelastingen  gelijkgestelde  belasting  die  geïnd  wordt 
voor het recht op het gebruik van het wegennet. Dit vignet werd ingevoerd op basis van een 
overeenkomst die in 1994 getekend werd tussen Duitsland, België, Denemarken, Luxemburg 
en Nederland.  Sindsdien heeft Duitsland het Eurovignet vervangen door een kilometertaks. 
Het  Eurovignet  is  van  toepassing  op  motorvoertuigen  en  alle  voertuigen  die  uitsluitend 
bestemd  zijn  voor  weggoederenvervoer  en  waarvan  de  maximum  toegelaten  massa  ten 
minste 12 ton bedraagt. 
 
Het eurovignet  is niet alleen verplicht voor voertuigen die  in België zijn  ingeschreven maar 
ook voor andere voertuigen, van zodra ze rijden op het door de Koning bepaalde wegennet. 
De  eurovignetbelasting  varieert  in  functie  van  het  aantal  assen  en  van  de  Euro‐
emissienormen.  De  vrijstellingen  betreffen  hoofdzakelijk  voertuigen  van  enkele  openbare 
diensten. 
 
 
 

Tabel 9: Ontvangsten (miljoenen euro). 
 

  2004  2005  2006  2007 
Verkeersbelasting
(VB) 

1290  1356 1331 1490 

Belasting  op 
inverkeerstelling (BIV) 

267  280 320 332 

Eurovignet 
 

97  129 108 116 

 
Bron: Instituut voor de nationale rekeningen 
 
 
 
Evaluatie van het beleid 
 

Verkeersbelasting 
 

Algemeen  gezien  wordt  er  in  de  Verkeersbelasting  weinig  rekening  gehouden  met  de 
milieucriteria.  Voor  personenauto’s,  auto’s  voor  dubbel  gebruik  en minibussen  schommelt 
het  tarief  in  fine  in  functie  van  de  cilinderinhoud,  terwijl  de  vervuilende  uitstoot,  meer 
bepaald CO2 uiteraard niet gelijk loopt met de cilinderinhoud.  
 
Voor  voertuigen  voor  goederenvervoer  hangt  het  tarief  af  van  parameters  die,  zo  lijkt  het, 
gebaseerd zijn op de schade die ze aan de wegen veroorzaken. Rechtstreeks wordt er noch 
met de uitstoot, noch met het gereden aantal kilometers rekening gehouden. Met de uitstoot 
wordt  zelfs  niet  onrechtstreeks  rekening  gehouden  via  de  ouderdom  van  het  voertuig. 
Anderzijds  bestaat  er  een  belangrijke  taxatiekloof  tussen  de  personenauto’s  en  de  andere 
voertuigen. Bijvoorbeeld de belasting van het geheel van een motorvoertuig met drie assen 
en een aanhangwagen of oplegger eveneens met drie assen bedraagt in het ergste geval 771 
€,  ofwel  een beetje minder dan het  tarief dat  van  toepassing  is  op een voertuig van 16 PK 
(836 €).  
 
Het bestaan van een aanvullende verkeersbelasting is bedoeld ter compensatie van de niet‐
belasting  van  LPG  als  brandstof.  Maar  in  de  AVB  wordt  geen  rekening  gehouden  met  de 
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milieuaspecten,  in  tegenstelling  tot  een LPG‐belasting,  op  zijn minst  in  verhouding  zou  zijn 
geweest met de verbruikte hoeveelheden. 
 

Belasting op inverkeerstelling 
 

Algemeen  gezien  worden  de  BIV‐modaliteiten  niet  genomen  in  het  kader  van  een 
milieubeleid.  De  tarieven  schommelen  niet  naargelang  er  meer  of  minder  sprake  is  van 
vervuiling, maar  in  functie van het motorvermogen. Bovendien zet het  feit dat de belasting 
vermindert in functie van de leeftijd van het voertuig aan om oudere en dus meer vervuilende 
voertuigen in het verkeer te brengen. We moeten echter wel opmerken dat er een reductie is 
voor voertuigen die op LPG rijden, een relatief “schone” brandstof. 
 

Eurovignet 
 

In  tegenstelling  tot  VB  en  BIV  houdt  het  eurovignet  wel  rekening  met  de  vervuilende 
eigenschappen van het voertuig. De differentiëring van de tarieven die hieruit voortvloeien, 
blijken echter zwak, rekening houdend met de betreffende vervuilingen. De schommeling van 
de  tarieven  in  functie  van  het  aantal  assen  is  gevoeliger.  Uiteraard  wordt  met  het  aantal 
afgelegde kilometers geen rekening gehouden. 
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12.3 Belastingen op energie 
 
Betrokken dienst:  
 

FOD Financiën 
 

Juridische basis: 
 

Deze belastingen zijn vastgelegd en geregeld door verschillende Europese richtlijnen en 
door de nationale wetgeving. Een aantal belangrijke bepalingen zijn onder andere terug 
te vinden in: 
• de wet van 10 juni 1997 in verband met het algemene regime, het bezit, het verkeer 

en controles van aan accijns onderworpen producten; 
• de programmawet van 27 december 2004; 
• de wijzigingen van deze wetten en in hun uitvoeringsbesluiten. 

 
Definitie van het beleid 
 

Dit fiscaal beleid gebeurt op federaal niveau onder het bestuur van de Minister van Financiën 
en  zijn  Staatssecretaris  voor  de  Milieufiscaliteit.  In  het  kader  van  de  verdeling  van  de 
bevoegdheden  met  de  Gewesten,  valt  de  heffing  van  de  belastingen  op  energie  onder  de 
federale overheid. 

 
De  hoofddoelstelling  van  de  belastingen  op  energie  is  om  begrotingsontvangsten  te 
genereren.  Hoewel  in  eerste  instantie  geen  objectieven  worden  gesteld  op  gebied  van 
leefmilieu, viseren de belastingen op energie producten die een impact hebben op het milieu. 
Het niveau ervan heeft dus gevolgen voor het milieu, die met name afhankelijk  zijn van de 
prijselasticiteit van de vraag naar verschillende energiebronnen. Er wordt momenteel echter 
geen  enkel  algemeen  ecologisch  doel  toegekend  aan  de  belastingen  op  energie.  De 
ecologische bezorgdheid  is echter merkbaar  in de differentiëring van de  tarieven  in  functie 
van het gehalte aan  lood en zwavel (in respectievelijk benzine  en diesel) en recenter  in het 
geval van biobrandstoffen. Telkens ging het erom de nieuwe producten zodanig op de markt 
te brengen dat succes bij consumenten verzekerd was. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De  belastingen  op  energie  worden  hoofdzakelijk  opgebouwd  uit  accijnzen. We maken  een 
onderscheid tussen de gewone accijnzen, de bijzondere accijnzen, de bijdrage op de energie 
(voor  energieproducten  en  elektriciteit)  en  de  controleretributie  (op  huisbrandolie).  De 
totale accijns is de som van deze categorieën. 
Voor een samenvatting van de accijnzen op de energieproducten en de elektriciteit, zie p. 193 
et s. van het “Fiscaal memento”33: 
 
 
   

                                                             
33 http://docufin.fgov.be/intersalgfr/thema/publicaties/memento/pdf/MF2009_V01_complet.pdf 
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Tabel 10: Ontvangsten (in miljoenen euro). 

 
  2004  2005 2006 2007 
Accijnzen  4.145  4.192 4.045 4.093 

 
Bron: Instituut voor de nationale rekeningen 
 
 
 
Evaluatie van het beleid 
 
We  kunnen  vaststellen  dat  het  belastingstarief  sterk  varieert  in  functie  van  producten 
onderlingen en voor eenzelfde product in functie van het gebruik. Anderzijds zijn er een groot 
aantal vrijstellingen of tariefverlagingen voorzien. 
Uit  een  vergelijking  met  andere  landen  blijkt  dat,  met  uitzondering  van  Luxemburg,  de 
accijnzen er hoger liggen, soms zelfs aanzienlijk. 
 
Eén  concept, met name de  impliciete  energiebelasting  integreert  tegelijkertijd de nominale 
tarieven en vrijstellingen:. Dit is de verhouding van de inkomsten uit energiebelastingen tot 
het gemeten eindverbruik van energie. Deze verhouding wordt uitgedrukt  in Euro per Tae. 
Deze  indicator  wordt  sinds  enkele  jaren  uitgegeven  door  de  Europese  Commissie,  in 
“Taxation  trends  in  the  European  Union”34.  Deze  cijfers  tonen  aan  dat  België  op  een  lager 
niveau  ligt dan het Europese gemiddelde en zelfs opmerkelijk  lager dan de buurlanden. Dit 
tarief is de laatste jaren lichtjes gestegen, terwijl hij in Duitsland en Frankrijk gedaald is. 
 
Voor  meer  details  over  deze  aspecten,  cf.  Hoge  Raad  van  Financiën  (2009),  “Het 
belastingbeleid en het leefmilieu”35.  
 

                                                             
34 P. 123 van editie 2009,  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS‐DU‐09‐001/EN/KS‐DU‐09‐001‐EN.PDF. 
35 http://docufin.fgov.be/intersalgnl/hrfcsf/adviezen/PDF/HRF_fisc_milieu_2009.pdf. 
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12.4 Andere maatregelen 
 
Betrokken dienst: 
 

FOD Financiën 
 

Juridische basis: 
 

Personenbelastingen en Vennootschapsbelastingen. 

 
Identificatie van het federale milieubeleid, de doelstellingen 
 

Inleiding 
 
Een  aantal  fiscale  bepalingen  van  de  personenbelasting  en  de  vennootschapsbelasting 
kennen een ecologische motivatie. Dit is met name het geval voor de volgende maatregelen: 

‐ belastingverlaging voor energiebesparende uitgaven of uitgaven voor het gebruik van 
hernieuwbare energieën; 

‐ belastingverlaging voor passieve huizen; 
‐ fiscaal regime voor “schone” voertuigen; 
‐ aftrek voor energiebesparende investeringen. 

 
Ze worden hierna gedetailleerd weergegeven, zoals vastgesteld in 2009. 
 
Nog  andere  bepalingen  kunnen  een  ecologische  impact  hebben,  zonder  dat  dit  hun 
hoofddoelstelling  is.  Dat  is  met  name  het  geval  voor  het  fiscaal  regime  voor  de 
verplaatsingskosten. Omwille van de complexiteit van het onderwerp komt het niet aan bod 
in dit verslag. Het werd behandeld in het verslag van de Hoge raad van Financiën36. 
 
Definitie van het beleid 
 
De ultieme doelstelling van de hierna onderzochte bepalingen is om energie‐economieën te 
bevorderen door middel van verschillende aansporingen. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 

Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven 
 
Het  voordeel wordt  toegekend onder de  vorm van  een belastingmindering  van 40%. De  in 
aanmerking komende uitgaven zijn de volgende: 

‐ energie‐audit; 
‐ onderhoud van een verwarmingsketen; 
‐ vervanging van oude verwarmingsketens; 
‐ waterketel met zonne‐energie; 
‐ installatie van fotovoltaïsche panelen en iedere andere installatie voor geothermische 

energieopwekking; 
‐ installatie van dubbele ramen; 
‐ isolering van het dak; 
‐ installatie van thermostatische kranen of van een klokthermostaat. 

 

                                                             
36 HOGE RAAD VAN FINANCIËN (2009), op.cit., p. 113‐127.  
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De aftrek geldt voor iedere woonruimte waarvan de belastingplichtige eigenaar of huurder is. 
De  in  aanmerking  komende  uitgaven  worden  gelimiteerd  tot  2 770  euro  per  woonruimte 
(Belastingjaar 2009). Dit bedrag wordt opgevoerd tot 3 600 euro voor de uitgaven voor het 
installeren van fotovoltaïsche panelen en van waterverwarmers met zonne‐energie. 
 
Er werden wijzigingen ingevoerd via het herstelplan: 

• Voor  uitgaven  in  bestaande  woonruimten  is  het  voortaan  mogelijk  om  de 
belastingvermindering  te  verdelen  over  drie  jaar  wanneer  de  jaarlijkse  limiet 
overschreden  is.  Concreet wil  dit  zeggen  dat,  op  basis  van  de  cijfers  van  2009,  het 
plafond  wordt  opgetrokken  naar  8 310€  en  10 800€  voor  het  installeren  van 
fotovoltaïsche  panelen, waarbij  het  overeenstemmende  voordeel  aan  derden wordt 
toegekend op drie jaar. 

• De  lijst van de  in aanmerking komende uitgaven wordt  in 2009 en 2010 uitgebreid 
naar isolatiewerken aan muren en vloeren. 

• Voor de isolatiewerken aan het dak, de muren en de vloeren kan het voordeel worden 
omgezet  in  een  belastingkrediet  indien  de  belastingvermindering  de  verschuldigde 
belasting overstijgt. 

 
De beschikbare statistische gegevens zijn jammer genoeg beperkt: we beschikken enkel over 
het bedrag van de effectief toegekende belastingvermindering, zonder indicatie over het reële 
bedrag  van  de  uitgaven  noch  over  de  uitsplitsing  tussen  de  verschillende  hier  opgesomde 
categorieën.  We  kunnen  enkel  de  evolutie  van  de  fiscale  uitgave  volgen  en  de  verdeling 
tussen de verschillende soorten gezinnen die eigenaar zijn. 
 
Het bedrag van de toegekende belastingverminderingen zit in de lift: het stijgt van 40 miljoen 
euro  in 2003 naar 185 miljoen euro  in 2006, ofwel een stijging  van 358%  in drie  jaar, wat 
neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse stijging van 66%. Rekening houdend met het feit dat 
de van toepassing zijnde uitgaven gelimiteerd zijn, is de belangrijkste reden voor deze groei 
het  aantal  belastingplichtigen  die  gebruik  maken  van  het  fiscaal  voordeel,  dat  met  name 
groeit  met  245%  in  drie  jaar  (56%  gemiddelde  jaarlijkse  groei).  Op  basis  van  voorlopige 
informatie  voor  het  jaar  2007  kunnen  we  zien  dat  het  aantal  toegekende 
belastingverminderingen met 40% gestegen is en een verdubbeling van het totale bedrag. De 
verdubbeling  van  de  plafonds  vertaalt  zich  niet  proportioneel  met  de  gemiddelde 
belastingverlaging. 
 
We kunnen ook een sterke stijging van het aantal gebruikers waarnemen in 2006, wanneer 
het onderhoud van de verwarmingsketels ook wordt opgenomen in de lijst uitgaven die recht 
geven  op  een  belastingvermindering:  in  2005  steeg  het  aantal  begunstigden met  ongeveer 
66 000 eenheden, en in 2006 met ongeveer 145 000 eenheden. 
  

Belastingvermindering voor passiefhuizen  
 
Deze  bepaling  is  van  toepassing  sinds  2007  (Aanslagjaar  2008).  Passiefhuizen  zijn  uiterst 
goed  geïsoleerde  huizen,  wat  het  energieverbruik  sterk  vermindert.  Om  een 
belastingvermindering  te  verkrijgen, moet  de  eigenaar  een  certificaat  voor  “passiefhuizen” 
voorleggen. De belastingplichtige moet investeren in de bouw, in de aankoop van een nieuw 
passiefhuis  of  in  de  renovatie  van  een  vastgoed  om  het  te  kunnen  omvormen  tot  een 
passiefhuis. 
 
De belastingvermindering  loopt  op  tot  600  euro  (te  indexeren basisbedrag) per  belastbare 
periode  en  per  woning.  Die  wordt  toegekend  gedurende  tien  opeenvolgende  belastbare 
periodes. Voor 2009 loopt de belastingvermindering op tot 830 euro. 
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Fiscaal regime voor zuinige voertuigen 
 
Vanaf 1 januari 2005 werd er een belastingvermindering ingevoerd wanneer een particulier 
een nieuw voertuig aankoopt dat maximum 115 gram CO2 per kilometer uitstoot. Sinds 1 juli 
2007 wordt de belastingvermindering vervangen door een verlaging van het factuurbedrag. 
 
Voor aanslagjaar 2008 was de belastingvermindering gelijk aan 15% van de aankoopwaarde 
met  een maximum  van  4 270  euro  (na  indexering) wanneer  de  emissies  lager  zijn  105  gr 
CO2/km (de “eerste categorie”). Dit bedraagt 3% (maximum 800 euro) wanneer de emissies 
liggen tussen 105 en 115 gr CO2/km (de “tweede categorie”). 
  
Anderzijds  wordt  er  sinds  1  januari  2007  een  belastingvermindering  toegekend  voor  de 
aankoop  van  een  nieuwe  personenauto,  auto’s  voor  dubbel  gebruik  en  de  minibussen 
waarvan  de  motor  met  diesel  rijdt,  voor  zover  hij  oorspronkelijk  is  uitgerust  met  een 
stoffilter  en  minder  dan  130  gr  CO2/km  uitstoot.  De  belastingvermindering  bedraagt  200 
euro  (aanslagjaar  2008).  Deze  belastingvermindering  werd  eveneens  vervangen  door  een 
korting op de factuur.  
  
De onderstaande  tabel geeft de evolutie weer van de  inschrijvingen van zuinige voertuigen 
sinds  de  inwerkingtreding  van  de  stimulans.  Het  jaarlijks  aantal  inschrijvingen  kent  sinds 
2007 een grote stijging voor de eerste categorie. We kunnen eveneens een stijging vaststellen 
voor de tweede categorie, met name van 5,5% naar 7,3% van de inschrijvingen van nieuwe 
voertuigen in vijf jaar. 
 
 
 

Tabel 11: Inschrijvingen zuinige voertuigen. 
 
  2003 2004 2005 2006  2007  2008
Aantal  inschrijvingen  van  nieuwe  zuinige 
voertuigen 
< 105 g/km 
105‐115 g/km 
Totaal 

 
89 
13.516
13.605

 
140 
14.358
14.498

 
414 
15.500
15.914

 
392 
17.250 
17642 

 
 
2.063 
14.968 
17.031 

 
10.146
21.379
31.525

Idem,  in  %  van  het  totaal  van  de 
inschrijvingen 
< 105 g/km 
105‐115 g/km 

0,04% 
5,48% 

0,05% 
5,39% 

0,15% 
5,80% 

0,13% 
5,71% 

 
0,71% 
5,13% 

3,45% 
7,27% 

 
Bron: SPF Transport en Mobiliteit 
 
 
 

Aftrek voor energiebesparende investeringen 
 
Via de aftrek op investeringen kan men van de belastinggrondslag een bepaalde hoeveelheid 
aftrekken van het bedrag van de gedane  investeringen  tijdens de belastbare periode. Dit  is 
een  gemeenschappelijke  bepaling  voor  de  personenbelastingen  en  voor  de 
vennootschapsbelastingen. 
 
De  vermindering  bedraagt  13,5% van het  bedrag  van de  energiebesparende  investeringen, 
tegen 3,5% in het geval van gewone investeringen. 
 
Sinds  aanslagjaar  2007  kunnen  de  vennootschappen  kiezen  voor  een  belastingkrediet,  in 
plaats van de investeringsaftrek. 
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Voor de meest recente aanslagjaren zijn de bedragen van de betreffende investeringen en de 
fiscale aftrek of de belastingkredieten de volgende (enkel vennootschapsbelastingen):  
 
 
 

Tabel 12: Energiebesparende investeringen (miljoenen euro). 
 
Aftrek voor investering 
  Investeringen Aftrek
2003  41,7 5,6
2004  41,2 5,6
2005  180,9 24,4
2006  98,6 13,3
2007  n. d. n. d.
2008  387,7 52,3
Belastingkrediet 
  Investeringen  Kredieten 
2007  12,9 1,9
2008  8,7 1,2
 
 
 
We  merken  op  dat  dezelfde  stimulansen  ook  gebruikt  worden  voor  investeringen  die  het 
hergebruik van recipiënten voor drank en industriële producten bevorderen. In dat geval zijn 
de betrokken bedragen de volgende: 
 
 
 

Tabel 13: Investeringen die het hergebruik van recipiënten voor drank en industriële producten 
bevorderen (miljoenen euro). 

 
Aftrek voor investering 
  Investeringen Aftrek
2003  95,1 2,9
2004  102,1 3,1
2005  111,7 3,3
2006  130,4 3,9
2007  n. d. n. d.
2008  38,2 1,1
Belastingkrediet 
  Investeringen Kredieten 
2007  0,7 0,0
2008  0,7 0,0
 
 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Bij  gebrek aan  relevante gegevens  is het niet de  effectiviteit  van het opgevolgde beleid dat 
hier onderzocht wordt, maar enkel de doeltreffendheid.  
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Doeltreffendheid  van  de  belastingvermindering  voor  energiebesparende 
uitgaven  

 
Het onderzoek van de huidige bepalingen maakt duidelijk dat er een probleem bestaat in de 
samenhang en in de hiërarchisering37.  
 
De samenhang blijkt problematisch omwille van het verband tussen enerzijds andere fiscale 
uitgaven  met  betrekking  tot  de  vastgoedsector  en  anderzijds  de  energieprijsbepaling.  De 
wetgever heeft  ervoor gekozen één  laag  fiscale uitgaven boven de andere  te  leggen,  terwijl 
het  doel  ook  bereikt  zou  kunnen  worden  door  een  betere  integratie:  men  moedigt  het 
aankopen aan, onafhankelijk van de energetische doeltreffendheid van de woning, de externe 
kosten  zijn  weinig  geïntegreerd  in  de  stookolie‐,  gas‐  en  elektriciteitsprijzen  en  daarna 
moedigt men aan om energie te besparen.  
 
Een  doeltreffend  beleid  op  milieuvlak  vereist  dat  het  tarief  van  de  steun  die  uit  fiscale 
stimulansen  voortkomt  –  meer  bepaald  het  geheel  van  de  openbare  hulp  –  zou 
overeenstemmen  met  de  effecten  die  de  betreffende  investeringen  opleveren  voor  de 
technische  performantie  van  de  gebouwen.  Nu  blijkt  echter  dat  de 
belastingsverminderingstarieven  niet  gehiërarchiseerd  zijn  volgens  de  impact  van  de 
verschillende  soorten  investeringen  op  de  verbetering  van  de  energieprestatie  van 
gebouwen. 
 
Een  ander  hiërarchisch  probleem  betreft  het  gebrek  aan  differentiatie  tussen  de  nieuwe 
constructies  en  de  vernieuwingswerken.  Het  is  inderdaad  zo  dat  verschillende  elementen 
zoals  de  technische  verbeteringen  van  het  isolatieniveau  van  het  raamwerk  gedurende  de 
laatste  jaren,  de  toepassing  van  de  Richtlijn  inzake  de  energieprestatie  van  gebouwen, 
duidelijk maken dat  iedere nieuwe woning vandaag uitgerust moet  zijn met stevige  ramen, 
een goede isolatie en een goede verwarmingsregeling.  
 

Doeltreffendheid van de belastingvermindering voor passiefhuizen   
 
Het  aantal  toegekende  belastingverminderingen  is  te  verwaarlozen:  volgens  de  informatie 
verkregen  bij  de  budgettaire  kostenevaluatie  van  de  maatregel  in  het  kader  van  de 
budgetvoorbereidingen  voor  2009,  zouden  er  slechts  een  tiental  passiefhuizen  zijn  in  heel 
België.  Onder  die  voorwaarden  is  het  buitenkanseffect  waarschijnlijk  heel  beperkt.  Het  is 
echter nog  te vroeg om een oordeel  te vellen over de doeltreffendheid van deze maatregel, 
want het gaat om investeringsprojecten van grotere omvang dan de werken die recht geven 
op een belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. 
 

Doeltreffendheid van het belastingsregime voor zuinige voertuigen 
 
We kunnen enkel de waardering die de Hoge Raad van Financiën  in haar verslag  inzake de 
milieubelasting38 gegeven heeft overnemen: 
 
“Het belastingvoordeel bij de aankoop van zuinige 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  zuinige  wagen 
aangekocht  hebben,  is  duidelijk  minder  ongelijk  dan  die  van  de  begunstigden  van  andere 

                                                             
37 Cf. Hoge Raad van Financiën (2009), op. cit., p. 157‐160. 
38 Hoge Raad van Financiën (2009), op. cit., p. 129‐130. We kunnen opmerken dat de gebruikte methodologie in 
samenhang  is  met  de  studie  van  Vito/Econotec  (July  2009),  Reduction  of  emissions  resulting  from  policies  and 
measures taken by the Federal Government for the period 20082012, Final report, 68 p. 



444    Financiën 
 

 
Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 

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 […]. 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  CO2zuinige  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  voor  de  korting  van  3%.”39.  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. 
 

                                                             
39 Cf. Rekenhof (2009), Federaal klimaatbeleid. Uitvoering van het Kyotoprotocol, Verslag van het Rekenhof aan de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, p.32. http://www.ccrek.be/docs/reports/2009/2009_12_kyoto_nl.pdf 
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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.” 

 
Doeltreffendheid van de aftrek voor energiebesparende investeringen 

 
Doordat er geen relevante gegevens aanwezig zijn, is het nauwelijks mogelijk om ons een idee 
te vormen over de doeltreffendheid van deze bepaling. Een recente studie over de impact van 
dit  federale  beleid  en  de  doelstellingen  inzake  de  broeikasgasemissiereductie  geeft  het 
volgende besluit: “The impact of the increased tax deduction is considered to be low. The pay
back time of an investment with tax advantage is only 4,6% shorter than without tax advantage. 
We assume that this PAM is not sufficient to invoke an investment and that all applications can 
be considered free riders”40. 
 

                                                             
40 Vito/Econotec, op. cit., p. 46. 
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