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DE RADICALE AFSCHAFFING VAN DE FISCALE AFTREK IS ONVERANTWOORD 
 
 

et verheugt het Verbond van de Glasindustrie dat het vertrouwen in de Federale Regering, zaterdag 10 
december  in  de  Kamer,  officieel  een  einde  heeft  gemaakt  aan  deze  lange  crisisperiode  en  politieke 

onzekerheid die ons land gekend heeft. Zij was bijzonder rampzalig voor alle ondernemingen en de impact zal 
zich nog lang laten voelen. De milieu‐, economische‐ en sociale crisis staan meer dan ooit in de actualiteit. In 
de huidige context drongen zich pijnlijke maatregelen op. Het Verbond van de Glasindustrie betreurt echter 
ten  zeerste  de  radicale  en  niet‐overlegde  afschaffing  van  de  fiscale  aftrek  ter  ondersteuning  van  de 
energiebesparingen in gebouwen vanaf 1 januari 2012. 

H 

 
Deze beslissing  zal  zeker  ernstige  gevolgen hebben  voor de  bevolking, de  economie  en  het milieu  in  gans 
Vlaanderen.  Het  Verbond  van  de  Glasindustrie  betreurt  dit  en  vraagt  aan  alle  politieke  partijen  op  alle 
machtniveaus om onmiddellijk passende maatregelen te treffen. 
 
Achteruitgang van het milieu 
 
De gebouwen vertegenwoordigen ongeveer 21 % van de uitstoot van broeikasgassen  in België.   Ondanks de 
vele  inspanningen die sinds verscheidene  jaren geleverd worden,  is de uitstoot van de sector er met 6 % op 
vooruitgegaan sinds 1990. Van de Vlaamse woningen zijn 15 % niet volledig uitgerust met dubbele beglazing. 
In  Wallonië  en  Brussel  zijn  30  %  van  de  ramen  nog  voorzien  van  enkele  beglazing  ;  de  isolatie  van 
overheidsgebouwen is quasi onbestaande. Nochtans vermindert het energieverbruik per inwoner progressief. 
Er is een reëel en onverantwoord risico dat deze positieve dynamiek teniet wordt gedaan en getuigt van een 
visie op korte termijn. 
 
Wanneer men de vervanging van enkele beglazingen en dubbele beglazingen van de eerste generatie door 
huidige hoogrendements‐beglazingen in beschouwing neemt, vertegenwoordigt het mogelijke potentieel aan 
jaarlijkse besparingen tegen 2020, voor de sectoren van de renovatie en de nieuwbouw, een terugdringing van 
de CO2‐uitstoot met meer dan 1,6 miljoen  ton. Een cijfer dat dient vergeleken  te worden met de Belgische 
uistoot  van  124,4 miljoen  ton  in 2009. Naast de beglazingen dient ook de  isolatie  van het  geheel  van het 
gebouw  te  worden  gevoegd  :  muren,  vloeren  en  dak.  Een  recente  studie  van  Mc  Kinsey  vermeldt  een 
theoretisch potentiële vermindering van 48 % van het primaire energieverbruik in gebouwen tegen 2030. 
 
De  afschaffing  van  de  fiscale  aftrek  is  strijdig  met  het  Advies  van  de  Federale  Raad  voor  Duurzame 
Ontwikkeling gevraagd door de Klimaatminister begin 2011 : « De grote werkzaamheden die ons te wachten 
staan  zijn dus ongetwijfeld het massaal verbeteren van de energie‐efficiëntie, onder meer het  isoleren van 
woningen en ruimer genomen van bestaande gebouwen […] Om investeringen in betere energieprestaties van 
een gebouw te vergemakkelijken bestaan er verscheidene  instrumenten of mechanismen om de toegang tot 
kapitaal te vergemakkelijken waarvan het wenselijk is dat ze geoptimaliseerd of geactiveerd worden”. 
 
Jean‐Pascal van Ypersele, Vice‐voorzitter van de intergouvernementele Groep van experts van de Organisatie 
van de Verenigde Naties (IPPC), pleit regelmatig om van de vermindering van het energieverbruik in Belgische 
gebouwen een “prioritair beleid” te maken. 
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Economische en sociale achteruitgang  
 
De energieonzekerheid  is een realiteit. Het  is onaanvaardbaar dat  in onze tijd en  in ons  land, een belangrijk 
deel van de bevolking –  lage  inkomens en middenklasse –  zijn woning onvoldoende kan verwarmen en dit 
tegen  een  aanvaardbare  kostprijs.  Honderden,  zelfs  duizenden  euro  aan  verwarmingskosten  ontsnappen 
jaarlijks  via  niet‐geïsoleerde wanden  van  een woning  :  ramen, muren,  dak  en  vloer. Het  verbruik  van  het 
Belgische gebouwenbestand vertegenwoordigt ongeveer 35 % van de primaire energieconsumptie van België. 
Onze gebouwen verbruiken gemiddeld 72 % meer dan het gemiddelde in de landen van de Europese Unie. 
 
Het  Federaal  Planbureau  heeft  enkele  dagen  geleden  zijn  energievooruitzichten  tegen  2030  gepubliceerd. 
Ongeacht  het  overwogen  scenario,  zullen  de  energiekosten  per  verbruikte  ton  olie‐  equivalent  in  de 
residentiële sector de pan uitswingen. Bovendien heeft de uitvoering van het klimaat‐ en energiepakket en 
van de Road map 2050 als tegennatuurlijk effect de eenheidskost voor energie voor de gezinnen te verhogen. 
De energie‐uitgave van de gezinnen  zal enkel betaalbaar blijven door het verbruik  te verminderen.  Isolatie 
moet voor elkeen een prioriteit zijn. 
 
De voornaamste hindernis voor de verbetering van het woningenpark blijft het investeringsbedrag. Een OIVO‐
enquête heeft recent aangetoond dat ongeveer één Belg of vijf onvoldoende reserves heeft voor onvoorziene 
uitgaven en de facto voor de vervanging van beglazingen of dakisolatie. De financiële stimuli waren en blijven 
daarom een absolute noodzaak om families toe te laten te investeren in isolatiewerken. De afschaffing van de 
belangrijke  bedragen die  toegekend werden door  de  federale  overheid  kan  en  zal niet  door de Gewesten 
kunnen  gecompenseerd  worden  zonder  een  snelle  overdracht  van  een  aanzienlijk  budget,  gelijk  aan  het 
federale budget van de laatste jaren. 
 
Bovendien brengt de eenzijdige en plotse afschaffing  van de  fiscale aftrek de  toekomst  van onze  sector  in 
gevaar. Er valt  te vrezen voor de negatieve  impact van deze maatregel. Er valt  te vrezen voor de negatieve 
impact  van  deze  maatregel.  Er  bestaat  een  reëel  risico  dat  de  isolatiewerken  worden  uitgesteld,  wat 
onvermijdelijk een weerslag zal hebben op het welzijn van de ondernemingen en dus op de tewerkstelling. De 
glassector (isolerende beglazingen, glaswolisolatie en cellulair glas isolatie) is, over het geheel van het Belgisch 
grondgebied, goed voor 5.500 directe arbeidsplaatsen in de bouw waaraan ook de indirecte moeten worden 
toegevoegd. Het Verbond  van  de Glasindustrie  herinnert  aan  de  noodzaak  van  een  reëel  voorafgaandelijk 
overleg met de verschillende vragende partijen. 
 
Een visie op korte termijn 
 
De enkele regels hieronder werden, woord per woord, overgenomen uit het Advies van de Federale Raad voor 
Duurzame ontwikkeling die reeds hierboven werd aangehaald. 
 
« Een sterke vermindering van het energieverbruik in gebouwen moet om verscheidene redenen een prioritair 
beleid vormen : 

 
 de gebouwen hebben een bijzonder  lange  levensduur en dus zal de aard van de  investeringen waarover 
vandaag wordt beslist een impact op zeer lange termijn hebben ; 

 investeringen  in  energie‐efficiëntie  en,  ruimer  genomen,  een  energie‐efficiëntiebeleid  in  het  gebouw 
hebben een stimulerend effect op heel de economie, met een aanzienlijk gunstig multiplicatoreffect op 
economisch, sociaal en ecologisch gebied ; 

 de  energiekwestie  staat  centraal  in  het  overheidsbeleid,  in  het  bijzonder  in  het  huisvestingsbeleid 
(verwarming,  isolatie).  Het  gaat  om  een  hoofdelement  in  termen  van  sociale  samenhang,  zelfs  van 
veerkracht van de bevolking, tegenover de energie‐ en klimaatuitdagingen ; 

 het gaat erom het  iedereen (in het bijzonder de meest kansarmen) mogelijk te maken de energiekosten 
op te vangen en zich voor te bereiden op een verhoging van deze kosten ; 

 de technische oplossingen waarmee het energieverbruik in gebouwen aanzienlijk kan worden verminderd, 
bestaan en zijn voorhanden ; 



 het  energieverbruik  in  gebouwen  verminderen  verlaagt  niet  alleen  de  CO2‐uitstoot, maar  verbetert  de 
handelsbalans van het land en vermindert de energieafhankelijkheid ; 

 verbeteringen aanbrengen aan gebouwen kan  innovatieve technologieën en nieuwe bedrijfstakken doen 
ontstaan die groene en waardige banen creëren ; 

 de toegang tot energiezuinige en kwaliteitsvolle woningen moet worden verzekerd. 
 
Deze plotse en niet‐gecoördineerde beslissing houdt bovendien geen rekening met artikel 10 van de Richtlijn 
2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van 
gebouwen en brengt de regionale overheden in grote moeilijkheden. Zij staat in tegenstelling tot de Vlaamse 
steunmaatregelen  die  de  Regering  van  Minister‐President  Kris  Peeters,  in  het  bijzonder  het  Vlaams 
Energierenovatieprogramma 2020, heeft ontwikkeld. Zij staat  in totale tegenstelling met het Marshall 2.Vert 
en de Allianties Werkgelegenheid‐Milieu die door de Minister‐Presidenten Rudy Demotte en Charles Picqué 
werden ingevoerd. 
 
De maatregelen die nu niet genomen worden zullen vroeg of laat toch moeten genomen worden. Door actie 
uit te stellen stijgt de prijs voor het milieu, de economie en de maatschappij : wij staan met onze rug tegen de 
muur.  Twee  duidelijke  oproepen.  Greenpeace  België  aangaande  de  sluiting  van  de  Conferentie  van  de 
Verenigde Naties  in Durban over de klimaatverandering : “Men stelt nog maar eens tot  later de beslissingen 
uit die zich opdringen en men vergeet dat elk jaar achterstand ons dichter bij de grote klimaatveranderingen 
brengt met  dramatische  gevolgen”  ;  indien  Europa  een  aantal  jaren  geleden  – met  gezond  verstand  –  de 
maatregelen had getroffen die zich opdrongen, zou de crisis van de overheidsschuld misschien nooit bestaan 
hebben, en ons, in elk geval, minder gekost hebben. 
 

et Verbond van de Glasindustrie pleit ervoor dat de regionale en federale overheden, in samenwerking 
met  de  sociale  partners  en  de  stakeholders,  dringend  samenkomen  om  een  steunprogramma  voor 

ambitieuze  isolatiemaatregelen  te bepalen dat  structureel,  gecoördineerd, duidelijk, doeltreffend, op  lange 
termijn en  vanaf 1 januari 2012, kan uitgevoerd worden. 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Deridder                                                                            
Gedelegeerd Bestuurder                                                           
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