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WAAROM GEEN REGIONALISERING VAN DE MILIEUTAKSEN ? 

 

In 1993 werden op federaal niveau milieutaksen ingevoerd op drankverpakkingen, 

wegwerpscheerapparaten en wegwerpfototoestellen, batterijen, verpakkingen van sommige 

industriële producten, bestrijdingsmiddelen en papier.  Tot regionalisering van deze 

milieutaksen werd beslist op 16 oktober 2000 in het kader van het Lambermont-akkoord.  Op 

22 maart 2001 werd echter overeengekomen om de bevoegdheid over de milieutaksen toch 

federaal te houden.  In dit artikel wordt de achtergrond hiervan geschetst aan de hand van 

vier vragen: 

1. Hoe past de milieutaks in de financieringswet? 

2. Waarom werd de milieutaks een “gewestelijke belasting”? 

3. Wat zou er veranderd zijn door het Lambermont-akkoord? 

4. Is de beslissing om de milieutaks uiteindelijk toch niet te regionaliseren de juiste? 

 

1. HOE PAST DE MILIEUTAKS IN DE FINANCIERINGSWET? 

1.1 De financieringswet 

De financiering van gemeenschappen en gewesten wordt vooral geregeld in de 

financieringswet.  Door deze wet hebben de gemeenschappen en de gewesten recht op: 

1° de eigen niet fiscale ontvangsten 

2° een gedeelte van de personenbelasting en BTW 

3° ontvangsten door het uitschrijven van leningen 

4° fiscale ontvangsten zoals weergegeven in de financieringswet 

5° bijkomende middelen. 

Het grootste deel van de inkomsten van de gewesten en gemeenschappen (89% van de 

Vlaamse middelen in 2001) wordt gevormd door het gedeelte van de personenbelasting en 

de BTW dat wordt doorgestort vanuit de federale overheid (2° punt van de opsomming 

hierboven).  De rest van de middelen bestaat voornamelijk uit de fiscale ontvangsten zoals 

limitatief opgenomen in de financieringswet (4° punt van de opsomming hierboven).  Het 

gaat enerzijds om de gemeenschapsbelasting (die enkel bestaat uit het kijk- en luistergeld en 

bijna 3% vormt van de Vlaamse middelen) en anderzijds om de zgn. gewestelijke 

belastingen (7% van de Vlaamse middelen). 

Deze laatste worden ook wel de “oneigenlijke” gewestbelastingen genoemd omdat ze 

moeten worden onderscheiden van de “eigenlijke” gewestbelastingen.  De Gewesten hebben 

namelijk ook een grondwettelijke bevoegdheid om zelf belastingen te innen, waarvan het 

Vlaamse gewest onder meer gebruik heeft gemaakt door middel van de afvalwaterheffing, 

afvalstoffenheffingen, mestheffingen, heffing op leegstand, enz.: de “eigenlijke” 

gewestbelastingen.  De milieutaksen maken deel uit van de (oneigenlijke) “gewestelijke 

belastingen”. 

1.2 De oneigenlijke gewestelijke belastingen 

Met de gewestelijke belastingen worden acht types van belastingen bedoeld waarvan in 

beginsel de opbrengst en de regeling ervan exclusief is toegewezen aan de deelgebieden.  
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Vòòr de goedkeuring op 29 juni 2001 van de bijzondere wet tot wijziging van de 

financieringswet (zie verder), was deze overdracht nog niet helemaal gebeurd.  In Tabel 1 

wordt een overzicht gegeven van de entiteit die (nog tot 1 januari 2002) bevoegd is voor het 

vaststellen van de grondslag, het tarief, de vrijstelling en de inning, van de begrote opbrengst 

van deze belastingen, en van de mate waarin deze middelen doorgestort worden aan de 

gewesten. 

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de gewestelijke belastingen niet op gelijke voet staan.  Voor 

sommige belastingen is de bevoegdheid en de opbrengst integraal toegewezen aan 

Vlaanderen (hoewel de inning nog gebeurt door de federale overheid).  Andere zijn 

grotendeels een federale aangelegenheid. 

 

Tabel 1: De gewestelijke belastingen in de financieringswet (toestand tot 1 januari 2002) 

 Bevoegdheid Inning Toewijzing 
gewest 

Bedrag in 2001 (mld frank) 

 grondslag tarief vrijstellingen   totaal Gewesten VL (g) 

1. Spelen en 
weddenschappen 

Gewest Gewest Gewest Federaal 
(c) 

100% 1,9 1,9 0,8 

2. ontspanningstoestellen Gewest Gewest Gewest Federaal 
(c) 

100% 3,4 3,4 2,4 

3. openingsbelasting Gewest Gewest Gewest Federaal 
(c) 

100% 0,6 0,6 0,4 

4. successierecht Federaal 
(a) 

Gewest Gewest Federaal 
(c) 

100% 41,7 41,7 22,7 

5. Onroerende voorheffing Federaal 
(a) 

Gewest Gewest Federaal 
(c) 

100% 1,45 
(f) 

1,45 (f) 4,3 (f) 

6. Registratierechten op 
overdrachten van 
onroerende goederen 

Federaal 
(a) 

Federaal 
(a)(b)(e) 

Federaal 
(a)(b) 

Federaal 41,41% 69,5 28,8 17,4 

7. verkeers+belasting Federaal 
(a) 

Federaal 
(a) 

Federaal (a) Federaal 0% 43,5 0,0 0,0 

8. Milieutaks (behalve op 
niet hernieuwbare 
energie) 

Federaal 
(a) 

Federaal 
(a) 

Federaal (a) Federaal 
(d) 

100% 0,08 0,0 0,0 

Milieutaks op niet 
hernieuwbare energie 

Federaal 
(a) 

Federaal 
(a) 

Federaal (a) Federaal 
(d) 

Te bepalen  - - - 

Legende 

(a) Een wijziging is slechts mogelijk met akkoord van de gewestregeringen. 

(b) De bevoegdheid gaat over op het Gewest vanaf het begrotingsjaar dat volgt op dat waarin de opbrengst van deze 

belasting volledig werd toegewezen. 

(c) De federale overheid staat kosteloos in voor de dienst van deze belasting, tenzij het gewest er anders over beslist (dit is 

voor Vlaanderen tot nu toe enkel het geval geweest voor de successierechten). 

(d) De federale overheid staat in voor deze belasting, maar de gewesten moeten hiervoor inningskosten betalen indien ze 

aanspraak willen maken op (een deel van) de opbrengst.  Het bedrag van deze inningskosten moet afgesproken worden in 

een overeenkomst. 

(e) Gewesten kunnen opcentiemen heffen of kortingen toestaan. 

(f) Vlaanderen staat zelf in voor de inning van de onroerende voorheffing.  Het opgenomen bedrag is dus enkel hetgeen 

doorgestort wordt aan Wallonië en Brussel. 

(g) Het gaat om de bedragen die ingeschreven zijn in de federale begroting.  De Vlaamse begroting wijkt hier van af. 

 

1.3 De milieutaks 

Uit Tabel 1 is het duidelijk dat de milieutaksen enkel in theorie een gewestelijke belasting 

zijn.  Zij worden volledig door de federale wetgever bepaald (voor wijzigingen is weliswaar 

het akkoord nodig van de gewestregeringen) en genereren geen middelen voor de 
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gewesten.  De opbrengst ervan (op 80 miljoen frank geraamd in 2001) is immers lager dan 

de inningskosten van de federale overheid waardoor er niets wordt doorgestort aan de 

gewesten1.  De milieutaksen zijn dus gewestelijke belastingen zijn, maar voorlopig komt noch 

de opbrengst, noch de bevoegdheid toe aan de gewesten. 

 

2. WAAROM WERD DE MILIEUTAKS EEN “GEWESTELIJKE BELASTING”? 

 

In 1993 werd ervoor gekozen om de milieutaksen in te voeren als een gewestelijke belasting.  

Zoals reeds vermeld verschilt het begrip gewestbelasting in de financieringswet van de 

betekenis die men hieraan op het eerste gezicht zou hechten, nl. een belasting die door de 

Gewesten autonoom wordt ingevoerd en voor eigen rekening wordt geheven (zoals bv. de 

afvalwaterheffing).  De milieutaksen vormen integendeel een belasting, waarvan de federale 

wetgever de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de vrijstellingen vaststelt (wijzigingen 

kunnen weliswaar maar op voorwaarde van instemming van de gewestregeringen) en de 

inning verzorgt.  Het verschil met “gewone rijksbelastingen” is dat de opbrengst van de 

milieutaksen, na aftrek van de inningskosten, wordt doorgestort naar de Gewesten. 

2.1 Waarom geen eigenlijke gewestbelasting? 

Waarom zijn de milieutaksen een ‘oneigenlijke’ gewestelijke belasting geworden en geen 

‘eigenlijke’ gewestbelasting?  De bescherming van het leefmilieu is immers sinds de 

staatshervorming van 1980 principieel een gewestelijke bevoegdheid (de federale overheid 

is enkel nog bevoegd voor het vaststellen van de productnormen, de bescherming tegen 

ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval en de doorvoer van 

afvalstoffen).  Hoe kan deze gewestelijke bevoegdheid inzake leefmilieu dan worden 

verzoend met de bevoegdheid van de federale staat om milieutaksen te heffen?2  Hiervoor 

kunnen verschillende argumenten worden aangegeven: 

 

                                                
1
 In de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 is ook sprake van een “milieutaks op niet-hernieuwbare energie”.  Tot op 

heden bestaat deze milieutaks echter niet. 
2
 Deze vraag is voorwerp geweest van een aantal argumenten die ingeroepen werden ter vernietiging van de 

milieutaksen op grond van de onbevoegdheid van de federale wetgever Voor een overzicht en bespreking van 
deze argumenten, en van de reactie erop door de federale ministerraad, de Vlaamse regering en het 
Arbitragehof, zie bijvoorbeeld Jan Van Heule (2001).  “Federale milieuheffingen”, in K. De Ketelaere (red.).  
Handboek milieurecht.  Brugge, Die Keure. 
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De federale bevoegdheid inzake productnormering.  Een eerste mogelijke 

verantwoording ligt in de niet-fiscale federale bevoegdheid inzake productnormen, al vergt dit 

enige uitleg en nuancering.  In 1998 had het Arbitragehof een definitie van productnormen 

vooropgesteld, die echter bij de expliciete toekenning in 1993 van de bevoegdheid voor 

productnormering aan de federale overheid niet langer voldeed, omdat zij tal van regionale 

milieunormen op de helling zou zetten aangezien ze als productnormen zouden worden 

gekwalificeerd.  Daarom creëerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuwe 

definitie van productnormen3: “de normen opgelegd aan producten vooraleer ze op de markt 

worden gebracht, zijn federale productnormen en dus federale bevoegdheid; de normen 

opgelegd aan producten nadat ze in het verkeer zijn gebracht, zijn regionale productnormen 

en dus regionale bevoegdheid”.  Tegelijk was het met deze nieuwe definitie de bedoeling om 

de bevoegdheid om milieutaksen in te stellen te verduidelijken.  “Aangezien milieutaksen of 

productheffingen worden geheven naar aanleiding van het op de markt brengen van 

producten en bedoeld zijn om de consumptie en productie van bepaalde milieuonvriendelijke 

producten tegen te gaan, behoren zij op grond van het hogervermelde onderscheid tot het 

domein van de productnormering en derhalve tot de federale bevoegdheid”.  De Kamer wilde 

daarmee een controverse vermijden over de bevoegde overheid voor het instellen van de 

milieutaksen. 

In tegenstelling tot het beoogde doel, zette de nieuwe definitie van productnormen de 

federale bevoegdheid voor de milieutaksen op de helling: deze bevatten namelijk op 

verschillende plaatsen de invoering en de regeling van statiegeldsystemen, onder andere 

voor drankverpakkingen.  Dit is in strijd met de in de Kamer gegeven interpretatie, volgens 

dewelke dit een exclusieve regionale bevoegdheid is.  Tevens kwam het principe van de 

milieutaks als federale productheffing op de helling te staan: de taks is immers verschuldigd 

bij het in het verkeer brengen van producten, en zweeft dus tussen de federale en de 

regionale bevoegdheid inzake productnormering. 

Op deze bedreiging van de bevoegdheidsverdeling inzake leefmilieu en inzake de 

milieutaksen in het bijzonder, is het Arbitragehof in zijn arresten niet ingegaan.  Het 

Arbitragehof stelde dat de milieutaks geen productnorm is maar een gewone belasting, meer 

bepaald een productheffing4.  “De federale milieutaks is dus een fiscale maatregel en moet 

enkel worden onderzocht in het licht van de bevoegdheidsverdelende regels op fiscaal vlak”.  

Een verantwoording voor de federale bevoegdheid moest dus worden gevonden in de fiscale 

bevoegdheidsregels. 

 

                                                
3
 Waarvan de juridische waarde betwistbaar is, aangezien de definitie geen enkele wettelijke vertaling heeft 

gekregen. 
4
 Het Arbitragehof heeft toen tevens zijn definitie enigszins aangepast. 
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De fiscale bevoegdheidsregels.  De federale overheid kan in principe belastingen heffen 

op gelijk welke grondslag, zelfs in domeinen die niet tot de federale bevoegdheid behoren5.    

In de mate dat de federale staat van deze bevoegdheid gebruik maakt en een belasting heft 

op een bevoegdheid die in de eerste plaats aan de deelstaten toekomt, verliezen de 

deelstaten bovendien de bevoegdheid om hun niet-fiscaal beleid met fiscale maatregelen te 

voeren.  De gemeenschappen en gewesten mogen namelijk geen belastingen heffen op 

materies die het voorwerp uitmaken van een federale belasting6.  Dit heeft als concreet 

gevolg dat de gewesten vandaag geen milieubelastingen op producten mogen heffen.  Dit 

moet ruim worden geïnterpreteerd, omdat onder de materie van de milieutaksen niet alleen 

de effectief belaste producten moeten worden begrepen, maar de milieubelastende 

producten in het algemeen. 

De keerzijde daarvan is wel dat de federale overheid via haar fiscale bevoegdheid op het 

domein komt van bevoegdheden die aan de gewesten zijn toegekend.  Zo interfereert 

bijvoorbeeld de milieutaks op drankverpakkingen met het gewestelijk beleid inzake 

verpakkingsafval.  Daardoor kan er sprake zijn van een federaal fiscaal beleid dat het 

gewestelijke niet-fiscale beleid doorkruist, of omgekeerd. 

Dit probleem wordt juridisch opgelost door het evenredigheidsbeginsel en de economische 

en monetaire unie (EMU) als zgn. “bevoegdheidsbegrenzende concepten”.  Deze vormen 

een derde verantwoording voor het feit dat er niet voor werd gekozen om van de 

milieutaksen een ‘eigenlijke’ gewestbelasting te maken. 

 

Het evenredigheidsbeginsel en de economische en monetaire unie (EMU).  Parallelle of 

complementaire bevoegdheden betekenen niet dat elke overheid zomaar zijn zin kan doen.  

Volgens de rechtsspraak mogen de niet-fiscale neveneffecten van een belasting immers de 

materiële bevoegdheidsuitoefening van een andere overheid niet onmogelijk of overdreven 

moeilijk maken.  Omgekeerd moeten de gewesten bij het uitoefenen van hun 

belastingsbevoegdheid binnen de grenzen van de Belgische EMU blijven.  Zij mogen geen 

interne douanerechten instellen noch heffingen met gelijk werking. 

Naar het oordeel van het Arbitragehof is voor de milieutaksen aan deze vereisten voldaan.  

Aan de ene kant verantwoordt de EMU dat de federale wetgever zijn fiscale bevoegdheid 

gebruikt: “Indien elk gewest afzonderlijk maatregelen zou nemen (…), zou dit het vrije 

verkeer van die goederen kunnen belemmeren en de concurrentie vervalsen”.  Aan de 

andere kant werd ook het evenredigheidsbeginsel volgens het Arbitragehof gerespecteerd: 

de gewesten werden op voldoende wijze betrokken bij de invoering, de bestemming en de 

eventuele wijziging van de milieutaksen.  Bovendien is er een samenwerkingsakkoord tussen 

de gewesten waarin onder meer is voorzien dat de gewesten met elkaar overleggen en 

trachten gezamenlijke standpunten te bereiken.  “Aldus blijkt dat de (…) maatregelen werden 

                                                
5
 Hetzelfde geldt trouwens voor de gemeenschappen en de gewesten, die eveneens autonoom belastingen 

kunnen heffen zonder dat de grondslag of het motief van die belastingen noodzakelijk verband moet houden met 
hun (niet-fiscale) materiële bevoegdheid. 
6
 Art. 1 van de wet van 23 januari 1989.  Art. 2 van deze wet voorziet evenwel één uitzondering: de materies afval 

en water komen, voor zover ze vallen onder de materiële bevoegdheid van de gewesten, als belastingvoorwerp 
exclusief toe aan de gewesten.  De federale overheid mag op deze materies geen belastingen heffen. 
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aangenomen en kunnen worden gewijzigd onder dergelijke voorwaarden dat zij niet 

onevenredig de bevoegdheid van de gewesten aantasten”, aldus het Arbitragehof.  Aldus 

werd de juridische basis gevonden voor een federale bevoegdheid inzake de milieutaksen. 

2.2 Waarom geen federale belasting? 

Waarom werd de federale milieutaks dan een (oneigenlijke) “gewestelijke belasting” en geen 

gewone federale belasting?  Voor een deel kan dit worden verklaard door het 

evenredigheidsbeginsel.  Als (oneigenlijke) gewestelijke belasting kunnen wijzigingen inzake 

de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de vrijstellingen van de milieutaksen slechts 

worden doorgevoerd met instemming van de gewestregeringen.  Maar een tweede reden ligt 

in de bestemming van de inkomsten uit de milieutaksen.  Van meet af aan was immers 

afgesproken dat deze zouden worden besteed aan bijkomende uitgaven inzake leefmilieu.  

Aangezien de gewesten bevoegd zijn voor leefmilieu en de opbrengst van gewestelijke 

belastingen aan de gewesten wordt toegewezen, lag de keuze om de milieutaksen onder te 

brengen onder de gewestelijke belastingen voor de hand. 

 

3. WAT ZOU ER VERANDERD ZIJN DOOR HET LAMBERMONT-AKKOORD? 

 

Het Lambermont-akkoord van 16 oktober 2000 voorzag dat vanaf 1 januari 2002 ook de 

milieutaksen volledig zouden worden geregionaliseerd: de gewesten zouden volledig 

bevoegd worden om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de 

milieutaksen te wijzigen.  De uitoefening van deze bevoegdheden werd wel afhankelijk 

gemaakt van een verplicht samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten.  De memorie van 

toelichting bij het oorspronkelijke ontwerp van bijzondere wet stelde dat dergelijke 

samenwerkingsakkoord “noodzakelijk is gezien (…) in de kleine en erg verweven Belgische 

economie er een zware scheeftrekking zou kunnen ontstaan in het koopgedrag van de 

consument wanneer de milieutaksen omvangrijke proporties zouden gaan aannemen en 

zonder meer zouden verschillen per Gewest.  Een Gewest dat dan geen milieutaks of een te 

verwaarlozen milieutaks zou heffen, zou erg snel een fiscale delocalisatie van 

belastingplichtige en consument op gang kunnen brengen.  Deze ongewenste fiscale 

migratie wordt ondervangen door het voorgestelde samenwerkingsakkoord.” 

De inning van de milieutaksen zou wel nog door de federale overheid gebeuren, voor 

rekening van en in overleg met de gewesten.  De gewesten konden evenwel gezamenlijk 

beslissen de inning van de milieutaksen op zich te nemen.  Zolang de federale overheid de 

milieutaksen int, moest een procedure worden uitgewerkt waarin het verplichte advies door 

de federale overheid is voorzien over de uitvoerbaarheid van de wijzigingen in de 

milieutaksen.  De verdeling van de geïnde opbrengst van de milieutaksen zou, zoals nu ook 

het geval is, gebeuren volgens het aantal inwoners van de respectievelijke gewesten, 

behalve wanneer zij er bij samenwerkingsakkoord anders zouden over beslissen. 

Zoals reeds vermeld werd echter beslist om de bevoegdheid over de milieutaksen toch 

federaal te houden en de artikelen betreffende de milieutaksen uit het wetsontwerp te lichten. 
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4. IS DE BESLISSING OM DE MILIEUTAKS UITEINDELIJK TOCH NIET TE 

REGIONALISEREN DE JUISTE? 

4.1 Analyse van de voorgestelde wijzigingen door het oorspronkelijk ontwerp van 

bijzondere wet 

Op het eerste gezicht lijkt er buiten de overheveling van bevoegdheden misschien weinig 

verschil te zijn tussen het oorspronkelijk ontwerp van bijzondere wet en de huidige situatie, 

vooral indien men ervan uitgaat dat er als gevolg van het verplichte samenwerkingsakkoord 

tussen de gewesten een uniforme regeling over gans België zou blijven bestaan.  Er was 

immers aandacht voor afstemming tussen gewesten onderling (cf. verplicht 

samenwerkingsakkoord) en tussen beleidsmateries (cf. procedure rond uitvoerbaarheid van 

wijzigingen).  Toch waren er niet onbelangrijke verschillen.  Tabel 2 vat deze samen. 

 

Tabel 2: Vergelijking huidige situatie met situatie van het Lambermont-akkoord van 16/10/2000 

  Huidige situatie 
 

 Lambermont 16/10/2000 

 EMU Evenredigheid EMU Evenredigheid 

Geregeld in  Coörd. met 
gewestelijk 
milieubeleid 

Coörd. met 
federaal 
productbeleid 

 Coörd. met 
gewestelijk 
milieubeleid 

Coörd. met 
federaal 
productbeleid 

Wet X (a) X (b) X (a)  X (e)  

SA Gew/feder.       

SA Gewesten  X (c)  ? (d) X (d)  

Niet geregeld    ? (d)  X (f) 
Legende: 

(a) Gezien milieutaksen in de huidige situatie een federale bevoegdheid zijn. 

(b) Wijzigingen kunnen in de huidige situatie slechts kunnen worden doorgevoerd met instemming van de 

gewestregeringen. 

(c) Samenwerkingsakkoord (SA) tussen de gewesten van 30 april 1993. 

(d) De uitoefening van de bevoegdheden inzake milieutaksen wordt afhankelijk van een verplicht 

samenwerkingsakkoord (SA) dat de Gewesten dienen te sluiten.  Dit samenwerkingsakkoord is bedoeld om 

problemen met de EMU te ondervangen, maar nergens is bepaald dat dit moet resulteren in een uniforme 

regeling voor België. 

(e) Gezien milieutaksen gewestelijke bevoegdheid worden. 

(f) Gezien er behalve de inning en een samenwerkingsakkoord over de uitvoerbaarheid van wijzigingen aan de 

milieutaksen (cf. inning voorlopig nog door de federale overheid) geen betrokkenheid van de federale overheid 

meer is voorzien. 

 

Op basis van deze tabel kunnen enkele conclusies worden geformuleerd. 

EMU.  Het was met de voorgestelde wetswijzigingen niet zeker dat er een uniforme regeling 

in België voor de heffingsgrondslag, aanslagvoet en vrijstellingen van de milieutaksen zou 

blijven bestaan.  De uitoefening van de bevoegdheden inzake milieutaksen werd afhankelijk 

gesteld van een verplicht samenwerkingsakkoord dat de Gewesten dienen te sluiten.  Dit 

samenwerkingsakkoord was weliswaar bedoeld om problemen met de EMU te ondervangen, 

maar nergens was voorzien dat dit moest resulteren in een uniforme regeling voor België.  
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Verschillen waren in principe mogelijk en zouden een rechterlijke toetsing vereisen aan de 

EMU als bevoegdheidsbegrenzend concept (cf. supra)7. 

Evenredigheid - coördinatie met het gewestelijk milieubeleid.  Wat de coördinatie tussen 

de milieutaksen en het gewestelijke milieubeleid betreft, zijn er geen grote verschillen.  In de 

huidige situatie kunnen wijzigingen aan de milieutaksen slechts worden doorgevoerd met 

instemming van de gewestregeringen en is er het samenwerkingsakkoord tussen de 

gewesten.  In het wetsontwerp werden de milieutaksen gewestelijke bevoegdheid, en was de 

uitoefening van deze bevoegdheden afhankelijk gesteld van een verplicht 

samenwerkingsakkoord tussen de gewesten.  In theorie zou in deze situatie de coördinatie 

met het gewestelijke milieubeleid gemakkelijker kunnen verlopen omdat er een partij minder 

is (de federale overheid is niet langer betrokken).  Aan de andere kant zouden de 

milieutaksen wel in de wetgeving van de drie gewesten zijn opgenomen, wat drie 

parlementaire goedkeuringsprocedures inhoudt (tegenover twee nu: Kamer en Senaat).  Het 

risico op divergenties zou dus toenemen, afhankelijk van de mate van detail van het 

samenwerkingsakkoord en van de naleving ervan door de gewestelijke parlementen. 

Evenredigheid - coördinatie met het federaal productbeleid.  Zoals gezegd zou de 

federale overheid geen betrokken partij meer zijn, behalve als het gaat om de inning en 

uitvoerbaarheid (voor de inning) van wijzigingen aan de milieutaksen en zolang de gewesten 

niet gezamenlijk beslissen om de inning zelf te organiseren.  Dit is een probleem vermits te 

federale overheid inzake leefmilieu bevoegd is voor productnormering en terzake ook een 

actief beleid wenst te voeren (bv. kaderwet van 21 december 1998 betreffende 

productnormen).  Het is zonder meer duidelijk dat tussen productnormering en milieutaksen 

belangrijke interferenties bestaan, waardoor de voorgestelde regionalisering problemen 

oplevert met het evenredigheidsbeginsel.  Deze kunnen alleen worden vermeden indien de 

federale overheid betrokken partij zou worden in het samenwerkingsakkoord, of naar 

analogie met de huidige situatie wijzigingen aan de milieutaksen bijvoorbeeld slechts worden 

doorgevoerd met instemming van de federale regering.  Het gevolg daarvan is echter dat het 

vermelde voordeel van het wetsontwerp inzake coördinatie met het gewestelijke milieubeleid 

vervalt. 

4.2 Beoordeling van de beslissing om de milieutaksen niet te regionaliseren 

De conclusie is dan ook dat de huidige situatie te verkiezen is boven de situatie die zou zijn 

gecreëerd door het ontwerp van bijzondere wet.  Een eventuele regionalisering van de 

milieutaksen zou immers alleen aanvaardbaar geweest zijn, als er door wijzigingen aan het 

wetsontwerp garanties waren dat het verplichte samenwerkingsakkoord dat de gewesten 

moesten afsluiten zal leiden tot een uniforme regeling in België van de heffingsgrondslag, 
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 Ook de Raad van State stelde in dit verband dat de “bijzondere wetgever inderdaad de overdracht van 

bevoegdheden aan de gemeenschappen en gewesten kan koppelen aan de voorwaarde dat zij die 
bevoegdheden gezamenlijk zouden uitoefenen, maar als het de bedoeling is dat de bijzondere wetgever via een 
verplicht samenwerkingsakkoord de autonomie van de deelentiteiten beperkt, dient de bijzondere wetgever met 
nauwkeurigheid te bepalen waarop dat samenwerkingsakkoord betrekking dient te hebben.  Dit was niet gebeurd 
in het wetsontwerp. 



 

9. 

 

 

 

aanslagvoet en vrijstellingen van de milieutaksen én indien de federale overheid gezien haar 

productnormeringsbevoegdheid betrokken partij wordt. 

Maar in dat geval moet men zich de vraag stellen of men vanuit efficiëntieoverwegingen niet 

beter de huidige bevoegdheidsverdeling behoudt.  Deze geeft meer zekerheid dan het 

wetsontwerp dat er een uniforme regeling in België zal blijven bestaan, en vermindert het 

aantal te doorlopen parlementaire procedures.  Dit neemt niet weg dat naar mogelijkheden 

kan worden gezocht om de betrokkenheid van de gewesten bij het beleid inzake 

productnormen en milieutaksen te versterken. 

 

5. BESLUIT 

 

De milieutaksen werden op federaal niveau ingevoerd als tegemoetkoming van de 

regeringspartijen aan de “milieupartijen” van de oppositie, in ruil voor hun medewerking bij de 

vierde staatshervorming (het Sint-Michielsakkoord uit 1992).  Deze vereiste immers een 

bijzondere parlementaire meerderheid.  Het juridisch kader dat toen werd opgezet is niet 

ideaal, maar komt wel tegemoet aan de rechtmatige eis voor een uniforme regeling over het 

Belgische grondgebied en aan de rechtmatig eis voor afstemming met het federaal 

productnormeringsbeleid en met het gewestelijk milieubeleid. 

De oorspronkelijke plannen van het Lambermontakkoord uit 2000 om de milieutaksen te 

regionaliseren, brachten dit evenwicht echter aan het wankelen.  Het is dan ook een goede 

zaak dat deze beslissing werd herroepen, al kan naar mogelijkheden worden gezocht om de 

betrokkenheid van de gewesten bij het beleid inzake productnormen en milieutaksen te 

versterken.  Dergelijke versterkte betrokkenheid vanuit Vlaanderen dient dan wel te kunnen 

steunen op een maatschappelijk draagvlak voor de standpunten die de Vlaamse overheid in 

dat debat inneemt.  Immers, over de zin of onzin van de milieutaksen is nooit een ernstig 

debat gevoerd of een brede eensgezindheid ontstaan.  Recent nog heeft de OESO 

vraagtekens geplaatst bij de milieutaksen, en gesteld dat zij maatschappelijk meer schade 

kunnen veroorzaken dan dat ze milieubaten opleveren8.  Het is dan ook hoog tijd dat dit 

debat wordt gevoerd. 

 

Peter Van Humbeeck is werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.  Deze 

bijdrage is gebaseerd op een ontwerpadvies opgesteld voor deze Raad over de 

regionalisering van de milieutaksen.  Er werd echter geen advies uitgebracht aangezien de 

adviesvraag werd ingetrokken in het licht van de beslissing om de milieutaksen uiteindelijk 

toch niet te regionaliseren.  Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel. 
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Van Humbeeck in Leefmilieu 1994/4, p. 139-147. 


