
Stijgende 
brandstofprijzen
1,1 miljard euro voor de staat
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De stijgende energieprijzen hakken hard in op het gezinsbudget. Dit is ook het geval 
voor de stijging van de motorbrandstofprijzen. 

Terwijl de huishoudens de verliezers zijn, zijn er twee winnaars: de oliemultinationals, van 
wie de winsten de pan uitrijzen, en de staat, wiens belastinginkomsten sterk zijn gestegen. De 
studiedienst van de PVDA berekende dat de stijging 1,1 miljard euro op jaarbasis 
oplevert.

De PVDA verdedigt al maanden een verlaging van de accijnzen op brandstof (omgekeerde 
cliquet). Het viel lang in dovemansoren, maar de minister van Financiën zei eindelijk dat hij de 
oproep had gehoord. Maar de regering beweegt niet. 

1. De winst voor de staat
8 maart 2022:

• de prijs van een liter diesel bereikt 2,0840 euro, tegenover een gemiddelde prijs van 
1,3680 euro in 2020, een stijging met 52%; 

• de prijs per liter 95 E10-benzine bereikt 1,9510 euro, tegenover een gemiddelde prijs van 
1,3493 euro in 2020,  een stijging met 45% %. 

Grafiek 1 - Prijsontwikkeling sinds januari 20201

Uit de uitsplitsing van de prijs van een liter benzine (grafiek 2) blijkt dat de btw (0,3125 euro) en de 
accijnzen (0,6002 euro) samen goed zijn voor 0,9127 euro, oftewel 50,7% van de pompprijs.

1 https://www.energiafed.be/nl/maximumprijzen/evolutie
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Grafiek 2 - Uitsplitsing van de prijs van 95 RON E10-benzine: 
1,7990 €/liter (12/2/2022)2

De accijnstarieven veranderen niet mee met de brandstofprijs, noch 
omhoog noch omlaag, aangezien de regering het omgekeerde cliquetsysteem niet toepast. Het 
accijnsbedrag voor zowel benzine als diesel staat bijgevolg sinds 2018 op 0,6002 euro/liter. 

De btw daarentegen is een proportionele belasting: er geldt een tarief van 21% op de prijs 
exclusief btw. Inclusief accijnzen: dit is dus een belasting bovenop een belasting. 

Wanneer de prijs stijgt, zoals nu het geval is, stijgen automatisch ook de btw-
inkomsten. In 2020 leverde de btw op diesel 1667 miljoen euro op. Uitgaande van een 
prijsstijging van 52% bedragen de extra btw-inkomsten 1667 miljoen x 52% = 867 miljoen euro. 

In 2020 bedroegen de accijnzen op benzine 520 miljoen euro. Uitgaande van een prijsstijging van 
45% bedragen de extra btw-inkomsten 520 miljoen x 45% = 234 miljoen euro. 
De totale extra btw-inkomsten bedragen dus 867 miljoen euro (diesel) + 234 miljoen 
euro (benzine): 1,1 miljard euro

2 https://www.energiafed.be/nl/maximumprijzen
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2. De explosie van de winsten van de 
multinationale oliemaatschappijen
Tabel 1 - Nettowinst van multinationale oliemaatschappijen (2021)

Groep Nettowinst in dollar (USD) Nettowinst in euro (EUR)
Shell  20,1 miljard USD 17,1 miljard EUR
ExxonMobil 23 miljard USD 19,6 miljard EUR
TotalEnergies 16 miljard USD 13,6 miljard EUR  
BP 7,5 miljard USD 6,4 miljard EUR

De huidige stijging van de olieprijzen komt niet alleen de staatskas ten goede: Multinationale 
oliemaatschappijen hebben in 2021 recordwinsten geboekt. Daardoor heeft de groep 
TotalEnergies in Frankrijk haar hoogste winst ooit behaald. Het zou dan ook normaal om 
zijn deze multinationals een bijdrage te doen leveren om de rekening voor de huishoudens te 
verlagen.

3. De accijnzen verlagen om de prijs onder 
1,40 euro/liter te houden
Het openbaar vervoer vormt vandaag vaak geen reëel alternatief voor de auto door zijn 
beperkte aanbod en hoge prijzen. Veel werknemers zien zich daarom gedwongen om hun 
woon-werkverkeer of andere essentiële verplaatsingen met de wagen te doen. Voor die mensen 
zijn de oplopende brandstofprijzen onhoudbaar, vooral omdat ze gepaard gaan met een sterke 
stijging van de facturen voor elektriciteit en verwarming. 

De PVDA pleit daarom voor een verlaging van de accijnzen om de prijs van 
een liter benzine 95 en diesel onder de 1,40 euro/liter inclusief btw te houden.  Dit mechanisme 
staat bekend als het 'omgekeerde cliquetsysteem'.  Om deze maatregel te financieren, kan de 
regering gebruikmaken van de extra btw-inkomsten en ook de oliemultinationals laten bijdragen 
via een speciale heffing op hun winsten.

Nadat hij doof bleef voor de eisen van de PVDA - en vooral van de bevolking - leek 
minister van Financiën Vincent Van Peteghem in november 2021 het geweer van schouder te 
veranderen. Hij antwoordde in de plenaire vergadering van de Kamer aan PVDA-parlementslid 
Raoul Hedebouw dat hij een voorstel op de regeringstafel ging leggen om het omgekeerde 
cliquetsysteem toe te passen wanneer de maximumprijzen voor brandstof 1,75 
euro per liter bereiken.

Het is duidelijk dat dit prijsniveau veel te hoog ligt. Maar we moeten vooral vaststellen dat deze 
prijs is overschreden en dat de regering voor de brandstof nog altijd niets heeft 
ondernomen, terwijl zij enorme overschotten aan btw-inkomsten blijft opstapelen. 
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