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Executive Summary 

Het fiscaal beleid in België, in de gewesten en op lokaal niveau heeft in het verleden 

een belangrijke impact gehad op de potentiële groei en innovatie in onze sector en 

zal dat eveneens hebben in de toekomst. Daarom hebben we een aantal 

fundamentele principes rond fiscaal beleid opgesteld die ons moeten toelaten om 

intern binnen de federatie en extern met beleidsmakers het gesprek aan te knopen 

wanneer nieuwe maatregelen in dit domein naar voor worden geschoven. 

 

We staan als sector voor een aantal grote uitdagingen 

Circulaire economie 

Ieder beleidsniveau met een impact op Denuo-leden (Europees, federaal, regionaal en lokaal) heeft 

ondertussen circulaire ambities afgekondigd. Om die transitie naar een circulaire economie te 

versnellen is het onwaarschijnlijk dat we kunnen blijven vertrouwen op de onaangepaste fiscale 

instrumenten uit de lineaire economie. 

Klimaat 

Als sector zijn we ervan overtuigd dat meer hergebruik en recyclage een essentiële bijdrage zullen 

leveren aan het reduceren van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 

Werkgelegenheid 

Verschillende studies hebben het potentieel om jobs te creëren in onze sector als onderdeel van de 

circulaire economie al aangegeven. Onze federatie gaat voor lokale investeringen die leiden tot 

moeilijk delokaliseerbare jobs voor personen met allerhande vaardigheden en opleidingsniveaus. 

Rendabiliteit 

De transitie naar een circulaire en koolstofarme economie is geen vaststaand feit. Enkel indien de 

bestaande heffingen en belastingen worden omgevormd om te verzekeren dat (innovatieve) 

inzamelings-, hergebruik- en recyclage activiteiten performant en rendabel zijn zullen we de 

beoogde transitie verwezenlijken. 
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Zes principes om het fiscaal beleid te gidsen 

1. Ondersteunende werking 

Als federatie zijn we sterk overtuigd van de ondersteunende werking die fiscaal beleid kan hebben 

voor de transitie naar een circulaire economie.  

De bestaande milieuheffingen in de drie gewesten hebben samen met andere ondersteunende 

maatregelen (bv. stortverboden) veel effect gehad. Op alle niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en 

Europees) moet nu een circulariteitstoets gehanteerd worden, ook inzake fiscaliteit, die een 

afvalbeleid conform de Ladder van Lansink aanmoedigt. Zo’n circulariteitstoets zou meteen ook een 

gelijk speelveld tussen primaire grondstoffen en materialen uit recyclage mogelijk kunnen maken. 

 

2. Gebruik inkomsten uit afvalheffingen en -belastingen voor circulaire en 

klimaatinvesteringen 

De inkomsten van bestaande en nieuwe afvalheffingen en -belastingen moeten ingezet worden ter 

ondersteuning van de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Dit kan gebeuren door 

deze inkomsten te gebruiken in circulaire investeringsfondsen die samenwerkingen met private 

fondsen toelaten. In ieder geval moeten deze middelen gebruikt worden voor privé en publieke 

investeringen. 

 

3. Sterk vereenvoudigd regime 

Gelet op de samenloop van verschillende fiscale maatregelen op verschillende niveaus (Europees, 

federaal, regionaal en lokaal) worden we in België geconfronteerd met een onoverzichtelijk kluwen. 

Er is nood aan een sterk vereenvoudigd belastingregime dat ook duidelijk kiest voor de transitie 

naar een circulaire economie. 

Daarbij moet steeds vermeden worden dat aanvullende rapportageverplichtingen gecreëerd worden 

door bijvoorbeeld alle nuttige info zoveel mogelijk te centraliseren (once only principe). Dat leidt tot 

een efficiënte inning van belastingen en heffingen en verlaagt significant de administratieve last bij 

ondernemingen. 

 

4. Homogene aanpak 

Onze sector functioneert over de verschillende gemeente-, gewest- en landsgrenzen heen. Daarom is 

het belangrijk dat ook inzake fiscaliteit een homogene aanpak wordt gehanteerd door de 

verschillende overheden. Een homogene aanpak is daarnaast ook belangrijk tussen de verschillende 

materiaalstromen. Dat zorgt voor minder administratieve lasten en voorkomt ook ongewenste 

neveneffecten. 

 

5. Voorspelbaar, geleidelijk en consistent karakter 

Het heeft ook voor onze sector geen nut om onverwacht en plots het roer om te gooien inzake 

fiscale beleid. De sector moet tijdig in het overleg over hervormingen en nieuwe instrumenten 

betrokken worden om negatieve neveneffecten te voorkomen.  
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Belangrijke wijzigingen moeten geleidelijk ingevoerd worden zodat niet alleen onze sector, maar de 

hele industrie en samenleving zich kan aanpassen (Leave no one behind). Elke fiscale wijziging moet 

daarom minstens 12 maanden op voorhand aangekondigd worden en dit steeds als onderdeel van 

een circulaire strategie of een plan dat een periode van vijf of meer jaar bestrijkt. Zo zullen meer 

grote circulaire investeringen aangetrokken kunnen worden. 

 

6. Voorzie voldoende middelen voor de handhaving 

De toepassing van belastingen en heffingen als ondersteunende beleidsmaatregel kan enkel slagen 

als er voldoende middelen voorzien worden voor de handhaving op de naleving ervan. Die 

handhaving moet efficiënt en effectief zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is Denuo? 

Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een 

wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam 

willen produceren, zijn onze meer dan 250 leden de essentiële schakel 

tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking.  
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