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Wie we zijn
FeBuPro is de representatieve beroepsvereniging voor verdelers van vloeibare gassen propaan en butaan (verpakt in
flessen of in bulk), alsook LPG autogas
Gasverdelers

Toeleveranciers
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Lijst met afkortingen
€/GJ: euro per gigajoule
BPF: Belgische Petroleum Federatie
CNG: Compressed Natural Gas
CO2: koolstofdioxide
FOD: Federale Overheidsdienst
gCO2eq/km: gram CO2 equivalent per kilometer
GHG: Greenhouse Gas
IEA: Internationaal Energie Agentschap
KtCO2e: Kilotonne of CO2 equivalent
Ktoe: Kilotonne of oil equivalent
kWh: kilowattuur
LEZ: Lage Emissie Zone
LPG: Liquified Petroleum Gas
MJ/100 km: megajoule per 100 km
NOx: Stikstofoxiden
TWh: Terra Wattuur
WTW: well-to-wheel
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Intro
Nog nooit eerder stonden de thema’s energie en klimaat zo sterk in de publieke belangstelling als vandaag. Aan de hand
van aanhoudende klimaatmarsen geeft een nieuwe generatie jonge Belgen een duidelijk signaal dat het huidige klimaat-en
energiebeleid onvoldoende ambitieus is. Indien België tegen 2050 haar uitstoot van broeikasgassen met 80% percent wil
verminderen, zal de politiek een versnelling hoger moeten schakelen om deze doelstelling te halen.
Tegelijkertijd hebben de protesten door de Gele Hesjes aangetoond dat een beleid dat zich baseert op het louter verhogen
van de energieprijzen niet werkt. Voldoende draagvlak creëren voor een fiscaal beleid dat ontradend werkt voor koolstofrijke
brandstoffen, kan enkel en alleen indien er voldoende betaalbare alternatieven voorhanden zijn die een verlaging van de
CO2-uitstoot teweegbrengen.
In welke mate die alternatieven op dit moment voor handen zijn, in het bijzonder in gebieden die niet zijn aangesloten op
het aardgasnetwerk, is nog maar de vraag. Volgens het recentste jaarverslag van Elia bestond in 2018 slechts 12 percent
van de Belgische energiemix uit hernieuwbare energie.1 Daarnaast is de impact van de in 2025 voorziene kernuitstap op
de Belgische energiebevoorrading uiterst onzeker. Met andere woorden is de weg naar een koolstofvrije economie nog zeer
lang en kan ze enkel afgelegd worden mits de nodige tussenstappen die garanties bieden op het vlak van beschikbaarheid,
betaalbaarheid en graduele CO2-reductie.
In het debat over de zogenaamde energietransitie hebben de producten die FeBuPro vertegenwoordigt een unieke positie.
Propaan (voor verwarming en huishoudelijk gebruik) en LPG autogas (voor transportdoeleinden) zijn use it or lose it brandstoffen die vrijkomen bij de raffinage van petroleum en de ontginning van aardgas. Desalniettemin scoren ze significant
beter op het vlak van CO2-emissies dan hun voornaamste fossiele concurrenten. Ook de kwaliteit van onze lucht vaart er
relatief wel bij omwille van hun zeer lage uitstoot van roet en fijnstof. Bovendien zijn onze producten reeds beschikbaar en
betaalbaar en zorgt het Sociaal Verwarmingsfonds via een gedeeltelijke tussenkomst in de betaling van de verwarmingsfactuur ervoor dat personen die sociaal kwetsbaar zijn niet in de
kou blijven staan.2 Conclusie: de overschakeling van de meer
vervuilende brandstoffen naar propaan/LPG autogas zou wel
eens de sleutel zijn tot het bekomen van een balans tussen
schonere en betaalbare energie.
Omwille van de vele voordelen die onze producten bieden
begint ook de consument geleidelijk aan steeds meer de weg
naar propaan te vinden. Het is veelzeggend dat bij huishoudens
in Vlaanderen van alle energiedragers enkel het verbruik van
propaan is gestegen, namelijk met 4,1 procent in 2017 t.o.v.
2016.3 Nochtans blijft het aandeel van propaan in de totale
Belgische energiemix voor huisverwarming met 1,2 procent
zeer beperkt. Ook de LPG-wagens maken samen met de
aardgasvoertuigen in 2016 maar 0,4 procent van het totale
wagenpark uit.4
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Het aantal LPG-wagens is de laatste jaren zelfs in dalende lijn. Indien men het potentieel van propaan en LPG autogas als
transitiebrandstof volledig wil benutten, moet de overheid een beleid uitstippelen en volhouden dat de consument helpt bij
de overschakeling naar koolstofarmere alternatieven.
Via dit memorandum willen we voor de beleidsmakers van morgen alvast een eerste aanzet leveren. We suggereren
verschillende beleidsprioriteiten waarvan een volgende regering werk zou moeten maken. Enerzijds moeten bestaande
marktobstructies worden weggenomen, anderzijds is het zaak om een stimulerend wetgevend kader voor propaan en
LPG autogas als alternatieve brandstof te verwezenlijken. Om daar te geraken hebben we concreet nood aan onder meer
prijsvrijheid voor onze producten; een directe vertegenwoordiging van de eigen sector bij de overheid; een ecofiscaliteit die
doelgericht, efficiënt en werkbaar is; premies die de overschakeling van kolen en stookolie naar propaan moeten versnellen
en vergemakkelijken; en een gelijk speelveld voor alle alternatieve gasbrandstoffen inzake transport.
Is het verhaal van onze sector dan ten einde eens de energietransitie zich voltrokken heeft? Investeringen in technologische
innovatie verzekeren ons van niet. In 2018 introduceerde één van onze leden als eerste biopropaan op de Belgische
energiemarkt. Biopropaan is een 100 procent hernieuwbare energiebron die wordt geproduceerd op basis van (rest)afval
en plantaardige oliën. De toevoer van biopropaan is zich volop aan het ontwikkelen en zal de komende jaren een steeds
groter aandeel gaan uitmaken van het aanbod, waardoor onze sector ook in de toekomst innovatieve oplossingen voor de
Belgische energievoorziening zal kunnen blijven bieden. Dit mag dan wel het eerste memorandum zijn dat onze federatie
opstelt naar aanleiding van de federale en regionale verkiezingen, ik kan u verzekeren dat er nog vele zullen volgen.
Jean-Luc Verstraeten
Voorzitter FeBuPro
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Propaan is een bijproduct van zowel de winning van aardgas als het
rafﬁneren van aardolie. Tijdens deze processen komt propaangas vrij.
Of het gaat verloren, of je vangt het op en gebruikt het. En dat kan op
de volgende manieren:

VERWARMING
Propaan is een verwarmingsoplossing in opgang.
In Vlaanderen bijvoorbeeld steeg het gebruik van
propaan in 2017 met 4,1 procent ten opzichte
van 2016.

ANDERE TOEPASSINGEN
Propaan en LPG autogas worden vooral gebruikt
voor respectievelijk verwarming en transport.
Daarnaast kent het gas echter nog een lange lijst
van toepassingen. Veel Belgen koken vandaag op
een propaangasvuur en barbecueën met een
propaanﬂes. Grasmaaiers en tractors kunnen ook
door propaan aangedreven worden.

FLEXIBEL
Propaan is een reeds inzetbaar alternatief voor
koolstof-intensieve verwarmingsbrandstoffen als
stookolie en steenkool. Het is overal inzetbaar, ook in
gebieden tot waar het aardgasnetwerk niet reikt.
Een propaantank kan zowel boven- als ondergronds
geplaatst worden.
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SCHOON
Propaan en LPG autogas stoten weinig luchtvervuilende stoffen,
zoals stikstof en ﬁjn stof, uit in vergelijking met andere motor- en
verwarmingsbrandstoffen. Op dat gebied zijn ze niet enkel duurzamer
dan fossiele brandstoffen, maar ook dan bijvoorbeeld houtbiomassa,
een hernieuwbare energiebron.

COMPLEMENTAIR
Een propaancondensatieketel kan ook perfect gecombineerd worden
met een warmtepomp of een zonneboiler tot een hybride verwarmingsinstallatie. Daarnaast kan propaan ook gebruikt worden in mini- of
micro warmte-krachtkoppelingsinstallaties om wooneenheden van
elektriciteit én warmte te voorzien.

ALTERNATIEVE BRANDSTOF
LPG autogas werd in 2014 door de Europese Unie erkend als
“alternatieve transportbrandstof” ter vervanging van fossiele
brandstoffen. De EU schuift LPG met andere woorden naar voor als
een milieuvriendelijke oplossing om transport minder koolstofintensief en luchtvervuilend te maken.

KLEINE CO2-VOETAFDRUK

Propaan en LPG autogas hebben een relatief
kleine ecologische voetafdruk. Ze hebben
lage CO2-emissiewaarden in vergelijking met
andere brandstoffen.

Met dank aan Liquid Gas Europe
9

Propaan vandaag, biopropaan morgen
Biopropaan is een 100% hernieuwbare energiebron die wordt gemaakt van plantaardige oliën en de verwerking van (rest)
afval. Qua chemische samenstelling is ze identiek aan conventionele propaan, waardoor ze voor dezelfde toepassingen
kan worden gebruikt zonder dat daar aanpassingen voor nodig zijn. Biopropaan reduceert de CO2-uitstoot met 80% omdat
ze wordt gemaakt van organische stoffen die tijdens hun levenscyclus CO2 uit de atmosfeer absorberen.
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1. Prijsregulering
MMHet einde van de Programma-overeenkomst om zo innovatie in alternatieve en biobrandstoffen
mogelijk te maken.

MMFeBuPro wordt de rechtstreekse gesprekspartner van de overheid in het onderhandelen van de Programma-overeenkomst voor propaanproducten.

2. Fiscaliteit
MMEen doelgerichte ecofiscaliteit die via prijsprikkels de overschakeling naar koolstofarmere
technologieën aanmoedigt.

MMEen btw-verlaging op propaan die wordt gefinancierd door de bestaande overheidssubsidies voor de meer
vervuilende brandstoffen terug te schroeven.

MMEen milieuheffing die rekening houdt met de CO -uitstoot van energiebronnen tijdens hun
2

volledige levenscyclus.

MMEen milieuheffing die zowel gericht is op het terugdringen van CO als op het verbeteren van
2

MM

de luchtkwaliteit.

3. Verwarming
MMHet vervroegen van het verbod op de verkoop en plaatsing van stookolieketels naar 2025.
MMEen verbod op de verkoop en plaatsing van steenkoolkachels tegen 2025.
MMEen warmtebeleid op maat vertrekkend vanuit de heterogeniteit van het Belgische woningpark.
MMEen flankerend beleid met fiscale stimuli voor milieuvriendelijke alternatieven zoals een verlaging van de
btw op propaan en premies voor propaancondensatieketels.

MM

MMVerbetering van de luchtkwaliteit als een prioriteit van het warmtebeleid.

4. Transport
MMEen gelijk speelveld voor alternatieve gasvormige brandstoffen door LPG autogas uit de programma-overMM
MM

eenkomst te halen.

MMEen aparte categorie voor wagens die rijden op basis van alternatieve brandstoffen bij de invoering van Lage
Emissie Zones (LEZ).

MMEen afschaffing van de jaarlijkse aanvullende verkeersbelasting voor LPG-wagens.
MMEen door de overheid gesteunde informatiecampagne gericht op de veiligheid van LPG-wagens..
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1. Prijsregulering
Naar een afschaffing van de
Programma-overeenkomst

Beleidsprioriteiten
MMEen afschaffing van de Programma-overeenkomst om innovatie
in alternatieve- en biobrandstoffen mogelijk te maken.

MMFeBuPro wordt de rechtstreekse gesprekspartner van de
overheid in het onderhandelen van de Programmaovereenkomst voor propaanproducten.
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Context
In België gelden voor aardolieproducten, inclusief propaan en LPG autogas, een maximumprijs die dagelijks
wordt berekend. Het is dus met andere woorden niet toegelaten benzine, diesel, stookolie, maar ook propaan in
bulk en LPG autogas, aan eindgebruikers te verkopen aan een prijs die hoger ligt dan de door de overheid
vastgelegde plafondprijs.
De maximumprijs wordt bepaald op basis van de Programma-overeenkomst afgesloten tussen de overheid en de
Belgische Petroleum Federatie (BPF). De overeenkomst kwam tot stand in 1974, in de context van de oliecrisis, op
vraag van de petroleumsector om op een flexibelere manier te kunnen omgaan met de snelle evolutie van de prijzen
op de oliemarkt en de wisselkoersen. De crisistoestand van de jaren 70 was van korte duur maar de Programma-overeenkomst dient vandaag nog steeds als basis van de huidige prijszetting.
De Programma-overeenkomst wordt, indien ze niet door een van de partijen – de overheid of de BPF – expliciet
wordt opgezegd twaalf maanden voor ze afloopt, automatisch verlengd voor een nieuwe termijn van drie jaar. De
‘Hoofdovereenkomst’ zet het algemeen kader uiteen, terwijl in de ‘Technische Bijlage’ voor elke brandstof een
berekeningsformule met technische specificaties en drempels is opgesteld om de dagprijs van de respectieve
aardolieproducten te berekenen. De maximale distributiemarges worden door de overheid, afhankelijk van het
product, aan de verdelers toegekend. Elke zes maand (op 1 april en 1 oktober) wordt de maximale distributiemarge
volgens individuele indexatieformules herrekend. Op basis van deze Programma-overeenkomst, bepaalt de FOD
Economie iedere werkdag de plafondprijs.

Wat is nodig?
1. FeBuPro pleit voor een vrije prijszetting voor alle propaanproducten en de afschaffing van de Programma-overeenkomst om innovatie in alternatieve- en biobrandstoffen mogelijk te maken. België en het Groothertogdom
Luxemburg zijn vandaag de enige landen in Europa die een dergelijk systeem van maximumprijzen toepassen.
Hoewel de afgelopen jaren de kritiek op de Programma-overeenkomst is toegenomen, werd ze onder druk van de
oliemaatschappijen keer op keer verlengd. Zowel de Europese Commissie als het Internationaal Energie Agentschap
(IAE) hebben de Programma-overeenkomst herhaaldelijk bekritiseerd en ervoor gepleit om de vrije concurrentie te
laten spelen. In haar doorlichting van het Belgische energiebeleid uit 2016, stelt het IEA nog onomwonden dat er
“geen enkel voordeel bestaat in het in stand houden van het systeem” en raadt de intergouvernementele organisatie
België aan om de Programma-overeenkomst “simpelweg af te schaffen”.5
Anno 2019 is het systeem van prijsreglementering van de Programma-overeenkomst niet langer geschikt om
de snel evoluerende brandstoffenmarkt te reguleren. Om het hoofd te bieden aan klimaat- en milieu-uitdagingen
komen vandaag veel nieuwe alternatieve- en biobrandstoffen op de markt. In plaats van deze ontwikkeling te ondersteunen, zet de Programma-overeenkomst een rem op innovatie – dat stelt ook het IEA.6 Het is namelijk onmogelijk
om alle nieuwe alternatieve- en biobrandstoffen mee op te nemen in dit systeem van prijsreglementering, aangezien
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er telkens aangepaste normen, nieuwe accurate formules, quotaties voor dagprijzen en drempels voor de nodige
prijswijzigingen moeten worden ontwikkeld. Het log systeem van de Programma-overeenkomst staat vandaag dan
ook in de weg van de omslag naar innovatieve duurzamere brandstoffen.
Een voorbeeld hiervan is biopropaan, een biobrandstof die chemisch identiek is aan propaan, gemaakt uit duurzame
grondstoffen en waarvan de CO2-voetafdruk tot 80 percent lager kan liggen dan die van traditioneel propaan.
Biopropaan moet voor de overheid en de BPF verplicht worden opgenomen in de huidige Programma-overeenkomst. Er kan echter geen specifieke prijsquotatie worden opgemaakt omdat het niet genormeerd is. Toch moet het
vandaag verkocht worden aan de opgelegde maximumprijs van propaan in bulk.
De markt in propaan en LPG autogas is vandaag concurrentieel genoeg zodat een vrijmaking van de prijs, niet
zal leiden tot sterke prijsstijgingen. De markt ziet er vandaag ook volledig anders uit dan in de jaren 70: bijna alle
propaan- en LPG autogasbedrijven zijn intussen afgesplitst van de grote petroleummaatschappijen. Sinds propaan
in hervulbare gasflessen (of ‘cilinders’) in augustus 2017 uit de Programma-overeenkomst werd gelicht en distributeurs vrij hun prijs mogen bepalen7, is deze slechts in beperkte mate toegenomen.
We hopen dat de volgende regering, samen met onze federatie, beseft dat het huidige systeem van prijsreglementering niet meer kan worden behouden in een brandstoffenmarkt waarin innoverende alternatieve- en biobrandstoffen
zich volop ontwikkelen.
2. Indien de overheid de Programma-overeenkomst toch in stand houdt, wil FeBuPro een stoel aan tafel.
Vandaag onderhandelt de BPF de Programma-overeenkomst met de overheid. Voor olieproducten (diesel, benzine
en stookolie) zijn zij vanzelfsprekend juist geplaatst om die onderhandelingen te voeren. Voor propaan in bulk en
LPG-autogas is dit echter niet langer het geval. Waar tot enkele jaren geleden de petroleummaatschappijen het
verdeelmodel van propaan- en LPG producten beheersten, is dat vandaag niet langer het geval: de petroleumbedrijven hebben ondertussen hun propaan- en LPG-autogassegmenten verkocht. De onderhandelingsprocedure
binnen de huidige Programma-overeenkomst moet dan ook gewijzigd worden, zodat FeBuPro rechtstreeks kan
onderhandelen over de producten die het vertegenwoordigt, zoals dat trouwens het geval is in het
Groothertogdom Luxemburg.
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2. Fiscaliteit
Naar een evenwicht tussen
betaalbare en koolstofarme energie
Beleidsprioriteiten
MMEen doelgerichte ecofiscaliteit die via prijsprikkels de overschakeling
naar koolstofarme technologieën aanmoedigt.

MMEen btw-verlaging op propaan die wordt gefinancierd door de
bestaande overheidssubsidies voor de meer vervuilende brandstoffen
terug te schroeven.

MMEen milieuheffing die rekening houdt met de CO -uitstoot van energiebronnen tijdens hun volledige levenscyclus.

2

MMEen milieuheffing die naast die zich naast het terugdringen van CO
ook richt op het verbeteren van de luchtkwaliteit.

2
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Context
De uitstoot van CO2 wordt gezien als een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. Daarom wordt in klimaatplannen sterk ingezet op het terugdringen daarvan. Een prijsprikkel wordt gezien als een efficiënte manier om het gedrag
van consumenten en bedrijven te sturen met minder verstorende effecten dan quota of overheidsreglementering.
In het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 dat op 19 december 2018 door het overlegcomité werd goedgekeurd,
staat dat een koolstofprijs ‘een sleutelelement is in het energiebeleid’.8 Op dit moment betaalt enkel de industrie die
verantwoordelijk is voor 37 procent van de totale CO2-productie een prijs voor de CO2-uitstoot via het systeem van de
emissiehandel. Een echt brede CO2-taks zou ook impact hebben op alle activiteiten die uitstoot veroorzaken.
De afgelopen legislatuur werd op verzoek van de federale regering en Energieminister Marghem een “Nationaal debat over
de koolstofprijs” voor verwarming en vervoer gehouden. De FOD volksgezondheid heeft na overleg met het middenveld
daaromtrent een voorstel op tafel gelegd. Volgens dat voorstel zou de uitstoot van een ton CO2 in 2020 10 euro kosten,
en vanaf 2030 tussen 40 en 100 euro.9 De concrete uitvoering van het plan zou pas voor na de verkiezingen van
mei 2019 zijn.

Wat is nodig
1. Vooraleer nieuwe belastingen worden ingevoerd moet fiscale steun voor de meest vervuilende brandstoffen worden
stopgezet. Het World Wide Fund for Nature (WWF) raamde onlangs dat de Belgische federale en regionale overheden in
de periode 2014-2016 ongeveer 4 miljard euro zouden hebben uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen.10 Van
die 4 miljard is 1,1 miljard euro afkomstig van de verlaagde accijnzen op stookolie voor huishoudelijk gebruik. Na aardgas is
stookolie met 38 procent de tweede meest gebruikte brandstof voor huisverwarming in België. Gezien de hoge emissiewaarden van stookolie is ze echter verantwoordelijk voor bijna de helft van alle CO2-uitstoot door huisverwarming. Om de
klimaatdoelstellingen te halen besloten de verschillende Belgische regeringen in het kader van het Nationaal Energie- en
Klimaatplan om tegen 2035 stookolieketels uit te faseren. Het in stand houden van prijsprikkels ten gunste van stookolie is
bijgevolg tegenstrijdig met de aangekondigde beleidsintenties.
Ook steenkool, één van de meest vervuilende brandstoffen, ontvangt vandaag nog steeds overheidssubsidie door middel
van een gunstig btw-tarief. Een verwarmingsinstallatie op steenkool stoot zo’n 80 procent meer schadelijke CO2-stoffen uit
dan een verwarming op aardgas of propaan. Toch betaal je slechts 12 procent btw voor steenkool en 21 procent btw voor
propaanverwarming. Dit soort fiscale gunsttarieven voor sterk vervuilende brandstoffen valt niet te rijmen met de Belgische
klimaatdoelstellingen.
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Vergelijking energieconsumptie en CO2 uitstoot per brandstoftype

Belgisch verbruik van huisverwarming – 2016
(ktoe)

Woningverwarmingsemissie in België – 2016
(ktC02e)
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Bron: Ecuity Economics (2018)

2. Een verlaging van de btw op propaan en elektriciteit moet de overschakeling naar alternatieven met een lager koolstofgehalte interessant en betaalbaar maken. Ondanks de doelstelling om tegen 2035 stookolie uit te faseren, wordt in het huidig
fiscaal stelsel stookolie minder zwaar belast dan minder vervuilende alternatieven zoals gas en elektriciteit. Het WWF
berekende dat de prijs die de Belgische consument betaalt voor een hoeveelheid stookolie voor slechts 20 procent uit
belastingen bestaat.11 Voor diezelfde hoeveelheid energie in de vorm van gas of elektriciteit, betaalt de Belgische consument
respectievelijk 26 procent en 43 procent belastingen. De protesten van de Gele Hesjes hebben aangetoond dat het louter
verhogen van de lasten op energie niet het doel mag zijn. Een lastenverschuiving daarentegen zou consumenten via
prijsprikkels moeten aansporen om van steenkool en stookolie over te schakelen naar minder vervuilende alternatieven.
Om de koopkracht van de consumenten te vrijwaren, zouden de overheidssubsidies voor steenkool en stookolie moeten
worden herverdeeld om een belastingverlaging voor propaan en elektriciteit te financieren.
Vergelijking samenstelling van brandstofprijzen voor Belgische huishoudens

Vergelijking van de samenstelling van de uiteindelijke prijzen van energievectoren voor Belgische huishoudens
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Bron: WWF; CREG (2018); FPB-BPF (2018)
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Om gebruikers van stookolie van voldoende betaalbare alternatieven te voorzien, moet een btw-verlaging zowel op
elektriciteit als propaan van toepassing zijn. Vaak zijn huizen die verwarmen met stookolie niet aangesloten op het aardgasnetwerk. Hierdoor worden de beschikbare alternatieve technologieën grotendeels beperkt tot warmtepompen of propaanverwarmingsketels. Huizen die verwarmen met stookolie zijn relatief oude alleenstaande huizen die niet goed geïsoleerd
zijn. Voor dit soort huizen zijn warmtepompen een minder aantrekkelijk alternatief omdat ze niet optimaal functioneren in
energie-inefficiënte gebouwen. De kosten van een zware energie-verlagende verbouwing wegen voor grote huizen vaak
niet op tegen de opbrengsten uit de energiebesparing. De installatie van een warmtepomp vergt daarnaast ook een fikse
investering waarvoor slechts beperkte subsidies beschikbaar zijn. Niet elk gezin kan zich zo een investering veroorloven.
Voor gezinnen met lagere inkomens ligt de overschakeling van stookolie naar elektriciteit moeilijk omdat ze daarbij de
tussenkomst op hun verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds verliezen. Dat is niet zo bij een overschakeling
van stookolie naar propaan.12 Om die redenen is het van uiterst belang dat bij een lastenverlaging voor de mindervervuilende alternatieven voor stookolie en steenkool, propaan niet over het hoofd gezien wordt.
3. Bij een eventuele CO2-taks moet het relatief lage koolstofgehalte van propaan en LPG autogas proportioneel weerspiegeld
zijn in de heffing. In het heetst van de klimaatstrijd durven alle fossiele brandstoffen al eens over dezelfde kam geschoren
te worden. Nochtans heeft niet elke fossiele brandstof dezelfde ecologische voetafdruk. Een doelgerichte CO2-taks moet
verbruikers aansturen om zuiniger met energie om te gaan en over te schakelen naar koolstofarme alternatieven, ongeacht
of ze hernieuwbaar zijn of niet. De CO2-uistoot van propaan en LPG autogas is significant lager dan die van andere fossiele
brandstoffen. Dat verschil moet weerspiegeld zijn in de grootorde van de heffing.
Vergelijking CO2-uitstoot van propaan en LPG autogas met andere brandstoffen
Vijf hoofdtoepassingen van propaan / LPG autogas
Verwarming

Transport

Koken

Hoge
voetafdruk

BBQ

ElectriciteitsOpwekking

Steenkool
+ 300%
Hout, kool
+ 90%

Aardgas
- 11%
Lage
voetafdruk

Bron: Atlantic Consulting (2009) in opdracht van SHV Energy
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Elektricititeit
- 99% tot + 50%

Biobrandstoffen
Variërend

Benzine
16-23%

Diesel
- 13% tot + 11%

Elektricititeit
- 99% tot + 50%

Stookolie
+ 18%

Aardgas
- 10%

Diesel

Aardgas
- 10%

PROPAAN/LPG
AUTOGAS

4. Een effectieve koolstoftaks moet van toepassing zijn op de CO2-uitstoot tijdens de volledige levenscyclus van de
energiebron. De ecologische voetafdruk van een energiebron hangt niet alleen af van de CO2 emissies die vrijkomen tijdens
de verbranding, maar eveneens van de emissies die vrijkomen tijdens de productie en transport. De emissiefactor van elektriciteit is sterk afhankelijk van de bron. De in België verbruikte elektriciteit bestond in 2018 voor 34 procent uit nucleaire
energie, 27 procent elektriciteit opgewekt door gascentrales, 8 procent uit windenergie, 4 procent zonne-energie en 22
procent geïmporteerde energie, waarvan een belangrijk deel opgewekt in bruinkoolcentrales. Voor huisverwarming wordt
de CO2-uitstoot van elektriciteit door overheidsinstanties geschat tussen 0,23kg/kWh en 0,76 kg/kWh.13 Voor elektrisch
rijden wordt de CO2-uitstoot geschat op 110 g/km. Bovendien kost het maken van een batterij voor een elektrische wagen
ook heel wat CO2, naar schatting tussen 9.000 en 18.000 kg.14 Zo lang elektriciteit op een vervuilende manier wordt
opgewekt moet ze eveneens onderworpen worden aan een koolstoftaks. Wanneer de elektriciteitsproductie in België
properder wordt, daalt de prijs van elektriciteit bijgevolg automatisch en zal ze haar competitief voordeel t.a.v. fossiele
brandstoffen terugwinnen.
Elektriciteitsmix 2018 (TWh)
Kernenergie
Gascentrales

17,4

Windenergie

27,3

Zonne-energie
Overigen

3,7

Import

3,5
6,3
21,3
Bron: Elia (2019)

5. Indien een milieuheffing zou worden ingevoerd moet deze niet alleen gericht zijn op het terugdringen van CO2 maar
ook op het verbeteren van de luchtkwaliteitt. In het klimaat- en energiedebat staat vooral koolstofdioxide in de kijker. De
uitstoot van CO2 zorgt ervoor dat de aarde opwarmt maar het gas is niet giftig. Bij verbrandingsprocessen komen echter
ook andere stoffen in de atmosfeer terecht die slecht zijn voor het milieu en de gezondheid, zoals stikstofoxiden (NOx) en
fijne stofdeeltjes. De verbranding in houtkachels veroorzaakt ongeveer de helft van alle rechtstreeks uitgestoten fijnstof.
Daarna volgen het verkeer (17%) en de industrie (12%). Een groot deel van de fijnstofuitstoot door verkeer (ongeveer 60%)
is overigens niet afkomstig van de uitlaat maar ontstaat bij het remmen en door slijtage van zowel banden als het wegdek,
waarbij ook fijne stofdeeltjes in de atmosfeer terechtkomen. Dit betekent dus dat ook moderne (elektrische) wagens fijnstof
blijven produceren. Om de luchtkwaliteit te bevorderen moeten brandstoffen die minder NOx en fijnstof uitstoten verhoudingsgewijs bevoordeeld worden.
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3. Verwarming
Naar een ondersteunend kader voor
propaan als verwarmingsalternatief
Beleidsprioriteiten
MMHet vervroegen van het verbod op de verkoop en plaatsing van
stookolieketels naar 2025.

MMEen verbod op de verkoop en plaatsing van steenkoolkachels tegen
2025.

MMEen warmtebeleid op maat vertrekkend vanuit de heterogeniteit van
het Belgische woningpark.

MMVerbetering van de luchtkwaliteit als een prioriteit van
het warmtebeleid.

MMEen flankerend beleid met fiscale stimuli voor milieuvriendelijke alternatieven zoals een verlaging van de BTW op propaan en premies voor
propaancondensatieketels.

ondergrondse propaantank
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Context
Onze huizen en meer bepaald hun verwarming zijn de olifant in de kamer in het klimaatdebat. Verwarming is verantwoordelijk voor ongeveer 85 procent van het huishoudelijk energieverbruik en 13,3 procent van de broeikasgasemissies in
België.15 Verwarmingsinstallaties hebben ook een impact op de luchtkwaliteit en de volksgezondheid door de uitstoot van
stikstof- en zwavelstofoxiden en fijnstof. De afgelopen jaren daalden de emissies van gebouwen, onder meer door betere
isolatie en de overschakeling naar meer gasverwarming, maar er ligt nog altijd veel werk op de plank. Het energiegebruik
van Belgische huishoudens is immers nog steeds het derde hoogste van Europa.16
De grote uitdaging van het warmtebeleid ligt in de aard van het Belgische woningpatrimonium met veel oude huizen en
stookolieverwarming. Meer dan 60 procent van de Belgische woningen is gebouwd voor 1970 wanneer energie-efficiëntie
nog absoluut geen aandachtspunt was.17 België heeft zeer veel unieke en alleenstaande huizen, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Nederland en Duitsland waar meer identieke huizen en woonblokken voorkomen. Belgische huizen zijn ook
30 procent groter dan het Europese gemiddelde.
Die oudere, grotere, weinig energie-efficiënte en vaak landelijk gelegen huizen verwarmen vaak op stookolie, na steenkool
de meest CO2-intensieve en vervuilende verwarmingsbrandstof. Stookolie (38%) is na aardgas (42%) de meest gebruikte
verwarmingsbrandstof in ons land. Het gaat om 850000 gezinnen in Vlaanderen, 850000 in Wallonië en 114000 in
het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Door het hoge koolstofgehalte is stookolieverwarming toch verantwoordelijk voor
nagenoeg de helft van de totale CO2-uitstoot door verwarming.
Verwarmingsbrandstof per ouderdomscategorie van Belgische woningen
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Verwarmingsbrandstof naar woningtype in België
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Bron: Steunpunt Wonen (2015), Samenvattend rapport analyse van de EPC databank. Resultaten tot en met 2012.

In haar Energiepact van maart 2018 heeft de federale regering beslist om stookolieketels uit te doven vanaf 2035.
Concreet wil dat zeggen dat vanaf 2035 geen nieuwe stookolieketels meer verkocht morgen worden. Het Brussels Gewest
wil beter doen en al tegen 2025 geen nieuwe verwarmingsapparaten en sanitaire warmwaterproductieapparaten op
stookolie meer toelaten. De Vlaamse overheid tenslotte, verbiedt vanaf 2021 stookolieketels bij nieuwbouw en ingrijpende
energetische renovaties. België voegt zich daarmee bij een groeiende reeks van landen, met onder andere het Verenigd
Koninkrijk, Denemarken en Frankrijk, die de komende jaren stookolieketels uitfaseren.
Propaan is in opmars als verwarmingsbrandstof. Het aandeel van propaan in de Belgische energiemix voor huisverwarming is vandaag met 1,2 procent relatief beperkt. Toch is het veelzeggend dat bij huishoudens in Vlaanderen, van alle
energiedragers, enkel het verbruik van propaan is gestegen in 2017 ten opzichte van 2016, namelijk met 4,1 procent.18 De
erkenning van LPG autogas als alternatieve vervoersbrandstof heeft de afgelopen jaren geleid tot een grotere bewustwording van de milieuvoordelen van het product, ook op het vlak van verwarming. Het overgrote deel van propaangebruikers is
niet aangesloten op het aardgasnetwerk. Omdat onze leden een groep van sociaal kwetsbare klanten bedienen, participeert FeBuPro in het Sociaal Verwarmingsfonds dat voor een deel tussenkomt in de betaling van de verwarmingsfactuur
van sociaal kwetsbare personen.
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Wat is nodig
1. Een versnelde uitfasering van stookolie en steenkool tegen 2025. De meest vervuilende verwarmingssystemen eerst
aan pakken, is de beste manier om snel een significante stap voorwaarts te zetten op het vlak van emissievermindering.
Een studie van het gespecialiseerde Britse studiebureau Ecuity Consulting toont aan dat een verbod op stookolieketels en
steenkoolkachels in 2035 te laat komt om tegen 2050 op het vlak van verwarming een ambitieuze CO2-reductiedoelstelling van 80 procent ten opzichte van 1990 te halen.19 Enkel met een versneld scenario, met een verbod op stookolieketels
in 2025 en flankerende beleidsmaatregelen, kan België die doelstelling halen.20 Daarnaast moet de beleidslijn van het
uitdovingsbeleid consequent doorgetrokken worden door de voordelige fiscaliteit voor stookolie af te bouwen. Maatregelen
die in tegenovergestelde richting gaan, zoals bijvoorbeeld een btw-verlaging voor stookolie, moeten worden vermeden.
2. Een warmtebeleid op maat met propaan als duurzaam en kostenefficiënt alternatief voor huizen zonder
aardgasaansluiting. Het uitdovingsbeleid van stookolieketels leidt tot de pertinente vraag op welke technologieën we
moeten inzetten om stookolieketels te vervangen. In plaats van een one size fits all-aanpak, is er nood aan een beleid op
maat waarin verschillende technologieën oplossingen bieden voor verschillende categorieën van gebouwen. Op plaatsen
zonder aardgasnetwerk zijn warmtepompen bijvoorbeeld het beste alternatief voor nieuwe en pas gerenoveerde, goede
geïsoleerde huizen en appartementen. Voor oudere en gebrekkig geïsoleerde woningen zijn ze echter minder aangewezen
omdat ze niet optimaal functioneren in weinig energie-inefficiënte gebouwen.
Renovatie is een optie, maar de kosten van een zware energie-verlagende verbouwing wegen voor grote huizen vaak ook
niet op tegen de opbrengsten uit de energiebesparing. De installatie van een warmtepomp is op zich al een fikse investering
waarvoor slechts beperkte premies beschikbaar zijn. In België, waar 21 procent van de gezinnen in een vorm van energie-armoede leeft21, zijn dergelijke investeringen lang niet voor iedereen haalbaar. Voor gezinnen met lage inkomens ligt de
overschakeling van stookolie naar elektriciteit extra moeilijk omdat ze daarbij de tussenkomst op hun verwarmingsfactuur
van het Sociaal Verwarmingsfonds verliezen.
Indicatieve kosten van propaanverwarming vs. wartepompverwarming
Propaanketel

Lucht-lucht warmtepomp*

Aankoopprijs

€4500

€8000

Energiekosten (/jaar)

€4500

Nieuwe radiatoren:
€1400

Oude radiatoren:
€3465

Bron: Ecuity Consulting (2018), An analysis of Belgian off-grid heat decarbonisation pathways.
*goedkoopste type warmtepomp

Voor die groep van oude, grote, weinig energie-efficiënte huizen is overschakelen op een propaancondensatieketel de
meest kostenefficiënte manier om drastisch emissies te verminderen. Een nieuwe propaancondensatieketel stoot 39
procent minder CO2 uit dan een oude stookolieketel en 80 procent minder dan een stookoliekachel.22 Propaan stoot niet
enkel minder CO2 maar ook minder andere luchtvervuilende stoffen uit. Op dat vlak is het niet enkel duurzamer dan fossiele
brandstoffen, maar ook dan houtbiomassa, een hernieuwbare energiebron. Zelfs moderne hout- en pelletkachels stoten
veel meer fijnstof uit dan een propaanketel. Een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij toonde recent aan dat
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hout- en pelletverwarming verantwoordelijk is voor 60 percent van de totale directe milieuschadekosten uit huisverwarming in Vlaanderen, wat neerkomt op om en bij de 1,56 miljard euro, terwijl maar 20 percent van de Vlaamse gezinnen met
hout verwarmt
NOx-uitstoot per brandstoftype (g/kWh)
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Milieuschadekosten in Vlaanderen in 2017: houtverwarming vs. propaanverwarming (in €/GJ geleverde warmte)
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Bron: Vlaamse Milieu Maatschappij (2019), Milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming.

Propaanverwarming heeft daarnaast het perspectief om op termijn hernieuwbaar te worden door over te schakelen op
biopropaan, dat vandaag al op de markt is, en waarvan de CO2-voetafdruk tot 80 procent lager ligt dan conventioneel
propaan. Gezien biopropaan dezelfde chemische samenstelling heeft, moet de condensatieketel niet worden vervangen
of aangepast. Propaan of biopropaan kan ook gebruikt worden in mini- of micro warmte-krachtkoppelingsinstallaties om
wooneenheden van elektriciteit en warmte te voorzien. Een (bio)propaancondensatieketel kan ook perfect gecombineerd
worden met een warmtepomp of een zonneboiler tot een hybride verwarmingsinstallatie die zelf automatisch de meest
efficiënte energiebron kiest. Bij een lage buitentemperatuur zal het systeem propaanverwarming gebruiken, als het warmer
is draait het op de warmtepompverwarming en soms combineert het de twee. Propaan is dus een duurzaam en kostenefficiënt puzzelstuk in het decentrale en flexibele energiesysteem van de toekomst.
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3. Flankerende beleidsmaatregelen met fiscale stimuli voor milieuvriendelijke alternatieven. De versnelde omslag van
stookolieketels naar schonere en performantere verwarmingsinstallaties moet hand in hand gaan met ondersteunende
beleidsmaatregelen. Frankrijk vormt een goed voorbeeld. Ook daar is stookolieverwarming wijdverbreid – 42 procent van
de gezinnen verwarmt er nog op stookolie – en engageerde de regering zich recent om stookolieketels uit te doven (tegen
2027). Eind 2023 wil de Franse regering al een miljoen stookolieketels vervangen hebben. Parallel wordt een pakket van
premies uitgewerkt om de impact op gezinnen te verlichten. De Franse minister van Ecologische Transitie kondigde al een
subsidieprogramma aan met “verwarmingsketels voor 1 euro” voor de meest kwetsbare huishoudens, waaronder ook voor
propaancondensatieketels een tegemoetkoming voorzien is.
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4. Transport
Naar een ondersteunend kader voor
LPG als alternatieve brandstof

Beleidsprioriteiten
MMEen gelijk speelveld voor alternatieve gasvormige brandstoffen
door LPG autogas uit de programma-overeenkomst te halen.

MMEen aparte categorie voor wagens die worden aangedreven
door alternatieve brandstoffen bij de invoering van Lage Emissie
Zones (LEZ).

MMEen afschaffing van de jaarlijkse aanvullende verkeersbelasting
voor LPG-wagens.

MMEen door de overheid gesteunde informatiecampagne over de
veiligheid van LPG-wagens
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Context
Liquified Petroleum Gas (LPG) wordt door de Belgische overheid en de Europese Unie al langer erkend als alternatieve
brandstof voor vervoersdoeleinden. Een wagen met een moderne LPG-autogasinstallatie stoot well-to-wheel (WTW) 21
procent minder CO2 uit dan dezelfde auto die op benzine rijdt. Wat betreft de luchtkwaliteit stoten auto’s op LPG autogas 75
procent (t.o.v. benzinewagens) tot 90 procent (t.o.v. dieselwagens) minder fijnstof uit.23 Ook de brandstofprijzen voor LPG
liggen gevoelig lager dan die van haar meer vervuilende concurrenten.

WTW GHG uitstoot (g CO2eq/km)
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Bron: JEC (2014) Well-To-Wheels analysis: conventional vs. alternative fuels

Toch blijft het aandeel van LPG-wagens in de Belgische vloot zeer beperkt. Slechts 0,03 percent van de personenwagens
die in 2018 in Vlaanderen werden ingeschreven waren LPG-wagens.24 Hoewel vandaag LPG autogas reeds enkele fiscale
voordelen geniet – waaronder een accijnstarief van €0 en een vermindering van de belasting op inverkeerstelling in
Brussel en Wallonië – kan de overheid enkele maatregelen nemen om haar marktpositie te versterken.
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Wat is nodig
1. De prijsreglementering van LPG autogas is ongerechtvaardigd. Terwijl LPG autogas technisch gezien een petroleumproduct is, vormt Compressed Natural Gas (CNG) - dat bestaat uit samengeperst aardgas - haar meest vergelijkbare
concurrent op de markt. Beide zijn gasvormige brandstoffen met goede well-to-wheel waarden en een zeer beperkte
CO2-uistoot. Maar terwijl CNG-operatoren de prijs van hun product vrij mogen bepalen, geldt voor LPG autogas een
maximumprijs die wordt opgelegd door de programma-overeenkomst. Dit onderscheid dat wordt gemaakt in de manier
waarop de consumentenprijs wordt vastgesteld voor beiden producten, is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
De Europese erkenning van LPG en CNG als “volwaardige alternatieve brandstoffen” impliceert dat de ongelijke
behandeling binnen het kader van de programmaovereenkomst niet op objectieve of redelijke gronden is te verantwoorden.
De meest eenvoudige manier om deze schending van het gelijkheidsbeginsel te corrigeren is door LPG autogas uit het
toepassingsgebied van de Programmaovereenkomst te halen. Op dit moment bestaat er namelijk een enorme diversiteit
aan (alternatieve) biobrandstoffen waarvan de relevantie in de toekomst enkel zal toenemen. Het lijkt onhaalbaar om deze
allemaal mee op te nemen in een systeem van prijsreglementering.
2. Maak een onderscheid tussen benzine en alternatieve brandstoffen bij het bepalen van restricties voor Lage Emissie
Zones (LEZ). LEZs zijn door steden en gemeenten gedefinieerde gebieden waar de toegang voor de meest vervuilende
voertuigen beperkt wordt. Op die manier probeert men de luchtkwaliteit van die gebieden te verbeteren. Momenteel
bestaan er in België twee LEZ, namelijk in Antwerpen (sinds februari 2017) en Brussel (sinds januari 2018). Drie extra LEZ
werden reeds aangekondigd waaronder Gent (vanaf 1 januari 2020), Mechelen en Willebroek (beiden vanaf de zomer van
2020). Ook in het Waals gewest werd recent een decreet aangenomen waarin een beleidskader voor toekomstige LEZ
voor Waalse steden en gemeenten voorzien wordt.25
Of een auto al dan niet een LEZ mag binnenrijden wordt bepaald op basis van de EURO-norm van de wagen en het brandstoftype. Wat het brandstoftype betreft maakt men een onderscheid tussen diesel-wagens enerzijds en wagens die rijden
op benzine, LPG en CNG anderzijds. De restricties voor dieselwagens zijn doorgaans strenger omwille van hun hogere
uitstoot van stikstofoxide en fijne deeltjes. Maar terwijl de overheid erkent dat de emissiewaarden van LPG autogas en CNG
lager zijn dan die van benzine, zijn deze brandstoffen aan dezelfde voorwaarden onderworpen. Om LPG autogas en CNG
te promoten als alternatieve brandstoffen moet men ofwel een aparte categorie met minder strenge voorwaarden voor
LPG autogas en CNG creëren, ofwel de toegang van deze wagens tot LEZ niet beperken. Zo is er in het Franse systeem
“CRIT’Air” wel een minder strenge categorie voorzien voor wagens die worden aangedreven door gasvormige brandstoffen.
Zij behoren daar tot dezelfde categorie als oplaadbare hybride-wagens. 26
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Ter illustratie: restricties per brandstoftype voor Brusselse LEZ
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3. Harmoniseer de fiscaliteit voor alternatieve gasvormige brandstoffen. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië geldt voor wie
op LPG autogas rijdt een aanvullende verkeersbelasting tussen 89,16 en 208,20 euro, afhankelijk van de cilinderinhoud
en het fiscale vermogen van de wagen. De in 1987 ingevoerde “LPG-toeslag” wordt door de overheid gerechtvaardigd als
vervanging van de LPG-accijns die tot 30 juni 1983 aan de pomp werd verrekend.27 Vandaag is het echter zo dat evenmin
accijnzen worden geheven op CNG, terwijl verder geen toeslagen worden geheven. In Vlaanderen worden CNG-wagens
met een fiscale pk onder 12 zelfs vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling (BIV) én de jaarlijkse verkeersbelasting.
Wanneer we de vergelijking maken met de meest directe concurrenten op de markt komen we tot de conclusie dat
de rechtvaardiging van de aanvullende verkeersbelasting voor LPG autogas anno 2019 geen steek meer houdt. Het
afschaffen van de LPG-toeslag zou een eerste stap zijn in het beëindigen van de ongelijke fiscale regelingen voor LPG
autogas en CNG.
4. Spoor uitbaters van ondergrondse parkeergarages aan zich in regel te stellen met de veiligheidsnormen voor LPG autogas.
Wagens die rijden op LPG autogas krijgen wel eens het onterechte stigma dat ze onveilig zouden zijn. Die perceptie heeft
alles te maken met het parkeerverbodsbord voor LPG-wagens dat men kan terugvinden naast de toegang van sommige
ondergrondse parkings. Om het gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen te stimuleren, schrapte de Vlaamse regering in
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2002 het ondergronds parkeerverbod voor LPG en CNG wagens. Volgens de toenmalige minister van Leefmilieu Vera
Dua zijn de veiligheidsnormen voor LPG en CNG wagens zodanig verstrengd dat een schrapping van het verbod niet tot
verhoogde risico’s zou leiden.
Wel dienen de uitbaters van ondergrondse parkeergarages zich in regel te stellen met verscheidene aanpassingen zoals
gasdetectie en ventilatie. Parkeren met een LPG-wagen in een ondergrondse ruimte mag dus wel degelijk als de parkeerruimte voldoet aan de veiligheidsnormen. Het probleem schuilt dus niet zozeer bij de wagens zelf, maar bij de bouwtechnische kwaliteiten van de parking. De overheid zou de uitbaters van ondergrondse parkeerruimten moeten aansporen om
aan die normen te voldoen. Daarnaast zou men via overheidscampagnes burgers proactief moeten informeren over de
veiligheid van wagens aangedreven door LPG autogas.
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