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• De oplopende brandstofprijzen zijn onhoudbaar voor de werkende bevolking. De mensen 
worden nu al geconfronteerd met een sterke stijging van hun factuur voor elektriciteit en 
verwarming.

• Deze forse prijsstijging levert niet alleen de oliemultinationals veel winst op, ook de 
overheid krijgt veel geld binnen. Dat komt omdat meer dan de helft van de prijs bestaat uit 
belastingen en de btw-inkomsten automatisch toenemen naarmate de prijs exclusief btw 
stijgt. 

• De studiedienst van de PVDA berekende dat een prijsverhoging van 25% de btw-opbrengst
voor de overheid met ongeveer 500 miljoen euro per jaar doet stijgen.

• De PVDA pleit voor een verlaging van de accijnzen zolang de brandstofprijs op een hoog 
niveau blijft. Dit kan worden gefinancierd door gebruik te maken van de hoge btw-
inkomsten en door de oliemultinationals te laten bijdragen.

1 PRIJSONTWIKKELINGEN

Op 19 oktober 2021 bedroeg de prijs van een liter 95 E10-benzine 1,7190 euro, tegenover 1,376 
euro een jaar eerder (zie tabel 1). Dat is een stijging met ongeveer 25%. 

Tabel 1 Prijs van 95 RON E10-benzine - met en zonder btw1

Datum Prijs excl. btw. Prijs incl. btw btw

20 oktober 2020 1,1372 € 1,3760 € 0,2388 €

19 oktober 2021 1,42 € 1,7190 € 0,2983 €

Uit een uitsplitsing van de prijs van een liter benzine blijkt dat de belastingen meer dan de helft van
de prijs uitmaken: 0,8358 euro op een totaal van 1,357 euro, d.w.z. 62% (zie grafiek 1). De 
verhouding is min of meer dezelfde voor diesel.

Grafiek 1- Uitsplitsing van de maximumprijs in België op 31 december 2020  2  

1 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/prix-maximum-des-produits/tarif-officiel-des-produits
2 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/prix-maximum-des-produits/tarif-officiel-des-produits
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2 DE BTW-WINST VOOR DE OVERHEID

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

De btw daarentegen is een proportionele belasting: er is een tarief van 21% van toepassing 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. 

We hebben gezien dat de brandstofprijs in vergelijking met een jaar geleden met 25% is gestegen.

Volgens onze berekeningen leverde de btw op benzine en diesel de overheid in 2020 2.186 
miljoen euro op. 

Uitgaande van een prijsverhoging van 25% zouden de extra btw-inkomsten dus 2186 miljoen x 
25%= 547 miljoen euro zijn. 

3 DE WINSTEN VAN DE OLIEMULTINATIONALS

De huidige prijsstijging aan de pomp is niet te wijten aan een stijging van de prijs van ruwe olie, 
maar aan de markt voor "Platts", de geraffineerde olie die in West-Europa wordt gebruikt. 

Het zijn dus de oliemultinationals die hun raffinageactiviteiten aanwenden om hun prijzen en 
winsten te verhogen door in te spelen op vraag en aanbod. Onder andere dankzij hun grote 
installaties in België.

Waar de winsten van deze ondernemingen in de eerste twee kwartalen van 2021 al geëxplodeerd 
zijn (in vergelijking met het slechte coronajaar 2020), zoals blijkt uit tabel 2, zullen deze in de 
tweede helft van 2021 naar verwachting nog verder stijgen. Het zou dan ook niet minder dan 
normaal zijn om deze multinationals bij te laten dragen.

Tabel 2 – Winsten van oliemultinationals (kwartalen 1/2021 en 2/2021)

Groep Kwartaal 1/2021 Kwartaal 2/2021 Totaal $ Totaal €

Shell 5,7 miljard USD 3,4 miljard USD  9,1 miljard USD 7,83 miljard EUR

ExxonMobil 2,7 miljard USD 4,7 miljard USD 7,4 miljard USD 6,37 miljard EUR

BP 4,7 miljard USD 3,1 miljard USD 7,8 miljard USD 6,71 miljard EUR

Total 3,3 miljard USD 2,2 miljard USD  5,5 miljard USD 4,73 miljard EUR
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4 CONCLUSIE

Het openbaar vervoer vormt vaak geen reëel alternatief voor de auto vanwege het beperkte 
aanbod en de hoge prijzen. Veel werkende mensen zien zich daarom gedwongen hun auto te 
gebruiken om naar het werk te gaan of voor andere essentiële verplaatsingen. 

Voor deze mensen zijn de oplopende brandstofprijzen onhoudbaar, vooral omdat ze gepaard gaan
met een sterke stijging van de factuur 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. 

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.
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