Beslissingen van de bijzondere ministerraad in Raversijde (20-21 maart 2004)
Voorbeeldrol van de overheid
•

De invoering van een systeem voor interne milieuzorg in de federale overheidsdiensten (vanaf
2005).

•

De progressieve vervanging van het bestaande wagenpark door milieuvriendelijkere auto’s (vanaf
2004).

Milieuvriendelijker mobiliteit
•

Een gratis treinabonnement (woon-werkverkeer) voor 70.000 federale ambtenaren en voor de
werknemers van Biac, Belgacom en De Post (2004).

•

Een subsidie voor treinabonnementen in de privé-sector. De federale overheid betaalt 20% als de
werkgever zelf 80% voor zijn rekening neemt.

•

De operationalisering van het Gewestelijk Expres Net (uitbreiding van het spoorwegnet voor een
verbeterde mobiliteit rond en in Brussel).

•

Steun aan het voorstel van de Europese Commissie om een vrijwillige overeenkomst met de
automobielsector te sluiten. Doel: de gemiddelde CO2-uitstoot terugschroeven tot 140 g per km in
2008 en 120 g per km in 2012.

•

De lancering van de ‘rij zuinig’-campagne in 2004

•

Een belastingvermindering voor de aankoop van “schone auto’s” met een uitstoot van maximaal
115 g CO2 per km (2005).

•

De begrotingsmaatregelen van oktober 2004 bevatten een ‘vergroening’ van de parafiscaliteit op
bedrijfswagens.

Biobrandstoffen
•

Er zal brandstof op de markt gebracht worden die 2% bio-bestanddelen bevat (percentage wordt
opgetrokken naar 5,75% in 2010).

•

Fiscale stimulansen zullen die biobrandstoffen interessanter maken dan klassieke brandstoffen.

Elektrische huishoudtoestellen
•

Het systeem van energieklassen wordt uitgebreid: het A-label wordt in 3 categorieën (A+, A++ en
A+++) opgesplitst.

Energiezuinige gebouwen
•

De belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen bij de bouw of renovatie van
woningen wordt vanaf 2005 opgetrokken van 15% naar 40% van de verrichte uitgave. Tegelijk
verhoogt het maximum aftrekbaar bedrag van 500 naar 600 € (niet geïndexeerd), en komen ook
huurders ervoor in aanmerking.

•

Een derdepartijfinanciering voor een vermindering van het energieverbruik in publieke gebouwen
wordt mogelijk. De winst op de energiefactuur levert het kapitaal voor de terugbetaling aan de
externe investeerder.

Productie van elektriciteit
•

Er komt een windmolenpark op de Thorntonbank in de Noordzee. Dat is goed voor ongeveer 5%
van de nationale elektriciteitsbehoefte in 2010.

•

De ontmanteling
(tegen 2009)

of reconversie naar biomassa van oude steenkoolcentrales wordt gepland

