Brussel, 22 maart 2022

Aanpassing van de distributiemarges vanaf 1 april 2022
De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op
1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is en door toepassing van de
volgende formule (artikel 16 Technische Bijlage van de Programma-Overeenkomst, laatst gewijzigd door
het avenant van 28 maart 2019):
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waarbij:
MD new

=

distributiemarge op datum van de indexering;

MD old

=

distributiemarge op de overeenstemmende datum van de voorgaande
indexering;

ITLB

=

de index die de evolutie weergeeft van de kosten en de kostprijs voor het
beroepsgoederenvervoer over de weg in België voor het nationaal vervoer,
ingedeeld in algemeen (volle wagenladingen) en in stukgoedvervoer (ophaalen distributievervoer), opgesteld en gepubliceerd door het Instituut
WegTransport & Logistiek België (ITLB);

CPI

=

de gezondheidsindex zoals gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot
verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015),
opgesteld en gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie;

CF

=

financiële last die gelijk is aan het rentetarief op nieuwe kredieten tot 1
miljoen euro voor meer dan 5 jaar (gepubliceerd door de NBB) vermeerderd
met 2,5%, en vervolgens vermenigvuldigd met de som van de producten van
de looptijd van de voorraad en zijn overeengekomen prijs (d.i. de CIF-prijs
voor het opslagdepot of de maximumprijs zonder BTW voor de eigen
opslagtank);

a, b en c

=

wegingscoëfficiënten, uitgedrukt in percenten, bepaald overeenkomstig
tabel 2;

t en t+1

=

de termen die de periodes aanduiden voor de gebruikte indexen, bepaald
overeenkomstig de tabel 1;
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Indien 1 april of 1 oktober valt op een zondag of een maandag, wordt de indexering toegepast vanaf de dag
na de eerste berekeningsdag van respectievelijk april of oktober.

Tabel 1. Periodes van de gebruikte indexen

TERMEN

INDEX op 01/04

INDEX op 01/10

t+1

04/y

10/y

t

10/y-1

04/y

Voor de bepaling van de index in 04/Y (april) worden volgende periodes aangehouden:
i. ITLB: 09/Y-1 – 02/Y
ii. Gezondheidsindex: 09/Y-1 – 02/Y
iii. Rentetarieven: 08/Y-1 – 01/Y
iv. Gemiddelde maandelijkse maximumprijs: 08/Y-1 – 01/Y
v. Gemiddelde maandelijkse CIF-prijs: 08/Y-1 – 01/Y
Voor de bepaling van de index in 10/Y (oktober) worden volgende periodes aangehouden:
i. ITLB: 03/Y – 08/Y
ii. Gezondheidsindex: 03/Y – 08/Y
iii. Rentetarieven: 02/Y – 07/Y
iv. Gemiddelde maandelijkse maximumprijs: 02/Y – 07/Y
v. Gemiddelde maandelijkse CIF-prijs: 02/Y – 07/Y
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Tabel 2. Indexen en wegingscoëfficiënten

Kostenplaats/soort

Index

Aanvoer
(opslag en
transport)

ITLB

Overige
activiteiten
(Infrastructuur,
exploitatie en
overhead)

Gezondheidsindex

Wegingscoëfficiënt a

Wegingscoëfficiënt b

Vloeibare motorbrandstoffen en
andere vloeibare
brandstoffen
aan de pomp

Gasvormige
motorbrandstoffen
aan de pomp

Index Nationaal vervoer Algemeen
15%

26%

Vloeibare
brandstoffen in
bulk

Gasvormige
brandstoffen in
bulk

Index Nationaal vervoer Stukgoed
62%

36%

Basisjaar 2013
82%

Rentetarieven

73%

33%

63%

Tot 1 miljoen euro voor meer dan 5 jaar

Gemiddelde
maandelijkse
maximumprijs
exclusief
BTW
Kost van het
werkkapitaal voor
de producten

Gemiddelde
maandelijkse
CIF-prijs
Gemiddelde
voorraadhoogte
Wegingscoëfficiënt c

3%

1%

5%

1%
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Resultaat:
MD old
01/10/2021

Aanpassingsfactor

MD new
01/04/2022

Δ

Benzine aan de pomp

184,4059

104,14%

192,0403

7,6344

Gasolie diesel (voor vervoer) aan de
pomp

188,1509

104,14%

195,9403

7,7894

Gasolie voor verwarming en voor niet
wegvervoertoepassingen in bulk

82,6719

104,45%

86,3508

3,6789

Extra zware stookolie 1.0% S in bulk

34,8809

104,45%

36,4331

1,5522

Propaan in bulk

223,3320

103,83%

231,8856

8.5536

Lamppetroleum in bulk

80,8140

104,45%

84,4102

3,5962

LPG aan de pomp

201,8628

104,05%

210,0382

8,1754

188,1509

104,14%

195,9403

7,7894

€/1000l

Andere producten verkocht aan de pomp
Gasolie voor verwarming en voor
niet wegvervoertoepassingen aan de
pomp
Lamppetroleum aan de pomp

Aanpassing toeslagen leveringen minder dan 2000 liter
Gasolie voor verwarming en voor niet
wegvervoertoepassingen in bulk
Lamppetroleum in bulk

25,2340

104,45%

26,3569

1,1129

Propaan in bulk

59,6037

103,83%

61,8865

2,2828

Worden vanaf 1 april 2019 niet meer berekend :
Minimummarge kleinhandelaar-wederverkoper
Minimummarge kleinhandelaar-gerant
Bruto belastbaar jaarinkomen voor margewaarborg

END

