Brussel, 26 september 2018

Aanpassing van de distributiemarges vanaf 2 oktober 2018

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):
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MD new

=

distributiemarge op datum van de indexering;

MD old

=

distributiemarge op de overeenstemmende datum van de
voorgaande indexering;

St+1

=

niveau van het uurloon in de petroleumsector voor geschoolde
werklieden categorie OQ1 van kracht op de 1ste van de 4de
maand van de periode t+1;

St

=

niveau van het uurloon in de petroleumsector voor geschoolde
werklieden categorie OQ1 van kracht op de 1ste van de 4de
maand van de periode t;

Mt+1

=

prijsindex van de industriële productie - rubriek 300: "producten
uit metaal; producten uit mechanische, elektrische of
fijnmechanische bouw; Transportmiddelen", van kracht op de
1ste van de 4de maand van de periode t+1;

Mt

=

prijsindex van de industriële productie - rubriek 300 :
"producten uit metaal; producten uit mechanische, elektrische
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of fijnmechanische bouw; Transportmiddelen", van kracht op
de 1ste van de 4de maand van de periode t;
Gt+1

=

gemiddelde maximum verkoopprijs voor gasolie diesel voor de
periode t+1;

Gt

=

gemiddelde maximum verkoopprijs van gasolie diesel
voor de periode t;

CFt+1

=

financiële last gelijk aan de waarde van de gemiddelde
maximumprijs (voor de richtproducten van benzines, diesels,
lamppetroleum, gasolies en voor de producten propaan in bulk,
propaan in flessen, butaan in flessen, zeer zware stookolie 1%
en motorbrandstofgas) voor de periode t+1 vermenigvuldigd
met de interestvoet zoals bepaald in art 14, van kracht op de
1ste van de 4de maand van de periode t+1;

CFt

=

financiële last gelijk aan de waarde van gemiddelde maximum
prijs voor de hierboven vermelde producten voor de periode t
vermenigvuldigd met de interestvoet zoals bepaald in art 14,
van kracht op de 1ste van de 4de maand van de periode t.

BEGIN
Gegevens:
a) St+1 =

21,9248 (06/2018)

St = 21,7069 (12/2017)

b) Mt+1 =

106,6 (06/2018)

Mt = 105,3 (12/2017)

c) Gt+1 =

1,4922 (03-08/2018)

Gt = 1,3692 (09/2017-02/2018)

d) CFt+1/CFt =
CFt+1 (03-08/2018)/CFt (09/2017-2/2018)
benzines
diesel
gasolie verwarming
EZ 1%
propaan in bulk
lamppetroleum
LPG

e)

1,0357
1,0797
1,1120
1,1385
1,0087
1,1673
1,0044

Intrestvoet op 1 december 2017: 4,31%
Intrestvoet op 1 juni 2018: 4,27%
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Resultaat:
MD old
24-juli-18

Aanpassingsfactor

MD new
2-okt-18

Δ

Benzine aan de pomp

172,8376

1,0201

176,3116

3,4740

Gasolie diesel (voor vervoer) aan de
pomp

175,2140

1,0267

179,8922

4,6782

Gasolie voor verwarming en voor
niet wegvervoertoepassingen in bulk

74,6909

1,0315

77,0437

2,3528

Extra zware stookolie 1.0% S in bulk

31,3919

1,0355

32,5063

1,1144

Propaan in bulk

206,6289

1,0160

209,9350

3,3061

Lamppetroleum in bulk

72,4295

1,0398

75,3122

2,8827

LPG aan de pomp

188,5663

1,0154

191,4702

2,9039

1,0267

179,8922

4,6782

€/1000l

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

175,2140

Aanpassing minimummarge kleinhandelaar-wederverkoper:
Artikel 22 Technische Bijlage van de Programma-Overeenkomst: Deze
minimummarge zal worden herzien op 1 april en op 1 oktober van elk jaar dat deze
Programma-Overeenkomst van kracht is, door toepassing van de aangepaste
formule [F14] gedefinieerd in artikel 16 van de technische bijlage.

Minimummarges
€/1000l
Benzines
Diesel
Lpg

01-apr-18

aanpassingsfactor

02-okt-18

∆

69,95

1,0201

71,36

1,41

72,76

1,0267

74,70

1,94

41,9

1,0154

42,55

0,65
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gerant:
Minimummarges
€/1000l
Benzines en diesel met
bediening
Benzines en diesel in
zelfbediening met postpayment
Motorbrandstofgas met
bediening
Motorbrandstofgas in
zelfbediening met postpayment
aanpassingsfactor

01-apr-18

02-okt-18

∆

31,51

32,03

0,52

24,47

24,88

0,41

21,00

21,35

0,35

17,49

17,78

0,29

01-apr-18

02-okt-18

∆

42.613,28 €

43.320,66 €

707,38 €

1,0166

Aanpassing bruto belastbaar jaarinkomen voor
margewaarborg:
(artikel 23, technische bijlage Programma-Overeenkomst)

aanpassingsfactor

1,0166

Aanpassing toeslagen leveringen minder dan 2000 liter:
€/1000l

24-juli-18

02-okt-18

Δ

Gasolie voor verwarming en voor
niet wegvervoertoepassingen aan
de pomp
Lamppetroleum aan de pomp

23,1320

23,5160

0,39

Propaan in bulk

55,1134

56,0283

0,92

aanpassingsfactor

1,0166

END
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