
 
FLASH Nr. 33 - 23/06/2022 

Energiecrisis:  
Indices ITLB en module ‘brandstoftoeslag’: 

Actualisering op 16 juni 2022 

In onze flash nr. 16 van 11 maart 2022 informeerden wij u over de ongeziene hoogte van de kostprijs 
van transporten, zoals berekend door het ITLB. 

Op initiatief van UPTR is het ITLB overgegaan tot een actualisering van haar berekening van de 
kostprijs aan de hand van de gekende gegevens op 16 juni 2022. 

UPTR vroeg hierom omdat op 16 juni de prijs van diesel aan de pomp wederom een nieuw record 
kende. 

Sinds 16 juni is de officiële maximumprijs aan de pomp vastgesteld op € 2,2300/l. 

Meer bepaald heeft het ITLB, in het kader van nationaal algemeen transport, onderstaande 
(gemiddelde) stijgingen berekend op 16 juni 2022: 

• 1,84 %: de stijging op maandbasis 

• 2,27 %: de stijging op driemaandelijkse basis 

• 14,33 %: de stijging op jaarbasis 

Er dient opgemerkt te worden dat: 

✓ De indices van deze neutrale en onafhankelijke instelling (ITLB) rekening houdt met de 
vermindering van de terugbetaling van de accijnzen (de vermindering van € 226,9716/1000 liter 
naar € 82,3434/1000 liter op 18 maart) zoals gemeld in onze flash nr. 18 van 21 maart 2022. 

✓ Iedere toekomstige vermindering van de accijnzen aan de pomp (zoals aangekondigd in 
de media) zal geen invloed hebben op de kosten van vervoerders, gezien zij evenzeer de 
terugvorderbare accijnzen verminderen (tot nul?) … 

De verschillende kostprijsindices zijn beschikbaar op de website van het ITLB. 

UPTR wenst vervoerders (en hun klanten/opdrachtgevers) erop wijzen dat de indices van het ITLB 
berekend worden op de eerste dag van de maand. Gezien de uitzonderlijke huidige toestand en 
gegeven het feit dat de brandstofkost – gemiddeld – bijna 25% van de totale kostprijs is, is echter de 
dieselprijs op 16 juni 2022 in de berekening hernomen.  

Boven op de officiële indices van het ITLB en om vervoerders bij te staan bij de berekening en het 
wiskundig verklaren van de huidige cijfers, stelt UPTR haar leden een berekeningsmodule 
‘dieseltoeslag’ ter beschikking. 

UPTR raadt vervoerders aan de nodige tijd te nemen om op een afdoende manier hun transportprijzen 
te berekenen. 



UPTR wenst, vervoerders en hun opdrachtgevers, er tenslotte op te wijzen dat er een bijzondere 
(straf)bepaling bestaat in de Belgische vervoerswet: artikel 43 § 4 van de wet van 15 juli 2013 
betreffende het goederenvervoer over de weg* bestraft het (laten) uitvoeren van een transport tegen 
een ongeoorloofd lage prijs. 

UPTR heeft niet nagelaten om de belangrijkste federaties van de opdrachtgevers (onder ander het 
VBO en UWE) te wijzen op het bestaan van deze bepaling. 
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* 
 Art. 43 § 4. Worden gestraft met de straffen bepaald in artikel 41, § 3: 
De vervoerder, de opdrachtgever, de vervoerscommissionair of de commissionair-expediteur worden gestraft 
met de straffen bepaald in artikel 41, § 3, indien zij een vervoer hebben aangeboden, verricht of laten 
verrichten, tegen een ongeoorloofd lage prijs. 
 
Onder "ongeoorloofd lage prijs" dient te worden verstaan een prijs die onvoldoende is om tegelijkertijd te 
dekken: 

- de niet te vermijden posten van de kostprijs van het voertuig, in het bijzonder de afschrijving of de 
huur, de banden, de brandstof en het onderhoud; 

- de kosten voortvloeiende uit wettelijke of reglementaire verplichtingen, in het bijzonder sociale, 
fiscale, verzekerings- en veiligheidskosten; 

- de kosten voortvloeiende uit het bestuur en de leiding van de onderneming. 

 
 Art. 41 § 3. Worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met geldboete van 500 euro tot 
50.000 euro, vermeerderd met de opdeciemen, of met één van deze straffen alleen, zij die de volgende 
bepalingen van de communautaire regelgeving, deze wet en haar uitvoeringsbesluiten overtreden : 

 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013071522&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.42
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013071522&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.44
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013071522&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.40
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013071522&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.42

