
 

 

 

 

Kortrijk, 13 november 2018 

 

Betreft : Dieseltoeslag 

 

Beste klant, 

 

Omwille van de aanhoudende stijging van de brandstofprijzen zien we ons genoodzaakt om vanaf 

1 januari 2019 een dieseltoeslag aan te rekenen. We kiezen ervoor om deze niet permanent door te 

rekenen in de transportprijzen 2019 en zo de vaste prijsstijging voor transport tot een minimum te 

beperken (+2% en +4% vanaf Duitsland omwille van de extra tolbelasting Maut 2019). Op deze manier 

houden we de dieseltoeslag variabel en kunnen we bij een wijzigende situatie de toeslag herzien. Met deze 

werkwijze wensen we de impact voor u en uw klanten zo minimaal te houden. 

De dieseltoeslag van 4% zal op de factuur apart vermeld worden analoog aan de kilometerheffing. De 

berekening van de toeslag gebeurt telkens op basis van de evolutie van de dieselprijs van het voorbije 

kwartaal en wordt pas gedurende het volgende kwartaal doorgerekend. Zonder tegenbericht blijft deze 

toeslag gelden in de daarop volgende kwartalen. 

Voor de toepassing ervan baseren we ons op het «Gemiddeld officieel tarief van de aardolieproducten» 

zoals gepubliceerd door de FOD Economie. 

- De gemiddelde dieselprijs in het derde kwartaal 2017 en basis voor de transporttarieven 2018 

bedroeg 1,3038 euro per liter; 

- De gemiddelde dieselprijs in het derde kwartaal 2018 bedraagt 1,5507 euro per liter en geldt 

als basis voor de indexatie vanaf 1 januari 2019; 

  



 

 

 

- De indexatie verloopt volgens onderstaande tabel: 

gemiddelde dieselprijs 

voorbije kwartaal (€/l) 

indexatie transportprijs 

volgend kwartaal 

< 1,420 0 

1,42 - 1,48 +2% 

1,48 - 1,54 +3% 

1,54 - 1,60 +4% 

1,60 - 1,66 +5% 

1,66 - 1,72 +6% 

1,72 - 1,78 +7% 

1,78 - 1,84 +8% 

 

We hopen op uw begrip te mogen rekenen bij de implementatie van deze noodzakelijke maatregel en 

houden ons eraan u telkens 2 maand op voorhand te informeren over eventuele wijzigingen. 

 

Alvast dank  voor het vertrouwen dat u steeds stelt in onze producten en onze service. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Nadine Cielen 

Commercieel directeur 

  


