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1. INLEIDING 

Belgie is een van de weinige West-Europese landen die een uitgebreid 

systeem van prijzenreglementering in stand houdt. Deze reglementering 

wordt in vele sectoren van de economie toegepast, en heeft tot doel 

een lagere prijs voor de consument te bewerkstelligen dan de prijs die 

vrij tot stand zou komen zonder de reglementering. 

In deze studie onderzoeken we de werking van het systeem van prijzen

reglementering in de petroleumsector. We bestuderen de vraag of dit 

systeem de prijzen van olieprodukten in Belgie laag houdt, en in welke 

mate het de variabiliteit van de prijzen heeft kunnen drukken. Om op 

deze vragen te kunnen antwoorden, vergelijken we het niveau en de va

riabiliteit van de Belgische prijzen met het niveau en de variabili

teit van dezelfde prijzen in de vijf belangrijkste handelspartners van 

Belgie (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italie, en Verenigd Konink

rijk). Met uitzondering van Italie, is de prijsvorming van oliepro

dukten nu volledig vrij in deze landen. Deze vergelijking zal ons dan 

ook toelaten na te gaan of een vrije prijsvorming tot hogere en/of 

meer variabele prijzen leidt. 

In een eerste sectie beschrijven we het programma-akkoord dat bestaat 

tussen de petroleumsector en de Belgische overheid, en dat de prijs-

aanpassingen in deze sector regel t. In sectie 3 vergelijken we de 

prijzen van de belangrijkste petroleumprodukten in Belgie met deze van 

onze buurlanden. In secties 4 en 5, interpreteren we de resultaten en 

trekken we een aantal beleidsconclusies. 
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2. HET PROGRAMMA-AKKOORD 

Het programma-akkoord betreffende aardolieprodukten is een overeen

komst tussen de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris 

voor Energie als vertegenwoordigers van de Belgische Staat enerzijds 

en de Belgische Petroleum Federatie anderzijds 1 . Het opzet is om door 

de samenstelling van een structuurformule prijzen te verzekeren die 

gunstig zijn voor de consument. zonder de normale bevoorrading van het 

land in het gevaar te brengen. 

Concreet betekent di t dat dagelijks maximumprijzen berekend worden 

voor volgende produkten : benzines en diesel aan de pomp; huisbrand

olie (in bulk en aan de pomp); halfzware. zware en zeer zware stook

olie; propaan (in bulk en in flessen); butaan; lamppetroleum en LPG. 

Deze maximumprijzen bestaan ui teen gewogen gemiddelde van de cif

prijzen Rotterdam en Italie (Pcif) verhoogd met de kost van de wette

lijk verplichte opslag voor een verbruik van 91 dagen (cs). plus een 

distributiemarge van de petroleummaatschappij (D) evenals BTW en ac

cijnsrechten. 

p~ax = p~if + cs + D + AOC + BTW 
1 1 

De kost van de wettelijk verplichte opslag CS bevat de kost voor het 

huren van opslagcapaci tei t en voor de vernieuwing van het produkt 

evenals de financiele lasten op de waarde van het produkt. Zij wordt 

elk kwartaal herzien. De distributiemarge D wordt jaarlijks herzien 

in overeenstemming met de wijzigingen in het uurloon van geschoolde 

werklieden in de petroleumsector. met veranderingen in de prijsindex 

van enkele industriele produkten (metaal; mechanische. elektrische of 

1 Zie Ministerie Economische Zaken. Administratie voor Energie (1987). 
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fijn mechanische bouw; transportmiddelen) en met de maximumprijswijzi

gingen van diesel (voor een gedetailleerde bespreking van de pro

gramma-overeenkomst verwijzen we naar de appendix). 

Op 1 maart 1989 zijn de distributiemarges voor de door ons onderzochte 

produkten vastgesteld op : 

- benzines en~diesel aan de pomp 

- huisbrandolie 

- zeer zware stookolie 

4.08 fr'/l 

1.47 fr'/l 

654 fr.lT. 

De gemiddelde cif-prijs is zelf het resultaat van gemiddelde fob-note

ringen vermeerderd met de transportkosten tot Antwerpen (deze worden 

maandelijks herzien). de kosten van verzekering en van de verliezen 

als gevolg van het vervoer van de produkten. 

De binding met de vrije marktprijzen wordt echter verlaten wanneer de 

marktprijs (valorisatie) van een ton geraffineerde ruwe aardolie (V) 

al te sterk van de kostprijs van een ton geraffineerde ruwe aardolie 

(K) afwijkt. Algemeen gesteld is de valorisatie van een ton geraffi

neerde ruwe aardolie een gewogen gemiddelde van de gemiddelde cif

prijzen waarbij de weging geschiedt op basis van het aandeel van het 

produkt in de jaarlijkse Belgische produktie. Deze valorisatie wordt 

dagelijks berekend op grond van de meest recente noteringen bekend 

gemaakt in de "Platt' s Oil gram" . De kostprijs (K) op zijn beurt is 

een gewogen gemiddelde van de cif-prijzen van de ruwe aardolie en de 

intermediaire produkten waarbij de weging het aandeel is van ruwe 

aardolie respectievelijk intermediaire produkten in de totale in de 

raffinaderijen verwerkte hoeveelheid. Dit gemiddelde wordt vervolgens 

verhoogd met de kosten van raffinage en met financiele lasten met be

trekking tot de aankoop van ruwe aardolie en intermediaire produkten. 

Men houdt tevens rekening met het rendement van de raffinage. 

De raffinagekosten worden forfaitair vastgelegd en jaarlijks herzien 

volgens een formule die een variant van deze voor de distributiemarge 

o 
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Figuur 1 

Dagelijkse maximumprijs 
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gemiddelde cif-prijs distributiemarge 

- fob-prijs 

wettelijke verplichte 
opslag 

.. 
herzien elk kwartaal : 

- transportkost (maandelijks herzien) - kost huren van opslagcapaciteit 
- verzekeringskost - kost vernieuwen produkt 
- verliezen door vervoer - financiele last op produktwaarde 

herzien elk jaar : 
- wijziging uurloon geschoolde werkman in petroleumsector 
- wijziging prijsindex industriele produkten (rubriek 3) 
- wijziging maximumprijs van diesel 

- Accijnzen 
-BTW 
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is. Men past de raffinagekosten aan in overeenstemrning met de veran

dering in uurlonen van de geschoolde werklieden in de petroleumsector, 

en met de wijziging van de prijs van enkele industriEHe produkten 

(metaal; mechanische, elektrische of fijnmechanische bouw; transport

middelen; evenals metalen en produkten van de eerste verwerking van 

metalen). Ret rendement is de verhouding van de produktiehoeveelheid 

over de totale in bewerking gestelde hoeveelheid. 

Als de ratio valorisatie over kostprijs (~) zich tussen 0,89 en I,ll 

bevindt zullen de maximumprijzen volgens de normale formule (supra) 

bepaald worden. Indien de valorisatie echter kleiner is dan 89 % van 

de kostprijs zal de gemiddelde cif-prijs met een factor (~~9 ) 1) 

vermenigvuldigd worden en dus de maximumprijs automatisch opgetrokken 

worden. 

Omgekeerd zal als de valorisatie groter is dan 111 % van de kostprijs 

de gemiddelde cif-prijs met een factor (1,1~~ b < 1) vermenigvuldigd 

worden en dus de maximumprijs naar beneden aangepast worden. 

De aldus dagelijks berekende maximumprijzen worden de nieuw geldende 

maximumprijzen als een vijfdags- en/of een eendagsdrempel overschreden 

wordt (zie appendix). 

Uit het voorgaande blijkt dus dat deze reglementering een Byzantijnse 

complexiteit heeft. Dit is trouwens eigen aan elke prijzenreglemente

ring. Of deze ingewikkelde controle ook vruchten afwerpt is het thema 

van de volgende sectie. 
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Figuur 2 

Valorisatie van een ton geraffineerde ruwe aardolie 

gewogen gemiddelde van gemiddelde cif-prijs op 
basis van het aandeel van elk produkt in de 

jaarlijkse Belgische produktie 

I gemiddelde cif-prijs I 

- fob-prijs 
- transportkost (maande Ii jks herzien) 
- verzekeringskost 
- verliezen door vervoer 



gewogen gemiddelde cif-prijs op 
basis van het aandeelvan ruwe 
aardolie en intermediaire produkten 
in de totale verwerkte hoeveelheid 

fob-prijs = government sales price 
- transportprijs (maandelijks herzien) 
- verzekeringskost 

Figuur 3 

kostprijs van een ton geraffineerde ruwe olie 

raffinagekosten financiele lasten 

herzien elk jaar 
- wijziging uurloon geschoolde werkman in petroleumsector 
- wijziging prijsindex industriele produkten 

(rubriek 3 en rubriek 22) • 

-.I 
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3. OLIEPRIJZEN IN BELeIE EN IN VI.JF EG-LANDEN 

Het doel van de programma-akkoorden tussen de Belgische overheid en de 

petroleumsector is dubbel. Ten eerste, zou dit akkoord er moeten toe 

leiden dat de prijzen in Belgie zeker niet hoger zijn dan in de andere 

industriele landen die een gelijkaardige marktstructuur hebben. Ten 

tweede, is het doel van deze akkoorden ook de grote variabiliteit van 

de olieprijzen af te zwakken. 

Werden deze doelstellingen bereikt ? 

Om op deze vraag te antwoorden, vergeleken we de gemiddelde prijzen 

van olieprodukten in Belgie2 , en hun variabiliteit, met dezelfde gege

vens in de vijf belangrijkste handelspartners van Belgie, m.n. Frank

rijk, Duitsland, Nederland, Italie en het Verenigd Koninkrijk. 

I. De gemiddelde prijzen gedurende 1979-1990 

De periode 1979-1990 is er €len geweest van grote turbulentie in de 

oliemarkten. In 1979-1980 sloeg de tweede olieschok toe. Deze leidde 

tot een verdubbelingvan de dollarprijzen van de ruwe olie. In 1985 

begon een omgekeerde tendens, en daalde de prijs van ruwe olie scherp. 

In augustus 1990 stegen de olieprijzen opnieuw. In figuur 4 illus

treren we de turbulentie van de oliemarkt aan de hand van de evolutie 

van de dollarprijs van ruwe olie. 

2 Ret gaat hier om de effectief toegepaste prijzen, dus niet de maxi
mumprijzen. 
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Figuur4 

Arabian Light - 34 in $ per barrel 
( prijzen eind januari ) 
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Om na te gaan of Belgie. dank zij het programma-akkoord. erin slaagde 

betere prijzen voor de Belgische consument mogelijk te maken. verge

leken we de gemiddelde prijs van vijf petroleumprodukten in Belgie met 

de gemiddelde prijs van dezelfde produkten in de vijf handelspartners 

van Belgie. De produkten die we bestuderen zijn super. normaal. die

sel. huisbrandolie. en extra zware stookolie3 • De prijsgegevens wor

den door de Europese Gemeenschap op wekelijkse basis genoteerd. Om 

deze prijzen vergelijkbaar te maken. werden ze in gemeenschappelijke 

munt uitgedrukt. Ook gaat het hier om prijzen exclusief belastingen 

(accijnzen en BTW). Deze belastingen zijn immers erg verschillend in 

al deze landen en maken een zinvolle prijsvergelijking onmogelijk. 

Uit figuur 5 blijkt dat. over de hele periode 1979-1990 beschouwd. de 

wekelijkse prijsnoteringen van de vijf petroleumprodukten gemiddeld 

2.2 % hoger waren in Belgie dan in de vijf buurlanden4 . We observeren 

dat vooral Duitsland. Frankrijk en Italie beduidend lagere prijzen 

kenden dan Belgie. Nederland en het Verenigd Koninkrijk kenden ge-

middeld ongeveer even hoge prijzen als in Belgie. Te noteren valt dat 

deze twee landen (Nederland en het Verenigd Koninkrijk) belangrijke 

producenten van energieprodukten zijn. Dit leidt dergelijke landen er 

dikwijls toe om politieken te voeren die hoge prijzen aanmoedigen. om 

op die manier de binnenlandse producenten te ondersteunen. Belgie die 

geen belangrijke producent is situeert zich. wat betreft het prijs

beleid. eerder bij deze groep van landen. 

In figuur 6 worden de gemiddelde wekelijkse prijsnoteringen van de 

vijf petroleumprodukten afzonderlijk weergegeven. We vergelijken tel

kens de Belgische prijzen met het gemiddelde van onze vijf handels-

partners. Ret meest opvallende is hier weI dat. vooral voor super 

en normaal. de buitenlandse prijzen beduidend lager zijn dan de 

De prijsnoteringen van huisbrandolie in het Verenigd Koninkrijk 
werden niet in de steekproef opgenomen. Ruisbrandol ie wordt in 
het Verenigd Koninkrijk bijzonder welnlg gebruikt. zodat deze 
prijs niet representatief zou zijn voor het Verenigd Koninkrijk. 

4 Indien we dezelfde berekening maken inclusief de huisbrandolie in 
het Verenigd Koninkrijk dan blijft de gemiddelde Belgische prijs 
toch nog 1.4 % hoger dan in de vijf buurlanden. 
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Figuur 5 

Gemiddelde prijzen olieprodukten, in gemeenschappelijke munt 
Belgii~ = 100 (1979-1990) 

100 100.2 100.3 
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Seigle Duitsland FrankriJk Nederland ItaliC; V.K. Gemlddeld 
Gewichten : gemiddelde consumptie-aandelen van 6 landen 

Bron EG-Commissie. 

Noot De gemiddelde Belgische prlJS van olieprodukten werd bekomen 
door de individuele prijzen te vermenigvuldigen met een we
gingscoefficient die het gemiddelde verbruik van dit produkt 
in de groep van zes landen weergeeft. De gemiddelde prijs in 
de vijf handelspartners werd op dezelfde wijze berekend. Ret 
gebruik van dezelfde wegingscoefficienten in aIle landen is 
hier belangrijk om een juiste vergelijkingsbasis te hebben. 
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Figuur 6 

Gemiddelde prijzen in gemeenschappelijke munt 
(1979-1990) 
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.BelgH~ • Gemiddeld vijf handelspartners 

Bron EG-Commissie. 
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Belgische. Voor diesel. huisbrandolie en extra zware stookolie zijn 

er relatief weinig verschillen. 

Een probleem dat zich hier stelt is of deze verschillen in gemiddelden 

weI statistisch significant zijn. Om dit te weten te komen. werd de 

volgende toets opgezet. We vergeleken de gemiddelde Belgische prijs 

van elk produkt met de overeenstemmende gemiddelde prijs in elk van de 

betrokken landen. en berekenden een t-waarde die de significantie 

toetst van elk van deze paarsgewijze verschillen in de gemiddelden. 

De resultaten worden weergegeven in tabel 1. 

Een positieve t-waarde betekent dat de Belgische prijs hoger was dan 

de corresponderende prijs in het buitenland. Een negatieve t-waarde 

impliceert het omgekeerde. De significante t-waarden worden met een 

sterretje aangeduid. Uit tabel 1 blijkt dus dat in twaalf gevallen de 

Belgische prijs significant hoger was dan in het buitenland. In zes 

gevallen blijkt de buitenlandse prijs significant hoger te zijn dan de 

Belgische. 

Ui t het voorgaande kan een eerste conclusie getrokken worden. Het 

loodzware Belgisch programma-akkoord heeft er niet toe geleid dat de 

Belgische consumenten goedkopere petroleumprodukten kunnen consumeren 

dan in de ons omringende landen. Integendeel. gemiddeld gesproken 

zijn deze olieprodukten in Belgie iets duurder geweest dan bij onze 

handelspartners gedurende de jaren tachtig. Dit is zeker ontnuchte

rend voor al diegenen die nog geloven dat administratieve controles 

tot lagere prijzen leiden. 

Er wordt soms beweerd dat de hogere Belgische prijzen. die vooral 

voorkomen in perioden van felle prijsstijging van ruwe aardolie op de 

internationale mark ten (1979-1980). gecompenseerd worden door gemid

deld lagere prijzen in tijden van algemene prijsdaling (1985-1986). 

Deze bewering komt niet overeen met de feiten. In tabel 2 presenteren 

we de t-waarden die de significantie van prijsverschillen toetsen voor 

verschillende subperioden. Aldus is tabel 2 een ui tbreiding van 

tabel 1. 

o 
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Tabel 1 T-toetsen vail de verschillen van de gemiddelde Belgische 

prijs met de gemiddelde prijs van elk produkt in elk land 

Dui tsland Frankrijk Nederland Italie Verenigd 
Koninkrijk 

Diesel 1.5 4.7* 2.0* 4.8* -5.0* 

Normaal 8.7* 6.8* -0.2 10.1* 3.1* 

Super 6.8* 8.7* 2.1* 8.2* 5.2* 

Huisbrand -0.4 -5.2* -2.1* 0.5 -9.6* 

Extra zware -0.4 0.6 -4.7* 1.1 -3.6* 
stookolie 

Bron : Eigen berekeningen op basis van EG-Gommissie. 

Tabel 2 

Duitsland Frankrijk Nederland Italie Groot 
Bri ttannie 

DIESEL 

1979-1990 1.54 4.65* 2.0* 4.83* -4.99* 
2e sehok 1.29 6.32* 3.35* 8.32* -4.66* 
prijsdaling 0.34 -0.86 0.29 -1.16 -3.21* 

NORMAAL 
1979-1990 8.68* 6.78* -0.15 10.13* 3.09* 
2e sehok 8.04* 6.38* 2.44* 11.81* 3.98* 
prijsdaling 3.72* 0.9 0.18 3.64* -0.12 

SUPER 
1979-1990 6.79* 8.69* 2.06* 8.15* 5.24* 
2e sehok 6.37* 5.46* 2.28* 9.94* 5.19* 
prijsdaling 3.05* 5.2* 2.16* 2.69* 1.46 

HUISBRANOOLIE 
1979-1990 -0.36 -5.24* -2.12* 0.46 -9.58* 
2e sehok -0.66 2.21* 1.89* 3.65* -6.65* 
prijsdaling 0.1 -3.84* -1.39 0.001 -5.23* 

ZWARE SI'OOKOLIE 
1979-1990 -0.4 0.55 -4.65* 1.11 -3.62* 
2e sehok -1.4 -0.71 -1.13 -0.08 -3.01* 
prijsdaling -1.0 0.02 -1.65* 0.9 -2.56* 

Bron : Eigen berekeningen op basis van EG-Gommissie. 



15 

Zo blijkt tijdens de periode rond de tweede olieschok (15 januari 

1979 - 11 oktober 1982) in 16 gevallen de Belgische gemiddelde prijs 

significant hoger te zijn dan bij de handelspartners. Dit prijsver-

schil geldt ten opzichte van alle handelspartners voor normale en 

superbenzine. Voor diesel en huisbrandolie geldt zij t.o.v. Frank

rijk. Nederland en ItalH!. In de periode van prijsdaling (4 maart 

1985 - 22 december 1986) is er in 14 gevallen geen significant prijs

verschil tussen Belgie en haar handelspartners. De Belgische prijs is 

zelfs nog 6 maal significant hoger. tegenover slechts 5 maal lager 

(bijna uitsluitend tegenover Engeland). 

Ret blijkt dus dat de Belgische prijzen bij een neerwaartse interna

tionale prijsbeweging geenszins het prijsverschil ten opzichte van de 

handelspartners. dat zich tijdens jaren van opwaartse druk manifes

teert. hebben gecompenseerd. Deze conclusie wordt verder kracht bij

gezet door figuren 9 tot 19 die we in appendix tonen. en becommenta

rieren. 

2. De variabiliteit van de prijzen van petroleumprodukten 

Ret tweede doel van het Belgisch programma-akkoord met de petroleum

sector bestaat erin prijzen tot stand te brengen die minder onderhevig 

zijn aan korte termijnfluctuaties dan in een vrije markt het geval is. 

Kan men stellen dat het programma-akkoord hierin geslaagd is ? 

Om op deze vraag te antwoorden hebben we maatstaven van variabiliteit 

van de wekelijkse prijsnoteringen van petroleumprodukten onderzocht. 

We berekenden de standaardafwijking van deze noteringen voor de vijf 

produkten in Belgie en in de vijf handelspartners van Belgie. In 
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figuur 7 tonen we deze standaardafwijkingen (die we als een percent 

van het gemiddelde weergeven5 ). 

Uit figuur 7 merken we op dat voor super, normaal en diesel de prijs

varibiliteit in BelgiE'i en in het buitenland ongeveer even groot was 

gedurende 1979-1990. Dit is echter niet het geval voor de prijzen van 

huisbrand en extra zware stookolie, waar de prijsvariabiliteit in 

Belgie hoger blijkt te zijn dan in het buitenland. 

Dit is weI een merkwaardige constatatie. Het programma-akkoord blijkt 

er niet in geslaagd te zijn om de prijzen van petroleumprodukten in 

Belgie minder variabel te maken dan in de vijf belangrijkste handels

partners. Het tegendeel lijkt eerder het geval te zijn. Voor sommige 

produkten zijn de wekelijkse prijsnoteringen in Belgie aan grotere 

schommelingen onderhevig dan bij onze handelspartners. Dit is des te 

meer merkwaardig omdat er meestal van uitgegaan wordt dat in systemen 

waar de prijsvorming vrij is, de variabiliteit groter zal zijn. Dit 

blijkt dus niet het geval te zijn. In Belgie, waar de prijsbewegingen 

door een mechanische formule worden gedreven, is de variabiliteit van 

deze prijzen groter. 

De vraag die zich hier stelt is of de hogere gemiddelde prijzen en de 

grotere variabiliteit van deze prijzen in Belgie iets met de werking 

van het programma-akkoord te maken hebben? Di t is een belangrijke 

vraag omdat de ongunstige Belgische situatie die we in de voorgaande 

paragrafen (hoge prijzen en grote variabiliteit) hebben gedocumenteerd 

onafhankelijk zou kunnen zijn van deze programma-akkoorden. Om op 

deze vraag te antwoorden onderzoeken we een aantal aspecten van het 

programma-akkoord. Dit doen we in de volgende sectie. 

Deze variabili tei tsmaatstaf wordt ook de variatiecoefficient ge
noemd. 
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Figuur 7 

Variabiliteit van de prijzen van olieprodukten 
Vartatiecoefficient in % (1979-1990) 
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4. HET PROGRAMMA-AKKOORD ALS FACfOR VAN HOGE EN VARIABELE PRIJZEN 

Er zijn verschillende aspecten van het programrna-akkoord die ertoe 

kunnen leiden dat de Belgische petroleumprijzen gemiddeld hoger liggen 

dan bij onze handelspartners. en die ook bijdragen tot grote prijsva-

riabiliteit. In deze sectie onderzoeken we hoe het programrna-akkoord 

kan hebben bijgedragen tot deze merkwaardige fenomenen. 

4.1. Het programma-akkoord leidt tot hogere prijzen 

De redenen waarom het programrna-akkoord bijdraagt tot hoge prijzen van 

petroleumprodukten in Belgie zijn de volgenden. 

Het akkoord creeert. zoals de meeste systemen van prijzenreglemente

ring. een lobby die zich zal inzetten om het systeem naar zijn hand te 

zetten. In dit geval is dit de petroleumsector. Het programrna-akkoord 

laat hier vele mogelijkheden toe. Laten we er enkele beschouwen. 

Een van de eigenschappen van het akkoord is dat het een stijging van 

de loonkosten in de petroleumsector automatisch laat doorspelen in de 

prijs van het finale produkt. Zoals ui t de discussie van sectie 2 

blijkt. kan de distributiemarge (D) jaarlijks herzien worden in func

tie van de evolutie van het uurloon van de geschoolde werklieden in de 

petroleumsector. Tegelijkertijd worden de raffinagekosten berekend in 

functie van deze loonkosten. Dit heeft tot gevolg dat een stijging van 

de loonkosten automatisch verhaald wordt in een hogere maximumprijs. 

Het is duidelijk dat een dergelijk systeem op lange termijn pervers 

werkt. Het creeert een omgeving waarin bij loononderhandelingen. de 

looneisen van de vakbonden door de patroons gemakkelijk ingewilligd 
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zullen worden. Het is toch een derde partij, de consument, die be-

taalt. In figuur 8 illustreren we de omvang van dit effect. We tonen 

er de evolutie van de gemiddelde maandlonen in de petroleumsector over 

de periode 1974-1985. Deze lonen blijken over de onderzochte periode 

met 11,2 % sneller te zijn toegenomen dan in de prive-sector6 

Noteer dat deze fenomenen niet uniek zijn aan de petroleumsector. Ze 

treden op telkens wanneer de overheid in het kader van prijsreglemen

tering een "cost-plus" regel hanteert. In een dergelijk systeem ver

mindert de stimulans van de onderneming om de kosten te drukken7 . In 

vele landen werd daarom ook deze perverse regel verla ten. 

niet. 

In Belgie 

Er zijn nog andere, meer technische aspecten van het programma-akkoord 

die een opwaartse druk op de maximumprijzen uitoefenen. Deze hebben 

te maken met de werking van de zogenaamde valorisatiecoefficient (zie 

sectie 2). 

Wanneer de oliemarkt relatief rustig is, zullen de vrije marktprijzen, 

die dagelijks schommelen volgens vraag en aanbod, niet al te veel af

wijken van de officiele crudeprijzen (government sales prices), die 

door het exportland vastgesteld worden en slechts na enkele maanden 

aangepast worden. De valoristatie, gebaseerd op vrije marktprijzen, 

zal bijgevolg min of meer de kostprijs, met basis officiele crudeprij

zen, volgen. Bijgevolg zal de ratio ~ tussen 0,89 en I,ll liggen en 

worden de maximumprijzen berekend volgens de gewone formule. 

p~ax = p~if + CS + D + Acc. + BTW 
1 1 

We willen hier niet impliceren dat het geheel van de hogere loon
stijgingen in de petroleumsector te wijten is aan het programma
akkoord. Er zijn waarschijnlijk nog andere factoren. Toch is het 
evident dat dit akkoord heeft bijgedragen tot dit fenomeen. 

Zie Baron en De Bondt (1982). 
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Figuur 8 
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In moment en van spanning op de markt observeren we een toenemende di

vergentie tussen de vrije marktprijzen en de officiele crudeprijzen. 

Dit brengt de ~ -ratio buiten de grenzen (0,89 beneden en 1, 11 boven) 

van de ingebouwde tunnel. 

Figuur 9 geeft een overzicht van de evolutie van de ratio over de pe

riode 1 augustus 1974 - 31 januari 1991. De hier gebruikte data zijn 

maandgemiddelden hetgeen het beeld nog rooskleuriger maakt 8 • 

De ondergrens werd 43 maal door een maandgemiddelde overschreden en de 

bovengrens slechts 21 keer. Bovendien blijken de overschrijdingen zich 

niet enkel tot de periodes van sterke prijswijzigingen (1974; 1979; 

1986) te beperken. Dit wijst erop dat de oliemaatschappijen de ~ -

ratio in zekere mate kunnen belnvloeden. Dit kunnen ze doen door de 

kostprijs dusdanig op te drijven dat de ~ -ratio onder de 0,89-bene

dengrens duikt. De maximumprijzen zullen dan automatisch opgetrokken 

worden (met factor ~~9 > 1). Zo kan men de invoer uit landen met een 

hoge officiele crudeprijs verhogen. 

Ook in de andere richting heeft de tunnelgrens ongunstige gevolgen. 

Daar de maximumprijzen met een factor 1,1~~ b verminderd worden als 

~ > 1,11, ontmoedigt dit de investeringen in nieuwe kraaktechnieken in 

de sector. Een verhoogde kraakcapaciteit maakt het immers mogelijk 

uit een ton ruwe aardolie afgewerkte produkten te raffineren met een 

hogere waarde. Omdat de valorisatie volgens de programmaovereenkomst 

berekend wordt in functie van de outputsamenstelling van de Belgische 

raffinaderijen zou dit de ~ -ratio opdrijven en bijgevolg de maximum

prijs drukken9 • 

Een andere vaststelling van kunstmatige belnvloeding van de prijzen 

vloeit voort uit de gehanteerde prijzen voor de kostprijsberekening. 

Hiervoor gebruikt men officiele crudeprijzen of government sales 

8 Voor de jaren 1981 en 1985 moesten jaargemiddelden gebruikt worden. 

Zie Dillen en Barmans (1987). 

o 
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Figuur 9 
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Noot - v66r 1 augustus 1984 waren de grenzen 0,90 en 1,10. 
- na 1 augustus 1984 zijn de grenzen 0,89 en I,ll. 



23 

prices. Daar de valorisatie zich op vrije marktprijzen baseert, ont

staat in periodes van scherpe olieprijsdaling zoals in 1985-1986 een 

h dk d v . d· sc erpe neerwaartse ru op e K -ratIo en een opwaartse op e maxl-

mumprijzen. Reden hiervoor is dat de officiele crudeprijzen zich veel 

minder snel aanpassen dan de vrije marktprijzen. Dit leidt tot een 

overschatting van de kostprijs daar de maatschappijen zich in werke

lijkheid op de vrije markt bevoorraden. 

We beslui ten ui t de voorgaande discussie dat de petroleummaatschap

pijen vele mogelijkheden hebben om het ingewikkelde systeem van con-

trole naar hun hand te zetten. De overheid die di t allemaal moet 

controleren, beschikt niet over de middelen om hier tegen in te gaan, 

al was het maar omdat een groot deel van de informatie die ze nodig 

heeft om een dergelijk controle-apparaat efficient te hanteren, van de 

sector zelf komt. Dit is trouwens de grote zwakte van de meeste Bel

gische systemen van prijzencontrole. Ze leidt meestal tot een situatie 

waarin de controleur door de gecontroleerde wordt gemanipuleerd10 . 

Een bezwaar dat soms geopperd wordt tegen de interpretatie die we hier 

geven aan de werking van prijzencontrole is dat het vastleggen van 

maximumprijzen de onderneming nog vrij laat om lagere prijzen aan te 

rekenen dan de maximum-prijs. Ret antwoord op deze opwerping is dat 

het programma-akkoord de tendensen tot prijskartels in de sector ver-

stevigt. De petroleumsector is een erg geconcentreerde sector. Di t 

leidt automatisch tot pogingen om prijzenkartels te vormen. Prijzen

kartels worden echter niet al tijd gerespecteerd door de leden. De 

beste manier om stevige kartels te vormen bestaat erin een prijsleider 

te hebben die de prijzen zet. In Belgie neemt de overheid deze rol 

over, en maakt het gemakkelijker voor de petroleumsector om een kartel 

te vormen en de concurrentie te minimiseren. In die zin kan gesteld 

worden dat de Belgische overheid door haar prijzencontrole een anti-

concurrentie politiek voert. Ret hoeft dan ook niet meer te verwon-

deren dat deze politiek niet tot lagere prijzen leidt in Belgie. 

10 Zie De Grauwe en Fremault (1987). 
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Men kan zich hier echter ook nog afvragen hoe het komt dat de prog

ramma-overeenkomst tot gemiddeld hogere prijzen leidt zonder dat deze 

weggewerkt worden door het gewone proces van toetreding. Onder normale 

omstandigheden zouden de "onafhankelijken" die zich op de vrije markt 

bij de "gelntegreerden"11 bevoorraden lagere prijzen kunnen aanrekenen 

aan hun klanten en zodoende hun marktaandelen verhogen. Indien zij 

di t echter op de lokale markt doen verminderen zij het marktaandeel 

van de gelntegreerde die als sanctie kan weigeren hen verder te be

voorraden. De onafhankelijke wordt dan gedwongen zich tot een andere 

gelntegreerde te wenden. 

Ret programma-akkoord zorgt. dankzij de dagelijkse prijsberekening 

ervoor. dat de gelntegreerden zich kunnen groeperen. De overeenkomst 

biedt hen de garantie dat aIle gelntegreerden de maximumprijs als 

richtprijs hanteren waardoor zij er gemakkelijk in slagen hun markt-

aandelen te stabiliseren. De gelntegreerden kunnen als blok nu de 

onafhankelijken bij straffe van opschorting van de bevoorrading dwin

gen om de prijzen niet te ondermijnen. 

4.2. Het progr8Dllla-akkoord leidt tot meer variahele prijzen 

De prijzen van olieprodukten zijn meer dan in de ons omringende landen 

onderhevig aan schomrnelingen. Ook hier kan de werking van het program

ma-akkoord verantwoordelijk gesteld worden. Ret systeem hanteert me

chanische formules om de prijzen te zetten. nit heeft tot gevolg dat 

de prijzen dagelijks kunnen aangepast worden. De laatste maanden is 

dit trouwens dikwijls het geval geweest. 

In een systeem van vrije prijszetting van petroleumprodukten zal een 

dergelijke hoge frekwentie van aanpassing meestal niet gebeuren. nit 

11 De gelntegreerden zijn theoretisch zij die het hele proces zelf 
doorlopen. van aankoop van ruwe aardolie over raffinage tot dis
tributie. nit laatste laten ze evenwel vaak aan anderen over. 
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heeft te maken met de prijsstarheid in een oligopolistische markt. 

Dit fenomeen staat in de economische theorie reeds lang bekend onder 

de naam van "kinked demand curve". Het mechanisme is het volgende. 

In een oligopolistische markt zal een individuele onderneming, bij een 

kostenstijging, aarzelen om als eerste zijn prijs te verhogen. Hij 

riskeert immers dat de concurrenten niet meedoen, zodat hij marktaan

delen verliest. Omgekeerd zal de oligopolistische onderneming bij een 

kostendaling zijn prijs niet onmiddellijk verlagen, uit vrees dat de 

concurrenten zullen volgen. 

Toegepast op de petroleumsector betekent dit dat de grote fluctuaties 

van de prijs van ruwe olie een afgezwakt effect hebben op de fluctua

ties van de prijs van afgewerkte olieprodukten wanneer de prijsvorming 

vrij wordt gelaten. Het programma-akkoord zorgt er nu voor dat deze 

tendens tot prijsstarheid wordt uitgeschakeld. De variabiliteit van 

de prijs van het afgewerkte produkt wordt er mechanisch ingebracht. 

Het is alsof de overheid aan de petroleummaatschappij het signaal 

geeft om allemaal tegelijk de prijs aan te passen. Zonder dit akkoord 

zouden petroleummaatschappijen meer schroom vertonen in hun prijsaan

passingen. 

5. DE <llNCENTRATIEGRAAD IN DE PETROLEUMSECfOR 

Een belangrijke structurele factor in de prijszetting is de graad van 

concentratie in de petroleumsector. In tabel 3 geven we een aantal 

concentratiemaatstaven in de petroleumsector van Belgie en·de 5 han

delspartners. (We gebruiken als maatstaf het aandeel van petroleum

maatschappijen in het totaal aantal verkoopspunten). Uit deze tabel 

blijkt dat de Belgische verkoop van petroleumprodukten sterker gecon

centreerd is dan in de andere hier beschouwde landen. Zo nemen de top 

vier maatschappijen in Belgie 53 % van de verkoopspunten voor hun 

o 
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rekening; de top 8 maatschappijen 81 %. 

meeste andere landen beduidend lager. 

Deze cijfers zijn voor de 

Is dit een reden om de prijzen in Belgie te controleren? Ons ant-

woord is negatief. Zoals we eerder betoogden. werkt het Belgisch 

systeem van prijzencontrole pervers. Het vermindert de graad van 

concurrentie en verstevigt het prijzenkartel. We kunnen dus stellen 

dat de hoge concentratiegraad in Belgie voor een deel verklaard wordt 

door het bestaan van prijzencontrole. Het Belgisch voorbeeld toont 

aan dat prijzencontrole geen geschikt antwoord is op het bestaan van 

concentratie. Integendeel. Het versterkt concentratietendensen. 

Het geeigende instrument om concentratie en anti-competi tief gedrag 

aan te pakken bestaat erin een concurrentiewetgeving in te voeren en 

toe te passen. Er bestaat nu een redelijke kans dat dit in de nabije 

toekomst in Belgie wordt ingevoerd. Dit kan meteen het ogenblik wor

den dat Belgie het archalsch en ondoelmatig programma-akkoord afschaft 

en resoluut een modern instrument van prijsbeleid gaat hanteren. 

Tabel 3 Marktaandelen van petroleummaatschappijen 

(in percent van het totaal aantal verkoopspunten) 

Aandeel van Belgie Duitsland Frankrijk Italie Nederland V.K. 

top 4 
maatschappijen 53 % 44 % 53 % 53 % 41 % 45 % 

top 8 
maatschappijen 81 % 63 % 64 % 78 % 53 % 67 % 

top 9 
maatschappijen 85% 65% 65 % 83 % 57 % 71 % 

Bron Berekend op basis van EG-Commissie. 
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6. BESLUIT 

In deze studie werd onderzocht of het programma-akkoord tussen de 

Belgische overheid en de petroleumsector de Belgische consument, voor 

wie dit byzantijns controlesysteem werd opgezet, ten goede komt. Onze 

conclusie is dat dit niet het geval is. Het programma-akkoord draagt 

ertoe bij dat de prijzen van de petroleumprodukten in Belgie gemiddeld 

hoger liggen dan bij onze vijf belangrijkste handelspartners. De voor

naamste reden waarom dit programma-akkoord een dergelijk effect heeft 

is dat het de concurrentie (in een reeds sterk oligopolistische markt) 

nog verder afzwakt. Het maakt het mogelijk dat de petroleumsector een 

hecht prijzenkartel vormt. Daarenboven zorgen een aantal "cost-push" 

regels, vervat in het akkoord, dat kostenstijgingen (inclusief loon-

kosten) automatisch afgewenteld worden op de consument. Tenslotte 

hebben we ook geconstateerd dat het programma-akkoord bijdraagt tot 

een grotere volatili tei t van de consumptieprijzen van petroleumpro

dukten in Belgie in vergelijking met onze buurlanden. Dit heeft voor

al te maken met het mechanisch karakter waarmee de prijzenformule 

wordt toegepast. 

Het wordt tijd dat de Belgische overheid het verouderd instrumentarium 

van de prijzencontrole in de petroleumsector afschaft. Di t systeem 

dateert nog uit een tijd waarin een groot wantrouwen heerste t.O.V. 

het marktsysteem. Ondertussen hebben we geleerd, uit de vele ervarin

gen in het binnen- en buitenland, dat administratieve controle meestal 

niet zorgt voor lage prijzen. Het.voorbeeld van de Belgische petro

leumsector bevestigt dit nog eens. 

De meeste industriele landen hebben dit ouderwets instrumentarium van 

prijzencontrole afgebouwd. Belgie heeft zijn archa'isch systeem nog 

volledig bewaard. Er zijn geen excuses meer om di t te doen. Het 

systeem dat voor de consument was opgezet, dient in feite de petro

leumsector zelf die het instrumentarium naar zijn hand weet te zetten. 

Di t fenomeen, waarbij de gecontroleerde de controleur (de overheid) 
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inkapsel t is niet beperkt tot de petroleumsector. Ret is een zeer 

algemeen verschijnsel in sectoren waarin de overheid prijzen probeert 

te controleren. 

Op di t ogenblik heeft de Belgische overheid een unieke kans om di t 

systeem af te schaffen. Immers, binnenkort komt er een concurrentie

wetgeving. Zoals de buitenlandse voorbeelden aantonen, is een aanpak 

gebaseerd op het stimuleren van concurrentie veel doelmatiger om la

gere prijzen te garanderen dan administratieve controle. 



APPENDIX 

1. Bronnen 

De onderzochte produkten zijn 

- diesel 

- super benzine met lood 

normale met lood {later super zonder lood) 

- huisbrandolie 

- extra zware stookolie 3,5 % (later 3 %) 

(/1000 1.) 

(/1000 1.) 

(/1000 1.) 

(/1000 1.) 

(/fon) 
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De consumentenprijzen zonder BTW en accijnzen, uitgedrukt in nationale 

munt, werden op wekelijkse basis uit de databank van de EG-Commissie 

bekomen. Deze wekelijkse observaties voor de periode 15 januari 1979 -

10 december 1990 werden dan in gemeenschappelijke munt uitgedrukt door 

omrekening met de wekelijkse dollarkoers. De Belgische prijzen werden 

vergeleken met deze van de vijf belangrijkste handelspartners nl. 

Frankrijk, Duitsland, Italie, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

Informatie betreffende de programma-overeenkomst voor aardolieproduk

ten werd verkregen bij de Administratie voor Energie Dienst Petroleum 

van het Ministerie van Economische Zaken. Data over de verhouding 

valorisatie/kostprijs komen ui t de jaarverslagen van de Belgische 

Petroleumfederatie. De R.S.Z.-jaarverslagen bevatten de cijfergege

yens betreffende de lonen voor werklieden in de petroleumnijverheid en 

in de totale prive-sector. De crudeprijzen van Arabian Light - 34 in 

dollar per barrel tenslotte werden gevonden in de Petroleum and Energy 

Intelligence Weekly. 

o 
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2. Het progranma-akkoord in detail 

De programma-overeenkomst voorziet in de dagelijkse berekening van 

maximumprijzen voor volgende produkten : benzines en diesel aan de 

pomp; huisbrandolie (in bulk en aan de pomp); halfzware, zware en zeer 

zware stookolie; propaan (in bulk en in flessen); butaan; lamppetro

leum en LPG. Deze maximumprijzen bestaan uit een gewogen gemiddelde 

van de cifprijzen Rotterdam en Italie (Pcif) verhoogd met de kost van 

de wettelijk verplichte opslag voor een verbruik van 91 dagen (CS), 

plus een distributiemarge van de petroleummaatschappij (D) evenals BTW 

en accijnsrechten. 

p~ax = p~if + CS + D + AOC + BTW 
1 1 

De kost van de wettelijk verplichte opslag CS bevat de kost voor het 

huren van opslagcapaci tei t en voor de vernieuwing van het produkt 

evenals de financiele lasten op de waarde van het produkt. Zij wordt 

elk kwartaal herzien. De distributiemarge D wordt jaarlijks herzien 

in overeenstemming met de WIJzlglngen in het uurloon van geschoolde 
.p 

werklieden in de petroleumsector W en met veranderingen in de prijs-

index van industriEHe produkten ui t rubriek 3 (NACE1) pI (metaal; 

mechanische, elektrische of fijrunechanische bouw; transpor tmidde len) 

en met de maximumprijswijzigingen van diesel (pU) 

P I _D 

[ 
Wt+1 Pt +1 pt+1 ] 

Dt+1 = Dt 0,2 + 0,45 (---p-) + 0,25 (---I-) + 0,10 (-=n-) 
Wt Pt It 

De gehanteerde prijs p~if is een gewogen gemiddelde van de vrije 

marktprijzen van het desbetreffende produkt op de Italiaanse en 

Rotterdamse markt, waarbij de wegingsfactoren (a) de aandelen van de 

invoer uit deze 2 mark ten in de totale Belgische invoer van dit pro

dukt zijn. Een markt zal slechts opgenomen worden in de berekening 

indien het aandeel in de Belgische invoer voor dit produkt uit deze 

markt groter is dan 10 %. 



met P~ = cif-prijs Rotterdam 

p~t cif-prijs Italie. 
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Worden beschouwd als invoer basis Italie : de invoer ui t Algerie, 

Spanje, Portugal, Turkije, Griekenland, Lihie en uiteraard Italie. 

D . f . . pR pI t .. If h tit t f b t . e Cl. -prl.Jzen i en i Zl.Jn ze e resu aa van 0 -no erl.ngen 

vermeerderd met de transportkosten tot Antwerpen (deze worden maan

delijks herzien), de kosten van verzekering en van de verliezen als 

gevolg van het vervoer van de produkten. 

De binding met de vrije marktprijzen wordt echter verlaten wanneer de 

valorisatie van een ton geraffineerde ruwe aardolie (V) al te sterk 

van de kostprijs van een ton geraffineerde ruwe aardolie (K) afwijkt. 

Algemeen gesteld is de valorisatie van een ton geraffineerde ruwe 

aardolie een gewogen gemiddelde van de gemiddelde cif-prijzen Pt if 

waarbij de weging geschiedt op basis van het aandeel van produkt i in 

de jaarlijkse Belgische produktie (qi). 

n 
V L qi Pt if 

i=1 

Deze valorisatie wordt dagelijks berekend op grond van de meest re

cente noteringen bekend gemaakt in de "Platt's Oilgram". 

De kostprijs (K) op zijn beurt is een gewogen gemiddelde van de cif

prijzen van de ruwe aardolie en de intermediaire produkten waarbij de 

weging (~i) het aandeel is van ruwe aardolie (RA) respectievelijk in

termediaire produkten (1M) in de totale in de raffinaderijen verwerkte 

hoeveelheid. Dit gemiddelde wordt vervolgens verhoogd met de kosten 

van raffinage (CR) en met financiele lasten (CF) met betrekking tot de 

" 



32 

aankoop van ruwe aardolie en intermediaire produkten. Men houdt tevens 

rekening met het rendement van de raffinage (R). 

K 
1 
R 

De hier gebruikte cif-prijzen p~f en PI~f zijn fob-noteringen 12 , ge

wogen volgens het aandeel van de invoer uit de verschillende ruwe 

aardolie-exporterende landen in de totale Belgische invoer van ruwe 

aardolie, vermeerderd met transportkosten tot Antwerpen en kosten van 

verzekering en transportverlies. 

De raffinagekosten worden forfaitair vastgelegd en jaarlijks herzien 

volgens onderstruulde formule (een variant van deze voor de distribu

tiemarge D) : 

CRt [0,25 + 0,35 + 0,25 
p~ + 1 ] 

+ 0,15 (--) 
pm 

t 

prijsindex van producenten uit ru

briek 220 "Metalen en produkten van 

de eerste verwerking van metalen". 

Het rendement R is de verhouding van de produktiehoeveelheid over de 

totale in bewerking gestelde hoeveelheid. 

Als de verhouding ~ zich tussen 0,89 en 1,11 bevindt zullen de maxi

mumprijzen volgens de normale formule (supra) bepaald worden. Indien 

de valorisatie echter kleiner is dan 89 % van de kostprijs zal de 

maximumprijs als voIgt opgetrokken worden : 

12 Deze fob-noteringen zlJn "government sales prices" d.i. officHHe 
prijzen zoals door het exportland vastgesteld. 
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·f 0 89 Piax p~l (V/K) + CS + D + Acc. + BTW 

Omgekeerd zal als de valorisatie groter is dan 111 % van de kostprijs 

de maximumprijs aldus aangepast worden : 

pl!lax 
1 

·f I,ll + b = p~l ( V/K ) + CS + D + Acc. + BTW. 

met b V 0,01 als K . 100 > 150 % en neemt met 

0,01 toe per schijf van 10 % 

V b = 0,04 als K . 100 > 170 % en neemt met 

0,02 toe per schijf van 10 % 

V b = 0,11 als K . 100 > 200 % en neemt met 

0,03 toe per schijf van 10 % 

De aldus dagelijks berekende maximumprijzen worden de nieuw geldende 

maximumprijzen als het voortschrijdend gemiddelde van de verschillen 

tussen de 5 laatste noteringen en de geldende maximumprijs groter of 

gelijk is aan een bedrag x en als het laatste verschil groter of ge

lijk is aan x. Evenzo wordt de nieuwe maximumprijs onmiddellijk van 

kracht als het laatste verschil groter of gelijk is aan een bedrag y. 

Voor de onderzochte produkten zijn de bedragen x en y thans vastge

steld op : 

bezines en diesel x = 0,25 fr./l. 

y = 0,40 fr ./l. 

huisbrandolie x = 0,2 fr./l. 

y = 0,3 fr./l. 

zeer zware stookolie x 150 fr./f. 

y 250 fr./f. 

o 
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3. Prijzen van olieprodukten in grafiek 

Onderstaande figuren bieden extra-informatie aangaande de prijsevolu

tie zonder BTW en accijnzen van de olieprodukten. De Belgische prij

zen worden per produkt en t.o.v. een handelspartner weergegeven. Al

dus sluiten deze grafieken nauw aan bij de t-ratio's uit tabel 1. 

Grafiek 10 tot 12 vergelijkt de Belgische prijzen met respectievelijk 

Duitsland. Frankrijk en Nederland. T.o.v. Duitsland zijn de Belgische 

prijzen van norrnaal. super en diesel systematisch hoger. terwij I er 

voor huisbrandolie en zware stookolie nagenoeg geen verschil is. 

T.o.v. Frankrijk geldt hetzelfde patroon hoewel huisbrandolie er sig

nificant duurder is. Ook in Nederland is huisbrandolie duurder even

als de zware stookolie. Diesel- en superprijzen exclusief BTW en 

accijnzen zijn er evenwel merkelijk lager. 

Figuren 13 en 14 tonen de prijzen zonder BTW en accijnzen van super

benzine (per 1000 liter). uitgedrukt in dollar. rond de tweede olie

schok. Het Belgische gemiddelde prijsniveau is ten opzichte van aIle 

handelspartners significant hoger. Ook tijdens de prijsdalingen van 

1985-1986 is dit het geval (figuur 15 en 16). behalve ten opzichte van 

Groot-Bri ttannie waar de gemiddelde prijzen niet significant van de 

Belgische verschilden. 

De figuren 17 en 18 (tweede olieschok) en 19 (prijsdaling) tonen een 

gelijkaardig beeld voor normale benzine. 

Figuur 20 toont de prijsevolutie van diesel tijdens de periode 15 ja

nuari 1979 tot 11 oktober 1982. De geobserveerde hogere Belgische 

prijs van diesel zal ook hier in 1985 en 1986 niet gecornpenseerd wor

den. daar de t-ratio's in de periode van prijsdaling op een niet sig

nificant verschil tussen Belgie en de handelspartners (behalve voor 

Engeland) wijzen. 
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Figuren 21. 22 en 23 tenslotte illustreren de prijsevolutie voor de 

meest recente subperiode (22 december 1986 - 10 december 1990) voor 

super. normaal en diesel. De conclusies blijven onveranderd. 
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