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APETRA - Uitvoering van de  
opdrachten van openbare 
dienst in 2019
Als lidstaat van de Europese Unie en van het Internationaal Energie-Agentschap (IEA) moet 
België verplicht een minimumvoorraad ruwe aardolie of aardolieproducten aanhouden. Deze 
strategische stocks zullen worden ingezet om de markttekorten op te vangen bij een nationale 
of internationale crisis. De nv van publiek recht met sociaal oogmerk APETRA staat in voor het 
aanhouden van deze minimumvoorraad. 

Volgens de Europese richtlijn 2009/119/EG en de overeenkomstige Belgische wetgeving wordt 
de voorraadplicht aan ruwe aardolie en aardolieproducten berekend op basis van de netto- 
invoer van die producten in het vorige jaar. De voorraadplicht bedraagt concreet 90 dagen van 
de netto-invoer (dit is een kwart van de netto-invoer van het vorige jaar). De berekening van de 
voorraadplicht hing daarnaast ook af van de gemiddelde naftaopbrengst in het vorige jaar. De 
gemiddelde naftaopbrengst is de productie van nafta (een aardoliedestillaat) door de raffinade-
rijen, gedeeld door de hoeveelheid aardolie die zij in het raffinageproces inbrengen. Dit gemid-
delde was in 2018 hoger dan 7 % waardoor de voorraadplicht voor 2019 met 18,8 % daalde. Door 
een onstabiele voorraadplicht kon APETRA echter geen vaste strategie op lange termijn volgen.

Om dit probleem op te lossen, paste de Europese wetgever de berekening van de voorraadplicht 
aan. Hij heeft vanaf het voorraadjaar 2020 de 7 %-drempel afgeschaft. Voor België is vanaf dan 
altijd een lage voorraadplicht mogelijk. APETRA besliste om vanaf het voorraadjaar 2020 een 
veilige of behoedzame eigen voorraad van 3.700.000 ton ruwe aardolie-equivalent (rae) na te 
streven.

Zoals vooropgesteld in het ondernemingsplan 2020 van april 2019 voldeed APETRA eind 2019 vol-
ledig aan de haar opgelegde voorraadplicht. De strategische voorraad bedroeg 3.624.794 ton 
rae of ruim 91 dagen netto-invoer. APETRA hield in 2019 haar eigen voorraad stabiel. APETRA 
verkocht en kocht wel product wegens aflopende opslagcontracten die ze door nieuwe invulde. 
Hierin hield ze rekening met een streven naar productdiversificatie waarbij ze een deel van de 
voorraad diesel verving door een eerste voorraad benzine en iets meer voorraad kerosine en 
gasolie voor verwarming. Daarnaast kocht APETRA tickets (beschikkingsrechten) benzine en 
zware stookolie. Naar aanleiding van de lage voorraadplicht voor 2019 besliste APETRA ook om 
opnieuw tickets op het tijdelijke overschot aan eigen voorraad te verkopen. APETRA verkocht 
tickets op voornamelijk ruwe aardolie en diesel. Europa laat toe dat de voorraad die zich aan het 
begin van de Rotterdam-Antwerp pipeline of de RAPL-pijpleiding bevindt en onherroepelijk voor 
België is bestemd ook als veiligheidsvoorraad wordt aangemerkt. Deze voorraad bedroeg vijf-
tien dagen netto-invoer. Niettegenstaande APETRA hiervan geen eigenaar is, beschikt België 
hierdoor wel over een EU-veiligheidsvoorraad van 106 dagen. 

Het initiële beheerscontract van APETRA met de Belgische Staat werd in 2012 verlengd totdat 
een nieuw in werking zal treden. De minister van Energie stelde geen nieuw beheerscontract op 
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omdat er werd gewacht op de aanpassing van de berekening van de voorraadplicht en vervolgens 
de voltooiing van de actualisering van het oliecrisisbeleid.

De Belgische regelgeving bevat de uitvoeringsbesluiten om bij een crisis de voorraad van APETRA 
onmiddellijk in te zetten. Daarnaast moeten nog uitvoeringsbesluiten worden ingevoerd om 
vraagbeperkende maatregelen te treffen. Ook moeten er nog een aantal procedures op punt 
worden gesteld. Het Rekenhof dringt er bij de beleidsverantwoordelijken op aan de actualisering 
van het oliecrisisbeleid zo vlug mogelijk af te ronden.

Tegenover het einde van 2018 stegen de marktolieprijzen waardoor APETRA de afwaardering 
op de voorraden op 31 december 2019 met 233,4 miljoen euro kon verminderen. Daardoor re-
aliseerde ze een winst van 272,2 miljoen euro. Haar ESR-resultaat 2019 – dat onder meer geen 
rekening houdt met de afwaardering van de voorraad – bedraagt 39 miljoen euro. 

APETRA krijgt voor de financiering van haar activiteiten een bijdrage op de aardolieproducten 
die de aardoliemaatschappijen in België in verbruik stellen. De Algemene Directie Energie van de 
FOD Economie moet rekening houden met een aantal moeilijkheden om de controle op de volle-
digheid van de bijdragen aan APETRA uit te voeren. Uit haar analyse van de bijdragen 2019 bleek 
dat het risico dat de bijdragen die aan APETRA worden gestort onvolledig waren, beperkt was. 
De Algemene Directie Energie stelt dat ze de huidige inspanningen om de APETRA-bijdragen 
periodiek te controleren, zal aanhouden. Daarbij zal zij samen met APETRA nagaan in hoeverre 
ze voor de bestaande moeilijkheden een structurele oplossing kunnen uitwerken.

De APETRA-bijdrage hangt voornamelijk af van de evolutie van de aardolieprijzen. Ingevolge de 
coronapandemie daalden in 2020 de aardolieprijzen en het verbruik van aardolie in België fors. 
De federale regering heeft beslist om uit voorzichtigheid een minimale APETRA-bijdrage of floor 
in te voeren. Een dergelijke minimumbijdrage moet een minimum aan inkomsten voor APETRA 
waarborgen en zal hierdoor bijdragen tot de realisatie van een minimaal resultaat. APETRA 
houdt rekening met een beperkt positief ESR-resultaat in 2020.

Of APETRA haar leningen kan terugbetalen, hangt sterk af van de evolutie van de olieprijzen: la-
gere olieprijzen leiden tot een lagere APETRA-bijdrage, een lagere cashflow en zo tot een lagere 
afloscapaciteit. Daarnaast hangt dit ook af van het verbruik van aardolie. Tenslotte zal de terug-
betaling van de leningen ook afhangen van de aan te houden eigen voorraad en opslagcapaci-
teit. Voor de herfinanciering van de leningen kan ze weliswaar een beroep doen op het Federaal 
Agentschap van de Schuld. 

Het College van Commissarissen heeft een verklaring zonder voorbehoud opgesteld over de 
jaarrekening 2019 van APETRA. 

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat (waaronder APETRA valt sinds 1 januari 2019) stelt APETRA gelijk aan een ad-
ministratieve openbare instelling met beheersautonomie. Daardoor moet ze ook jaarlijks een 
begroting en een algemene rekening opmaken.
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Inleiding

Het Rekenhof rapporteert jaarlijks, door bemiddeling van zijn vertegenwoordiger binnen 
het College van Commissarissen, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat 
over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de nv van publiek recht met 
sociaal oogmerk APETRA. APETRA houdt de strategische olievoorraad aan in het kader van 
de verplichtingen van België als lidstaat van de Europese Unie en van het Internationaal 
Energie-Agentschap (IEA). 

Het Rekenhof stelt dit verslag op krachtens artikel 39bis, § 6, derde lid, van de wet van 
26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aard-
olieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze 
voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop 
(hierna afgekort: de APETRA-wet). Dit verslag licht de activiteiten toe van APETRA in 2019. 

Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag voorgelegd aan de minister van Energie in het ka-
der van een tegensprekelijke procedure. In haar antwoord van 9 maart 2021 stelt de minis-
ter dat ze akte neemt van het ontwerpverslag van het Rekenhof over de uitvoering van de 
taken van openbare dienst door APETRA in 2019 en dat ze er geen opmerkingen over heeft. 
Het antwoord is opgenomen als bijlage bij dit verslag.
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Hoofdstuk 1

Algemeen kader
1.1 APETRA-wet

De APETRA-wet regelt het aanhouden van minimumvoorraden ruwe aardolie en aardolie-
producten voor België1. De verplichting vloeit voort uit de Europese wetgeving2 die ervoor 
moet zorgen dat de lidstaten deze nationale veiligheidsvoorraden kunnen gebruiken in ge-
val van nood. Voor België houdt APETRA de minimumvoorraad aan.

Naast de Europese wetgeving bevat ook het internationaal energieprogramma van het 
Internationaal Energie-Agentschap (IEA) een verplichting om een noodvoorraad aan te 
houden3. 

Het maatschappelijk doel van APETRA is het uitvoeren van taken van openbare dienst met 
het oog op het aanhouden en beheren van haar voorraadplicht. De vennootschap heeft drie 
bestuursorganen: de algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité. De 
minister van Energie is het enige lid van de algemene vergadering en vertegenwoordigt de 
federale Staat. De minister controleert APETRA ook door middel van een regeringscom-
missaris. 

De voorwaarden waaronder APETRA de taken van openbare dienst vervult, zijn bepaald 
in een beheerscontract met de Belgische Staat. Het eerste beheerscontract liep ten einde 
in maart 2012. De minister verlengde het totdat er een nieuw in werking treedt. De vorige 
minister van Energie stelde geen nieuw beheerscontract op omdat er werd gewacht op de 
aanpassing van de berekening van de voorraadplicht (zie punt 1.2) en vervolgens de voltooi-
ing van de actualisering van het oliecrisisbeleid (zie punt 3.6).

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (hier-
na: de AD Energie) ziet krachtens artikel 16 van de APETRA-wet toe op de verplichtingen 
van de APETRA-wet en haar uitvoeringsbesluiten4. 

1 Het betreft een nationale veiligheidsvoorraad, ook soms strategische voorraad, buffer- of noodvoorraad genaamd. 
2 Richtlijn 2009/119/EG van de Raad van 14 september 2009 houdende de verplichting voor de lidstaten om mini-

mumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden. 
3 Deze verplichting is voor België van toepassing krachtens de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de 

overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 novem-
ber 1974. 

4 De AD Energie staat in voor het aanpassen van de regelgeving, de berekening van de voorraadplicht (zie punt 3.1), 
het vooraf goedkeuren van het gebruik door APETRA van buitenlandse voorraadlocaties (en van het gebruik door 
buitenlanders van de binnenlandse voorraadlocaties), de berekening van de APETRA-bijdrage (zie punt 4.3), de 
controle op de bijdragen (zie punt 4.2), de opmaak van statistieken en de rapportering van de veiligheidsvoorraden 
aan Eurostat en het IEA.
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1.2 Berekening van de voorraadplicht

De APETRA-wet van 26 januari 2006 bevat de berekening van de voorraadplicht aardolie 
en aardolieproducten van België overeenkomstig de Europese richtlijn. De voorraadplicht 
bedraagt 90 dagen netto-invoer van alle ruwe aardolie en aardolieproducten. Concreet be-
draagt de voorraadplicht van het voorraadjaar (dat telkens startte op 1 april) een kwart van 
de netto-invoer van ruwe aardolie en aardolieproducten in het voorgaande kalenderjaar. De 
lidstaten moeten bij de invulling van de voorraadplicht rekening houden met een aftrek van 
10 % van de aangehouden voorraad voor zogenaamde niet-beschikbare tankbodems.

De wetgeving drukt de netto-invoer, de voorraadplicht en de aangehouden voorraden uit in 
ton ruwe aardolie-equivalent of ton rae:

• Op de ruwe aardolie wordt een deel nafta (of aardoliedestillaat) in mindering gebracht. 
Nafta  vormt  immers  de  basis  van  tal  van  grondstoffen  voor  de  productie  van  petro-
chemische producten. Voor nafta moet een lidstaat in principe geen noodvoorraad aan-
leggen.

• De afgewerkte aardolieproducten worden omgezet in een hogere hoeveelheid ruwe 
aardolie(-equivalent) omdat iets meer dan een ton ruwe aardolie nodig is voor de 
productie van een ton aardolieproduct.

De berekening van de netto-invoer van ruwe aardolie en aardolieproducten bevat verschil-
lende methodes om de naftavermindering op de invoer van ruwe aardolie te berekenen. 
Hierbij is het de meest gunstige naftavermindering (de hoogste) die van toepassing wordt. 
Enkel als de gemiddelde naftaopbrengst5 hoger was dan 7 % kon België haar hoge (werke-
lijke) naftaverbruik in mindering brengen. Daarbij was de voorraadplicht relatief laag.

In 2018 haalde de gemiddelde naftaopbrengst van België de 7 %-drempel6. Hierdoor daalde 
de voorraadplicht vanaf 1 april 2019 met 18,8 %.

Het al dan niet behalen van de naftadrempel van 7 % had een grote en abrupte impact op 
de hoogte van de voorraadplicht van België. Een dergelijke onstabiele voorraadplicht was 
zeer moeilijk (operationeel en financieel) beheersbaar omdat ze ervoor zorgde dat APETRA 
geen vaste strategie op lange termijn kon bepalen. 

5 De gemiddelde naftaopbrengst (of het naftarendement) is de productie van nafta door de raffinaderijen, gedeeld 
door de hoeveelheid aardolie die ze in het raffinageproces inbrengen.

6 In 2017 haalde de gemiddelde naftaopbrengst de 7 %-drempel niet.
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Voorraadplicht (in ton rae)
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Bron: Notificatie van de voorraadplicht door de minister van Energie (berekend op basis 
van gegevens van de FOD Economie) 

1.3 Aanpassing van de berekening van de voorraadplicht 
vanaf 2020 

De Europese wetgever heeft aanvaard dat een onstabiele voorraadplicht moet 
worden vermeden en heeft in 2018 de berekening van de voorraadplicht in die zin 
aangepast7. Zo wordt vanaf het voorraadjaar 2020 (dat voortaan start op 1 juli in 
plaats van op 1 april) de 7%-drempel afgeschaft voor de naftavermindering op de 
invoer van ruwe aardolie8. De nieuwe voorraadplicht zal hierdoor vanaf 1 juli 2020 
van toepassing zijn. België (en de overige EU-landen) kan vanaf dan altijd de meest 
voordelige berekening volgen die alleen van toepassing was als de gemiddelde 
naftaopbrengst boven de 7% lag. Voor België is hierdoor altijd een lage 
voorraadplicht mogelijk. De aanpassing leidt op die manier tot een stabielere 
voorraadplicht.  

 

7 Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1581 van de Commissie van 19 oktober 2018 tot wijziging van richtlijn 
2009/119/EG van de Raad wat betreft de methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen. 
De richtlijn stelde een omzetting in nationale wetgeving binnen het jaar voorop. De wet van 15 maart 
2020 tot wijziging van de APETRA-wet heeft de uitvoeringsrichtlijn omgezet in Belgische wetgeving. 

8 Het IEA zal dit voorlopig niet doen. Niettegenstaande de huidige voorraadverplichting van het IEA ook 
90 dagen netto-invoer is, zijn er nog andere verschillen ten opzichte van de Europese verplichting. Het 
belangrijkste verschil is dat voor de indekking van de IEA-voorraadplicht ook de commerciële stocks van 
de aardoliesector meetellen. Daarnaast bevat de IEA-voorraadplicht geen aan te houden 
minimumvolume afgewerkte producten. 
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1.3 Aanpassing van de berekening van de voorraadplicht vanaf 2020

De Europese wetgever heeft aanvaard dat een onstabiele voorraadplicht moet worden 
vermeden en heeft in 2018 de berekening van de voorraadplicht in die zin aangepast7. Zo 
wordt vanaf het voorraadjaar 2020 (dat voortaan start op 1 juli in plaats van op 1 april) de 
7 %-drempel afgeschaft voor de naftavermindering op de invoer van ruwe aardolie8. De 
nieuwe voorraadplicht zal hierdoor vanaf 1 juli 2020 van toepassing zijn. België (en de ove-
rige EU-landen) kan vanaf dan altijd de meest voordelige berekening volgen die alleen van 
toepassing was als de gemiddelde naftaopbrengst boven de 7 % lag. Voor België is hierdoor 
altijd een lage voorraadplicht mogelijk. De aanpassing leidt op die manier tot een stabielere 
voorraadplicht. 

7 Europese Commissie, Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1581 van de Commissie van 19 oktober 2018 tot wijziging 
van Richtlijn 2009/119/EG van de Raad wat betreft de methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen,  
Publicatieblad van de Europese Unie, 22 oktober 2018, www.eur-lex.europa.eu. De richtlijn stelde een omzetting 
in nationale wetgeving binnen het jaar voorop. De wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de APETRA-wet heeft 
de uitvoeringsrichtlijn omgezet in Belgische wetgeving.

8 Het IEA zal dit voorlopig niet doen. Niettegenstaande de huidige voorraadverplichting van het IEA ook 90 dagen 
netto-invoer is, zijn er nog andere verschillen ten opzichte van de Europese verplichting. Het belangrijkste verschil 
is dat voor de indekking van de IEA-voorraadplicht ook de commerciële stocks van de aardoliesector meetellen. 
Daarnaast bevat de IEA-voorraadplicht geen aan te houden minimumvolume afgewerkte producten.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1581&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1581&from=NL
http://www.eur-lex.europa.eu
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Hoofdstuk 2

Organisatie APETRA
2.1 Financiering

APETRA krijgt voor de financiering van haar activiteiten een bijdrage op de aardoliepro-
ducten die aardoliemaatschappijen, de bijdrageplichtigen, in België in verbruik stellen9 
(hierna: de APETRA-bijdrage). 

2.2 Personeel

APETRA neemt enkel personeel in dienst om haar hoofdactiviteiten uit te voeren. De on-
dersteunende diensten vult ze, waar mogelijk, extern in. Daardoor is het personeelsbestand 
beperkt. Zo had ze op 31 december 2019 vijf personeelsleden in dienst: twee voltijds en drie 
deeltijds (d.i. 4,2 voltijdse equivalenten (VTE)). Eén daarvan nam begin 2020 ontslag. Deze 
werd ondertussen vervangen.

2.3 Toepassing wetgeving overheidsopdrachten

APETRA doet een beroep op externe dienstverleners voor diverse taken ter ondersteuning 
van haar werking: inspectiediensten, juridische dienstverlening, boekhouding, beheer van 
de informaticatoepassingen, vertalingen, bijstand verzekeringen, loonadministratie en 
schoonmaak. 

Ze gunt deze opdrachten, conform de wet op de overheidsopdrachten, na een openbare of-
ferteaanvraag of nadat ze een minimaal aantal offertes heeft ontvangen. 

In 2019 gunde APETRA de hernieuwing van de juridische dienstverlening. Ook wees ze 
de bedrijfsrevisor opnieuw toe. Daarnaast koos ze een verzekeringsadviseur die haar zal 
bijstaan met de hernieuwing van de verzekering van de strategische voorraden. Ten slotte 
schreef ze eind 2019 voor deze verzekering ook de opdracht uit.

2.4 Raad van bestuur en directiecomité

De raad van bestuur bepaalt het beleid om de voorraadplicht in te vullen en houdt toezicht 
op het directiecomité. Hij bestaat uit een voorzitter en zes leden, met name drie bestuur-
ders voorgedragen door de federale overheid en drie bestuurders voorgedragen door de 
aardolie- en opslagsector. In de loop van 2019 werden drie bestuurders vervangen. 

9 Hoofdstuk 1 van dit verslag vermeldt dat de voorraadplicht (vanaf 1 januari 2013) voor België op de netto-invoer 
is gebaseerd. Hierdoor loopt de financiering van APETRA (op basis van in verbruik gesteld product) niet volledig 
gelijk met de voorraadplicht (op basis van netto-invoer).
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Het directiecomité heeft de dagelijkse leiding en voert de besluiten van de raad van bestuur 
uit. Het bestaat uit een operationeel directeur (tevens algemeen directeur), een administra-
tief directeur en een financieel directeur. 

2.5 Comptabiliteitssysteem 

APETRA is onderworpen10 aan de regelgeving boekhouding van de (private) ondernemin-
gen11. 

Ze beschikt over specifieke software voor de voorraadadministratie. Vanuit dit geïntegreer-
de systeem stuurt ze alle aan- en verkooptransacties en het beheer van de voorraad aan. 
APETRA beschikt ook over een specifieke software om de overzichten van de in België in 
verbruik gestelde hoeveelheden aardolieproducten waarop de APETRA-bijdrage werd be-
taald, op te maken (zie punt 4.2). De software baseert zich op de betalingsinformatie van 
de APETRA-bijdragen.

2.6 Overheidssector

APETRA behoort tot de federale overheid (de zgn. subsector S.1311). De federale overheid 
houdt bij de bepaling van het vorderingensaldo en de overheidsschuld dus rekening met 
APETRA (zie punt 4.1.4). Daardoor is APETRA ook verplicht haar beschikbare middelen te 
plaatsen en/of te beleggen bij de federale overheid12.

Vanaf 1 januari 2019 valt APETRA onder het toepassingsgebied van de wet van 
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fede-
rale Staat13. De wet stelt APETRA gelijk aan een administratieve openbare instelling met 
beheersautonomie. Jaarlijks moet APETRA hierdoor een begroting en een algemene reke-
ning opmaken14. De begroting bevat de raming van de ESR-ontvangsten en -uitgaven. De 
algemene rekening bestaat uit de jaarrekening conform de wet van 22 mei 2003 en de reke-
ning van uitvoering van de begroting. De minister van Energie moet de algemene rekening 
van APETRA goedkeuren. De goedgekeurde algemene rekening van APETRA moet uiterlijk 
op 20 maart van het volgende jaar aan de minister van Begroting worden bezorgd. Voor 
APETRA moet ook het verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 
conform de boekhouding van de (private) ondernemingen (zie punt 5.4) aan de algemene 

10 Artikel 38 van de APETRA-wet.
11 Wetboek van Economisch Recht, artikels I.5 en III.82 tot en met III.95 (de vroegere wet van 17 juli 1975) en koninklijk 

besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel.
12 Titel 11 – Maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid (artikelen 113 tot 120) van de wet 

van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. APETRA beschikt weliswaar over een 
uitzondering waardoor ze tot eind 2022 een aantal rekeningen mag aanhouden bij de bank bij wie ze haar eerste 
lening kreeg (van 800 miljoen euro). Dit is immers nodig om de leningsovereenkomst te respecteren. Trimestrieel 
moet APETRA wel alle beschikbare gelden bij de federale overheid plaatsen. 

13 Artikelen 2 en 133 van de wet van 22 mei 2003.
14 Zie ook de artikelen 85 tot 94 van de wet van 22 mei 2003, het koninklijk besluit van 31 juli 2017 voor de begroting 

en het koninklijk besluit van 10 november 2009 voor het boekhoudplan en de jaarrekening.
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rekening worden toegevoegd. APETRA wijzigde hiervoor haar statuten zodat haar jaarlijkse 
algemene vergadering kan doorgaan vanaf 1 maart15.

APETRA moet in principe voor haar boekhouding ook het boekhoudplan van de federale 
overheid volgen en een begrotingsboekhouding voeren16. De wet biedt echter de mogelijk-
heid een ander boekhoudplan te gebruiken op voorwaarde dat de instelling een overeen-
stemmingstabel met het boekhoudplan van de federale overheid opmaakt. Zoals wettelijk 
is vereist, heeft de minister van Begroting toegestaan dat APETRA van deze uitzondering 
gebruik maakt. De wet laat daarnaast ook toe dat de begrotingsboekhouding buiten de 
boekhouding wordt gehouden en dus zonder behulp van de boekhoudsoftware. APETRA 
rapporteert maandelijks haar begrotingsresultaten aan de FOD Beleid en Ondersteuning.

In toepassing van de wet van 22 mei 2003 tot slot boekt de FOD Economie APETRA als een 
100 %-deelneming in zijn rekeningen17.

15 Koninklijk besluit van 12 mei 2019 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot goed-
keuring van de statuten van APETRA (ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 
25 mei 2018).

16 Zie ook de artikelen 3, 4 tot en met 42 en 138 van de wet van 22 mei 2003.
17 De FOD past jaarlijks de waardering van de deelneming aan waarbij hij rekening houdt met de wijziging van het 

eigen vermogen van APETRA (conform artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009).
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Hoofdstuk 3

Uitvoering taken van openbare 
dienst in 2019
3.1 Voorraadplicht 2019

Eind maart 2019 heeft de minister van Energie APETRA’s voorraadplicht voor het voor-
raadjaar 2019 (1 april 2019 tot en met 31 maart 2020), conform de Europese richtlijn, vast-
gesteld op 3.570.750 rae18. Dat is 825.850 ton rae of 18,8 % lager dan voor het voorraadjaar 
2018 (4.396.600 ton rae). 

De voorraadplicht conform de aangepaste berekening van de voorraadplicht stijgt vanaf 
1 juli 2020 tot 3.763.390 ton rae, dit is 192.640 ton rae of 5,1 % meer dan voor het voorraadjaar 
2019.

3.2 Ondernemingsplannen 2019 en 2020

In mei 2018 legde APETRA haar ondernemingsplan 2019 voor aan de minister van 
Energie19. Het plan lanceerde het scenario Stable while still unsure waarin APETRA besliste 
om haar eigen voorraad verder stabiel te houden niettegenstaande de hoge voorraadplicht 
voor 2018. De Europese Commissie overwoog immers de berekening van de voorraadplicht 
aan te passen waarbij de nieuwe voorraadplicht van België in overeenstemming kon zijn 
met de berekening van de lage voorraadplicht. Het plan stelde wel dat APETRA een nieuw 
ondernemingsplan zou voorleggen als de Europese Commissie de berekening van de voor-
raadplicht aanpaste. Daarnaast plande APETRA om in geringe mate tickets aan te kopen 
(120.000 ton benzine en zware stookolie). Indien de sterk gestegen voorraadplicht van toe-
passing bleef, zou ze hierdoor over iets meer dan 80 dagen voorraad beschikken. Het on-
dernemingsplan stelde daarnaast voor 2019 de gunning van nieuwe opslagcapaciteit voorop 
en dit om de aflopende contracten te vervangen. Het plan hield ook rekening met enkele 
verversingen van product. Het ondernemingsplan hield tot slot ook rekening met de herfi-
nanciering van 60 miljoen euro van de lening van 80 miljoen euro die in 2019 moest worden 
terugbetaald. 

Zoals gesteld in punt 1.3 paste de Europese Commissie de richtlijn in oktober 2018 aan 
waardoor België vanaf het voorraadjaar 2020 steeds de lage voorraadplicht mag aanhouden. 
Begin 2019 bracht APETRA de minister van Energie op de hoogte dat de nieuwe berekening 
van de voorraadplicht als basis zou dienen voor het ondernemingsplan 2020.

18 Omdat APETRA geen rekening mag houden met 10 % voor de zogenaamde onbeschikbare tankbodems, bedraagt 
de werkelijk aan te houden voorraad 3.967.500 ton rae.

19 Plan goedgekeurd vanaf 1 oktober 2018 aangezien er voor die datum geen uitdrukkelijke weigering was door de 
minister van Energie (overeenkomstig artikel 5, § 5, van de beheersovereenkomst).
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In april 2019 legde APETRA haar ondernemingsplan 2020 voor aan de minister van 
Energie20. Het plan houdt rekening met de sterk gedaalde voorraadplicht voor 2019 en lan-
ceert het scenario Behoedzame Stabiliteit. APETRA beslist om voor het voorraadjaar 2020 en 
volgende jaren een veilige of behoedzame eigen voorraad van 3.700.000 ton rae na te stre-
ven, die de volledige indekking van de voorraadplicht garandeert. Daarnaast zal APETRA 
vanaf 2020 een productdiversificatie doorvoeren van diesel en gasolie-verwarming (catego-
rie 2) naar benzine en eventueel zware stookolie (categorie 1 en 3) waarbij ze de aankoop van 
tickets op deze producten kan afbouwen21. Tot slot bevestigt het plan voor 2019 grotendeels 
de doelstellingen en acties uit het ondernemingsplan 2019. Het plan stelt voor een aantal 
aflopende opslagcontracten uit voorzichtigheid enkel de verlenging met een jaar voorop22. 

3.3 Uitvoering ondernemingsplan in 2019

Hierna geeft het Rekenhof weer in welke mate APETRA de acties voor 2019 van het onder-
nemingsplan 2020 van april 2019 heeft gerealiseerd op 31 december 2019.

3.3.1 Aan- en verkoop van ruwe aardolie/aardolieproducten 
APETRA hield de voorraad in 2019 stabiel. De aan- en verkopen van eigen voorraad waren 
beperkt. APETRA verkocht en kocht respectievelijk 94.174 en 90.429 ton product wegens 
aflopende opslagcontracten die ze door nieuwe invulde23. Hierin hield ze rekening met een 
streven naar productdiversificatie waarbij ze een deel van de voorraad diesel verving door 
een eerste voorraad benzine en iets meer voorraad kerosine en gasolie voor verwarming. De 
totale voorraad bedroeg op 31 december 2019 2.069.065 ton ruwe aardolie en 1.849.925 ton 
aardolieproducten24.

3.3.2 Opslagcapaciteit
In 2019 nam APETRA geen bijkomende opslagcapaciteit in gebruik. Voor een aantal locaties 
waarvan de huurtermijn normaal in 2019 ten einde kwam, gebruikte APETRA de contrac-
tuele mogelijkheid om het contract met een jaar te verlengen. 

Daarnaast schreef APETRA eind 2019 voor de ruwe aardolie en de verschillende aardolie-
producten overheidsopdrachten uit om de bestaande opslagcapaciteit in 2020 en 2021 te 
verlengen of te vervangen. Ze koos ervoor om de beschikbare opslagcapaciteit op lange 
termijn stabiel te houden.

3.3.3 Verversing
Voorraden afgewerkte producten verliezen na een tijd aan kwaliteit, waardoor APETRA ze 
op tijd moet vervangen. In 2019 heeft APETRA geen voorraden moeten vervangen (zie ook 
punt 3.4).

20 Plan goedgekeurd vanaf 1 oktober 2019 aangezien er voor die datum geen uitdrukkelijke weigering was door de 
minister van Energie (overeenkomstig artikel 5, § 5, van de beheersovereenkomst).

21 Categorie 1: benzine; categorie 2: middeldestillaten (diesel, gasolie voor verwarming, lampolie en kerosine) en 
categorie 3: residuele brandstoffen (zware stookolie).

22 De verlenging moest het APETRA mogelijk maken om zekerheid te verwerven over een in 2019 uitgevoerde inter-
nationale evaluatie van de IEA-voorraadplicht. APETRA wou daarbij vermijden te veel opslagcapaciteit op lange 
termijn te gunnen.

23 APETRA gunde deze nieuwe opslagcontracten eind 2018. 
24 Het betreft 1.510.634 ton diesel, 194.107 ton gasolie voor verwarming, 141.419 ton kerosine en 3.765 ton benzine. 
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3.3.4 Aan- en verkoop van beschikkingsrechten (tickets)
De APETRA-wet laat toe olievoorraden aan te houden via tickets of beschikkingsrechten. 

APETRA beschikt nog niet over voldoende eigen voorraden benzine en zware stookolie. Die 
zijn immers moeilijker op te slaan dan diesel en gasolie voor verwarming. 

Om voor benzine en zware stookolie toch over afgewerkte en onmiddellijk inzetbare pro-
ducten te beschikken, koopt APETRA tickets aan. Deze ticketvoorraad bedroeg in 2019 ge-
middeld 77.500 ton en bedroeg in het laatste kwartaal 50.000 ton. De prijs voor de aange-
kochte tickets schommelde tussen de 1,5 en 2,1 euro per ton per maand (1,7 miljoen euro in 
totaal). Het aanbod van tickets benzine en zware stookolie was in 2019 relatief beperkt en 
de prijs was daarenboven relatief hoog.

Naar aanleiding van de lage voorraadplicht voor 2019 besliste APETRA om vanaf het tweede 
kwartaal van 2019 opnieuw25 tickets op het tijdelijke overschot aan eigen voorraad te verko-
pen. APETRA verkocht tickets op de eigen voorraad tot net boven de 90-dagen voorraad, 
zodat ze tickets verkocht voor gemiddeld bijna 275.000 ton (waarvan 210.126 ton in het 
laatste kwartaal). De prijs voor de verkochte tickets schommelde tussen de 1 en 3,6 euro per 
ton per maand (4,3 miljoen euro in totaal). De vraag naar tickets was in 2019 relatief hoog 
en ook de prijs was relatief hoog. APETRA verkocht tickets op voornamelijk ruwe aardolie 
en diesel; een ticket op ruwe aardolie is goedkoper dan een ticket op aardolieproducten. 
Tickets op kerosine leveren de beste verkoopprijs op.

3.3.5 Terugbetaling van de leningen
APETRA had op 31 december 2018 een schuld van 1.180 miljoen euro26. 

Door de sterke daling van de aardolieprijzen in 2015 zijn de APETRA-inkomsten sterk ge-
daald. De APETRA-bijdrage wordt immers onder meer berekend op basis van de marktolie-
prijzen (zie punt 4.3). Daardoor kan APETRA zelf haar financiële schulden voorlopig niet 
terugbetalen27. 

Naar aanleiding van de opmaak van de aangepaste begroting 2016 besliste de minister-
raad van 22 april 2016 dat het Federaal Agentschap van de Schuld28 zo nodig de schulden 

25 Ook in 2014, 2015 en 2017 verkocht APETRA tickets.
26 Het betreft 320 miljoen euro van de eerste lening van 800 miljoen euro, twee obligatieleningen (van respectievelijk 

300 en 400 miljoen euro) en een herfinanciering van 160 miljoen euro bij het Federaal Agentschap van de Schuld. In 
de loop van de volgende jaren moet APETRA in eerste instantie de eerste lening geleidelijk aan terugbetalen. Tot 
eind 2022 betaalt APETRA hiervoor 80 miljoen euro per jaar. De obligatieleningen lopen respectievelijk ten einde 
in 2020 en 2023.

27 Het ondernemingsplan 2015 (van mei 2014) raamde nog dat APETRA jaarlijks minimaal 80 miljoen euro kon terug-
betalen. Daardoor had APETRA enkel de obligatieleningen opnieuw moeten financieren (voor maximaal 700 mil-
joen euro).

28 Het Federaal Agentschap van de Schuld hangt af van de minister van Financiën en beheert de federale staats-
schuld.
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van APETRA zal herfinancieren. Het agentschap kent de leningen toe op voorwaarde dat 
APETRA een break-even ESR-resultaat behaalt29. 

Op vraag van APETRA herfinancierde het Federaal Agentschap van de Schuld in 2019 de 
helft van de zevende aflossing (van 80 miljoen euro) van de lening van 800 miljoen euro. De 
uitstaande financiële schuld daalde hierdoor in 2019 met 40 miljoen euro en bedroeg eind 
2019 1.140 miljoen euro. 

3.4 Controle op de verplichte voorraden

Zoals voorgaande jaren liet APETRA ook in 2019 haar eigen olievoorraden en ook de ticket-
voorraden ten gunste van APETRA inspecteren door internationaal gecertificeerde inspec-
tiefirma’s. De inspecties gebeuren tweemaal per jaar. De inspectiefirma’s bevestigen daarbij 
de kwaliteit en de kwantiteit van de voorraden. In de loop van 2019 stelde APETRA geen 
onregelmatigheden vast.

APETRA beschikt over  een  specifieke  software om de  inspectieresultaten van de kwali-
teitscontroles te centraliseren en op te volgen. Zo volgt ze de productkwaliteit en de nood 
aan verversing proactief op. 

3.5 Realisatie van de voorraadplicht op 31 december 2019

Tabel 1 hierna vergelijkt de effectieve voorraad van APETRA in het vierde kwartaal 2019 met 
haar voorraadplicht voor dat jaar. Daaruit blijkt dat APETRA de opgelegde voorraadplicht 
volledig realiseert. De aangehouden voorraad bedroeg eind 2019 101,5 % van de voorraad-
plicht of 91,4 dagen netto-invoer. 

APETRA heeft eind 2019 3,8 miljoen ton rae voorraad (1,8 miljoen ton rae ruwe aardolie en 
2 miljoen ton rae aardolieproducten) in eigendom die in aanmerking komt voor de invul-
ling van de Belgische voorraadplicht. Dit stemt quasi overeen met de voorraadplicht vanaf 
1 juli 2020.

29 De overeenkomst van 24 november 2016 met het Federaal Agentschap van de Schuld stelt dat indien APETRA 
geen break-even ESR-resultaat behaalt, het agentschap geen nieuwe leningen toekent en alle bestaande le-
ningen onmiddellijk opeisbaar kunnen worden gesteld. Overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 
22 april 2016 moet de FOD Economie zo nodig maatregelen treffen om te verzekeren dat APETRA een positief 
ESR-resultaat behaalt. Hierdoor wordt APETRA’s liquiditeit gegarandeerd.
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Tabel 1 –  Realisatie voorraadplicht APETRA op 31 december 2019

Product Ton Ton rae(1) Ton rae 
 -10 %(2)

a
b = 

 a x 0,96 of  
a x 1,20

c = 
 b x 0,9

Ruwe aardolie in eigendom 2.069.065 1.986.303 1.787.672

Aardolieproducten in eigendom 1.849.925 2.219.910 1.997.919

Aardolieproducten tickets aangekocht 50.000 60.000 54.000

Ruwe aardolie tickets verkocht -56.206 -53.958 -48.562

Aardolieproducten tickets verkocht -153.920 -184.704 -166.235

Totaal 3.758.864 4.027.551 3.624.794

Voorraadplicht 3.967.500 3.570.750

Realisatiepercentage voorraadplicht eind 2019 101,5 % 101,5 %

(1) De richtlijn drukt de voorraden uit in ton rae. 
(2) APETRA mag geen rekening houden met 10 % van de voorraad omdat de richtlijn die als onbeschikbare tankbodem 
aanmerkt.

Bron: voorraadopgave december 2019 van APETRA aan de FOD Economie

Europa laat toe dat de voorraad die zich aan het begin van de Rotterdam-Antwerp  
pipeline of de RAPL-pijpleiding bevindt en onherroepelijk voor België is bestemd ook als 
veiligheidsvoorraad wordt aangemerkt. Deze voorraad bedroeg vijftien dagen netto-invoer. 
Niettegenstaande APETRA hiervan geen eigenaar is, beschikt België hierdoor wel over een 
EU-veiligheidsvoorraad van 106 dagen.

3.6 Invoering van de nationale instrumenten van het crisisbeleid 

De Belgische regelgeving bevat (sinds 2020) alle uitvoeringsbesluiten30 om bij een inter-
nationale31 of een nationale crisis de voorraad van APETRA onmiddellijk in te zetten. De 
(andere) uitvoeringsbesluiten die zijn bedoeld om vraagbeperkende maatregelen te treffen, 
moeten nog worden ingevoerd32.

30 Dit betekende niet dat België niet kon reageren in tijden van crisis. In 2011 heeft België deelgenomen aan de in-
ternationale gezamenlijke actie met vrijgave van strategische voorraden in de Libië-crisis. APETRA moest daarbij 
15 miljoen liter product op de markt brengen. België heeft via APETRA de voorraad snel ingezet. 

31 De internationale procedure voor het gebruik van de noodvoorraad op de internationale markt zit vervat in de 
APETRA-wet. 

32 Zie ook de artikelen 2 en 3 van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake een 
internationaal energieprogramma, en van de bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974.
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De regels voor de werking van het Nationaal Oliebureau (NOB), dat verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van de maatregelen als er zich een crisis voordoet, werden wel al in 
2018 geactualiseerd33. De regels voor het toewijzen en aanspreken van de noodvoorraad 
werden in 2019 (en 2020) ingevoerd34. 

Daarnaast moet er ook, aan de hand van uitvoeringsbesluiten, een programma op punt 
worden gesteld met noodmaatregelen om de vraag te beperken35. Ook de daarbij horende 
lijst van prioritaire gebruikers (waarvoor de vraagbeperking niet zal gelden) moet nog op 
punt worden gesteld.

De AD Energie en APETRA werkten in 2019 tot slot ook verder aan een crisisdraaiboek 
waarin de bovenstaande regels, het programma met de noodmaatregelen en een communi-
catieplan zullen vervat zitten. Het Rekenhof dringt er bij de beleidsverantwoordelijken op 
aan de actualisering van het oliecrisisbeleid zo vlug mogelijk af te ronden.

33 Koninklijk besluit van 19 december 2018 houdende de oprichting, de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze 
van het Nationaal Oliebureau (en het ministerieel besluit van 2 maart 2020 houdende goedkeuring van het huis-
houdelijk reglement van het Nationaal Oliebureau).

34 Koninklijk besluit van 5 februari 2019 ter bepaling van de maatregelen die in een bevoorradingscrisis gelden voor 
de toebedeling van aardolie en aardolieproducten op internationaal en nationaal niveau en voor de billijke bevoor-
rading van de beschikbare aardolie en aardolieproducten en tot bepaling van de regels voor het aanspreken van de 
verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten (en het ministerieel besluit van 10 februari 2020 tot bepaling 
van de verdere regels betreffende de procedure op basis waarvan de overdracht zal gebeuren van tot verbruik 
uitgeslagen volumes in het raam van de relatieve aandelen bij een vrijgave van aardolieproducten).

35 Bij een eventuele crisis is het voor België wel belangrijker om de door APETRA aangehouden veiligheidsvoorraad 
onmiddellijk te kunnen inzetten dan om onmiddellijk volledig uitgewerkte vraagbeperkende maatregelen te kun-
nen nemen.
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Hoofdstuk 4

Financieel plan en  
realisaties 2019
4.1 Uitvoering 2019

4.1.1 Financieel plan
Het financieel plan  is  een onderdeel van het  jaarlijkse ondernemingsplan. Het  raamt de 
inkomsten en uitgaven van de onderneming. APETRA stelt het financieel plan op volgens 
de rubrieken van de jaarrekening, zowel voor de balans als voor de resultatenrekening (op-
brengsten en kosten). 

APETRA stelde haar ondernemingsplan 2019 op in mei 2018. Voor 2018 was er een hoge 
voorraadplicht. De Europese Commissie overwoog echter ook in die periode de aanpassing 
van de berekening van de voorraadplicht vanaf 2020 waarbij de voorraadplicht van België 
structureel lager kon zijn. APETRA besliste om geen voorraad bij te kopen (scenario Stable 
while still unsure). Voor 2019 is er een lagere voorraadplicht. APETRA beslist in het onder-
nemingsplan 2020 van april 2019 om de eigen voorraad in 2019 uit behoedzaamheid verder 
stabiel te houden (scenario Behoedzame Stabiliteit). Daarnaast besliste ze om opnieuw tic-
kets op het tijdelijke overschot aan voorraad te verkopen. 

Tabel 2 en tabel 3 van de punten 4.1.2 en 4.1.3 plaatsen de realisaties naast de ramingen van 
het financieel plan.

4.1.2 Resultatenrekening 

4.1.2.1 Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten 2019 bedroegen 180,3 miljoen euro. Ze omvatten voornamelijk:

• de APETRA-bijdragen: 123,5 miljoen euro;
• de verkoop van aardolieproducten: 52,5 miljoen euro;
• de verkoop van tickets: 4,3 miljoen euro. 

De bijdragen (123,5 miljoen euro) lagen 2,9 miljoen euro of 2,4 % hoger dan in 2018, doordat 
de APETRA-bijdrage iets hoger lag dan in 2018. Dat komt vooral door de iets hogere aard-
olieprijzen. De in verbruik gestelde volumes daarentegen lagen 2,5 % lager dan in 2018. 

APETRA verkocht voor 52,5 miljoen euro aardolieproducten. De (historische) kostprijs van 
de verkochte aardolieproducten bedroeg 52,3 miljoen euro waardoor APETRA op de verko-
pen een meerwaarde van 0,2 miljoen euro realiseerde.

In 2019 verkocht APETRA tickets vanaf het tweede kwartaal en dit op gemiddeld bijna 
275.000 ton aardolieproduct (4,3 miljoen euro). 
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4.1.2.2 Bedrijfskosten
De  bedrijfskosten  2018 werden  positief  beïnvloed  door  de  terugname  van  233,4 miljoen 
euro van de afwaardering van de voorraad. Eind 2018 was er bij de waardering van de voor-
raad (tegen de marktprijs indien lager dan de aankoopprijs) 543,5 miljoen euro in minde-
ring  gebracht  van de  aanschaffingswaarde  van de  voorraad36. Tegen eind 2019 waren de 
marktolieprijzen echter gestegen37. APETRA nam op basis van de gemiddelde marktprijzen 
van december 2019 233,4 miljoen euro van de afwaardering terug. Eind 2019 was er hierdoor 
310,1 miljoen euro in mindering gebracht van de aanschaffingswaarde van de voorraad38.

Daarnaast bevatten de bedrijfskosten voornamelijk:

• de aankoop van aardolieproducten: 51 miljoen euro;
• de boeking van de voorraadwijziging naar aanleiding van de gerealiseerde aan- en ver-

kopen: 1,3 miljoen euro;
• de aankoop van tickets: 1,7 miljoen euro;
• de opslagkosten: 65 miljoen euro.

APETRA kocht voor 51 miljoen euro aardolieproducten. Ze hield de voorraad echter stabiel 
en verkocht een gelijkaardige hoeveelheid product ter compensatie (zie ook punt 3.3.1 en 
punt 4.1.2.1).

De aankoop van tickets in 2019 bedroeg 1,7 miljoen euro. APETRA kocht alleen tickets op 
benzine en zware stookolie, gemiddeld op ongeveer 75.000 ton. Zoals vooropgesteld, kocht 
APETRA geen tickets op diesel en gasolie voor verwarming. 

De opslagkosten lagen in lijn met vorig jaar en bedroegen 65 miljoen euro. 

4.1.2.3 Financieel resultaat

De financiële kosten bedroegen 19,9 miljoen euro en hadden voornamelijk betrekking op 
de obligatieleningen (19,1 miljoen euro). De intresten op de eerste lening waren nul. De 
intresten op de leningen bij het Federaal Agentschap van de Schuld (0,8 miljoen euro) zijn 
gebaseerd op haar (her-)financieringskost plus een marge van 0,25 %. Vanaf 2019 zijn de 
intresten op nieuwe leningen bij het Federaal Agentschap van de Schuld eveneens nul. 
Gemiddeld kon APETRA in 2019 lenen aan ongeveer 1,7 %39.

36 De waarderingsregels stellen dat APETRA de voorraden waardeert tegen de kostprijs ervan. Bij de jaarafsluiting 
vergelijkt APETRA de inventariswaarde met de gemiddelde marktprijs van de maand.

37 In euro met bijna 20  %: de marktolieprijzen in dollar zijn met ruim 15  % gestegen en daarbovenop is de dollar ook 
duurder.

38 De marktolieprijzen daalden in 2020 fors naar aanleiding van de coronapandemie; in de tweede jaarhelft stegen ze 
weer.

39 Volgens de huidige overeenkomst met het Federaal Agentschap van de Schuld zal APETRA al haar schulden zo no-
dig op de vervaldatum kunnen herfinancieren aan 0 % intrest. Hierdoor zullen de financiële kosten in de toekomst 
dalen.
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4.1.2.4 Resultaat
De winst van het boekjaar 2019 bedroeg 272,2 miljoen euro. Als de terugname van de af-
waardering van de voorraad (233,4 miljoen euro) buiten beschouwing wordt gelaten, reali-
seerde APETRA een winst van 38,8 miljoen euro.

Tabel 2 –  Financieel plan: resultatenrekening 2019 (in duizend euro)

Raming  
mei 2018 (a)

Raming 
april 2019 (b)

Realisatie 
2019 (c)

Bedrijfsopbrengsten 340.404,0 111.652,0 180.293,2

Ontvangen bijdragen 116.316,0 110.266,0 123.465,4

Verkopen voorraad 224.088 0,0 52.525,9

Verkopen tickets 0,0 1.386,0 4.301,9

Bedrijfskosten -303.086,0 -73.560,0 111.864,4

Aankopen handelsgoederen – voorraad -227.616,0 0,0 -51.074,5

Voorraadwijziging handelsgoederen –  
verkopen en aankopen

-1.329,5

Aankopen handelsgoederen – tickets -790,0 -2.025,0 -1.747,8

Aankopen handelsgoederen – opslagkosten -70.540,0 -68.245,0 -65.039,2

Aankopen handelsgoederen – andere -2.905,0 -2.080,0 -1.053,8

Werkingskosten (aankopen diensten en 
diverse goederen, personeel en andere  
bedrijfskosten)

-1.224,0 -1.203,0 -1.270,0

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
vaste activa

-11,0 -7,0 -61,1

Voorraadwijziging handelsgoederen –  
afwaardering van de voorraad

233.440,3

Bedrijfswinst 37.318,0 38.092,0 292.157,6

Financiële opbrengsten (kosten) -19.180,0 -19.961,0 -19.935,8

Winst van het boekjaar 18.138,0 18.131,0 272.221,8

Bron: ondernemingsplan 2019 van mei 2018 (a), ondernemingsplan 2020 van april 2019 (b) en jaarreke-
ning 2019 (c)

4.1.3 Balans
Het balanstotaal op 31 december 2019 bedroeg 1.925,8 miljoen euro. 

De voorraden op 31 december 2019 bedroegen 1.895,2 miljoen euro. Ze vertegenwoordigden 
ruim 3,9 miljoen ton product (1.849.925 ton aardolieproduct en 2.069.065 ton ruwe aard-
olie). De aanschaffingswaarde van de voorraad bedroeg 2.205,3 miljoen euro. Op basis van 
de gemiddelde marktprijzen van december 2019 waardeerde APETRA de voorraad in de 
boekhouding af met 310,1 miljoen euro (14,1 %). 

De vorderingen op ten hoogste één jaar bevatten onder meer de vorderingen op de FOD 
Economie voor de aangerekende btw op de APETRA-bijdragen van oktober en novem-
ber 2019 (4,1 miljoen euro). Daarnaast boekte APETRA 11,1 miljoen euro op te stellen factu-
ren voor de APETRA-bijdragen. APETRA ontving de bijdragen voor december 2019 immers 
pas begin 2020. 
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De beschikbare middelen op 31 december 2019 bedroegen 8,5 miljoen euro. Ze stonden 
bijna integraal op een rekening van de federale overheid bij bpost, overeenkomstig de ver-
plichting tot trimestriële consolidatie van financiële activa. 

Door de toevoeging van de winst van het boekjaar van 272,2 miljoen euro steeg het eigen 
vermogen van APETRA van 497,8 miljoen euro tot 770 miljoen euro. De afwaardering van 
de voorraad heeft eind 2019 een negatieve impact op het eigen vermogen van 310,1 mil-
joen euro40. 

De totale financiële schuld eind 2019 bedroeg 1.140 miljoen euro. In 2019 betaalde APETRA 
80 miljoen euro van de initiële lening terug. Het Federaal Agentschap van de Schuld herfi-
nancierde hiervan 40 miljoen euro. 

Tabel 3 –  Financieel plan: balans 2019 (in duizend euro)

Raming 
mei 2018 (a)

Raming 
april 2019 (b)

Realisatie 
2019 (c)

Activa 1.739.607,0 1.691.716,0 1.925.831,3

Vaste activa 29,0 12,0 3,7

Voorraden 1.715.988,0 1.663.052,0 1.895.163,5

Handelsvorderingen 15.482,0 14.676,0 15.558,6

Overige vorderingen 1.548,0 1.101,0 5.637,2

Geldbeleggingen en liquide middelen 5.167,0 11.506,0 8.468,6

Overlopende rekeningen van het 
actief

1.393,0 1.369,0 999,7

Passiva 1.739.607,0 1.691.716,0 1.925.831,3

Eigen vermogen 558.790,0 515.858,0 769.942,1

Financiële schuld 1.160.000,0 1.160.000,0 1.140.000,0

Vlottende passiva 12.139,0 7.180,0 12.325,0

Overlopende rekeningen 8.678,0 8.678,0 3.564,2

Bron: ondernemingsplan 2019 van mei 2018 (a), ondernemingsplan 2020 van mei 2019 (b) en jaarreke-
ning 2019 (c)

4.1.4 ESR-resultaat
APETRA is sinds 17 april 2014 ingedeeld bij de ondernemingen van de federale overheid. Dit 
betekent dat de federale overheid de schuld van APETRA optelt bij de staatsschuld en het 
ESR-resultaat van APETRA opneemt in de nationale rekeningen. 

Het ESR-resultaat 2019 van APETRA bedraagt 39 miljoen euro. In 2019 realiseerde APETRA 
volgens de jaarrekening een winst van 272,2 miljoen euro. Het ESR-resultaat houdt echter 
geen rekening met de afschrijvingen, de voorraadwijziging, de afwaardering van de voor-
raad, de waardeverminderingen op handelsvorderingen en de provisies voor toekomstige 
kosten. In 2019 had dit een positieve impact van 233,2 miljoen euro op het resultaat volgens 
de jaarrekening. 

40 Eind 2015 waren de marktolieprijzen zeer laag. De grote afwaardering van de voorraad veroorzaakte toen een 
negatief eigen vermogen. Dit zal eind 2020 niet het geval zijn.
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In het ondernemingsplan 2020 hield APETRA rekening met een ESR-resultaat van 18,1 mil-
joen euro. Het ESR-resultaat is dus 20,9 miljoen euro beter dan geraamd.

4.2 Controle op de bijdragen

Volgens de artikelen 16 en 19 van de APETRA-wet moet de AD Energie de volledigheid con-
troleren van de bijdragen die worden gestort voor de hoeveelheden aardolieproducten die 
in België in verbruik worden gesteld. 

De AD Energie vergelijkt hiervoor elk jaar de hoeveelheden die volgens APETRA in verbruik 
werden gesteld (op basis van de volumes waarop de APETRA-bijdrage werd betaald) met 
de hoeveelheden die volgens de FOD Financiën (Algemene Administratie van de Douane 
en Accijnzen) in verbruik werden gesteld en aan accijnzen werden onderworpen. Ze moet 
rekening houden met een aantal moeilijkheden om deze controle uit te voeren:

• APETRA rapporteert aan de AD Energie de hoeveelheden die een onderneming in ver-
bruik stelt in een bepaalde periode en waarop de APETRA-bijdrage werd betaald. De 
hoeveelheden van de FOD Financiën bevatten echter de hoeveelheden die een accijns-
plichtige onderneming tijdens een periode aangeeft en dus niet de hoeveelheden die ze 
in verbruik stelt in een bepaalde periode41. 

• De  hoeveelheden  van  de  FOD  Financiën  zijn  (voornamelijk)  afkomstig  van  de 
elektronische aangiften van de accijnzen (via de Paperless Douane en Accijnzen of 
PLDA-toepassing). Momenteel moet de AD Energie de hoeveelheden soms corrigeren 
voor onvolledige of onjuiste gegevens.

De AD Energie kan bovenstaande informatie van de FOD Financiën en APETRA ook verder 
vergelijken met de gegevens van de maandelijkse balans van de verspreiding van aardolie, 
aardolieproducten en biobrandstoffen in België42. 

De AD Energie analyseerde de hoeveelheden aardolieproducten die in België in 2019 in ver-
bruik werden gesteld. Uit haar analyse bleek dat het risico dat de bijdragen die aan APETRA 
worden gestort onvolledig waren, beperkt was. Ze stelde wel nog steeds verschillen vast per 
individuele bijdrageplichtige. 

In 2019 vergeleken de AD Energie en APETRA de hoeveelheden in eerste instantie  
per kwartaal. Aan de hand van periodieke analyses van de verschillen stelden ze de  
jaaranalyse beter op punt. De AD Energie en APETRA stellen dat ze de huidige inspannin-
gen om de APETRA-bijdragen periodiek te controleren, zullen aanhouden. Daarbij zullen 
de AD Energie en APETRA nagaan in hoeverre ze voor bovenstaande moeilijkheden een 
structurele oplossing kunnen uitwerken.

41 In principe gebeurt een deel van deze aangiften in de maand volgend op de maand waarin de hoeveelheden in ver-
bruik werden gesteld. Daarom nam de AD Energie bij de vergelijkingen in voorgaande jaren ook een verschuiving 
van de volgens APETRA in verbruik gestelde hoeveelheden van december naar de volgende maand en dus ook het 
volgende jaar in aanmerking.

42 De AD Energie stelt deze statistieken op in uitvoering van het koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende 
de rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oor-
sprong. Voorheen betrof dit de opmaak van de zogenaamde “petroleumbalans”.
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4.3 Berekening APETRA-bijdrage

De AD Energie bepaalt elk kwartaal de bijdrage voor elke productcategorie43. De bijdrage 
voor elke productcategorie is voor het jaar 2019 als volgt:

Tabel 4 –  APETRA-bijdrage per categorie producten (in euro/1.000 liter voor categorie 1 en 2 en in 
euro/ton voor categorie 3)

Categorie 
producten Kwartalen

1e 2e 3e 4e

1 7,68 6,81 7,81 7,40

2 8,55 7,74 8,02 7,48

3 7,00 6,30 6,74 6,30

Bron: AD Energie

De APETRA-bijdrage hangt voornamelijk af van de evolutie van de aardolieprijzen. 
Ingevolge de coronapandemie daalden in 2020 de aardolieprijzen en het verbruik van aard-
olie in België fors. De federale regering heeft beslist om uit voorzichtigheid een minimale 
APETRA-bijdrage of floor in te voeren44. Een dergelijke minimumbijdrage moet een mi-
nimum aan inkomsten voor APETRA waarborgen en zal hierdoor bijdragen tot de reali-
satie van een minimaal resultaat. De minimumbijdrage is bijna in overeenstemming met 
de APETRA-bijdragen in 2019. Ingevolge het lagere verbruik van aardolie in 2020 zal het 
resultaat van APETRA alsnog beperkter zijn dan in 2019.

4.4	 Genereren	van	cashflow	om	de	leningen	terug	te	betalen

Of APETRA haar leningen kan terugbetalen, hangt sterk af van de evolutie van de olieprij-
zen: lagere olieprijzen leiden tot een lagere APETRA-bijdrage, een lagere cashflow en zo tot 
een lagere afloscapaciteit. Daarnaast hangt dit ook af van het verbruik van aardolie. Ten 
slotte zal de terugbetaling van de leningen ook afhangen van de aan te houden eigen voor-
raad en opslagcapaciteit45. 

APETRA is bij de huidige olieprijzen en het huidige verbruik van aardolie niet langer in 
staat haar leningen terug te betalen. Het ondernemingsplan 2021 van maart 2020 en de 
meer recentere ramingen houden rekening met een beperkt positief ESR-resultaat in 2020. 
Enkel dit resultaat kan APETRA gebruiken voor de afbouw van haar leningen. Voor de her-
financiering van de leningen kan ze weliswaar een beroep doen op het Federaal Agentschap 
van de Schuld. 

43 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bij-
drage van APETRA. De bijdrage op kerosine voor de luchtvaart bedraagt steeds de helft van de normale bijdrage 
van categorie 2. De gasoliebevoorrading van binnenvaartschepen is volledig vrijgesteld.

44 Koninklijk besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de 
berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA. Een wet moet de wijziging van de te innen APETRA-
bijdragen nog binnen het jaar bevestigen .

45 Het ondernemingsplan van 2021 van maart 2020 houdt rekening met het behoud van de huidige voorraad in eigen-
dom. 
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Hoofdstuk 5

Rekeningen 2019 APETRA
5.1 Jaarrekening

APETRA realiseert in 2019 een winst van 272,2 miljoen euro (tegenover een verlies van 
16,3 miljoen euro in 2018). Het bedrijfsresultaat bedraagt 292,1 miljoen euro. Het bevat on-
der meer een terugname van de afwaardering van de voorraad van 233,4 miljoen euro (te-
genover een bijkomende afwaardering van 48 miljoen euro in 2018). Het financieel resultaat 
bedraagt -19,9 miljoen euro. 

Het balanstotaal stijgt in 2019 met 232,7 miljoen euro tot 1.925,8 miljoen euro. Op het actief 
van de balans stijgt de voorraad met 232,1 miljoen euro tot 1.895,2 miljoen euro. Op het pas-
sief van de balans stijgt het eigen vermogen met 272,2 miljoen euro tot 769,9 miljoen euro. 
De financiële schuld daalt met 40 miljoen euro tot 1.140 miljoen euro. 

5.2 Financieel jaarverslag

De raad van bestuur maakte op 2 maart 2020 zijn financieel jaarverslag op voor de algemene 
vergadering. De winst van het boekjaar bedraagt 272,2 miljoen euro. Exclusief de terug-
name van de afwaardering op de voorraad van 233,4 miljoen euro realiseert APETRA een 
winst van 38,8 miljoen euro. 

5.3 Beleidsverslag

Het beleidsverslag van 2 maart 2020 heeft als doel een getrouw beeld te geven van de werk-
zaamheden van APETRA tijdens het boekjaar. Het geeft de gebeurtenissen weer van 2019 en 
vormt het bijzondere verslag van APETRA over het sociaal oogmerk en de uitvoering van de 
taken van openbare dienst. 

Het beleidsverslag 2019 besteedt aandacht aan de aangepaste voorraadplicht en het veilig 
voorraadniveau van 3.700.00 ton rae eigen voorraad. Daarnaast verduidelijkt het de invul-
ling van de voorraadplicht, de vernieuwing van de opslagcapaciteit, het beheer van de voor-
raden en de beschikbaarheid van de beheerde voorraden in geval van een bevoorradingscri-
sis. Ten slotte wijst APETRA op de lage APETRA-bijdrage, het gerealiseerde ESR-resultaat 
en de openstaande schulden. 

5.4 Verklaring College van Commissarissen

Op 2 maart 2020 stelde het College van Commissarissen een verklaring zonder voorbehoud 
op over de jaarrekening 2019. 
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5.5 Algemene vergadering

De algemene vergadering van APETRA keurde op 20 maart 2020 de bovenstaande jaarreke-
ning en het bijhorende financiële jaarverslag goed. 

5.6 Algemene rekening

APETRA diende op 20 maart 2020 haar algemene rekening 2019, zoals opgemaakt volgens 
de wet van 22 mei 2003, in bij de FOD Beleid en Ondersteuning. APETRA realiseert in 
2019 een positief ESR-resultaat van 39 miljoen euro. De minister van Energie stuurde op 
15 april 2020 de door haar goedgekeurde algemene rekening 2019 van APETRA ter bevesti-
ging door naar de minister van Begroting.



Bijlage
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Antwoord van de minister van Energie
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