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Klair heeft in overleg met inkopers en leveranciers hiervoor een specifieke en branchegerichte 
index vastgelegd, de zogenoemde  
 

KLAIR-index voor Ondergrondse inzamelsystemen: 

 
Indexen zijn snel te vinden op CBS Statline met bijgaande url voor uw browser en het 
onderwerp.  
 
Loonkosten (l,L)wordt  
Statline: Metaal prod. - industrie (Statline no. 25)  
sub binnenland  
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83936NED/table?ts=1589367989516 
 
Gasolie (g, G) wordt 
(Statline :Pompprijzen motorbrandstoffen ) 
sub brandstofsoort diesel 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80416ned/table?ts=1589367198319 
 
 

Beschrijving CBS Loon 
Kosten 
(l, L) 

Gasolie 
 
(g, G) 

Beton 
produc
ten (b, 
B) 

Staal 
 
(s, S) 

TOTAAL 

Code CBS 24-25 Pompprijze
n 

23612 259   

Betonbak 37  63  100 
            
Stalen container en 
Veiligheidssysteem 

30 10  60 100 

      
Leverantie container 
compleet 

20 10 20 50 100 

            
Leverantie container 
compleet met IRDC 

30 10 15 45 100 

      
Leverantie container 
compleet + plaatsen en 
werkend opleveren 

30 15 15 40 100 

            
Plaatsen 80 20     100 

            
Onderhoud 80 20     100 

            
IRDC systeem 100       100 

      

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83936NED/table?ts=1589367989516
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80416ned/table?ts=1589367198319
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Betonproducten (b,B) wordt  
Statline Prefab beton, afzetprijzen (Statline no. 236112) 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83935NED/table?ts=1589368221110 
 
Staal (s, S) wordt 
Statline Andere werken van metaal (Statline no. 259) 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83935NED/table?ts=1589367684860 
 
Voorbeeld van een index formule: 
 
Leverantie van een OG container compleet: 
p = P × (0,5 × s/S + 0,1 × g/G + 0,2 × l/L + 0,2 x b/B) 
 
De formule kan eenvoudig aangepast worden door een factor te laten vervallen 
of de indexverhouding aan te passen. 
 
p de herziene prijs  
P de oorspronkelijke prijs van inschrijven of offerte 
s index van staal op het ogenblik van indexering 
S index van staal op het moment van inschrijven of offerte 
g index van gasolie op het ogenblik van indexering  
G index van gasolie op het moment van inschrijven of offerte  
l index van lonen op het ogenblik van indexering  
L index van lonen E) op de datum van inschrijven of offerte 
b index van beton op het ogenblik van indexering  
B index van beton op het moment van inschrijven of offerte 
 
Indien er grote verschillen zijn in prijzen tussen het moment van inschrijven of offerte en het 
moment van opdracht c.q. leveren dan wel meer dan 6 weken tussenliggend dan is herziening 
van de prijs (p) toepasselijk. Door of namens de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen 
per hun ingangsdatum worden doorberekend. 
 
Wij verzoeken u in uw aanvragen en aanbestedingen gebruik te maken van deze index om zo  
vragen en problemen te voorkomen. 
 
 
 
KLAIR, Naarden 1 december 2020.        


