KLAIR WAARSCHUWT: SITUATIE OP DE
GRONDSTOFFENMARKT ESCALEERT
De schaarste op de grondstoffenmarkt neemt ernstige vormen aan. De prijzen van vooral
staal en kunststof stijgen spectaculair en levertijden lopen op. Afvalbedrijven en gemeenten
gaan daar last van krijgen, waarschuwt Klair. Inzamelmiddelen, zoals containers, worden
duurder of zijn straks helemaal niet meer leverbaar.
Klair, branchevereniging voor containerproducenten, signaleert
ernstige problemen. “Sinds begin dit jaar zijn de prijzen op grondstoffenmarkt verdubbeld en niemand weet waar dit eindigt”, aldus
Klair-secretaris Willem van de Pieterman. “We hebben nu al leden
die hun contracten niet na kunnen komen, eenvoudig door overmacht. De voorraden raken op, leveranties van nieuwe grondstoffen stagneren, prijzen escaleren. Het is echt problematisch, dit hebben we nooit eerder gezien.”
Wat is er aan de hand? Volgens een brandbrief van Klair wordt de
Europese industrie momenteel geconfronteerd met ernstige grondstoftekorten en extreme prijsstijgingen. Die knelpunten worden
veroorzaakt door de aantrekkende wereldeconomie en logistieke
problemen. Vooral landen als de VS en China trekken de markt leeg,
aldus Klair. Daarbij is er veel vraag naar bepaalde grondstoffen voor
beschermende artikelen tegen covid-19. Dat legt een extra druk op de
grondstoffenmarkt.
ROLCONTAINERS
Veel inzamelmiddelen, zoals ondergrondse containers, zijn gemaakt
van staal en kunststof. Producenten van rolcontainers gebruiken
voornamelijk polymeren, zoals polyethyleen (HDPE) en polypropyleen. Volgens Klair worden de producenten nu geconfronteerd met
prijsverdubbelingen, het eenzijdig beëindigen van leveringscontracten, annuleringen van toegezegde leveringen en drastische toeslagen na levering zonder voorafgaande kennisgeving. Overstappen op
gerecycled HDPE (polyethyleen) is in een aantal gevallen wel mogelijk, maar ook daar zijn de prijzen enorm gestegen. Bovendien is het
gerecyclede materiaal niet altijd in voldoende hoeveelheden en van
constante kwaliteit beschikbaar.

ser en/of duurder zullen gaan
worden. Secretaris Van de Pieterman ziet de ontwikkelingen
met grote bezorgdheid op de
Nederlandse markt afkomen.
“Gemeentereinigingsdiensten
en afvalbedrijven kan ik alleen
maar adviseren: let op je inkoop
en haal orders naar voren als
dat kan. Ga in gesprek met je
leverancier, over lopende en
komende leveringen, en overleg tijdig over de juiste oplossingen. Voor nieuwe aanvragen
zal er wellicht met dagprijzen
De prijzen van koudgewalst staal,
nodig voor bijvoorbeeld ondergewerkt gaan worden, levertijgrondse containers, zijn bijna verden moeten misschien worden
dubbeld.
aangepast. We zullen samen
naar oplossingen moeten zoeken. Niemand weet hoe zich dit in de
nabije toekomst gaat ontwikkelen, maar voorlopig is er helaas geen
enkele zekerheid op ontspanning van de schaarste.”
Meer informatie over CBS-prijsindexen voor HDPE kunststof en staal
is te vinden op de website klair.nl of andere openbare bronnen.
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Ook bij koudgewalst staal, nodig voor bijvoorbeeld ondergrondse containers, is de situatie alarmerend. De prijzen zijn bijna verdubbeld, de
verwachting is dat deze trend zich voortzet. Oorzaak is de veel hogere vraag uit Europa, China en Amerika door het economische herstel.
Verder worden de leden van Klair, de Nederlandse containerproducenten, geconfronteerd met extra kosten voor het milieuvriendelijk
produceren van staal en hogere importtarieven. Traditioneel zijn juli
en augustus de maanden waarin de producenten groot onderhoud en
reparaties uitvoeren.
BEZORGDHEID
Deze hele situatie brengt de productie van talloze producten in gevaar,
aldus Klair. Voor de afvalbranche zijn het vooral de inzamelmiddelen,
zoals containers en chips, maar ook kranen en voertuigen die schaar-
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