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De CBS index Huishoudens die wel eens gevraagd wordt heeft geen relatie tot de levering en 
prijsontwikkeling van kunststof afvalcontainers.  
Klair heeft daarom in overleg met inkopers en leveranciers een specifieke en branchegerichte 
index vastgelegd, de zogenoemde  
 

KLAIR-index voor kunststof afvalcontainers: 
 
 p = P × (0,3 × l/L + 0,3 × g/G + 0,4 × m/M)  
 
p de herziene prijs  
P de oorspronkelijke prijs van inschrijven of offerte 
l index van de lonen op het ogenblik van indexering 
L index van de lonen op het moment van inschrijving of offerte 
g index van gasolie op het ogenblik van indexering 
G index van gasolie op het moment van inschrijving of offerte  
m index van het kunststof granulaat (HDPE) op het ogenblik van indexering 
M index van het kunststof granulaat (HDPE) op het moment van inschrijving of offerte  
 
Indexen zijn snel te vinden op CBS Statline met bijgaande url voor uw browser en het 
onderwerp. Heeft u vragen? Mail ons en wij helpen u graag verder! 
 
Lonen: CAO lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur indexcijfers (2010 = 100)  
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?dl=532DF 
 
Gasolie (g, G) wordt 
(Statline: Pompprijzen motorbrandstoffen) 
Sub brandstofsoort diesel 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80416ned/table?dl=515D0 
 
HDPE (m, M) Spuitgiet 
https://www.vraagenaanbod.nl/prijzen/hdpg-spg/ 
 
Herziening van de prijs is toepasselijk bij grote verschillen in prijzen  

1. tussen moment van inschrijven of offerte en het moment van opdracht c.q. leveren of 
2. bij meer dan 6 weken tussenliggend  
3. bij een prijsverandering van 4% of meer. 

Door of namens de overheid opgelegde prijsverhogingen worden per hun ingangsdatum 
doorberekend. 
 
Wij verzoeken u om in uw aanvragen en aanbestedingen gebruik te maken van deze index om 
zo vragen en discussies te voorkomen. 
 
KLAIR, Naarden 1 februari 2022. 


