
KLAIR komt met twee nieuwe indexen 
 

Branchevereniging KLAIR heeft onlangs twee nieuwe indexen geïntroduceerd voor kunststof 

en ondergrondse containers. Opdrachtgevers kunnen deze indexen gebruiken voor korte en 

langlopende contracten. 

 

Sinds de introductie in 2007 is de zogeheten KLAIR-index steeds meer een vast onderdeel 

geworden bij Europese aanbestedingen voor kunststof rolcontainers, ondergrondse containers 

en registratiesystemen. Deze indexen zijn destijds ontstaan uit de behoefte om bij langlopende 

contracten een faire prijscorrectie te kunnen bepalen. De oude KLAIR-index was gebaseerd 

op openbare en controleerbare CBS-indexen, o.a. voor lonen, diesel en kunststof.  

 

Nu vijftien jaar later, met de huidige omstandigheden en nieuwe duurzaamheid 

mogelijkheden, zijn de verhoudingen heel anders komen te liggen en is er geen aansluiting 

meer met de marktsituatie. Daarnaast is schaarste van productiematerialen en -middelen een 

factor van belang geworden. 

 

Daarom introduceert KLAIR twee nieuwe indexen, uiteraard nog steeds op basis van 

openbare en controleerbare CBS-indexen en met actuele verhoudingsgetallen. De een is voor 

kunststof rolcontainers, de andere voor ondergrondse inzamelmiddelen.  

 

De factoren lonen en HDPE zijn nog steeds aanwezig in de nieuwe index voor kunststof 

afvalcontainers. Ook de verhoudingen met betrekking tot het (duurzame) materiaalaandeel bij 

de kunststoffen met olie als grondstof zijn aangepast naar de huidige situatie, aangevuld met 

de factor energie. Omdat de rolcontainers vooral in Duitsland geproduceerd worden, is hier de 

statistiek van het Duitse bureau voor de statistiek van toepassing, het Statistisches Bundesamt. 

Verder heeft KLAIR door het heersende gebrek aan vervoermiddelen in plaats van de index 

voor diesel gekozen voor de beter dekkende CBS-index voor transport. 

 

Uit de nieuwe index voor ondergrondse inzamelsystemen zijn enkele weinig voorkomende 

rubrieken geschrapt. De verhoudingsgetallen zijn als gevolg van structurele 

prijsveranderingen aangepast. Voor koud- en warmgewalst staal is er nu een specifieke 

materiaalindex van vraag en aanbod; al bekend van de index voor kunststof containers. 

IRDC-systemen hebben te maken met beschikbaarheid op de wereldmarkt en het 

kostenpatroon is heel anders komen te liggen. Daarom wordt deze nu apart geïndexeerd met 

de CBS-indexen voor lonen en andere elektrische apparatuur. 

 

De nieuwe indexen zijn te vinden op de website www.klair.nl sub downloads. Voor vragen of 

toelichting kunt u contact opnemen met KLAIR. Deze nieuwe aangepaste KLAIR-index is 

ingegaan per 1 november dit jaar en geeft de opdrachtgevers de mogelijkheid om deze te 

gebruiken voor lopende of toekomstig af te sluiten overeenkomsten.  
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