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Klair heeft in overleg met inkopers en leveranciers in de branche een specifieke en branchegerichte index 
vastgelegd, van toepassing vanaf 1 november 2022 als volgt. 
 
p = P × ((0,2 × l/L) +  (0,55 × m/M) + (0,15 × t/T) + (0,10 × e/E))  
 
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 
 
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  
 
t index van dienstverlening en transport op het ogenblik van indexering 
T index van transport op het moment van inschrijving of offerte  
 
e index van energie op het ogenblik van indexering 
E index van energie 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 (l, L) CAO lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers  
CBS Statline: Totaal CAO sectoren alle economische activiteiten. 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?dl=7078D 
 
HDPE (m, M) Vraag en aanbod Spuitgiet (spg) Virgin, Maalgoed of Regranulaat 
https://www.vraagenaanbod.nl/marktprijzen/#quick-link-kunststofprijzen-commodities 
 
Transport (t, T) Indexnummer 49411 vervoer over de weg 
CBS Statline: Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport.  
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1666789120591 
 
Energie (e, E) Index voor elektriciteit van het Duitse bureau voor de statistiek, destatis.de 
30 Tage Durchschnitt 
https://www.dashboard-deutschland.de/indicator/data_preise_strom?origin=startpage 
 
KLAIR roept alle gebruikers op tot overleg en samenwerking in deze bijzonder tijden om gezamenlijk tot 
oplossingen te komen, vooral bij onvoorziene omstandigheden die niemand onder controle heeft. 
Daarnaast zijn de omstandigheden en regels van toepassing als ook al eerder gepubliceerd in GRAM en 
onze website mbt. proportionaliteit en aanbestedingsrechtelijke aspecten. 
 
Door of namens de overheid opgelegde prijsveranderingen 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.  
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