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Vollenhove, 07-04-2021
Gewaardeerde relatie,
De Europese en wereld markt voor polymeren staat al enkele maanden stevig onder druk. De
negatieve gevolgen van grondstoffenschaarste en prijsstijgingen hebben grote gevolgen voor de
productie van kunststofproducten. Kunststofverwerkende bedrijven in heel Europa melden
schrikbarend lage voorraden en moeilijkheden bij het verkrijgen van de benodigde grondstoffen om
hun productie draaiende te houden, aldus EuPC. (European Plastic Converters) De vraag naar
polymeren herstelde zich in Europa in de tweede helft van 2020 na een sterke productiedaling als
gevolg van de coronapandemie en de bijbehorende lockdown-maatregelen. Maar terwijl
kunststofverwerkers hun productie opnieuw begonnen op te voeren, groeide het aanbod van
grondstoffen niet dienovereenkomstig. “Sinds december 2020 is de situatie snel verslechterd.
Bovendien zorgen extreme weersomstandigheden in de VS tot productieverliezen die ook de Europese
markt beïnvloeden. Daarnaast hebben Europese producenten de afgelopen maanden steeds meer
gevallen van overmacht gemeld, zoals de Polymers for Europe Alliance al in januari heeft gemeld",
verklaart EuPC-directeur Alexandre Dangis. De situatie wordt nog verergerd door tekorten aan
zeecontainers. Als gevolg hiervan zijn de prijzen voor polymeren zelf tot recordhoogtes gestegen.
Verschillende producenten/leveranciers van ons hebben aangegeven dat hun leveranciers zich
beroepen op force majeure/overmacht, waarbij steevast wordt doorgegeven dat door de ontstane
schaarste in de markt de prijzen (tijdelijk) omhoog moeten. Wanneer wij niet akkoord gaan met
grondstoffentoeslagen van onze leveranciers dan krijgen wij eenvoudigweg niet geleverd.
Gezien de grote onzekerheid over het prijsniveau en de betrouwbaarheid van leveringen van
grondstoffen betekent dit dat wij de met u gemaakte afspraken over prijzen en levertijden mogelijk
niet of niet geheel kunnen nakomen.
Om deze situatie het hoofd te bieden hebben wij per direct het volgende moeten besluiten:
1. Invoering van een kunststoftoeslag. Dit zal vooralsnog een percentuele toeslag van 5% zijn.
2. Wij houden ons het recht voor om prijzen van reeds bevestigde orders indien nodig aan te passen
naar de prijs op het moment van productie/levering.
Het percentage van de kunststoftoeslag kan in de toekomst wijzigen al naar gelang de
marktomstandigheden.
Het spijt ons dat wij deze rigoureuze maatregelen moeten nemen en hopen op uw begrip.
Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om binnen onze mogelijkheden de verstoring voor u zo
klein mogelijk te houden.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van verder nieuws over de grondstoffen en de
prijs en beschikbaarheid hiervan. Uiteraard kunt u bij vragen contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Antonides C.V.
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