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OMZENDBRIEF AAN DE PRODUCENTEN   
VAN STORTKLAAR BETON  
AANGESLOTEN BIJ FEDBETON 

 
 

 
Geacht Lid,   
 
Betreft:  Tekort aan grondstoffen  – Impact op onze sector  –  Cement-index  

 

Wij verwijzen naar onze omzendbrief van juni ’21 omtrent dit onderwerp. Wij sturen die nog even mee 

in bijlage. 

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de media en tevens via diverse mailings/publicaties van tal van 

verschillende organismen gewaarschuwd wordt voor de economische ontwikkelingen (en ondertussen 

ook andere nog veel catastrofalere ontwikkelingen) die in zeer belangrijke mate hun stempel drukken 

op de activiteiten van en de kostenbepaling door de toeleveranciers van onze sector. 

 

Inderdaad, er is tegenwoordig geen enkel bericht over goedkopere materialen, diensten of producten; 

alles wordt duurder – aanzienlijk duurder! Dat merken we in ons privéleven en zonder ook maar enige 

twijfel moeten we die lijn doortrekken in het zakenleven. 

 

Uw leveranciers hebben U bericht van de prijsverhogingen die ze inmiddels wellicht reeds toepassen; 

het tegendeel zou ons ten zeerste verbazen. Alle grondstoffen voor de aanmaak van stortklaar beton 

zijn duurder geworden; de kost van de brandstof, en energie in het algemeen, is tot een nooit eerder 

gezien niveau gestegen en de loonkost volgt, via de automatische indexering, de trend om de 

werknemer in staat te stellen de levensduurte aan te kunnen.   

  

Tot welk ‘plafond’ dit alles zal stijgen is niet onmiddellijk met absolute zekerheid te bepalen; wel is het 

duidelijk dat een verbetering op korte termijn er zo niet onmiddellijk zit aan te komen. En of die verhoopte 

verbetering dan synoniem zal zijn voor een daling van de kostprijzen is al helemaal de vraag. 

 

Net zoals in juni vorig jaar, wil FEDBETON u dan ook nogmaals waarschuwen voor die ontwikkelingen 

en u aansporen deze van zeer nabij op te volgen en een strategie te hanteren waarbij de gezondheid 

van uw bedrijf gevrijwaard blijft.  
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Iedereen die begaan is met bouwen en verbouwen – gaande van studiebureau & architect over de 

aannemer en de leverancier van bouwmaterialen tot de klant-bouwheer (klein of groot) – is zeker allang 

tot de conclusie gekomen dat bouwen en bouwmaterialen er niet goedkoper op geworden kunnen zijn. 

 

Met de Cement-index, die momenteel 6 maal per jaar bij onze leden-producenten wordt opgevraagd 

door het neutraal extern kantoor Fidum, wordt gepoogd om de evolutie van de cementprijs in kaart te 

brengen. Veel leden nemen daaraan deel omdat ze op die wijze op een consequente en anonieme 

manier kunnen aangeven in welke mate hun bedrijvigheid geïmpacteerd wordt.  Het is zelfs zo dat de 

markt ons leert dat er eigenlijk bijna elke maand een evaluatie van de evolutie zou moeten gemaakt 

worden wil men korter op de bal spelen; zo snel en ingrijpend verlopen de prijsstijgingen van de 

grondstoffen en andere. Het uitvoeren van die enquêtes op maandbasis wordt momenteel in overweging 

genomen en weldra met de FOD Economie opgenomen. 

 

Wij roepen de leden, die nog niet deelnemen aan de enquêtes van de Cementindex, op om die 

gezamenlijke inspanning toch mee te willen ondersteunen; de beeldvorming die eruit resulteert zal er 

alleen maar completer en relevanter door worden. 

 

Wetende dat de evolutie van de cementprijs slechts 1 parameter is die uw kostenkorf beïnvloedt, lijkt 

het ons aangewezen dat elke producent voor zichzelf ook een gelijkaardige oefening doet om te weten 

wat de overige kosten zijn om beton te maken en te vervoeren tot bij de klant en wat er tegenover dient 

te staan om rendabel te kunnen werken.  

 

Doe die oefening, en doe ze vooral op regelmatige basis om u commercieel beter te kunnen opstellen 

en uw klanten te kunnen overtuigen.  

 

 

Wij houden ons ter uwer beschikking voor het beantwoorden van eventuele vragen die u in deze context 

zou hebben, en tekenen, Geacht Lid, met vriendelijke groeten.  

      

          
Geert De Maeyer         Peter De Vylder  
Voorzitter FEDBETON VZW    Directeur FEDBETON VZW 

 
 


