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Wereldwijde tekorten beïnvloeden onze prestaties 

We maken momenteel allemaal een uitzonderlijke situatie mee. Zakelijk merken we dit vooral omdat 
onze economie onder enorme druk staat als gevolg van de Covid-19 pandemie. Tekorten aan 
grondstoffen, disbalans tussen vraag & aanbod en stijgende transportkosten zorgen voor grote 
problemen in de supply chain en een instabiele prijs.  

Wat speelt er? 

Disbalans tussen vraag & aanbod en tekort aan grondstoffen: door de Covid-19 crisis is de vraag naar 
brandstoffen wereldwijd ingrijpend gedaald. Hierdoor hebben raffinaderijen hun productie verminderd. 
Inmiddels stijgt de vraag weer, maar zijn sommige raffinaderijen permanent gestopt of bezig met groot 
onderhoud. Dit zorgt voor een tekort aan basisgrondstoffen die nodig zijn voor de productie van oliën 
en additieven. De vraag is dus vele malen groter dan het aanbod. Olieproducerende landen gaan in de 
komende maanden wel meer olie oppompen, maar dat is nog niet genoeg om tekorten en prijsstijgingen 
te voorkomen. 

Stijgende transportkosten: de prijzen voor containers waarmee transport veelal plaatsvindt, blijven een 
oncontroleerbaar probleem. Er is een tekort aan zeecontainers en transportcapaciteit uit Azië en een 
enorme vraag naar transport door de heersende koopwoede. De kosten van transport via containers is 
hierdoor al vervijfvoudigd. Daarnaast zorgt de enorme vraag ook voor vertraging van vele producten, 
waaronder auto accessoires. Dit maakt het voor ons lastig om tijdig grote voorraden aan te leggen.  

Weg- en luchttransport bemoeilijkt door lockdowns: vliegtuigen en vrachtwagens ondervinden ook 
problemen door de pandemie. Vanwege de vele lockdowns en regelgeving hieromtrent in de 
verschillende landen, wordt transport vertraagd of valt helemaal stil. 

Tekort aan verpakkingsmaterialen: het tekort aan diverse grondstoffen veroorzaakt ook nog eens 
tekorten van verpakkingsmaterialen. Met name plastic en staal zijn hiervan de dupe. Plastic is voor 
vrijwel iedere verpakking nodig. Bij staal kunt u denken aan spuitbussen waarin bijvoorbeeld car care 
producten worden verpakt. En zonder verpakking ook geen producten. 

Wat doen wij voor u? 

We proberen steeds tijdig te anticiperen om het effect van deze issues tot een minimum te beperken 
voor u. Helaas hebben we veel niet in de hand, zoals hierboven al toegelicht. Wat hebben we wel 
kunnen doen: 

Extra voorraden voor Q2: we hebben van een aantal productgroepen extra grote voorraden weten aan 
te leggen om de zomer hopelijk goed door te komen. Het gaat om BBQ artikelen zoals houtskool en 
briketten en vloeistoffen zoals screenwash, AdBlue en koelvloeistof. Naar onze beste inschatting is er nu 
voldoende voorraad om ook extra vraag te kunnen afvangen.  

https://www.rtlnieuws.nl/economie/beurs/artikel/5223229/olie-olieprijs-opec-rusland-saoediarabie-corona
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5223118/tekort-containers-coronacrisis-thuiswerken-lockdown-china
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Doorlopende onderhandelingen met leveranciers: we zijn steeds in onderhandeling met onze 
leveranciers over prijzen, levertijden en voorraden. Zo proberen we voor diverse productgroepen ook 
alvast voorraden voor Q3, Q4-2021 en Q1 2022 aan te leggen. Veel van onze leveranciers accepteren 
echter deze aanvragen niet omdat voor hen ook onzeker is wat de prijs gaat doen.  

Daarnaast accepteren sommige leveranciers ook geen extra grote orders meer, simpelweg omdat ze 
niet voldoende voorraad hebben wegens de genoemde krapte in de markt. Op deze manier willen zij 
ook andere afnemers de kans geven producten af te nemen voorafgaand aan wederom stijgende 
prijzen. Desondanks blijven wij in gesprek met onze leveranciers om te zorgen voor de best mogelijke 
situatie. 

Versoepelingen van de maatregelen helpen uiteraard om alles weer op gang te krijgen. Het zal 
echter nog lange tijd duren voordat we weer op het oude niveau zitten. 
Beschikbaarheidsproblemen en daaraan gerelateerde prijsstijgingen zijn daarom onvermijdelijk.  

U kunt erop vertrouwen dat dit iedere dag onze volle aandacht heeft. Houdt de website in de gaten 
om nieuwe ontwikkelingen te volgen. Wekelijks zullen wij een update delen met artikelen die 
tijdelijk niet leverbaar zijn. We berichten u uiteraard ook wanneer producten wel weer beschikbaar 
zijn. 

Excuses voor het ongemak! 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Newco Europe BV 
 

 


