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IVP Coatings: toenemende schaarste aan grondstoffen kan bevoorrading 

winkels en bouwwerven belemmeren 

Producenten van verven, vernissen, inkten en isolatiesystemen trekken aan alarmbel 

De wereldwijde bevoorrading van basisgrondstoffen verloopt sinds eind vorig jaar bijzonder moeilijk 

en de problemen zijn de voorbije weken alleen maar toegenomen. Het globale tekort aan essentiële 

grondstoffen zorgt voor ongeziene stijgingen van de grondstofprijzen en oplopende vertragingen in de 

internationale aanvoer. Hierdoor kampt de verf- en isolatiesector in ons land met ernstige storingen in 

de productie, in die mate dat leveringen aan winkels en bouwwerven in het gedrang komen. 

De wereldeconomie kampt met enorme tekorten aan cruciale basisgrondstoffen, veroorzaakt door 

uiteenlopende productieproblemen in de overzeese basisindustrie, een sterk verhoogde vraag vanuit 

de opverende Aziatische economie en omvangrijke transportproblemen door een nijpend gebrek aan 

beschikbare zeecontainers, paletten en verpakkingsmateriaal. Dit alles zorgt voor extreme 

prijsstijgingen en problematische vertragingen. 

De productiebedrijven van IVP Coatings, de Belgische industriefederatie van de verven, lakken, 

vernissen, inkten en gevelisolatiesystemen, hebben daardoor alle moeite van de wereld om hun 

productie niet te laten stilvallen. Noodzakelijke grondstoffen zoals epoxy, polyurethaan of 

acrylaatbindmiddelen zijn bijzonder moeilijk te verkrijgen. Daardoor is de productiecapaciteit in de 

sector grondig verstoord, met langere leveringstermijnen tot gevolg.  

Dit betekent dat de bevoorrading aan doe-het-zelfzaken, groothandels en bouwwerven zwaar onder 

druk staat. Sectorbedrijven doen al het mogelijke om oplossingen te vinden, maar zien zich 

desondanks steeds vaker genoodzaakt om hun productie terug te schroeven bij gebrek aan 

grondstoffen. Bovendien is het hoogst twijfelachtig dat deze buitengewone marktsituatie snel zal 

verbeteren. Het is een internationale problematiek waar Belgische fabrikanten geen vat op hebben. 

Hugo Myncke, voorzitter IVP Coatings: “Het is een wereldwijd probleem, maar de impact op onze 

Belgische fabrikanten is enorm. Ondernemers doen er alles aan om hun productie niet te laten stilvallen 

en hun leveringen te blijven uitvoeren, maar ze staan dikwijls met de rug tegen de muur. De 

grondstofprijzen op de wereldmarkt swingen de pan uit en zorgen onvermijdelijk voor prijsstijgingen 

verderop in de waardeketen. Het is een domino-effect dat voorlopig niet te stoppen valt. We werken 

dag en nacht aan redelijke oplossingen voor onze klanten, maar vragen begrip voor deze hoogst 

uitzonderlijke marktomstandigheden.”  
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