
 

 
Wereldwijde logistieke problemen 
 
 
Beste klant, 
 
 
De coronacrisis heeft voor de hele wereld enorm veel impact gehad. Ook onze sector werd met 
verschillende problemen geconfronteerd. Momenteel ondervinden wij van onze eigen leveranciers 
heel wat tekorten, waardoor er bij ons tot onze spijt ook heel wat producten niet altijd voorradig voor 
u zijn. De wereldwijde logistieke ketting staat onder druk. 
 
De tekorten zijn ontstaan door verschillende oorzaken. 
 
Na het stilleggen van de wereldhandel als gevolg van de pandemie, is de vraag gestegen voor tal van 
producten. Een vraag die bij de landbouw groter was dan wat er geoogst werd. Zowat alle plantgoed 
in Zuid-Europa werd door vorst in het late voorjaar en slechte weersomstandigheden totaal vernietigd. 
Sommigen groenten dienden zelfs volledig opnieuw aangeplant te worden.  
 
In de beginfase konden de fabrikanten en toeleveranciers nog terugvallen op hun voorraden, maar die 
zijn nu uitgeput, wat ook problemen levert bij de huidige productie van goederen. De algemene 
schaarste van grondstoffen duurt voort. 
 
Bovendien worden we ook nog eens geconfronteerd met een wereldwijd tekort aan 
verpakkingsmaterialen. De vraag naar kunststof, staal en blik is door de coronacrisis enorm 
toegenomen. Karton is nog dramatischer, wegens de explosie van de online e-commerce handel met 
zijn kartonnen pakketjes.  
 
Er is ook een wereldwijd gebrek aan mankracht. Die kwam er niet enkel door het verplicht thuisblijven 
en de vele ziektegevallen, die zelfs tijdelijke sluitingen van fabrieken veroorzaken. Door de 
reisbeperkingen ervaart de landbouw en visserij ook een gebrek aan buitenlandse werkkrachten, waar 
zij gewoonlijk op konden rekenen. 
 
Ook het goederentransport ondervindt moeilijkheden. De combinatie van de toename in vraag naar 
zeevracht met mindere bezetting voor de verwerking van containers zorgt voor een schaarste in 
beschikbare containers en/of een gebrek aan beschikbare schepen. Het internationaal transport werd 
ook ontregeld door het geblokkeerde containerschip in het Suezkanaal. 
 
Deze situatie ligt helaas buiten onze macht en die van onze leveranciers. Uiteraard doen wij ons best 
om de situatie zo veel mogelijk te beheersen en gaan wij waar mogelijk ook steeds op zoek naar 
alternatieven voor de langdurige niet voorradige producten. 
 
 
Het Horeca Totaal Team 


