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Ons brood wordt elk jaar een beetje duurder. Sinds 2000 moeten we bij de bakker een derde meer betalen. 
Vooral sinds begin dit jaar is de broodprijs omhoog geschoten. Dat de tarweprijs daalt, heeft kennelijk geen 
effect.  

Door verschillende factoren is de tarweprijs al sinds 2013 aan het dalen. Het handelsconflict tussen de Verenigde 
Staten en China houdt op dit moment de gemoederen flink bezig, legt econoom Casper Burgering van ABN Amro 
uit. 

Handelsconflict drukt tarweprijs 

"Het conflict zorgt voor een negatief sentiment onder investeerders en dat brengt dalende tarweprijzen", zegt 
Burgering. Vermoedens over de voortgang van het overleg tussen China en de Verenigde Staten hebben grote 
uitwerking op de graanprijzen en dus ook op de tarweprijs. Ook de weersomstandigheden hebben veel invloed op 
de prijs, meldt Burgering in zijn meest recente rapport over de graanprijzen. 

Het lijkt logisch dat een dalende tarweprijs ervoor zorgt dat ons brood goedkoper wordt, maar dat is niet het 
geval. Sterker nog. Een halfje bruin is juist duurder geworden. 

D 
De broodprijs wordt uitgedrukt in indexpunten. 2014 is op 100 gesteld. De tarweprijs is in US dollarcenten per 
bundel van 100 kilo. Beeld © ABN Amro  

 

Emotionele waarde van brood 

De tarweprijs is volatiel, dat betekent dat die erg schommelt en niemand wil dat de broodprijs ook zo schommelt, 
verklaart econoom Burgering. 

Brood heeft namelijk een grote emotionele waarde. Dat blijkt ook uit de vele uitdrukkingen waarin brood 
voorkomt: 'Je dagelijks brood verdienen', 'Brood op de plank hebben', 'Droog brood eten'. 

"Brood refereert vaak aan geld. Het speelt in onze psyche nog een grote rol", zei historicus Peter Scholliers, 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel jaren geleden in Trouw. Hij deed jarenlang onderzoek naar 
voedselprijzen door de eeuwen heen. 

Schommelingen afgedekt 

https://insights.abnamro.nl/2019/07/graanprijzen-volatiel-door-handelsconflict-en-weer/
https://www.trouw.nl/nieuws/de-psychologie-van-de-broodprijs~b0a264f0/


Producenten, bakkers en consumenten zijn er allemaal bij gebaat als de broodprijs niet te veel schommelt. 
"Daarom dekken voedselproducenten en handelaren dit soort prijsbewegingen af en daarmee daalt het 
prijsrisico", zegt Burgering. 

Dit verklaart dat de tarweprijs dus geen direct effect heeft op onze broodprijs. Maar waardoor komt het dat ons 
brood dan toch duurder wordt? 

Btw-verhoging stuwt broodprijs 

Dat komt omdat er meer meespeelt dan de tarweprijs. "Naast de grondstofprijzen worden ook de toenemende 
loon- en transportkosten doorberekend in de prijs van het eindproduct", laat Frank Janssen van Het Nederlands 
Bakkerij Centrum weten. 

De forse prijsstijging van dit jaar is ook snel verklaard. "De belangrijkste oorzaak voor deze stijging is de btw-
verhoging van zes naar negen procent per 1 januari 2019", aldus Janssen. 

Volgzaam product 

Econoom Casper Burgering van ABN Amro wijst op nog een belangrijk gegeven: "De consumentenprijs index 
voor brood volgt de trend van de algemene inflatie. Brood wordt dus duurder, maar het is niet prijziger dan 
andere producten." 
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