
 

 

DR. BAUMANN INTERNATIONAL 
 
 
 
 
 
 
Beste klant, 
 
 
je hebt het nieuws over de oplopende inflatie net als wij vast niet gemist, en er met enige 
bezorgdheid kennis van genomen: 

 
 
De door de NOS aangehaalde inflatiecijfers komen rechtstreeks uit de tabellen van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek: 
 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/13/geharmoniseerde-consumentenprijsindex-11-9-procent-
hoger-in-maart 

 
 

Uit het Persbericht van de NOS van vrijdag 1 april (https://nos.nl/l/2423437): 
 
Inflatie steeg in maart tot bijna 12 procent, hoogste sinds 1975! 
 
Afgelopen maand kwam de inflatie in Nederland uit op 11,9 procent, blijkt uit een eerste raming 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent dat de gemiddelde prijzen in 
maart dit jaar bijna 12 procent hoger waren dan een jaar eerder. "Een historisch cijfer", zegt 
Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 



 

 

 

Zoals je zelf kunt vaststellen: dit zijn nooit geziene cijfers. Deze stijging is ronduit spectaculair! 
Kijk je ook even naar de onderstaande cijfers van het CBS? Zij tonen de inflatiecijfers per maand. 
 
 
 
Toen wij in oktober 2021 nadachten over de aanpassing van onze prijzen aan de levensduurte, 
leek een correctie van 5% voldoende te zullen zijn om onze toegenomen kosten van de afgelopen 
twee jaar goed te maken. Dat was helemaal in lijn met gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. 
 
De inflatie bedroeg in oktober wel al 3,7%, maar de meeste economen waren het er toen over 
eens dat de inflatie wel weer wat zou afnemen. Helaas! Tegen december was de jaarlijkse inflatie 
al opgelopen tot 6,4% - of 8,4% op twee jaar. Op dit moment is het 11,9% - of 13,9% op twee jaar. 
 
Dit zijn de cijfers voor Nederland. In België nadert de inflatie snel het Nederlandse niveau. De 
kostentoename van de industrie lag in België in Januari zelfs boven het Europese gemiddelde: 
meer dan 20% op jaarbasis! 
 
We hoopten tot nog toe aan al te grote extra prijsstijgingen door onze leveranciers te ontsnappen. 
Maar ook daar: helaas. Zowel transport, opslag, lonen, energie: alles wordt heel snel veel duurder.  
 
Ook DR. BAUMANN COSMETIC in Duitsland ontsnapt niet aan de economische wetten en rekent 
ons vanaf deze maand 7% extra aan op alle producten. Wij kunnen in België en Nederland niet 
anders dan ook op onze beurt onze prijs te verhogen. 
 

*** 
 

Dit hebben wij nog nooit mee gemaakt. De situatie is dan ook heel uitzonderlijk. Het loont om even 
mee te lezen op de website van EUROSTAT, het statistische bureau van de EU: 
 
Link: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358092/4-03032022-AP-
EN.pdf/e54d1a60-8743-276b-09c5-7ade0b41b150?t=1646222922742 
 

Al in januari van dit jaar waren de kosten voor producenten toegenomen met gemiddeld 30% (!): 

Quote: “In January 2022, compared with January 2021, industrial producer prices increased by 
30.6% in the euro area and by 30.3% in the EU.” 



 

 

Deze 30,6% is inclusief de energiesector. Haal je de erg dure energiesector er uit, dan bedroeg de 

toename in januari nog altijd een nooit geziene 12% op jaarbasis: 
Het is volstrekt logisch dat die 12% extra productiekosten uit januari, nu in april ook de consument 
bereiken. Wie dat niet doorrekent gaat immers vroeg of laat failliet. Denk daarbij aan de zeven (7!) 
energieleveranciers die het afgelopen jaar de boeken neer moesten leggen omdat ze er met vaste 
contracten aan een lage prijs op gegokt hadden dat de inflatie niet al te erg ging toenemen. Nu 
deze toch zo sterk steeg konden ze deze niet doorrekenen aan hun klanten en gingen failliet. 
 
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/zeven-energieleveranciers-failliet-gegaan-in-2021/ 
 
De ellende die dat voor hun klanten, personeel en leveranciers met zich mee bracht willen we jou 
en onszelf uiteraard niet aandoen. 
 
Twee maal op korte termijn de prijzen moeten verhogen is voor niemand leuk. Niet voor onze 
leveranciers, noch voor ons, noch voor jou, noch voor je klanten. Maar het moet.  
 
Wie indexeert wordt daar immers niet rijker door - aangezien de marge hetzelfde blijft. Hij voorkomt 
enkel dat hij armer wordt, de toenemende kosten niet meer kan betalen en uiteindelijk moet 
sluiten.  
 
We raden je dan ook ten sterkste aan ons voorbeeld en het voorbeeld van de rest van het 
bedrijfsleven te volgen. Indexeer je prijzen, en informeer je klanten over het waarom indien ze 
vragen hebben. Je mag daartoe uiteraard de informatie uit deze tekst gebruiken. 
 

*** 
 
Hoe loopt het nu verder? 
 
Dat kan echt niemand voorspellen. Misschien daalt de inflatie weer tot het oude niveau zodat we 
weer twee jaar verder kunnen zonder opnieuw de prijzen te moeten verhogen. Maar misschien ook 
niet. In Turkije bijvoorbeeld  bedraagt de inflatie op dit moment meer dan 50%. Handelaars moeten 
hun prijzen daar nu wekelijks en soms al dagelijks aanpassen omdat de Turkse munt snel aan 
waarde verliest. Dit heeft daar vooral te maken met de weigering van de president om de inflatie te 
beteugelen door de rente op te trekken. Hopelijk nemen onze politici wijzere besluiten en komt het 
hier niet zo ver. 
 
Op de inflatie hebben we uiteraard geen enkele invloed. Die kunnen we enkel ondergaan. Maar 
ondanks de toenemende levensduurte hebben miljoenen mensen nog heel wat te besteden. Het 
grootse deel van de bevolking zal de lonen aangepast krijgen aan de inflatie. Bij oplopende inflatie 
daalt ook het aandeel van de hypotheek in het gezinsbudget. Vaak hebben klanten extra 
spaargeld omdat er tijdens corona minder werd uitgegeven. En door het vele thuiswerk zien velen 
nog extra het belang in om goed voor zichzelf en anderen te zorgen.  
 
En Google ook eens rond: ondanks deze extra prijsverhoging en hun ongeziene hoge kwaliteit 
blijven onze producten prijstechnisch totaal marktconform. 
 
Met DR. BAUMANN hebben we nog altijd goud in handen: een ethisch verantwoord topmerk van 
Europese bodem met echt de best denkbare ingrediënten en een voor velen aanvaardbare prijs. 
Daarmee zijn we uitstekend geplaatst om onze klanten te helpen hun huid langdurig gezond te 
houden. En daar doen we het toch voor? 
 

Quote: “In the EU, industrial producer prices increased by 82.6% in the energy sector. Prices in 
total industry excluding energy increased by 12.0%.”  



 

 

 
Je DR. BAUMANN TEAM 
 
 
PS Vanaf maandag 1 mei gelden de nieuwe prijzen. Tot vrijdag 29 april kan je nog aan de 
oude prijzen inkopen. Laat het ook je klanten weten!  
Als achtergrondinformatie nog enkele online voorbeelden van de schaal en de 
alomvattendheid van de huidige inflatie en de daar bij horende prijsverhogingen:  
 
 
Een schoonheidssalon meldt prijsverhogingen tot 40%. 
(https://www.bizonderwellness.nl/2021/12/07/prijsverhogingen-2022/) 
 
Ikea kwam al in december met een gemiddelde prijsstijging van 9% op jaarbasis. 
(https://www.nu.nl/economie/6175761/ikea-komt-met-prijsverhogingen-voor-deel-van-
assortiment.html) 
 
Een groothandel in electronica: prijsverhoging van hun leveranciers al in 2021 vaak in de dubbele 
cijfers, en in 2022 nogmaals, tot wel 20-30%. (https://www.schuurman.nl/nl-
NL/213999/prijswijzigingen-leveranciers.html) 
 
Een bedrijf in schoonmaakmiddelen meldt eind vorig jaar prijsstijgingen bij zijn leveranciers van 
vaak rond de 5%, maar ook al redelijk vaak een stuk daar boven (8%, 9%, 11%, 12%, 20%). 
(https://safe-clean.nl/prijswijzigingen?locale=nl) 
 
“Producentenprijzen van landbouwproducten in Duitsland stegen in december 2021 met ruim 22 
ten opzichte van december 2020. Vooral de prijzen van plantaardige producten gingen omhoog. 
Net als in de afgelopen maanden stegen de prijzen voor de commerciële teelt van koolzaad in 
december 2021. Aanzienlijk zelfs, met ruim 68 procent in vergelijking met december 2020. Dit is de 
hoogste prijsstijging voor koolzaad vergeleken met dezelfde maand vorig jaar sinds juli 2008. De 
stijgende lijn wordt hier vooral veroorzaakt door de daling van het aanbod in combinatie met een 
hoge vraag.” Dit geldt voor alle plantaardige oliën. En laat die nu net een van de voornaamste 
ingrediënten van onze verzorgingsproducten zijn. 
(https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/02/15/prijzen-van-plantaardige-producten-het-hardst-
gestegen-in-duitsland) 
 
De Volkskrant meldde al in juni 2021: “De schaarste aan grondstoffen duurt voort en is voor 
sommige bedrijven inmiddels zo nijpend geworden dat contracten niet meer kunnen worden 
nagekomen. Overal wordt geklaagd: van de bouw tot de agrarische sector en van 
cosmeticabedrijven tot staalverwerkers.” Onder meer de prijs van sojabonen was toen al met 80% 
gestegen. Soja is ook de basis van de lecithine waarvan liposomen gemaakt worden. Palmolie, 
een basisingrediënt van veel verzorgingsproducten was toen al 150% duurder. 
(https://www.volkskrant.nl/economie/prijzen-van-grondstoffen-stijgen-explosief-door-economisch-
herstel-logistieke-problemen-en-speculatie~b75fb926/) 
 
Procter&Gamble, een grote producent van verzorgingsmiddelen en cosmetica voor de massa, 
verhoogde al in april 2021 de prijzen met 5 tot 10%. Ondanks deze prijsstijgingen meldde P&G 
toch nog een winstgroei van 10%, voornamelijk door de verkoop van de duurdere producten. 
(https://www.retaildetail.be/nl/news/drogmetica/procter-gamble-verhoogt-prijzen-na-nieuwe-groei 
en https://nieuws.nl/economie/20210730/ook-fabrikant-pampers-en-gillette-heeft-last-van-
prijsstijgingen/) 
 

*** 
 



 

 

Tot slot nog een handig artikel van de Kamer van Koophandel - Hoe je prijzen te indexeren 
om je zaak tegen inkomensverlies te beschermen: https://ondernemersplein.kvk.nl/prijs-
aanpassen-met-prijsindexatie/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uit het Persbericht van de NOS van afgelopen vrijdag 1 april (https://nos.nl/l/2423437): 
 
Inflatie steeg in maart tot bijna 12 procent, hoogste sinds 1975! 
 
Afgelopen maand kwam de inflatie in Nederland uit op 11,9 procent, blijkt uit een eerste raming 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent dat de gemiddelde prijzen in 
maart dit jaar bijna 12 procent hoger waren dan een jaar eerder. "Een historisch cijfer", zegt 
Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 



 

 

 


