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UTRECHT - Voor het eerst sinds lange tijd stokt 
de groei van het aantal aanbiedingen in de eerste 
weken van een nieuw jaar. Wel is er een piek in 
acties met 60 procent korting of meer.

door Herman te Pas

In de eerste drie weken van 2019 
lanceerde de branche 4759 aan-
biedingen, vorig jaar waren dat er 

in dezelfde periode 4746. Een 
miniem verschil, zo wordt duidelijk 
uit een onderzoek van prijsvergelij-
kingssite Yenom. Volgens Pascal Arts 
van Yenom is een dergelijke afvlak-
king van de groei in de afgelopen 
jaren niet voorgekomen. ‘Onze cijfers 
tonen aan dat voor het eerst in 5 jaar 
het aantal aanbiedingen nauwelijks 
is gestegen. En ik vermoed dat dit 
zelfs in de afgelopen 10 jaar niet is 
gebeurd.’ 

Yenom analyseerde de aanbiedin-
gen van 18 supermarktketens, inclu-

sief de discounters en Ekoplaza. 
Wanneer de acties worden ver-

deeld in type aanbiedingen, zijn er 
wel degelijk opvallende verschuivin-
gen te zien. Zo blijkt dat het aantal 
multibuy-aanbiedingen duidelijk is 
toegenomen, van 1031 vorig jaar naar 
1163 in 2019. Yenom noteert onder 
meer een piek in het aantal ‘1+1 gra-
tis’-acties. In 2018 waren dit er 260, 
nu maar liefst 436. Ook ‘2 halen, 1 
betalen’ wordt vaker ingezet (16 in 
2018, 92 in 2019). 

Dirk en Plus
Yenom meldde januari vorig jaar in 
Distrifood dat het aantal knalaanbie-
dingen (60 procent of meer) duidelijk 
in de lift zat. En ook in de eerste 

weken van 2019 is er volgens de prijs-
vergelijker sprake van een � inke toe-
name. ‘De afgelopen 2 jaar zag je in 
de eerste weken de opkomst van 
multibuy-aanbiedingen met 60 pro-
cent korting of meer. In 2019 zien we 
zelfs een verdubbeling’, zegt Arts. 
Tot 2017 lanceerde de branche maar 
een paar knalaanbiedingen in het 
begin van het jaar. In 2018 waren het 
er plots 14 in de eerste drie weken 
van het jaar en nu zijn dat er al 30. 

Plus was tot nu toe ho� everancier 
van de knalaanbiedingen en ook in 
2019 gebruikt de formule dit type (9 
in 2018 en 10 in 2019). Dirk haalt Plus 
volgens Yenom dit jaar echter in. De 
merkendiscounter heeft er 11 geïntro-
duceerd, zo staat in de analyse van 
de prijsvergelijker. Het gaat in het 
geval van Dirk om acties met de term 
‘3 halen, 1 betalen.’ Ook Hoogvliet 
voert het aantal dit jaar op (3 in 2018, 
7 in 2019). 

Een ander verschil met 2018 is dat 
er nu ook vlees en vleeswaren als 
knalaanbieding zijn verkocht. 

Groei aanbiedingen 
komt tot stilstand

Jumbo: assortiment 
België naar Nederland
door Tys Hallema

VEGHEL - Jumbo heeft een uitwisse-
ling van Belgisch en Nederlands assor-
timent voor ogen. De kruisbestuiving 
moet vorm krijgen als Jumbo zijn Bel-
gische organisatie stevig heeft staan.

Dat zegt Jumbo-topman Frits van 
Eerd. Volgens Van Eerd kunnen 
zowel Nederlandse als Belgische 
Jumbo-vestigingen op die manier 
pro� jt hebben van de expansie naar 
België. Jumbo is momenteel druk 
bezig met het toevoegen van speci-
� ek assortiment voor de Belgische 
markt. ‘Want we moeten vooral niet 
denken dat we België even komen 
veroveren met Nederlands assorti-
ment. De vraag die centraal staat is of 
wij in staat zijn een concept neer te 

zetten dat wordt omarmd door de 
Belg. Een concept dat díe klant wil, 
niet wat we zelf mooi vinden.’

Van Eerd zegt het nieuws dat 
Albert Heijn de komende jaren vol 
gas geeft in België schouderophalend 
te hebben gelezen. ‘We staan daar als 
Jumbo misschien a-typisch in. Maar 
het gaat ons erom wat de Belgische 
klant van Jumbo gaat vinden. Die 
klant kiest uiteindelijk de beste win-
kel. Laat andere bedrijven lekker hún 
bedrijf zijn, wij hebben bij Jumbo 
onze eigen � loso� e.’

De topman zegt verrast te zijn over 
de aanhoudendheid van de aandacht 
voor Jumbo’s stap naar België. ‘Dat 
had ik niet zo zien aankomen. Maar 
ik vind het heel positief. Onze ope-
ningscampagne wordt publiekelijk 
voor ons gevoerd.’

De klant ontdekt bij het zelfscannen dat hij zijn klantenkaart is ver-
geten en dus niet kan pro� teren van de aanbiedingen in zijn bood-
schappenmandje. Bij de kassa zou hij normaal de caissière vragen 

om haar pasje te gebruiken, maar bij het zelfscannen ontbreekt deze 
mogelijkheid en er loopt ook geen winkelpersoneel in de buurt. Met 
arendsogen kijkt hij naar andere klanten die bezig zijn zelf hun bood-
schappen te scannen. Als hij ziet dat iemand zijn pasje uit de portemon-
nee haalt, slaat hij zijn slag. ‘Zou ik uw kaart ook even mogen gebrui-
ken?’, vraagt hij. De ander haalt zijn schouders op. ‘Maar natuurlijk.’ 

Pasje

‘Prijzen snel weer naar 
bekende eindgetallen’
door Tys Hallema

DOETINCHEM - De door de btw-ver-
hoging aangepaste prijzen in de 
supermarkt zullen binnen drie tot zes 
maanden weer op een gangbaar eind-
getal eindigen. Dat verwacht retailad-
viseur Erik Hemmes.

Hemmes constateert dat supermarkt-
ketens hun prijzen over het algemeen 
keurig hebben verhoogd met zo’n 
3 procent na de btw-verhoging van 6 
naar 9 procent. ‘Zodat ze geen gezeur 
krijgen in de media’, aldus de expert. 
Het leidt echter wel tot prijzen die 
consumenten niet gewend zijn te 
zien, met bedragen die eindigen op 
bijvoorbeeld een 1, 3, 6 of 7. 

De volgende stap is daarom vol-
gens Hemmes veel interessanter dan 
de verhoging die nu heeft plaatsge-
vonden: hoe gaan supermarkten de 

vreemd ogende prijzen wegwerken? 
‘Door de bank genomen zul je zien, 
ingegeven door de marges die super-
markten hebben, dat de prijzen op 
een gelijk niveau blijven. €1,01 wordt 
weer €0,99, €1,07 wordt €1,09.’

Eerder vonden vergelijkbare bewe-
gingen plaats toen de btw op onder 
meer alcohol en non-foodartikelen 
van 19 naar 21 procent ging, en bij de 
wisseling van gulden naar euro. 
Hemmes: ‘Je zag toen dat binnen 
ongeveer drie tot zes maanden alle 
prijzen weer op een gangbaar eind-
getal eindigden.’

Hemmes zegt vooral verbaasd te 
zijn dat een keten als Aldi nu ook 
afwijkende eindcijfers gebruikt. ‘AH 
gebruikt de laatste jaren al vaker de 
tussenliggende cijfers, maar Aldi was 
altijd heel strict: alles eindigt op een 
5 of 9. Dat is nu dus veranderd.’
Pagina 15: Vreemde prijzen

Bio mist omzetdoel van €1 miljard 

De omzet van biologisch assortiment is vorig jaar met 7 procent toegenomen tot ongeveer €850 miljoen, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbu-
reau IRI. Daarmee wordt een eerder genoemd omzetdoel van €1 miljard  in 2018 bij lange na niet gehaald. In het huidige groeitempo breekt biolo-
gisch pas over 3 jaar door die omzetgrens. Volgens Rini Emonds van IRI is de trend logisch te verklaren. ‘Het groeitempo neemt af door de steeds 
grotere omzet van biologisch als totaal en het vervagen van de scheidingslijn tussen regulier en biologisch. Er kunnen steeds meer duurzame 
keuzes worden gemaakt die niet biologisch zijn.’ Pagina 10: Assortiment  Foto: Koos Groenewold
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Remia Tomaten Ketchup: 
Als beste getest
Remia Tomaten Ketchup is als beste 
beoordeeld in de test van de 
Consumentenbond (oktober 2018).  
De verpakking met het predicaat ‘Als beste 
uit de test’ is vorige maand ingestroomd. 
Deze ketchup is in dezelfde test ook als 
lekkerste beoordeeld. Remia Tomaten 
Ketchup wordt ondersteund via tv- en 
printcampagnes en op de winkelvloer. 
Advies: Profiteer mee van het succes van 
deze als lekkerste geteste ketchup door extra 
aandacht op de winkelvloer te bieden. Reeds 
verkrijgbaar in de 500 ml- en 300 ml- 
knijptubes.

 (030)  229 79 11
Remia.nl
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Prijzen supermarktproducten eindigen op elk mogelijk eindgetal

Schapprijzen één grote 
wirwar na btw-verhoging
DOETINCHEM - Supermarkten doen er volgens retailadviseur Erik Hemmes verstandig aan om snel weer de bekende 
eindgetallen 5, 8 of 9 te gebruiken in hun prijzen. Na de btw-verhoging is het schap een wirwar aan eindcijfers geworden, 
met prijzen als €1,01, €3,04 of €2,56. Retaildeskundige Hemmes: ‘99 cent lijkt veel goedkoper dan €1,01. Als winkel moet 
je daar rekening mee houden.’ Een rondje langs een aantal winkels in het midden van het land leert dat de prijzen op de 
schappen behalve bij Lidl een grote variëteit aan eindgetallen kennen.

De maaltijdpakkketten van AH hebben veel verschillende prijzen. Foto’s: Distrifood 

Het prijsvergelijkingsbord van Plus geeft een goede indruk van de afwijkende prijzen.           Bij Hoogvliet zijn producten van €0,99 nu €1,01.           Komkommers van Jumbo hebben wel een vertrouwde prijs.           

Bij Plus eindigen de prijzen op vrijwel elk mogelijk eindgetal.           Ook Aldi gaat mee in de ‘vreemde’ prijzen.           

Bij Lidl eindigt alles wel op 9.           
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