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Wat doe je als China en de Verenigde
Staten over je ruziën? Dan houd je je
gedeisd. Althans, dat deed Peter Wen-
nink, topman van chipmachinefabri-
kant ASML, gisteren bij de presenta-
tie van de jaarlijkse bedrijfsresultaten.

In 2018 bestelde een Chinees be-
drijf bij ASML een EUV-machine, de
grootste, snelste, beste en duurste
chipmachine die er te koop is. Om het
gevaarte te exporteren – voor het ver-
voer zijn vier Boeings 747 nodig –
heeft ASML een vergunning nodig
van de Nederlandse regering. De VS
willen niet dat die wordt verleend.
China zou met die machine chips
voor militaire doeleinden kunnen
maken, zo betoogt het land. 

Critici van de VS beweren dat het
land wil voorkomen dat China domi-
nant wordt op IT-gebied. China dreig-
de bij monde van zijn ambassadeur,
enigszins verholen, met sancties als
Nederland zwicht voor de Amerikaan-
se druk. Wennink wilde er verder wei-
nig over kwijt. Het kabinet heeft
ASML om informatie gevraagd (wat is
het voor technologie, hoe werkt die,
wat is de invloed ervan?) en die is ver-
strekt. Nu is het wachten op het oor-
deel van de regering.

Niet na te maken
Uit Wenninks woorden viel gisteren
op te maken dat chipfabrikanten die
niet over de EUV-machines beschik-
ken het lastig gaan krijgen. Enerzijds
omdat de machines sneller en goed-
koper chips kunnen maken dan ‘oude’
machines, anderzijds omdat deze
technologie zelf kan innoveren. Geen
wonder dat China er een heeft be-
steld. Wennink zei niet bang te zijn
dat China een EUV-machine gaat na-
maken, mocht het land er een krijgen.
“Zeg nooit nooit, maar namaak is ex-
treem moeilijk.” Een machine bestaat
uit 80.000 onderdelen. Honderden
bedrijven leveren die. “Zelfs als je al-
les kopieert en de machine in elkaar

zet, dan doet-ie het nog niet. Je moet
weten hoe de machine werkt.”

ASML doet al dertig jaar zaken met
het Chinese bedrijf dat de machine
heeft besteld. Mochten de Chinezen
de EUV-machine niet krijgen, dan
verkoopt ASML het apparaat aan een
ander.

Monsters
Zoals verwacht haalde ASML in 2019
een recordomzet: 11,8 miljard euro. In
2018 was dat 10,9 miljard. Het bedrijf
verkocht 26 EUV-machines, goed
voor 2,8 miljard aan omzet. Dit jaar
verwacht ASML er 35 te verkopen,
voor 4,5 miljard. Per stuk kosten deze
‘monsters’ (dixit Wennink) bijna 130
miljoen euro. ASML verdiende overi-
gens meer aan andere machines. 

In 2020 zal de winstmarge op de
EUV’s hoger zijn, verwacht Wennink.
Dat komt vooral doordat ASML er
meer van maakt. Vorig jaar verkocht
ASML 229 machines, waarvan 26
tweedehands. China was goed voor 12
procent van de omzet, Taiwan voor 51
procent.

Belastingmeevaller
Ondanks de hogere omzet bleef de
winst in 2019 gelijk aan die in 2018:
2,59 miljard euro. Deels kwam dat
omdat ASML in 2019 bijna twee mil-
jard euro uitgaf aan research. Het per-
soneelsbestand (vast) steeg met drie-
duizend werknemers naar ruim
23.000. Opvallend weinig droeg
ASML af aan de belastingen: 192 mil-
joen euro. Eerder was dat nog 351 mil-
joen. Het bedrijf had een eenmalige
belastingmeevaller in de VS.

Voor aandeelhouders was er pret-
tig nieuws. ASML’s dividend gaat om-
hoog en het bedrijf gaat in drie jaar
tijd voor zes miljard euro aan eigen
aandelen opkopen. Wennink voorziet
dit jaar verdere groei.

ASML houdt zich rustig
bij conflict China en VS
JAARCIJFERS Chipmaker
ASML boekte in 2019 een
recordomzet. Maar het
hete hangijzer werd bij de
presentatie vermeden.
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In het land van supermarkten is het
altijd oorlog en slaapt de concurren-
tie nooit. Die strijd om het winkel-
wagentje van de consument levert
voortdurend winnaars en verliezers
op. Toch is er één behoorlijk constan-
te factor: Albert Heijn. De Zaanse su-
permarktketen blijft met een onver-
anderd marktaandeel van 34,9 pro-
cent veruit de grootste supermarkt
van het land, blijkt uit de cijfers van
onderzoeksbureau Nielsen, die gaan
over het afgelopen jaar.

Het hyper-ambitieuze Jumbo
kruipt wel ieder jaar iets naar AH toe
maar blijft niettemin op nederige af-
stand volgen. Het marktaandeel van
de supermarktketen uit Veghel klimt
in een jaar tijd van 19,2 naar 21 pro-
cent. Dat komt voornamelijk door-

dat het aantal vestigingen het afge-
lopen jaar is toegenomen, onder
meer met 17 voormalige Hema-win-
kels. Jumbo heeft nu 669 filialen in
Nederland, Albert Heijn 980. 

“Steeds nieuwe winkels blijven
openen is ook knap natuurlijk, en
Jumbo doet het goed”, zegt super-
markt-kenner Erik Hemmes. “Maar
de prestatie van Albert Heijn is knap-
per. Als je eenmaal de grootste bent
is het veel moeilijker om ook de
grootste te blijven.”

Eind september begon Albert
Heijn met een grootse campagne
waarin de kleur blauw weer nadruk-
kelijker in advertenties, reclames,
apps en in de winkels zichtbaar werd.
De slogan ‘Gewoon bij Albert Heijn’
werd vervangen door ‘Dat is het lek-
kere van Albert Heijn’ en er loopt een
serie tv-spotjes met supermarktma-
nager Ilse, die naast een supermarkt
ook een druk gezin runt. In het afge-
lopen jaar gaf het bedrijf 123 winkels
een frissere aanblik. Erik Hemmes
constateert dat er vanuit het hoofd-
kantoor in Zaandam de laatste tijd
beter gekeken wordt naar omzet en
winstgevendheid. “Albert Heijn is
echt dé geldmaker binnen het Ahold-
Delhaize concern.”

Maar waar winnaars zijn, zijn ook
verliezers. Dat zijn volgens de cijfers
van Nielsen opmerkelijk genoeg de
Duitse discounters Aldi en Lidl, die
voor het eerst sinds jaren terrein ver-
loren. Lidl, met een marktaandeel
van 10,7 procent de derde super-
marktketen van Nederland, moest
0,2 procentpunt inleveren ten op-
zichte van vorig jaar. Aldi leverde
eveneens 0,2 procentpunt in en
komt uit op 5,9 procent van de
markt. Aldi heeft inmiddels bijna
300 Nederlandse supermarkten om-
gebouwd naar een nieuwe formule,
een miljardenoperatie die in heel Eu-
ropa wordt doorgevoerd. Super-
marktspecialist Hemmes vraagt zich
af of dat nog op tijd is: “Aldi heeft al
eerder heel harde klappen gekregen,
ik vind dat ze laat reageren. Die nieu-
we winkels zijn prachtig, maar ik
denk wel: Gefeliciteerd, meneer Aldi,
maar loopt u hier nu mee voorop?”

De concurrentie komt tegen-
woordig immers uit alle hoeken.
Hemmes:  “Je hoort supermarkten
nu vaker klagen dat ze last hebben
van concurrentie van andere winkels
dan supers. Vooral Action en Kruid-
vat nemen meer voeding op in hun
assortiment.”

AH blijft veruit de grootste
SUPERMARKTBRANCHE
Albert Heijn blijft de
onbetwiste marktleider,
Aldi en Lidl verliezen voor
het eerst in jaren terrein. 

Albert Heijn is met afstand de grootste supermarktketen van het land. FOTO HOLLANDSE HOOGTE

Voor het vervoer 
van de EUV-machine
zijn vier Boeings 747
nodig. Hij kost bijna
130 miljoen euro.


