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MarktactueelStelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl

‘Stelling: ‘De overname van C1000 door Jum-
bo is zorgwekkend voor de levensmiddelen-
industrie’

a. Eens. De inkoopmacht is geconcentreerd bij twee partijen. 
Dat is geen goede zaak. 

b. Oneens. Het is juist goed dat Albert Heijn wat meer  
concurrentie krijgt. 

c. De prijzen in de supermarkt zijn al erg scherp. Veel zal er 
niet veranderen.

d. Anders, nl. ….

Laurens Sloot, directeur EFMI Business School, kiest voor c. 
“De overname van C1000 door Jumbo zal de komende twee 
jaar weinig effect hebben op het prijsniveau van het super-
marktkanaal, want ze kopen nu al samen in. Eventuele 
ombouw van C1000 naar Jumbo zal waarschijnlijk pas over 
een jaar of twee aanvangen en dan nog is het de vraag of 
alle C1000-supermarkten worden omgebouwd. Wat wel 
mogelijk is, is dat concurrentie (AH, Superunieleden, Aldi, 
Lidl) prijsaggressiever wordt om Jumbo wat wind uit de zei-
len te nemen. Feit is echter dat veel ketens te maken hebben 
met forse margedruk en moeite hebben om de hogere 
grondstofprijzen door te berekenen aan de consument. Een 
prijzenoorlog, zo heftig als 2003-2005, zie ik daarom niet 
1-2-3 gebeuren.”

Philip den Ouden, directeur FNLI, kiest voor d. “Aan de ver-
houdingen aan de inkoopzijde verandert er niet veel; Jumbo 
en C1000 kochte via Bijeen al samen in. Dus in de verhoudin-
gen van inkoopvolume tussen de drie grote inkooploketten 
(Albert Heijn, Superunie en BIJEEN) verandert weinig. De 
grote vraag is of de concurrentie aan de voorkant verscherpt, 
waardoor de prijsdruk nog hoger wordt, terwijl Nederland al 
de laagste prijzen voor de supermarktklant in Europa heeft. 
Een dergelijke overname kent financieringskosten die of aan 
de verkoopkant of aan de inkoopkant uit de marge moeten 
komen. Daarnaast zullen er ook ambitieuze groeidoelstellin-
gen voor de nieuwe combinatie zijn gesteld. In een stagne-
rende markt kan dat maar één ding betekenen: een nog gro-
ter belang van de factor prijs.”

De internetstemmers kozen vooral voor b: het is juist goed 
dat Albert Heijn wat meer concurrentie krijgt. 

Jumbo neemt alle  
aandelen C1000 over 
Jumbo Groep Holding B.V. en CVC Capital Partners hebben een 
akkoord bereikt waarbij Jumbo alle aandelen van C1000 overneemt. 
Samen met C1000 wordt Jumbo de grootste ondernemersretailer 
van Nederland. Het nieuwe bedrijf voegt de elementen van Jumbo 
en C1000 samen, waarbij lokaal leiderschap centraal staat. Het 
bedrijf gaat werken met een nieuwe merkstrategie die voordeel 
biedt aan klanten in heel Nederland. Zowel de Jumbo formule als 
de C1000 Rood formule blijven bestaan. De combinatie, met een 
marktaandeel van circa 23 procent, telt 725 winkels en heeft een 
omzet van €7,5 miljard. Financiële details worden niet bekendge-
maakt. Frits van Eerd, CEO Jumbo: “Dit is voor ons als familiebedrijf 
een unieke kans om onze groeiambities waar te maken. Hiermee 
nemen we de tweede positie in het Nederlandse supermarktland-
schap in.” De directie van C1000 steunt de samenvoeging van Jum-
bo en C1000. Tom Heidman, directievoorzitter van C1000: “Ik ben 
ervan overtuigd dat de C1000-ondernemers zich thuis zullen voelen 
bij deze combinatie met Jumbo.”

www.jumbosupermarkten.nlQQ

Heinz
Per 1 december integreert Heinz 
zijn Foodservice en Retailorga-
nisatie. Door de nauwere 
samenwerking tussen Foodser-
vice en Retail kan Heinz structu-
rele verbeteringen in de organi-
satie realiseren op het gebied 
van marketing, productontwik-
keling, accountmanagement en 
trade marketing. Per 1 januari 
2012 neemt Hans van Beurden, 
huidig salesmanager Food ser-
vice België, als salesmanager 
Foodservice Nederland de ver-
koopverantwoordelijkheid voor 
alle Foodservice klanten in 
Nederland op zich. 

www.heinz.nlQQ
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Voedingsclaims vaker juist op etiket
Voedingsclaims staan steeds 
vaker juist op het etiket, blijkt 
uit onderzoek van de NVWA. 
Wel komt het bij gericht onder-
zoek nog afwijkingen tegen. De 
voedselautoriteit onderzocht 
alleen producten die op basis 
van een eerste screening vragen 
opriepen. De controles vonden 
in supermarkten en bij produ-
centen en importeurs plaats. 
Wanneer de claims op het  
etiket en de website van een 
product op het eerste gezicht 
voldeden aan de wettelijke 
voorschriften, voerden de con-
troleurs geen verder onderzoek 

uit. Daarom trekt de NVWA 
geen conclusies over de exacte 
naleving van de wetgeving voor 
voedingsclaims. De controleurs 
beoordeelden de etiketten en 
websites van 105 verschillende 
levensmiddelen. Dit waren de 
producten die in eerste instan-
tie vragen opriepen over de 
juistheid van de etikettering. De 
controleurs troffen hierbij 329 
voedingsclaims aan. Hiervan 
voldeed 70% aan de regels die 
gelden voor het gebruik van 
voedingsclaims. Tijdens het 
onderzoek trof de NVWA 11 her-
formuleringsclaims aan. Deze 

voedingsclaims maken een ver-
gelijking tussen de oude en 
nieuwe receptuur van hetzelfde 
product. Een voorbeeld van 
zo’n claim is ‘nu met 15% min-
der vet’. Omdat herformule-
ringsclaims nog niet zijn opge-
nomen in de huidige Europese 
regelgeving over claims zijn ze 
niet toegestaan. De NVWA 
handhaaft dit verbod echter 
niet omdat de EC een voorstel 
heeft ingediend om herformu-
leringsclaims op te nemen in de 
regelgeving over voedings-
claims.

www.nvwa.nlQQ

Cargill
Cargill wil wereldwijd het aantal 
banen met ongeveer 2.000 
terugbrengen. Dat maakte het 
bedrijf bekend in een persver-
klaring op 6 december. Dit 
betekent een krimp van onge-
veer 1,5% op het totale perso-
neelsbestand. Het is nog niet 
duidelijk wat de gevolgen voor 
de 15 Nederlandse vestigingen 
(inclusief hoofdkantoor) zijn. 
Cargill zegt niet anders te kun-
nen vanwege de zwakke econo-
mie in grote delen van de 
wereld. Hierdoor voelt het zich 
gedwongen tot het reduceren 
van kosten en het vereenvoudi-
gen van werkprocessen. 

www.cargill.comQQ

Bestrijdingsmiddelen
Restjes van bestrijdingsmidde-
len in groente en fruit vormen 
in Nederland geen serieus 
gevaar voor de volksgezond-
heid. Het risico dat consumen-
ten, inclusief kinderen en 
baby’s, lopen is zo gering dat 
dit het eten van voldoende 
groente en fruit op geen enkele 
manier in de weg staat. Deze 
conclusie trekt het Voedings-
centrum uit een analyse van 
4.392 groente- en fruitmonsters 
die de NVWA in 2010 nam. In 
2010 werden 21 partijen aange-
troffen die de gezondheidsnorm 
overschreden, maar de meeste 
hiervan zijn door de NVWA 
onderschept. Het ging om 
geïmporteerde producten, zoals 
paksoi en kousenband, uit lan-
den buiten Europa.

www.nvwa.nlQQ

Giftige stoffen
In een fabriek voor frisdranken 
en sappen van Refresco in 
Bodegraven zijn op 29 novem-
ber 9 mensen onwel geworden 
door het vrijkomen van gevaar-
lijke stoffen. Tijdens het lossen 
kwam waterstofperoxide en 
natriumhypochloriet vrij door-
dat de opvangbak onder de 
tank waarin de vloeistoffen 
zaten was bezweken. Wanneer 
deze stoffen samenkomen kan 
er een chemische reactie optre-
den. Het bedrijf werd direct 
ontruimd. Ook ontruimde de 
brandweer het gebied in een 
straal van 50 meter rond het 
bedrijf. Bij het ongeval zou een 
hoeveelheid van de stoffen op 
de grond zijn terechtgekomen. 

www.refresco.nlQQ

Landonteigening
“We doen net alsof de ver-
nietiging van de mondiale 
boerenstand op een ver-
antwoorde manier bereikt 
kan worden.”
Olivier de Schutter, hoogle-
raar universiteit Leuven, 
tevens UN-rapporteur recht 
op voedsel, over opkopen 
van landbouwgrond in 
Afrika door pensioenfond-
sen waardoor de armoede 
onder lokale boeren juist 
toeneemt in plaats van 
afneemt.  
Volkskrant, 03-12-2012
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