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Twee jaar na het uitbreken van de prijzenoorlog is er maar een conclusie mogelijk: merkfabrikan-

ten hebben flink meebetaald aan de prijsverlagingen. Er is marge verdampt, waardoor winsten

onder druk zijn komen te staan. Ook de opkomst van huismerken eist zijn tol. Voor A-merken is er

maar een manier om deze negatieve spiraal te doorbreken: innoveren.

Innoveren doen de A-merken juist niet.
Vanwege de prijzenslag zou er geen geld
meer zijn voor innovatie, luidt het ex-
cuus. De cijfers spreken boekdelen. Vol-
gens IRI Nederland telde de eerste helft

van 2005 750 nieuwe introducties van
merkfabrikanten. Een daling van 17% ten
opzichte van 2004. Het aantal private la-

bel-introducties steeg juist fors: 14% er-
bij, goed voor een omzetstijging van
17%. Hoewel veel huismerken kopieën
zijn, groeit het aantal lanceringen met
een positionering aan de bovenkant van
de markt. Albert Heijn loopt hierin voor-
op en gaat zelfs proefdraaien met een
huismerkwinkel.

Neerwaartse prijsspiraal
Innoveren in een tijd waarin prijzen on-
der druk staan, is niet zonder risico’s.
Diepvriesgroenteproducent Oerlemans is

niet bij de pakken gaan neerzitten. Re-
cent werd de innovatie ‘Strooigroente’
geïntroduceerd. Maar directeur Koos Vis-
ser geeft wel aan dat er harder geknokt
moet worden om distributie te verkrij-
gen. Supermarktorganisaties eisen een
flinke introductiecampagne om verze-
kerd te zijn van een vliegende start van
lanceringen. Zeker voor het MKB zijn ho-
ge investeringen in marketing moeilijk
op te brengen door de neerwaartse prijs-
spiraal. Een trend die twee jaar geleden
werd ingezet. De prijzen in de Nederland-

2005: Jaar van de verdampte

Vanwege de prijzenslag zou er geen
geld meer zijn voor innovatie, luidt

het excuus

AH is A-merkmoe en zet in op huismerken.



vmt | 2 december 2005 | nr 25 41

se supermarkten zijn daardoor nu lager
dan tijdens de introductie van de euro in
2002. Bijna nergens in Europa is bood-
schappen doen goedkoper. Alleen de
Duitse supers zijn nog een stuk scherper
geprijsd. Ook de cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) spreken
boekdelen. Van 2000 tot september 2005
steeg de consumentenprijsindex met 14
punten. Ondertussen gingen voedings-
middelen nog geen 7 punten omhoog.

Lichtpuntje
De prijzenslag die Albert Heijn eind 2003
begon, heeft zijn effect dus niet gemist.
A-merken zijn fors in prijs verlaagd, gesa-
neerd of hebben een tik gekregen door
concurrentie van het huismerk. In zijn
algemeenheid is het supermarktaanbod
verschraald en laten A-merkfabrikanten
tegenvallende jaarcijfers zien. Een licht-
puntje is dat de supermarktomzet in de
maanden september en oktober weer
eens steeg in plaats van daalde. In okto-
ber ging die met 0,8% omhoog van ¤ 1,83
tot 1,85 miljard, aldus marktanalist GfK.
De consument ging ongeveer even vaak
naar de supermarkt, maar besteedde
meer. Daardoor is de waarde van de ge-
middelde kassabon in oktober uitgeko-
men op ¤ 19,30 tegen ¤ 19,18 vorig jaar.
Zet deze ontwikkeling zich door, dan
kunnen producenten ondanks lagere
marges toch meer winst gaan bijschrij-
ven.

Onder de inkoopprijs
Dat fabrikanten hebben meebetaald aan
de prijzenoorlog is duidelijk. Dat is ten
koste gegaan van de marges, al laat geen
producent zich er openlijk over uit wat er
is ingeleverd. Discussies over marges in
de industrie liggen uiterst gevoelig. De
Federatie Nederlandse Levensmiddelen-
industrie (FNLI) reageerde furieus toen
de consumentenbond in april een gehei-
me in- en verkooplijst van merkartikelen
openbaar maakte van een grote super-
marktketen. De bond concludeerde dat
supermarkten terecht het mes op de keel
zetten van A-merkfabrikanten. Hun prij-
zen zouden vaak veel te hoog zijn verge-
leken met huismerken, terwijl de kwa-
liteit niet per se beter hoeft te zijn. Er
werden voorbeelden gegeven van DE-kof-

fie, Calvé Pindakaas en Wasa Knäcke-
bröd die ver onder de inkoopprijs ver-
kocht worden. Zo niet dan zou de afstand
met het private label te groot worden. Op
veel A-merken wordt zo verlies gemaakt.
Het is een publiek geheim dat een pakje
Croma voor tien cent onder de inkoop-
prijs langs de kassa gaat. 
Supermarkten compenseren dat met hun
huismerken waar wel een behoorlijke
marge op zit, zo’n 25%. In het voorbeeld
van de Consumentenbond gaat 500 gram
huismerkkoffie (inkoop ¤ 1,34) voor
¤ 1,79 de deur uit. Roodmerk-koffie van
DE (inkoop ¤ 2,49) nemen klanten voor

¤ 2,29 mee naar huis. Huismerk-pinda-
kaas (inkoop ¤ 0,69) kost in de winkel
¤ 0,82, die van Calvé ¤ 1,23 (inkoopprijs
¤ 0,97). Feit is dat grote merken, zoals
Unilever, zo’n 14% van hun budget beste-
den aan reclame en die kosten terug
moeten verdienen. Bovendien rijzen de
marketingkosten de pan uit door de ver-
snippering van de media. Er moet steeds
meer geld in marketing worden gepompt

om voldoende bereik te halen. Die recla-
mekosten sparen huismerken sowieso
uit. Alleen daarom al kunnen ze goedko-
per zijn. De tientallen procenten verschil
in prijs kan ook te maken hebben met
kwaliteitsverschillen. Zo bevat veel huis-
merkpindakaas per 100 gram 10 tot 20%
meer gewichtsprocent olie dan Calvé pin-
dakaas. Hier biedt Unilever gewoon een
beter en gezonder product. Toch hoeft
huismerkkwaliteit niet onder te doen
voor een A-merk. Vaak is de productkwa-
liteit vergelijkbaar, soms ook beter. Een
voorbeeld zijn de AH-tomaten uit blik die
volgens een proefpanel van de Consu-
mentenbond beter smaken dan die van

pte marges

Nieuwe producten als Knorr Vie
hebben minder te lijden van de
supermarktoorlog

Gestunt met Unox-soep bij Edah Lekker & Laag.

Groeipotentie voor 
private label
Gezien het relatief lage huismerk-
aandeel is nog veel groei voor het
Nederlandse huismerk mogelijk. 

Nederland 22%*
België 38%
Frankrijk 25%
Duitsland 35%
Spanje 29%
Verenigd Koninkrijk 41%

Bron: PLMA
*Bron: IRI, 2005 cumulatief
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Heinz en een kwart goedkoper zijn.
Meedogenloos
Vraag is hoeveel fabrikanten nog verdie-
nen aan hun producten na rondes van
keiharde prijsonderhandelingen met re-
tail. In tegenstelling tot supermarktmar-
ges wordt er over netto fabrikantenmar-
ges vrijwel niets gepubliceerd. De 3 tot
5% netto fabrikantenmarge die op inter-
net circuleert, lijkt weinig betrouwbaar.
Uit jaarverslagen zijn wel schattingen te
maken. De operationele of brutomarge
voor Unilever is openbaar en ligt op 15 tot
16%. Met een omzet van circa ¤ 10 mil-
jard en een nettoresultaat van bijna ¤ 1,1
miljard ligt die netto hooguit op zo’n
10%. Door tegenvallende resultaten – het
resultaat daalde in het derde kwartaal
2005 met 11% vergeleken met dezelfde
periode in 2004 – is er over het afgelopen
jaar ruim een procent op de marges inge-
leverd. Toch zegt dit weinig over individu-
ele producten of over prestaties in ver-
schillende landen of supermarkten. Zo
liggen de fabrikantenmarges in West-Eu-
ropa voor Unilever onder het margege-
middelde vanwege de moeilijke marktsi-
tuatie.
Koen de Jong van International Private
Label Consult, die huismerkproducenten
adviseert, stelt dat retailers alles uit de
kast halen om de door AH ingezette prijs-
verlagingen zo veel mogelijk af te wente-
len op de fabrikant. Meedogenloze tac-
tieken worden niet geschuwd. “Bijvoor-
beeld door twee merkenleveranciers te
zeggen: wat zouden uw condities zijn als
wij het merk van uw concurrent eruit
gooien? De merkenproducent die de bes-
te condities neerlegt is winnaar en wordt
zodoende met zijn merk automatisch ca-
tegorieleider.” Natuurlijk wordt er dan
door het A-merk meebetaald aan de
prijsverlaging. De Jong: “Uiteindelijk lukt
het maar ten dele om de volledige prijs-
verlaging door te schuiven naar de fabri-
kant. Er wordt daarom wel gesteld dat

een derde van de prijsverlagingen wordt
gevonden in kostenbesparingen bij de
retailer, een derde wordt afgewenteld op
de fabrikanten en een derde wordt geab-
sorbeerd bij de retailer door genoegen te
nemen met een lagere marge.”

Rekensommetje
A-merken zullen ook de komende jaren
op hun tenen moeten lopen. Niet alleen
in Nederland, in heel Europa. Retail
draait de duimschroeven aan en consoli-
deert waardoor supermarktorganisaties
nog machtiger worden. Ook het huis-
merk zal verder terrein winnen. Want
retailers en huismerkproducenten zitten
niet stil. Huismerken zullen steeds inno-
vatiever worden. Zo introduceerde Albert
Heijn zijn premiumhuismerklijn ‘AH
Excellent’ in navolging van Britse retai-
lers als Sainsbury’s, Tesco en Marks &
Spencer. Die hebben al bewezen met
huismerkinnovaties te kunnen komen
waar A-merken niet opkwamen. Overi-
gens gaf ook AH A-merken al verschillen-
de keren het nakijken. Was het niet Uni-
lever dat AH volgde met stoommaaltijd-
concepten en lang houdbare soepen in

stazakken?
Het oprukkende huismerk is een grote
bedreiging voor merkproducenten. Nu
ligt het huismerkaandeel op 22%, veel
lager dan elders in Europa. Stijgt het tot
2010 naar 30% dan verliezen A-merken
volgens De Jong ¤ 2 miljard aan omzet!
Fabrikanten zullen dus echt met vernieu-
wingen moeten komen waar de retailers
op zitten te wachten. Zo niet dan worden
ze niet opgenomen en gaan ze zelf aan
de slag. Lijnextensies en me-too’s zijn
een te gemakkelijke oplossing. A-merken
moeten sneller en beter innoveren. Echt
nieuwe producten als Knorr Vie hebben
minder te lijden van de supermarktoor-
log. Met dit soort vernieuwingen oogst
Unilever succes. Wel staan daar zeperds
tegenover, zoals de koelverse Conimex-
maaltijdlijn die nu voor de derde keer is
geherpositioneerd. Net als voor veel A-
merkfabrikanten is huismerken produce-

ren geen optie voor Unilever. Dat hoeft
ook niet. Een rekensommetje leert waar-
om een innovatiestrategie slimmer is: in
2004 bracht Unilever voor ¤ 110 miljoen
aan nieuwe producten op de Nederland-
se markt. Retail verdiende daar ¤ 35 mil-
joen aan. Kortom, een brutomarge van
ruim 30%. Daar doen retailers het voor.
Wat Unilever aan de nieuwe producten
overhield na aftrek van de introductie-
campagne blijft een goed bewaard ge-
heim.

Vincent Hentzepeter

Bedreigingen
1. Toenemende macht van de retai-

lers
2. Prijserosie door harde concurren-

tie
3. Globalisering van supermarktfor-

mules

Uit de neerwaartse spiraal
1. Focus op échte, snelle innovatie en

loop voorop
2. Meer ketensamenwerking
3. Goedkoper produceren = slimmer

produceren
3. Optimaliseer de toeleveringsketen

met maatwerk
4. Stroomlijn de organisatie en benut

interne kennis beter

Trends tot 2010 

Het is een publiek geheim dat een
pakje Croma voor tien cent onder de
inkoopprijs langs de kassa gaat

Edah Lekker & Laag speelt het prijzenspel keihard.


