
Reactie Albert Heijn 
 
We houden de prijzen nauwlettend in de gaten en doen er alles aan die zo laag mogelijk te 
houden. Op dit moment zien we een stijging van onder andere grondstof-, transport- en 
energieprijzen. Dit zien we terug in de gehele markt. Zo is in het geval van koffie het 
brandingsproces van bonen duurder geworden door de gestegen gasprijs. Daarnaast zijn de 
zuivelprijzen historisch hoog wat je terugziet in alle producten met zuivel. Wij 
berekenen niet alle prijsstijgingen door, een deel van de gestegen kosten nemen wij voor 
onze rekening. Dit zien we terug in een daling van onze marges. De helft van onze omzet 
komt van eigen- merkproducten en we kennen daardoor alle prijzen. Zo kunnen we goed 
zien of de prijzen die leveranciers vragen, realistisch zijn.  
  
Voordelig boodschappen voor iedereen staat bij ons voorop. Daarom hebben wij o.a. 
Prijsfavorieten: eigen-merkproducten van topkwaliteit die altijd voordelig geprijsd zijn. Met 
meer dan 1.500 Prijsfavorieten kunnen klanten hiermee alle dagelijkse boodschappen, van 
ontbijt tot avondeten en alles voor het huishouden, voordelig inkopen. Daarnaast heeft 
Albert Heijn elke week de meeste en beste aanbiedingen. Zo kunnen klanten altijd voordelig 
boodschappen doen, dat kan tot wel 20% schelen. Ook helpen we klanten via onze app, 
Allerhande en op ah.nl aan allerlei tips en inspiratie hoe ze goedkoop, lekker en gezond 
kunnen koken.  
  
We zien dat klanten steeds meer letten op prijs. Vooral de populariteit van Prijsfavorieten 
stijgt enorm en we zien dat meer klanten voor ons kiezen.  
  



Reactie Aldi 
 
De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de manier waarop KASSA 
mandjes/prijzen heeft vergeleken. Niet alleen vanuit ALDI hebben wij kritiek geuit, ook 
diverse gezaghebbende personen uit de retailbranche lieten een tegengeluid horen. Wij 
hebben aangegeven waar de pijnpunten zitten wat ALDI betreft, en deze onderbouwd. Zie 
hiervoor de correspondentie vanuit 2020 tussen ALDI en Kassa. Tevens hebben we een 
mogelijk oplossing aangeboden aan de redactie van Kassa waarmee de test kwalitatief kan 
verbeteren.  
 
De korte samenvatting van de kritiek vanuit de eerdere testen is dat de steekproef te klein 
is, dat prijzen vanuit verschillende categorieën worden vergeleken (budgetproducten met 
bijv ALDI-merken), dat kwaliteit niet wordt meegenomen, dat er voorbij gegaan wordt aan 
de verschillende prijslijnen van retailers, bijv Jumbo en dat impact van de media-uitingen die 
volgen ná de uitzending daadwerkelijk schadelijk kunnen zijn omdat obv al het voorgaande 
een beeld wordt geschetst aan het brede NL publiek over het algemene prijsniveau van een 
retailer, terwijl dit duidelijk niet het geval is. 
 
Daarbovenop de oprechte vraag of dit de meest logische timing is om een test als deze uit te 
voeren. Momenteel fluctueren dagelijks de prijzen wat het sowieso al onmogelijk maakt een 
representatief beeld te geven. 
 
We zien dat de goedkoopste variant van Kassa’s boodschappenmandje bij uw supermarkt 
met 22% is gestegen ten opzichte van april 2019. Wat zijn de redenen voor deze forse 
stijging?  
Kwaliteitsverhogingen en verpakkingshoeveelheden van artikelen kunnen een invloed 
hebben op de evolutie van het boodschappenmandje in een tijdspanne van 3 jaar. 
Daarnaast is de door jullie aangegeven stijging van 22% niet representatief voor een 
algemeen prijsbeeld. Je kunt pas goed meten wanneer het gehele assortiment bekeken is. 
Wij herkennen de aangegeven prijsverhoging niet en betwisten deze dan ook.  
 
Er worden prijsverhogingen doorgevoerd. Dat vinden we natuurlijk vervelend voor onze 
klanten. Wij zijn en blijven een discounter en gaan altijd voor de beste kwaliteit-
prijsverhouding. Wij blijven hoge kwaliteit bieden, de prijzen staan in deze tijd onder druk. 
Wij vinden het echter oneerlijk om de verhogingen op het gebied van o.a. energie-, 
transport- en verpakkingskosten enkel door de leveranciers te laten betalen. Dit is 
economisch ook onhaalbaar. Het gaat hierbij vaak om een opeenstapeling van verhogingen, 
waarbij ook sprake kan zijn van tekort aan grondstoffen. Denk hierbij aan een stijging van de 
graanprijzen door schaarste wat direct effect heeft op meel en dus brood, diervoeder en dus 
ook vlees. Maar ook de droogte wat weer impact heeft op oogsten van groente en fruit 
heeft.  
 
Maakt Aldi in Nederland dit jaar en in de afgelopen jaren meer winst dan in 2019? 
Wij doen nooit uitspraken over bedrijfsresultaten.  
 
Tijdens de coronacrisis was de supermarktbranche een van de sectoren die de omzet flink 
zagen stijgen en ook de winst omhoog zagen gaan. Bent u bereid om nu consumenten die 



klem komen te zitten door de stijgende prijzen tegemoet te komen met prijsverlagingen 
of prijsplafonds? En zo ja, op welke wijze? 
We verhogen enkel prijzen als het echt niet anders kan en verlagen de prijzen direct 
wanneer dit weer mogelijk is. We analyseren dagelijks of er verdere efficiëntieverbeteringen 
mogelijk zijn om ons aan onze belofte ‘producten van hoge kwaliteit voor de laagst mogelijk 
prijs’ te houden. Dit zit in ons DNA en dat weten onze trouwe klanten. 
  
Welke andere partijen in de voedselketen verdienen volgens u aan de hogere prijzen? 
Het is niet aan ons om hier uitspraken over te doen. 
 
 
 
  



Reactie Dirk  
 
We zien dat de goedkoopste variant van Kassa’s boodschappenmandje bij uw supermarkt 
met 18% is gestegen ten opzichte van april 2019? Wat zijn de redenen voor deze forse 
stijging? 
Scherpe prijzen en lage kosten zitten in het DNA van Dirk. We doen er als discountformule 
alles aan om boodschappen zo voordelig mogelijk aan te kunnen bieden. Tegelijkertijd 
ontkomen ook wij er niet aan om de prijzen op sommige producten te verhogen door 
oplopende energiekosten en duurdere grondstoffen. 
  
Maakt Dirk in Nederland dit jaar en in de afgelopen jaren meer winst dan in 2019? 
We maken dit jaar en de afgelopen jaren niet meer winst dan in 2019. Ook wij hebben te 
maken met hogere kosten. Sterker nog, wij letten juist extra scherp op onze eigen kosten en 
maken rigoureuze keuzes om de prijzen in de winkel zo laag mogelijk te houden. Soms zelfs 
ten koste van onze eigen marge. Recent zijn we bijvoorbeeld gestopt met tv-reclames. In 
deze dure tijden vinden wij grote budgetten voor TV-reclames en zendtijd niet passend. Dit 
geld steken wij liever in het laag houden van onze prijzen. Bijvoorbeeld door de prijzen van 
honderden basisboodschappen te verlagen of de prijzen van belangrijke producten te 
bevriezen. Zie ook dit recente persbericht. 
  
Welke andere partijen in de voedselketen verdienen volgens u aan de hogere prijzen? 
Door de hogere kosten in veel schakels van de voedselketen staan de verdiensten in de 
gehele keten onder druk. Wij kunnen niet in de boeken kijken van anderen. Voor Dirk geldt 
in ieder geval dat we vinden dat iedereen in de keten een gezonde boterham verdient 
terwijl boodschappen ook zoveel mogelijk betaalbaar blijven voor iedereen.   
  
Tijdens de coronacrisis was de supermarktbranche een van de sectoren die de omzet flink 
zagen stijgen en ook de winst omhoog zagen gaan. Bent u bereid om nu consumenten die 
klem komen te zitten door de stijgende prijzen tegemoet te komen met prijsverlagingen 
of prijsplafonds? En zo ja, op welke wijze? 
Dat is voor ons een hele grote prioriteit. Prijzen voor dagelijkse boodschappen rijzen de pan 
uit en veel gezinnen worstelen daarbij ook nog met de torenhoge energieprijzen die op ze 
afkomen. Dat vraagt wat ons betreft om rigoureuze keuzes, want klanten moeten zeker in 
deze tijd kunnen rekenen op Dirk. Daarom hebben we besloten zelf de broekriem aan te 
halen, zodat we boodschappen voor iedereen betaalbaar kunnen houden.  
 
Als eerste supermarkt in Nederland hebben we de prijzen bevroren van ruim 100 producten 
tot ten minste eind dit jaar. De prijzen van deze producten worden dus niet verhoogd, 
ongeacht de inflatie die nog op Nederland afkomt.  
Ook verlaagden we de prijs van ruim 200 dagelijkse boodschappen. Het gaat hierbij om 
huismerkproducten én A-merken voor bijvoorbeeld babyvoeding, toetjes, beleg, koffie, 
thee, tussendoortjes, frisdrank en dierenvoeding. 
We blijven kijken naar wat we kunnen doen om de consument in deze dure tijden te 
helpen.  
  



Reactie Jumbo 
 
Ten aanzien van de vragen die jullie stellen willen wij graag het volgende meegeven.  
  
Jumbo bevindt zich in een zeer competitieve markt waarbij we onze klanten altijd lage 
prijzen bieden. Dit blijft onverminderd van kracht. ‘Euro’s goedkoper’ is één van onze 7 
Zekerheden en een fundamenteel onderdeel van onze formule. Om dit te realiseren 
monitoren we dagelijks de verkoopprijzen in de markt. We zorgen dat klanten voor hun 
complete boodschappen goedkoper uit zijn bij Jumbo door een combinatie van onze Altijd 
Lage Prijs huismerkproducten, de laagsteprijsgarantie op merkartikelen én het bieden van 
steeds meer tijdelijk voordeel, zoals nu met de Gratis Eentje Extra weken. 
  
Komende periode zullen we het aantal Altijd Lage Prijs huismerkproducten nog verder gaan 
uitbreiden en ook kunnen onze klanten rekenen op meer tijdelijke voordeelacties. 
Daarnaast blijft onze laagsteprijsgarantie op merkartikelen van kracht. Ook bieden we onze 
klanten steeds meer persoonlijk voordeel via Jumbo’s Extra. Zo laten we zien dat Jumbo 
écht goedkoper is onderaan de kassabon. 
  
Tegelijkertijd investeren we continu in het verbeteren van de kwaliteit van onze producten. 
Hier wordt bij de prijsvergelijking geen rekening mee gehouden. Dit geeft een vertekend 
beeld. Jumbo heeft namelijk sinds 2019 afscheid genomen van een aantal producten die ook 
waren meegenomen in het Kassa boodschappenmandje van 2019. Deze producten hebben 
plaats gemaakt voor een kwalitatief beter product tegen de laagst mogelijke prijs. 
Voorbeelden hiervan zijn ons wasmiddel en halvarine. Door het kwaliteitsaspect niet mee te 
nemen in het onderzoek, kan er geen eerlijke vergelijking worden gemaakt met de prijzen 
van 2019. We zien overigens dat klanten - vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding - 
steeds vaker kiezen voor onze huismerkproducten.  
  
Wij rapporteren jaarlijks onze financiële resultaten in ons jaarverslag. De jaarverslagen over 
2020 en 2021 zijn te vinden op onze website 
(https://www.jumborapportage.com/downloads/). De resultaten over 2022 worden begin 
2023 gepubliceerd. Kijkend naar het winstpercentage van Jumbo Food Groep (nettowinst 
afgezet tegen de omzet) laat deze een dalende trend zien (van 1,93% in 2019 naar 1,77% in 
2021). Deze daling houdt verband met de hogere kosten waar Jumbo mee te maken heeft 
gehad, zoals de sluiting van onze La Place restaurants tijdens coronatijd.  
  
De kosten zijn dit jaar alleen maar verder toegenomen door hogere inkoopprijzen en onder 
andere de sterk gestegen energiekosten. Deze berekenen we niet 1-op-1 door aan de klant. 
We kijken bij de inkoop van onze producten naar een goede balans. Enerzijds moet er een 
duurzaam verdienmodel zijn voor de gehele keten. En anderzijds moeten onze klanten 
kunnen blijven rekenen op ‘altijd lage prijzen’. Juist nu. Dit betekent in praktijk dat de 
stijgingen van inkoopprijzen voor een deel ten koste van onze marge gaan. 
  
  
 
 
 



Reactie Lidl 
  
Bij Lidl zijn prijs en kwaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. ''De hoogste kwaliteit voor 
de laatste prijs''; is onze belofte aan de klant en hier wijken wij nooit vanaf. Door de 
ontwikkelingen in de wereld hebben wij te maken met hogere grondstof- energie- en 
transportprijzen. In de hele keten hebben leveranciers hogere kosten. Hierdoor zijn in de 
gehele branche prijsverhogingen waarneembaar. 
  
 
 
  



Reactie Plus  
 
We zien dat de goedkoopste variant van Kassa’s boodschappenmandje bij uw supermarkt 
met 26% is gestegen ten opzichte van april 2019. Wat zijn de redenen voor deze forse 
stijging?  
De stijgende grondstof, energie, en transport prijzen spelen net zoals in de rest van de 
maatschappij ook bij Plus. Daarom heeft Plus o.a. te maken met hogere inkoopprijzen. Die 
worden niet allemaal automatisch doorberekend aan de klant, maar heeft wel 
prijsstijgingen tot gevolg.  
Maakt Plus in Nederland dit jaar en in de afgelopen jaren meer winst dan in 2019? Wij 
publiceren alle cijfers in ons jaarverslag. Link: Publicaties – Persinformatie Plus 
 
Welke andere partijen in de voedselketen verdienen volgens u aan de hogere prijzen? Dat is 
niet aan ons om over te speculeren alle schakels in de keten hebben te maken met de 
economische ontwikkelingen.   
Tijdens de coronacrisis was de supermarktbranche een van de sectoren die de omzet flink 
zagen stijgen en ook de winst omhoog zagen gaan. Bent u bereid om nu consumenten die 
klem komen te zitten door de stijgende prijzen tegemoet te komen met prijsverlagingen of 
prijsplafonds? En zo ja, op welke wijze? Sinds 2019 verlaagde Plus met ‘Laagblijvers’ al 
blijvend de prijzen op o.a. veel populaire groente en fruit producten. Het hele jaar door zijn 
deze producten vast laag geprijsd. Een stap die zeer gewaardeerd wordt door de klant en 
daarmee de consumptie van groente en fruit stimuleert. Sinds januari 2020 hebben we dit 
succes verder uitgebreid naar 1000 Laagblijvers in het houdbare en vers assortiment, om op 
die manier dagelijkse boodschappen voor onze klanten betaalbaar te houden. Ook hebben 
we regelmatig prijscampagnes en elke week een folder met scherpe aanbiedingen. 
  
 


