
Enige tijd geleden maakte Ton van Veen bekend met 
Jumbo de Belgische markt te willen betreden. Er wordt 
langzamerhand steeds meer bekend over die stap over de 
grens. Zo is de formule van plan om een foodmarkt te 
openen, hebben ze enorm veel winkels aangeboden 
gekregen in het land en zal Jumbo naar eigen zeggen 
vooral Jumbo blijven. Met de eerste openingen op de rol in 
2019 weten we echter nog niets zeker. Gaan de 7 
Zekerheden mee? Blijft Jumbo vasthouden aan de 
laagsteprijsgarantie en wat doet dat met marktleider 
Colruyt die ook die laagsteprijsgarantie biedt? 
Het is volgens mij een van de weinige punten die Colruyt 
en Jumbo met elkaar gemeen hebben. Want in een Colruyt 
heb je het gevoel dat je in een magazijn loopt. Terwijl 
Jumbo er juist alles aan doet om de klant te pleasen. Met 
een warme uitstraling en een uitgebreid en uitnodigend 
foodaanbod. Ik denk werkelijk dat de Belgische 
consumenten hun ogen uit gaan kijken. Het is toch veel 
fijner boodschappen doen in een goed ingerichte zaak, 
waar de vleeswaren vers gesneden worden, een uitgebreid 
aanbod buitenlandse kazen op je ligt te wachten en waar 
het licht niet uit tl-buizen komt? Ik denk dat Jumbo het 
uiteindelijk niet wint op prijs, maar wel op beleving (ook 
al haat ik dat woord). Van Jumbo naar Colruyt is te 
vergelijken met het gevoel dat je krijgt bij Ikea. Je loopt 
eerst door de mooie showrooms met gezellige 
woonkamers, romantische slaapkamers en uitnodigende 
keukens en vervolgens moet je in het kille magazijn op 
zoek naar je producten. Ik zou het als Belgische 
consument wel weten.

Kim van Dijk
Hoofdredacteur

Ikea-gevoel
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maakt Colruyt op dit moment een 
behoorlijk rendement. Zij zou het 
zich daarom kunnen veroorloven 
om haar prijzen te verlagen na de 
komst van Jumbo. Ik denk echter 
dat zij beter kan investeren in de 
verzorging en uitstraling van haar 
winkels en in haar personeel. Wat 
dat betreft zou Colruyt naar alle 
aspecten van haar formule moeten 
kijken. Het bieden van toegevoegde 
waarde levert naar mijn overtuiging 
meer klanten op dan een extra focus 
op de prijs.”

Buitelaar onderschrijft dit. “Net als 
veel andere Belgische supermarkten 
hebben de Colruyt-vestigingen inder-
daad een gedateerde uitstraling. 
Daarom lijkt Jumbo het op uitstra-
ling en winkelbeleving te winnen 
van Colruyt. Anderzijds zal de 
Veghelse formule pas succesvol zijn 
in België als zij er een ‘significant 
aantal’ winkels kan openen. Pas dan 
is Jumbo een partij van betekenis en 
kan zij het Belgische supermarkt-
landschap veranderen.” 

Kwantumkortingen 
De aantallen waarin consumen-

ten specifieke producten kopen bij 
Jumbo en Colruyt kunnen volgens 

Hemmes mede de prijs van het 
totale boodschappenmandje 
bepalen. “Colruyt hanteert, in 
tegenstelling tot Jumbo, kwantum-
kortingen die artikelen voordeliger 
kunnen maken. Bij specifieke 
wijnsoorten rekent de Belgische 
formule 20 procent korting vanaf 
zes flessen. Bij diepvriesgroenten 
onder het eigen merk én van het 
Boni-label kunnen klanten vanaf 
drie verpakkingen rekenen op 15 
procent korting. Wat Colruyt doet 
met kwantumkortingen lijkt een 
beetje op de aanpak van Nettorama. 
Laatstgenoemde formule voert deze 
kortingen echter grootschaliger door 
rond 1500 van de in totaal 6.000 
producten.”

Grote kracht
Naar de overtuiging van Buitelaar 

doet Jumbo er bij haar entree op de 
Belgische markt verstandig aan om 
vast te houden aan de formule-uit-
gangspunten, waarmee zij in 
Nederland succes heeft: de beste 
service, het grootste assortiment en 
de laagsteprijsgarantie. “Dit is de 
kracht van Jumbo en deze zal zij ook 
in België gaan inzetten. Toen Albert 
Heijn jaren geleden de eerste 

winkels opende bij onze zuiderbu-
ren, hanteerde zij dezelfde prijzen 
als in Nederland, inclusief de 

bonusaanbiedingen. Deze prijzen 
werden wel aangepast voor de 
accijnzen en btw. Colruyt is in België 

geen prijsleider, maar een prijsvol-
ger. De supermarktketen verandert 
haar prijzen op basis van de prijs-
aanpassingen bij concurrerende 
formules. Colruyt past deze lokaal 
aan op basis van de specifieke 
concurrentie in het marktgebied van 
een Colruyt-vestiging. Het is 
duidelijk dat Colruyt bij de komst 
van Jumbo in België haar prijzen zal 
moeten aanpassen, ofwel verlagen. 
De Belgische keten zal dit dan ook 
zeker gaan doen in de marktgebie-
den waar de Veghelse formule actief 
wordt. Dit zal de marges van Colruyt 
onder druk zetten. Niet alleen 
Colruyt als marktleider, maar ook de 
twee andere spelers uit de Belgische 
supermarkttop 3, Delhaize en 
Carrefour, zullen denk ik last gaan 
krijgen van Jumbo.”

Every day low pricing
Hemmes verduidelijkt welke 

prijsstrategie Jumbo volgens hem 
het beste kan toepassen op de 
Belgische markt. “Naar mijn weten 
hanteert Jumbo landelijk op dit 
moment vijf prijspakketverschillen 
in Nederland. Jumbo is een every 
day low pricing-formule, die uit 
noodzaak toch wekelijkse, vierweke-
lijkse, driemaandelijkse en halfjaar-
lijkse prijsacties voert om de 
supermarkten spannend te houden 
voor klanten. De vraag is of Jumbo 
puur met edlp in België kan starten. 
In Nederland is het actiepercentage 
rond de 20 procent. Het zou mij 
echter niet verbazen als dit percen-
tage bij onze zuiderburen eerder 
hoger dan lager ligt. Jumbo is in 
Nederland voordeliger dan AH en 
laatstgenoemde formule is in België 
al concurrerend met Colruyt. Jumbo 
zou zijn Belgische prijspakketkeuze 
daarom kunnen afstemmen op een 
combinatie van AH en Colruyt. Bij 
de start zou ik als Jumbo echter gaan 
voor één prijs in heel België. In een 
later stadium kan zij lokaal en 
regionaal gaan variëren zoals dat bij 
ons gebeurt.”

NIEUWVEEN - Colruyt maakt op dit mo-
ment een behoorlijk rendement. De for-
mule kan het zich daarom veroorloven 
om haar prijzen te verlagen na de entree 
van Jumbo op de Belgische markt. Col-
ruyt kan echter beter investeren in de 
verzorging en uitstraling van haar win-
kels en in haar personeel. Vooralsnog 
houdt zij echter vast aan de magazijnach-
tige uitstraling van haar supermarkten.

Analyse | door Bart Manders

Boodschappenmandje van twintig producten goedkoper bij Veghelse formule dan bij Colruyt

Dit is de stellige overtuiging van 
Erik Hemmes van Retail Advies. 
Levensmiddelenkrant vraagt hem en 
Edward Buitelaar, eigenaar van 

Retail Adviesbureau Nederland, om 
hun licht te laten schijnen op een 
prijsoverzicht van twintig vergelijk-
bare producten bij Jumbo en 
Colruyt. Dit overzicht werd samen-
gesteld in nauwe samenwerking met 
Thijs van der Tuin van Inprijsver-
hoogd.nl en het Belgische Gondola 
Magazine. Hemmes en Buitelaar 
gaan niet alleen in op het huidige 
prijsverschil tussen beide formules. 
Zij geven ook hun bespiegeling op 
het te verwachten prijsbeleid van 
Colruyt en Jumbo, als de Veghelse 
keten eind 2019 haar eerste Belgi-
sche supermarkten opent.

Lager prijsniveau 
Buitelaar reageert als eerste op het 

uit twintig levensmiddelen bestaan-
de boodschappenmandje. “Van de 
twintig producten uit dit mandje 
zijn er dertien goedkoper bij Jumbo 
en zeven duurder”, analyseert de 
retaildeskundige desgevraagd. “Dat 
het merendeel van de producten 
goedkoper is bij de Veghelse formule 
ligt in de lijn van mijn verwachtin-
gen. De prijzen voor levensmiddelen 
liggen overall gezien in Nederland 
namelijk op een beduidend lager 
niveau dan in België. Kanttekening 
is wel dat een deel van de prijsafwij-
kingen wordt veroorzaakt door 
verschillen in btw en accijnzen 
tussen beide landen. Het lagere 
totale prijskaartje van Jumbo 
bevestigt de resultaten van recent 
onderzoek van Nielsen, waaruit 
blijkt dat de levensmiddelenprijzen 
in België ruim 10 procent hoger 
liggen dan in Nederland.”

Even duur 
Volgens Hemmes kan op basis van 

het totale prijskaartje van het 
boodschappenmandje juist in grote 
lijnen worden geconcludeerd ‘dat 
Colruyt even duur of goedkoop is als 
Jumbo’. “Als je de prijzen van alle 
producten bij elkaar optelt, dan kost 
het mandje bij Jumbo 56,88 euro en 
bij Colruyt 57,06 euro. In totaliteit is 
Colruyt dus 18 eurocent, ofwel 0,3 
procent duurder. Opvallend is dat 

alle merkartikelen bij Jumbo 
goedkoper zijn bij Colruyt. Uitzonde-
ring hierop zijn de verzorgings- en 
reinigingsproducten Dove Bath (6,65 
euro bij Jumbo en 5,55 euro bij 
Colruyt, red.) en Cillit Bang Power 
Cleaner (2,99 bij Jumbo en 2,69 bij 
Colruyt, red). Om nog een beter 
beeld te krijgen van het huidige 
prijsverschil tussen beide formules, 
zou wat meer gekeken kunnen 
worden naar het prijskaartje van 
versproducten. Nu zijn alleen brood, 
champignons en eieren meegeno-
men. Vers is goed voor 50 procent 
van de omzet in Nederland.”

Magazijnachtige uitstraling
Qua inrichting en uitstraling van 

haar supermarkten onderscheidt 
Jumbo zich op dit moment duidelijk 
van Colruyt, zo beklemtoont 
Hemmes. “Terwijl discounters als 
Lidl en Aldi in België winkelvernieu-
wingen hebben doorgevoerd, lijkt 
Colruyt vast te houden aan de 
magazijnachtige uitstraling van haar 
vestigingen. Zij lijkt te weinig met 
de upgrading in retail mee te gaan. 
De huidige inrichting van de 
Colruyt-formule zou in Nederland 
niet aanslaan. Naar mijn weten 

‘Jumbo moet in België vasthouden aan laagsteprijsgarantie’

Terwijl discounters als Lidl en Aldi in België vernieuwingen hebben doorgevoerd, lijkt Colruyt vast te houden aan de magazijnachtige uitstraling van haar winkels.

In tegenstelling tot Jumbo hanteert Colruyt kwantumkortingen die artikelen voordeliger kunnen maken. 

Kassabonnen Jumbo en Colruyt

Colruyt
Calvé pindakaas 350 gram 2,69

Coca-Cola regular 1 liter 1,69

Pak halfvolle melk huismerk, 1 liter 1,11

Zak hondenbrokken huismerk 5 kilo 3,11

Fles rode huiswijn 2,29

Keukenrol huismerk, 4 rollen 2,28

Duyvis borrelnootjes cocktail 200 gram  1,59

Mars-mini’s 19 stuks in een zak 4,32

Huismerk eieren doosje van zes 1,79

Pizza Tradizionale Speciale Dr. Oetker 3,55

Lipton Ice Tea Green 500 ml 1,29

Nescafé Dolce Gusto caps grande 16 stuks 4,69

Bonduelle doperwten extra fijn 320 gram 1,39

Corona 4,5% 6x35,5cl. 9,89

Huismerk gepelde tomaten 0,35

Rond wit boerenbrood 1,45

Côte d’Or mignonettemelkchocolade 240 gram 3,99

Dove bath indulging cream, 750ml 5,55

Huismerk champignons middelgroot 500 gram 1,35

Cillit Bang Power Cleaner Kalk & Glans 750 ml 2,69

 € 57,06

Jumbo
Calvé pindakaas 350 gram 2,15

Coca-Cola regular 1 liter 1,57

Pak halfvolle melk huismerk 1 liter 0,79

Zak hondenbrokken huismerk 5 kilo 4,19

Fles rode huiswijn 3,99

Keukenrol huismerk, 4 rollen 1,79

Duyvis borrelnootjes cocktail 200 gram 1,85

Mars-mini’s 19 stuks in een zak 2,62

Huismerk eieren, doosje van zes 1,75

Pizza Tradizionale Speciale Dr. Oetker 2,99

Lipton Ice Tea Green 500 ml 0,95

Nescafé Dolce Gusto caps grande, 16 stuks 3,99

Bonduelle doperwten extra fijn 320 gram 1,29

Corona 4,5% 6 x 35,5 cl 9,85

Huismerk gepelde tomaten 0,69

Boeren wit brood 1,25

Côte d’Or mignonettemelkchocolade 240 gram 3,95

Dove bath indulging cream 750 ml 6,65

Huismerk champignons middelgroot 500 gram 1,58

Cillit Bang Power Cleaner Kalk & Glans 750 ml 2,99

 € 56,88
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