
Prijsniveau in  
supermarkten

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
http://economie.fgov.be

E1-432/0311-12



PRIJSNIVEAU IN SUPERMARKTEN 



 

 
2 

 

1. Inleiding 5 

1.1. Context van de studie 5 

1.2. Voorwerp van de studie 9 

1.2.1. Methodologie om prijzen te vergelijken 10 

1.2.2. Karakteristieken van de warenhuisketens 11 

1.2.3. Eventuele mededingingsbeperkingen in de grootdistributie 12 

1.2.4. Effect van de in de sector van toepassing zijnde wetgeving 13 

1.3. Uitwerking van de studie 14 

2. Methodologie inzake prijsvergelijking 16 

2.1. Het gebruik van indicatoren van koopkrachtpariteit 16 

2.2. Nielsen-databank 17 

2.2.1. Gezamenlijke producten 17 

2.2.2. Prijsindicator 19 

2.3. Nielsen-methodologie 21 

2.4. Resultaat van de Nielsen-studie 23 

2.5. Prijsverschillen tussen supermarktketens in België 24 

3. Kosten en karakteristieken van de supermarktketens 28 

3.1. Beschrijving van de sector van de grootdistributie 28 

3.1.1. Grootte en type van de supermarktketens 28 

3.1.2. Aantal supermarkten en omzetcijfer per m² 30 

3.1.3. Nieuwe handelsvestigingen 36 

3.2. Verschil in kosten 37 

3.2.1. Bruto marge en netto marge 37 

3.2.2. Personeelskost 45 

3.2.3. Aankoopkosten 56 

4. Mededingingsaspecten in de Belgische voedingsdistributie 58 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 
3 

4.1. Conceptueel kader 58 

4.1.1. Horizontale aspecten van mededinging 59 

4.1.2. Mededingingsbeperkingen in de grootdistributie 61 

4.2. Structuur van de voedingsdistributiemarkten in België 63 

4.2.1. Marktaandelen van de supermarktketens 65 

4.2.2. Consumentengedrag 71 

4.3. Structuur van de voedingsdistributiemarkten in het buitenland 77 

4.3.1. Voedingsdistributie in Nederland 77 

4.3.2. Marktstructuur in verschillende landen van de eurozone 78 

4.4. Effect van lokale concentratie op het prijspeil 79 

4.5. Distributeurmerken 81 

4.5.1. Toename van distributeurmerken 81 

4.5.2. Prijzen van DM-producten 84 

4.5.3. Huismerken en eersteprijsproducten 86 

4.5.4. Mededingingsaspecten 88 

5. Uitwerkingen van de voornaamste reglementeringen van kracht in de sector 93 

5.1. Wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen 93 

5.1.1. Effect van de reglementaire toetredingsbelemmeringen op de prijzen 94 

5.1.2. Andere uitwerkingen van de reglementaire toetredingsbelemmeringen 97 

5.1.3. Historiek van de wetgeving van kracht in België 98 

5.1.4. Uitwerking van de wetgeving van kracht op de prijzen 99 

5.2. Verbod op verkoop met verlies 100 

5.2.1. Belgische wet op verkoop met verlies 101 

5.2.2. Overeenstemming van de wet op verkoop met verlies met richtlijn 2005/29/EG
 102 

5.2.3. Doeleinde van de wet op verkoop met verlies 104 

5.2.4. Effect van het verbod om met verlies te verkopen op de prijzen 105 



 

 
4 

5.2.5. Verbod op verkoop met verlies: quo vadis? 108 

5.3. Reglementeringen van de openingsuren 109 

5.4. Sociale wetgeving 110 

5.5. Toe- of uittredingsbelemmeringen? 113 

6. Conclusie 116 

6.1. Conclusie van de studie 116 

6.1.1. Prijsverschillen 116 

6.1.2. Factoren die de prijsverschillen tussen België en Nederland gedeeltelijk verklaren
 116 

6.1.3. Verschillen binnen België zijn groter dan de gemiddelde verschillen tussen België en 
Nederland 118 

6.1.4. Er zijn ook aanzienlijke verschillen tussen de kostprijzen van A-, B- en C-merken en 
deze verschillen zijn in België groter dan in Nederland 119 

6.1.5. De specifieke dynamiek van de Belgische markt als bijkomende verklaring voor de 
prijsverschillen 119 

6.1.6. De internationale productdifferentiatie van A-merkproducten voldoet niet noodzakelijk 
aan de verwachtingen van de consumenten 120 

6.1.7. De bescherming van de koopkracht 121 

6.2. Aanbevolen acties 121 

6.3. Conclusie in tien punten 124 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 
5 

 

1. Inleiding 

1.1. Context van de studie 

Het jaarrapport 2010 van het Prijsobservatorium1 geeft aan dat in vergelijking met de 

buurlanden, in België niet alleen de inflatie hoger is, maar ook het prijsniveau. 

Grafiek 1.1 : Indexcijfer van de consumptieprijzen in België en in de buurlanden  

 

Bron : Eurostat, Geharmoniseerd Indexcijfer van de Consumptieprijzen (GICP) 

 

Zoals grafiek 1.1 illustreert, zijn de prijzen in België sinds 2005 meer gestegen dan de 

prijzen in de eurozone. Dit verschil in prijsverhoging merkt men des te beter als de prijs-

index van België wordt vergeleken met die van de belangrijkste buurlanden en handels-

partners van België, met name Nederland. Het verslag van het Prijsobservatorium beves-

                                                 
1 Instituut voor de Nationale Rekeningen (2011), ‘Analyse van de prijzen, Jaarverslag 2010’ / Institut pour les 
comptes nationaux (2011), ‘Analyse des prix. Rapport annuel 2010,’ FOD/SPF Economie, 2011.  
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tigt een tendens die reeds zichtbaar was vanaf 2008. België had immers een sterke 

prijstoename gekend als gevolg van de prijsstijging van de aardolieproducten. 

Grafiek 1.2 toont daarentegen aan dat, indien men abstractie maakt van de evolutie van 

de prijzen voor energie en voeding, de inflatie niet zo hoog is in België. Deze lijkt meer 

samen te hangen met het koersverloop van de grondstoffenprijzen. In het Jaarrapport 

van de Nationale Bank van België2 van 2010 wordt gesteld dat de correlatie tussen het 

indexcijfer van de consumptieprijzen en de evolutie van de energieprijs zich nader ver-

klaart middels drie factoren: 

- een hoger consumptieniveau van energie in België, veroorzaakt door de omvang van 

de woningen, hun lage isolatiegraad en het intensiever gebruik van de wagens, 

- een vrij laag niveau van de accijnzen en 

- de weerslag van de grondstofkoersen in de consumptieprijs. 

                                                 
2 National Bank of Belgium (2011), ‘Report 2010 - Economic and financial developments.’ 
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Grafiek 1.2 : Effect van energie en voeding op de i nflatie in België en in de eurozo-

ne  

 

Bron : Nationale Bank van België 

De Nationale Bank van België noteert ook dat de prijzen voor voeding een rol hebben 

gespeeld in de verhoging van de inflatie, maar in een mindere mate. De prijzen voor niet-

verwerkte voedingsproducten zijn in het begin van 2010 gestegen als gevolg van slechte 

weersomstandigheden, terwijl de verwerkte voedingsproducten pas later op het jaar 

duurder werden. 

Uit het rapport van het Prijsobservatorium3 blijkt dat wat de verwerkte voedingsproducten 

betreft de beschikbare informatie aantoont dat het prijsniveau hoger is in België: de con-

sumptieprijzen van voeding en alcoholhoudende dranken waren in België 15% hoger dan 

het Europese gemiddelde, terwijl voor Nederland deze prijzen rond het Europese gemid-

delde lagen. Het verschil tussen België, Frankrijk en Duitsland was echter niet zo groot 

                                                 
3 Instituut voor de Nationale Rekeningen (2011), ‘Analyse van de prijzen, Jaarverslag 2010’ / Institut pour les 
comptes nationaux (2011), ‘Analyse des prix. Rapport annuel 2010,’ FOD/SPF Economie, 2011.  
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(alhoewel de prijzen lichtjes hoger waren in België). Tussen 2010 en 2011 was er geen 

grote wijziging in de onderlinge posities van België, Nederland, Duitsland en Frankrijk.4 

Aan de andere kant vermeldt het rapport dat “prijsverhogingen voor A-merken5 over het 

algemeen “verworven” lijken, terwijl de prijzen voor “premier prix”-producten regelmatiger 

evolueren (maar minder vaak en minder sterk veranderen). De prijsbepaling in dit markt-

segment lijkt dus meer concurrentieel te zijn dan in het segment van de A-merken, waarin 

productdifferentiatie het duidelijk mogelijk maakt een zekere marktmacht te verwerven.”6 

De publicatie van het Jaarrapport van het Prijsobservatorium, dat bevestigt dat het niveau 

van de prijzen en van de inflatie hoger is in België, heeft een levendig politiek debat doen 

ontstaan in het land. Het jaarrapport haalt ook andere rapporten aan waarvan de conclu-

sies het accent leggen op de inflatie en op het progressieve verlies aan competitiviteit 

van België in vergelijking met zijn belangrijkste handelspartners. 

Het hoge niveau van de overheidsschuld in België vereist speciale aandacht als men de 

evolutie van de competitiviteit van het land bestudeert. Daarom heeft de koppeling tussen 

een hogere inflatie dan die van de belangrijkste handelspartners en een automatische 

loonindexering aanleiding gegeven tot intense debatten, eerst in de centrale banken en 

vervolgens tussen de sociale partners en in politieke middens. Zo, 

- onderstreept het Jaarrapport van de Nationale Bank van België7 dat de verhoging van 

de prijzen op middellange termijn een prijsverhoging met zich meebrengt van de goe-

deren en diensten die aan internationale concurrentie worden blootgesteld. Via de in-

dexmechanismen drukt de verhoging van de prijzen inderdaad op de lonen en brengt 

zij aldus schade toe aan de competitiviteit van de exportbedrijven, indien dit niet ge-

paard gaat met soortgelijke verhoging van de arbeidsproductiviteit. De Nationale Bank 

beschouwt dus de inflatie en de automatische indexatie van de lonen als de oorzaken 

van de snellere verhoging van de eenheidskosten in België sinds 1996: in vergelijking 

                                                 
4 Eurostat (2011), ‘Statistics in focus,’ 28/2011. 
5 Over het algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen A-merken (nationale merken die in de meeste 
supermarktketens worden verkocht), producten van nogal goede kwaliteit die onder het distributeurmerk worden 
verkocht en eersteprijsproducten die onder het distributeurmerk worden verkocht en die bedoeld zijn om een refe-
rentie te bieden voor de laagste prijs in de categorie. Zie deel 4.5.3. 

6 Zie ook Cornille, D. en J. Langohr (2011), ‘De distributiesector en zijn impact op de prijzen in de eurozone,’ 
NBB, Economisch Tijdschrift, December, en de Europese Commissie(2011), ‘Outcomes of the High-Level 
Group on the Competitiveness of the Agro-Food Industry Proposals to increase the efficiency and competi-
tiveness of the EU food supply chain,’ Commission staff working document. 
7 National Bank of Belgium (2011), ‘Report 2010 - Economic and financial developments.’ 
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met onze drie belangrijkste buurlanden heeft de differentiële verhoging van de uur-

loonkosten sinds 1996 11,2 % bereikt. 

- hebben de vakbonden en vertegenwoordigers van de werkgevers binnen de Centrale 

Raad voor het Bedrijfsleven geen akkoord kunnen bereiken over een verhoging van 

de lonen die beduidend groter zou zijn dan de indexatie. Als de prijsverhogingen min-

der uitgesproken waren geweest, zou het gemakkelijker zijn geweest om een akkoord 

te bereiken over een grotere stijging van de reële lonen. 

- kwam het onderwerp van de automatische indexatie van de lonen in België op de 

agenda te staan van de discussies omtrent de toekomst van de eurozone. Terwijl de 

vakbonden en de Belgische politieke vertegenwoordigers de mening toegedaan zijn 

dat de automatische indexatie van de lonen de competitiviteit van België tijdens het 

voorbije decennium niet noemenswaardig heeft beïnvloed, denken verschillende leden 

van de Europese Raad daarentegen dat de automatische indexatie van de lonen uit-

gesloten moet worden, en dit om divergenties in de economische ontwikkeling in de 

eurozone te vermijden. 

De bevestiging van verhoging van de prijzen en dat deze verhoging verschilt van die bij 

de belangrijkste handelspartners heeft dus het politieke debat over een geschikte manier 

om de inflatie te bestrijden, nieuw leven ingeblazen. 

1.2. Voorwerp van de studie 

Eind maart 2011 heeft Minister Van Quickenborne aan de Algemene Directie Mededin-

ging gevraagd een studie uit te voeren om de oorzaken van de prijsverschillen tussen de 

landen te identificeren en waar nodig acties voor te stellen om deze prijsverschillen te 

verminderen. Om het onderwerp verder af te bakenen, werd beslist zich toe te spitsen op: 

- het verschil in prijsniveau: de studie concentreert zich eerder op het verschil in 

prijsniveau dan op de verschillen inzake inflatie, in de zin dat de mededingingsautori-

teit (door zijn effect op de mededingingsgraad in de markt) meer invloed heeft op het 

prijsniveau dan op de evolutie van de prijzen; 8 

                                                 
8 Steenbergen, J. en A. Walckiers (2011), ‘Competition and Price regulation of services in Belgium,’ Reflets et Per-
spectives de la vie économique, Tome L(3): 53-72. 
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- het verschil tussen België en Nederland: de prijzen van de verwerkte voedingspro-

ducten zijn in België hoger dan bij onze belangrijkste handelspartners, maar met Ne-

derland is het verschil het meest uitgesproken; 

- de verwerkte voedingsproducten: de diensten van het Prijsobservatorium stellen 

dat het prijsniveau van de verwerkte voedingsproducten het hoogste is in vergelijking 

met de buurlanden en dat deze prijzen sterk stijgen. 

- producten die verkocht worden in grootwarenhuizen: om te vermijden dat de stu-

die moet worden uitgebreid naar gespecialiseerde winkels en buurtwinkels, die 

slechts een relatief beperkt deel van de verkoop van verwerkte voedingsproducten 

vertegenwoordigen, richt de studie zich op de producten verkocht in de grootwaren-

huizen. 

 

De Algemene Directie Mededinging heeft in samenspraak met de Minister beslist om de 

opdracht vorm te geven aan de hand van de volgende vier pijlers: 

1. ontwikkelen van een methodologie voor internationale prijsvergelijkingen;  

2. nagaan of de karakteristieken van de supermarktketens verschillen naargelang het 

land en de eventuele directe en indirecte verschillen evalueren; 

3. onderzoeken of er eventuele mededingingsbeperkingen zijn in de sector van de 

grootdistributie; 

4. bestuderen van de effecten van de belangrijkste regelgeving die van toepassing is 

in de distributiesector op de graad van mededinging in de markt.  

1.2.1. Methodologie om prijzen te vergelijken 

Het vergelijken van internationale prijzen is een moeilijke oefening.9 Er werd dan ook een 

inspanning geleverd om na te gaan of de internationale vergelijkingen inderdaad prijsver-

schillen weergeven voor soortgelijke producten. In de mate dat de door het Prijsobserva-

torium gebruikte gegevens van Eurostat in het algemeen worden gebruikt om het bruto 

nationaal product (BNP) in koopkrachtpariteit te vergelijken, moet de samenstelling van 

de productenkorf (waarvan de prijs wordt opgenomen in de indicatoren) vergelijkbaar zijn 

tussen de landen, maar ook representatief zijn voor de consumptie. Net zoals de con-

sumptie van verwerkte voedingsproducten verschilt van land tot land, zijn zowel de sa-

                                                 
9 In haar sectorstudie van de grootdistributie twijfelt de Britse Competition Commission aan de waarde van interna-
tionale vergelijkingen gezien de methodologische ramingen die zij bevatten. Competition Commission (2008), “The 
supply of groceries in the UK market investigation” 
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menstelling van de korf als de weging van de producten in de korf verschillend van land 

tot land. Deze pijler zal er in bestaan om het prijsverschil tussen Nederland en België 

vast te stellen voor een groot aantal identieke goederen, zelfs al die niet representatief 

zijn in het consumptiepatroon van deze landen. 

1.2.2.  Karakteristieken van de warenhuisketens 

Met betrekking tot identieke producten zouden de verschillen in kostenstructuur kunnen 

verklaard worden door mogelijke verschillen in de verkoopprijs van de detailhandel tus-

sen België en Nederland. De marge die de supermarkten nemen op de producten die ze 

verkopen dient immers om hun kosten te dekken, kosten die kunnen verschillen van land 

tot land: 

- verschil in kostenstructuur : de door de supermarkten gedragen kosten kunnen ver-

schillen naargelang hun structuur, in het bijzonder als de vereisten van de geldende 

regelgevingen verschillend zijn, of als de grootwarenhuizen niet dezelfde diensten 

aanbieden. 

- verschil in eenheidskost : de eenheidskosten (van arbeid, van gebouwen of van 

transport) die door de supermarkten worden gedragen, kunnen eveneens verschillen. 

 

Het eerste deel van deze pijler is erop gericht om de karakteristieken van de door de su-

permarkten aangeboden diensten te vergelijken in België en in Nederland en om hun di-

recte en indirecte effecten op de prijs van de verkochte producten in te schatten : 

- directe effecten : hier dient men na te gaan of er een gevoelig verschil bestaat naar-

gelang het aantal inplantingen van supermarkten, hun gemiddelde oppervlakte, de di-

versiteit van de aangeboden artikelen en het marktaandeel van de soft en hard dis-

countketens (die diensten aanbieden van mindere kwaliteit). Bijvoorbeeld, als het aan-

tal verkochte artikelen, gemiddeld genomen, groter is in de Belgische supermarkten, 

dan zal het erop aan komen om de gevolgen op de verkoopprijs te onderzoeken. 

- indirecte effecten : als de mededinging tussen de ketens zich meer afspeelt op het 

vlak van de kwaliteit van de aangeboden diensten (nabijheid, diversiteit van het aan-

bod) dan op het vlak van de prijs, dan zullen de markt en de consumenten bijgevolg 

ketens verkiezen die kwaliteitsdiensten aanbieden tegen een prijsverhoging.  

 

Het is aldus nuttig om na te gaan of deze verschillen hoofdzakelijk te wijten zijn aan de 

vraag of aan het aanbod (deze verklarende factoren sluiten mekaar niet uit): 
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- verschillen veroorzaakt door de vraag : de hard discount is bij wijze van voorbeeld 

minder ontwikkeld in België dan in Duitsland. Het is mogelijk dat het aanbod van de 

hard discounters minder overeenstemt met de verwachtingen van de Belgische con-

sumenten dan met die van de Duitse consumenten. De Belgische consumenten zijn 

misschien van mening dat het aanbod van de hard discounters te beperkt is, dat de 

presentatie van de producten niet toereikend is of zij zijn gehecht aan nationale mer-

ken die ze niet terugvinden in de winkels van de hard discounters.  

In deze gevallen zullen de Belgische consumenten bereid zijn een hogere prijs te be-

talen. Dat neemt niet weg dat met een hogere prijs een hogere kwaliteit gepaard gaat; 

- verschillen veroorzaakt door het aanbod : Als we ons voorbeeld hernemen, kunnen 

de hard discountketens hinder ondervinden om zich in België te vestigen wegens stra-

tegische of reglementaire redenen. Als dit het geval is kunnen de openbare autoritei-

ten ingrijpen om de van toepassing zijnde marktvoorwaarden direct of indirect te ver-

beteren. 

 

Een ander aspect welke binnen de eerste pijler uitgewerkt zal worden betreft de prijsver-

schillen in België. De consumenten betalen in België, net zoals in Nederland verschillen-

de prijzen voor producten van dezelfde categorie en dit niet enkel in functie van het wa-

renhuis waar ze hun inkopen doen, maar ook in functie van het product dat ze kiezen 

(nationaal merk, distributeurmerk, eersteprijsproducten). Wij zullen dus onderzoeken of 

deze prijsverschillen een onderliggend kwaliteitsverschil weerspiegelen en of zij hoofdza-

kelijk worden veroorzaakt door de voorkeuren van de consumenten of door de verkoop-

strategieën van de grote ketens. 

1.2.3. Eventuele mededingingsbeperkingen in de grootdistributie  

De sector van de grootdistributie is relatief geconcentreerd. Er zijn drie belangrijke spe-

lers (tussen 20 en 30% marktaandeel) en twee andere significante actoren. De karakte-

ristieken van de supermarkten maken een nationale coördinatie van de prijzen relatief 

ingewikkeld. De ketens richten zich inderdaad tot een licht verschillend doelpubliek, heb-

ben verschillende aanbiedingen en voorwaarden, moeten verschillende kostenstructuren 

dragen en verkopen duizenden producten waarvan de prijzen dagelijks variëren. 

De Belgische mededingingsautoriteit (en andere Europese autoriteiten) onderzoekt hierbij 

met de hulp van de leveranciers de overeenkomsten tussen ondernemingen (of de uit-
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wisseling van informatie die kan bijdragen tot een coördinatie van de strategieën) die be-

trekking hebben op een beperkt aantal producten. 

 

Overigens zal deze pijler twee andere onderwerpen aanhalen die regelmatig aan bod 

komen bij de mededingingsautoriteiten: 

- de distributeurmerken : de distributeurmerken hebben hun marktaandeel doorheen 

de tijd gradueel zien stijgen, met gevoelige verschillen tussen de landen, tussen de 

warenhuizen binnen één land en tussen de categorieën van producten. Als de distribu-

teurmerken voor de consumenten (in het algemeen minder dure) alternatieven aan-

bieden voor de nationale merken, dan versterkt hun groei de positie van de warenhui-

zen tegenover hun leveranciers. Deze evolutie van de relatieve positie van de distribu-

teurs kan voordelig zijn voor de consumenten, in die mate dat eventuele prijsvermin-

deringen hen ten goede komen. Het kan echter ook negatief werken als de grootdistri-

butie als een flessenhals werkt in de waardeketen waardoor de marges van de leve-

ranciers en hun investeringsmogelijkheden in onderzoek en ontwikkeling verminderen, 

en daarbij hun eigen marges vergroten. 

- de lokale concurrentie : de consumenten leggen geen grote afstanden af om naar de 

supermarkt te gaan. Hieruit volgt dat zij eigenlijk een beperktere keuze hebben dan 

wat de marktaandelen op nationaal niveau suggereren. In de mate dat sommige wa-

renhuizen hun prijzen aanpassen aan de lokale concurrentie, is het redelijk om zich de 

vraag te stellen of deze concurrentie voldoende is om consumenten ten volle van te la-

ten genieten. 

1.2.4. Effect van de in de sector van toepassing zijnde wetgeving 

De laatste pijler zal onderzoeken in welke mate de in de sector van toepassing zijnde 

wetgeving een direct of een indirect effect heeft op de prijzen (bijvoorbeeld door een be-

perking van de mededinging). De belangrijkste regelgevingen waarop wij ons toespitsten, 

werden bepaald in samenspraak met Minister Van Quickenborne en met verschillende 

actoren uit de sector, zijnde 

- de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen (van 1975), zoals gewijzigd 

in 1994, 2004 en 2009. 

- de wet op de handelspraktijken (van 1975) zoals gewijzigd in 2009.  

- verschillende sociale wetten, waaronder 
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o de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 

comités (1968, met inbegrip van de diverse wijzigingen) en 

o de reglementeringen van de openingsuren en –dagen (1960, 1973, met 

inbegrip van de diverse wijzigingen 

1.3. Uitwerking van de studie 

Om deze studie te realiseren, heeft de Mededingingsautoriteit cijfermateriaal verzameld 

om te vermijden dat de besluiten van de studie zich te veel zouden steunen op niet ge-

fundeerde meningen van belangengroepen. 

Om dit te bewerkstelligen, heeft de Algemene Directie Mededinging gebruik kunnen ma-

ken van belangrijke middelen binnen de andere Algemene Directies van de FOD Econo-

mie: 

- de dienst Monitoring van de Sectoren en van de Markt (het team van het Prijsobserva-

torium) van de Algemene Directie Economisch Potentieel. Dit team, waarvan het jaar-

rapport aan de grondslag lag van deze studie, heeft zeer actief bijgedragen aan de 

kwantitatieve aspecten van de studie, waaronder de internationale vergelijking van de 

prijzen en het effect van de mededinging op het prijsniveau in de supermarkten; 

- de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, meer bepaald de thema-

tische afdeling « Economie » heeft actief samengewerkt om de moeilijkheden inzake 

de internationale vergelijking van de prijzen te ontwarren; 

- de afdeling « Diensten » van de Algemene Directie Economisch Potentieel verant-

woordelijk voor de publicatie van de jaarlijkse Handelsatlas heeft een belangrijke bij-

drage geleverd om het universum van de grootdistributie in België te beschrijven, zo-

wel vanuit het standpunt van de actoren, hun geografische en economische positione-

ring als vanuit de evolutie van de van toepassing zijnde wetgeving (bijvoorbeeld de 

omzetting van de Dienstenrichtlijn); 

- De afdeling « Planologie » en het « Secretariaat van het Nationaal Socio-economisch 

Comité voor de Distributie » van de Algemene Directie KMO-beleid hebben de evolutie 

van de inwerkingtreding van de wet betreffende de handelsvestigingen gespecifieerd 

doorheen de opeenvolgende wetgevende hervormingen; 

- de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, in het bijzonder de af-

deling « Consumenten en Ondernemingen », is een grote hulp geweest bij de interpre-
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tatie van de van toepassing zijnde wetgeving in de sector van de grootdistributie, meer 

bepaald aan de hand de evolutie van de jurisprudentie met betrekking tot de wet be-

treffende de marktpraktijken. 

De Autoriteit heeft daarenboven contacten gehad met specialisten van de sector van de 

grootdistributie binnen verschillende nationale en internationale autoriteiten. Meer be-

paald : 

- de studieafdeling van de Nationale Bank van België; 

- de afdeling Sectorale en Intersectorale Analyses van het Planbureau; 

- het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, waarvan hun bijdrage 

bijzonder waardevol was voor wat betreft de vragen omtrent de competitiviteit en voor 

het raadplegen van de verschillende paritaire comités; 

- de Chief Economist van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en zijn team; 

- de eenheid die instaat voor de prijzen bij Eurostat; 

- de Directie die instaat voor de basisindustrieën, de verwerkende sector en de land-

bouw bij Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie; 

- de eenheid die belast is met vraagstukken in verband met koopkrachtpariteit bij het 

centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 

 

Tenslotte heeft de Algemene Directie Mededinging vergaderingen georganiseerd met 

verschillende actoren van op het terrein, waaronder: 

- vertegenwoordigers van de grootdistributie: Comeos, Aldi, Colruyt, Delhaize en Lidl; 

- vertegenwoordigers van consumentenorganisaties: Test-Aankoop en OIVO; 

- verschillende leveranciers; 

- Academici en consultants; 

- De heren Jean-Jacques Vandenheede (Nielsen), Chris Opdebeeck (Marketing Map), 

Jean-Marc Lambotte (LEPUR - CPDT Université de Liège) en Professor Gino Van Os-

sel (Vlerick Leuven Gent Management School). 
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2. Methodologie inzake prijsvergelijking  

2.1. Het gebruik van indicatoren van koopkrachtpariteit 

Het jaarrapport van het Prijsobservatorium10 wijst erop dat de inflatie en het prijsniveau 

hoger zijn in België dan in de buurlanden. De beschikbare informatie over de verwerkte 

voedingsmiddelen toont aan dat de consumptieprijzen voor voeding en alcoholhoudende 

dranken in België 15% hoger lagen dan het Europese gemiddelde, terwijl in Nederland 

deze prijzen zich rond het Europese gemiddelde bevonden. Er was daarentegen geen 

dergelijk belangrijk verschil tussen België, Frankrijk en Duitsland (alhoewel de prijzen iet-

wat hoger waren in België). Tussen 2010 en 2011 was er in de onderlinge positie van 

België, Nederland, Duitsland en Frankrijk geen grote evolutie. 11 

De beschikbare statistieken met betrekking tot het niveau van de relatieve prijzen zijn op-

gemaakt in het kader van de analyse van de koopkrachtpariteiten. Om de drie jaar orga-

niseren de nationale instellingen van de statistiek enquêtes om een set van indicatoren te 

definiëren, die vervolgens op internationaal niveau gecoördineerd worden in samenwer-

king met Eurostat en de OESE.  

We maken de bedenking dat de koopkrachtpariteit index werd ontwikkeld om vragen te 

beantwoorden die van natuur verschillend zijn van de vraag die wij in deze studie behan-

delen. Zoals het rapport van het Prijsobservatorium vermeldt, “gaat het altijd om catego-

rieën van producten waarvan de samenstelling niet noodzakelijk homogeen is”. Het ge-

bruik van statistieken van koopkrachtpariteit om de prijsverschillen tussen twee landen te 

analyseren, kunnen twee problemen opleveren. 

Het eerste probleem betreft de selectie van de categorieën van producten moet die voor 

twee specifieke objectieven moeten vervullen: zijnde de representativiteit van de con-

sumptie door gezinnen en de vergelijking tussen de landen. De discussies binnen Euro-

stat tonen aan dat deze twee doelstellingen niet noodzakelijk compatibel met elkaar zijn. 

Eurostat illustreert dit met het voorbeeld van een televisietoestel. Als het model (dat ver-

                                                 
10 Instituut voor de Nationale Rekeningen (2011), ‘Analyse van de prijzen, Jaarverslag 2010’ / Institut pour les 
comptes nationaux (2011), ‘Analyse des prix. Rapport annuel 2010,’ FOD/SPF Economie, 2011.  

11 Eurostat (2011), ‘Statistics in focus,’ 28/2011. 
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kocht wordt in beide landen) en de garantievoorwaarden zeer precies zijn omschreven, 

zal het model perfect vergelijkbaar zijn, maar weinig representatief voor het model dat 

(gemiddeld) gekocht wordt door de consumenten. 

In het kader van onze analyse wensen we echter de omvang van de prijsverschillen tus-

sen landen vast te stellen. Wij willen dus zeker zijn dat de vergeleken producten identiek 

zijn (zelfs indien de goederen niet echt representatief zijn voor wat wordt verbruikt). Idea-

liter wensen we dan ook dat elk product opgenomen in de indicator niet alleen van het-

zelfde merk en hetzelfde type zou zijn, maar ook verkocht wordt in dezelfde hoeveelhe-

den.  

Dit eerste probleem is zonder twijfel nog belangrijker wanneer de consumptiekorf sterk 

verschilt naar gelang van de nationale gewoonten, zoals dat het geval is voor verwerkte 

voedingsmiddelen. 

Het tweede probleem betreft de weging die wordt toegepast op de prijs van een product. 

Het aandeel van een product in de indicator is afhankelijk van de consumptie van dit pro-

duct. Zo zullen melkprijzen meer gewicht hebben in een land waar de consumptie van 

melk belangrijk is. Hieruit volgt dat de wegingen toegepast op de prijzen niet identiek zijn 

in alle landen. 

Na het uitschrijven van een openbare aanbesteding heeft de FOD Economie aan het be-

drijf Nielsen een studieopdracht toegekend met als doel de prijzen te vergelijken van 

identieke producten die zowel in supermarkten in Nederland als in België verkocht wor-

den. Er werd nadien besloten om de analyse uit te breiden naar zowel een prijsvergelij-

king van identieke producten die worden verkocht in Frankrijk en België en als een prijs-

vergelijking van identieke producten die worden verkocht in Duitsland en België. 

2.2. Nielsen-databank  

Het contract tussen de Federale Overheidsdienst Economie en het bedrijf Nielsen had 

betrekking op de uitvoering van een studie om de producten te identificeren die België 

deelt met zijn buurlanden en een database met de prijzen en de verkochte volumes van 

deze producten samen te stellen..  

2.2.1. Gezamenlijke producten  

Om de prijs van identieke goederen die in supermarkten in België en in het buitenland 

worden verkocht te kunnen identificeren, heeft Nielsen de barcode EAN (European Arti-
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cle Numbering) gebruikt. Deze unieke codes worden vaak gebruikt als referentie om te 

zoeken naar informatie over producten die zich in databases bevinden. EAN-codes be-

staan uit vier delen en geven informatie over de nationale identificatie van de producent, 

het ondernemingsnummer, het artikelnummer en een controlecijfer. 

Nielsen heeft een database samengesteld die enkel de gemeenschappelijke producten 

bevat, ter verduidelijking hiermee bedoelt men de producten die tegelijkertijd worden ver-

kocht in België en ten minste in één van de drie buurlanden: Duitsland, Frankrijk of Ne-

derland. Omdat het de bedoeling was om alleen de prijs van identieke producten te ver-

gelijken, kan men verwachten dat de database niet representatief is voor het gemiddeld 

verbruik. Dat neemt niet weg dat de studie van Nielsen gebaseerd is op de prijs van 

37.628 verkochte producten in België op een totaal van 225.000 producten (in de data-

base van Nielsen). De prijsvergelijkingen van Nielsen hebben dus betrekking op de prij-

zen van 16,7% van de verkochte goederen in België. 

Daarnaast omvatten de gedeelde producten een breed scala aan grootconsumptiepro-

ducten. In onderstaande tabel 2.1 staan de goederen per categorie. 

 Tabel 2.1 : Aantal vergeleken producten per catego rie 

 
 

Bron : Nielsen (2011) 

 

De database bevat alleen de verkochte goederen in supermarkten die als volgt worden 

gedefinieerd: 

- Het Nielsen Food Universe bestaat uit supermarktketens waarvan de oppervlakte groter 

is dan 400 vierkante meter en waarvan de verkoop van 'voeding' ten minste 40% van de 

 BE totaal NL FR DE 
Personal care – grooming & hygiene 8260 6573 2798 1142 

Food - ambient 6488 2145 4175 1279 

Beverages – alcoholic 5756 1073 4623 1191 

Confectionary and sweet biscuits 3874 2020 1747 1277 

Food - perishable 3784 873 2951 542 

Cosmetics and fragrances 2528 2173 473 385 

Homecare 2040 1276 868 206 

Beverages – non alcoholic 1821 923 968 274 

Food – frozen 1210 535 704 261 

Pet food 1075 458 660 400 

Baby food specialised 296 205 109 - 

Pets & pet care 128 26 104 24 

Total 37628 18287 20181 6981 
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omzet uitmaakt, exclusief de hard discount ketens (Aldi en Lidl), winkels die deel uitma-

ken van een brandstofpomp en winkels die meer dan 50% van de omzet halen uit de ver-

koop van vlees. 

- Nielsen Drug Universe, bestaande in België uit Makro (Metro AG), Di (Delhaize 

Groep), Hema en Kruidvat (AS Watson). 

Een belangrijke vaststelling is dat de nationale merken waarschijnlijk oververtegenwoor-

digd zijn in de database ten koste van de distributeurmerken. Inderdaad, weinig produc-

ten met private label worden gedeeld tussen België en zijn buurlanden omwille van de 

volgende redenen: 

- de producten die worden verkocht onder private label kunnen maar identiek zijn wan-

neer de distributeur actief is in België en in één of meerdere van de andere buurlanden. 

Twee van de drie grote operatoren (Delhaize en Colruyt) zijn echter nauwelijks aanwezig 

bij onze buren; 

- de andere operatoren (vooral Carrefour, Aldi en Lidl) hebben de neiging om specifieke 

producten voor de Belgische markt te ontwikkelen: bijvoorbeeld, de meerderheid van de 

producten verkocht door Aldi worden lokaal gekocht terwijl de rest wordt gekocht door de 

moedermaatschappij.  

Nochtans bevat de database 2.837 producten die worden verkocht onder een distribu-

teurmerk. 

2.2.2. Prijsindicator 

De prijsindicator voor elk van de producten die opgenomen zijn in de database is het ge-

wogen gemiddelde van de verkoopprijs aan de consument in het land voor 2010. Om dit 

gewogen gemiddelde te verkrijgen, wordt de totale omzet (van elk product) gedeeld door 

het aantal in het land verkochte artikels. Het gewogen gemiddelde heeft betrekking op 

het geheel van de supermarktketens die in de database zijn opgenomen. De diverse be-

lastingen en accijnzen zijn inbegrepen, evenals een deel van de promoties die de con-

sument ten goede komen. 

De prijsvariabele omvat de diverse belastingen over de toegevoegde waarde, milieuhef-

fingen of accijnzen die betrekking hebben op de verkochte goederen. Hierbij moet wor-

den opgemerkt dat de belastinggrondslag en het niveau van deze belastingen kunnen 

verschillen van het ene land tot het andere. 
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Bijvoorbeeld, de belastbare basis van milieuheffingen verschilt aanzienlijk van land tot 

land. In België zijn alle drankverpakkingen (glazen flessen, flessen van polyethyleenteref-

talaat (PET), blikjes) onderworpen aan een verpakkingsbelasting. Een dergelijke bijdrage 

bestaat niet in deze vorm bij onze buren. Ook het niveau van BTW en accijnzen is niet 

noodzakelijk identiek. 

Er kan niet worden uitgesloten dat de prijsverschillen voor een deel het verschil in de 

hoogte van de belasting van het product weerspiegelen. Omdat de database echter een 

breed scala van producten omvat, zijn de resultaten weinig gevoelig voor de accijnzen, 

waarvan de belastbare basis beperkt is tot een beperkt aantal producten. 

Sommige heffingen hebben echter betrekking op een veel bredere belastinggrondslag en 

hebben dus een grotere economische impact. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de belas-

ting over de toegevoegde waarde, waarvan het standaardbedrag hoger is in België (21%) 

dan in Duitsland (19%), in Frankrijk (19,6%) en in Nederland (19%). 

Maar het verlaagde tarief (7% in Duitsland, 6% in België en Nederland en 5,5% in Frank-

rijk) geldt voor een aanzienlijk deel van de producten die in de database werden opge-

nomen. Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde bevat met name in bijlage III een lijst van producten die in 

aanmerking kunnen komen voor de verlaagde tarieven. Deze lijst vermeldt "Levensmid-

delen (met inbegrip van dranken, maar met uitsluiting van alcoholhoudende dranken) 

voor menselijke en dierlijke consumptie, levende dieren, zaaigoed, planten en ingrediën-

ten die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen, alsme-

de producten die gewoonlijk bestemd zijn ter aanvulling of vervanging van levensmidde-

len ". Deze producten vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de database. 

Hoewel het moeilijk is om nauwkeurig het effect van de fiscale verschillen te evalueren, 

blijkt uit de discussies die we hadden met verschillende gesprekspartners dat deze fisca-

le verschillen een prijsverschil van meer dan twee procent niet zouden kunnen verklaren. 

 

De prijsvariabele bevat ook de geregistreerde promoties. Zij bevat echter niet alle kortin-

gen waarvan de consument geniet, bijvoorbeeld door middel van bepaalde kortingsbon-

nen. In sommige gevallen vertegenwoordigen de verminderingen een aanzienlijk percen-

tage van de aankoopprijs. 
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Het is echter onwaarschijnlijk dat het niet in aanmerking nemen van kortingsbonnen een 

aanzienlijke impact kan hebben op de evaluatie van het prijsverschil tussen de landen. 

Aan de ene kant bestaan deze bonnen ook (maar eventueel in andere verhoudingen) bij 

onze buren. Bovendien zijn volgens het bedrijf HighCo, dat gespecialiseerd is in vermin-

deringsbonnen, in 2009 155 miljoen bonnen gebruikt voor een waarde van € 123,8 mil-

joen. De omzet van voedselproducten in de wereld van Nielsen bedraagt echter onge-

veer € 22,4 miljard. Het geheel van de bonnen vertegenwoordigt dus slechts 0,6% van de 

huishoudelijke uitgaven voor voeding. Dit cijfer overschat het effect van het in aanmer-

king nemen van waardebonnen, in die zin dat ze deels zijn inbegrepen in de prijzen van 

de Nielsen-database en dat een dergelijk type vermindering ook bij onze buren bestaat 

(wat betekent dat men de verminderingen zou moeten vergelijken die in België en in het 

buitenland verkregen worden). 

2.3. Nielsen-methodologie  

De prijsverschillen die geobserveerd werden voor de verschillende producten die in Bel-

gië verbruikt worden, moeten worden opgeteld bij die van de buren om tot een raming 

van het gemiddelde prijsverschil te komen. De aggregatie van de prijsverschillen voor de 

individuele producten zorgt voor niet te verwaarlozen methodologische problemen. 

De basismethode van de weging is vrij standaard en vormt geen specifiek probleem. De 

methode bestaat uit het nemen van een meetkundig gemiddelde van de prijsverhoudin-

gen.12 

Het toekennen van de weging13 aan elk van de prijsverhoudingen zorgt voor belangrijke 

methodologische moeilijkheden. Inderdaad, een mogelijke aanpak zou kunnen zijn om de 

prijsverschillen te wegen op basis van de verkoop in België om zo getrouw mogelijk de 

boodschappenmand van de consument te benaderen. 

Maar een weging van de uitgaven kan een disproportioneel belang toekennen aan de 

prijs van enkele producten die niet noodzakelijk representatief zijn voor het prijsverschil. 

Inderdaad, als de verdeling erg vertekend is, is het mogelijk dat sommige merken die uit-

                                                 
12 Het meetkundig gemiddelde van de prijsverhoudingen is de n-de wortel van het product van de prijsverhoudin-
gen. Het traditionele gemiddelde kan in dit geval niet gebruikt worden omdat verhoudingen worden vergeleken. 

13 Alle prijzen kunnen niet op dezelfde manier worden gewogen, omdat consumenten voor bepaalde artikelen be-
duidend meer uitgeven dan voor andere. Het is wenselijk een grotere weging toe te kennen aan de meest verbruik-
te artikelen. 
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zonderlijk goed verkopen in België een groot aandeel zullen hebben in de verklaring van 

het prijsverschil. Als de verkoop van deze producten bij onze buurlanden marginaal is, of 

gewoon een andere positionering hebben, zijn ze niet noodzakelijk representatief voor 

het gemiddelde prijsverschil. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan bepaalde biermerken, 

waarvan de Belgische omzet enorm is, maar die een andere positionering hebben in de 

buurlanden. 

De verdeling van de consumentenbestedingen is erg verdeeld, in de mate dat een be-

perkt aantal producten een aanzienlijk deel van de bestedingen van de consumenten in 

België vertegenwoordigen, zoals de volgende factoren illustreren: 

- De best verkochte producten vertegenwoordigen een aanzienlijk percentage van de 

verkoop in België:  

o België / Nederland: Het meest verkochte product (van 18.287 producten) 

maakt voor 0,7% deel uit van de uitgaven van de Belgische consumenten 

voor de in de databank vermelde producten; 

o België / Frankrijk: Het meest verkochte product (van 20.181 producten) 

maakt voor 0,8% deel uit van de uitgaven van de Belgische consumenten 

voor de in de databank vermelde producten; 

o België / Duitsland: Het meest verkochte product (van 6.981 producten) 

maakt voor 1,5% deel uit van de uitgaven van de Belgische consumenten 

voor de in de databank vermelde producten; 

- 50% van het Belgische omzetcijfer van de producten die in de databank aanwezig zijn 

wordt gerealiseerd door een beperkt aantal producten: 456 producten (hetzij 3,7% van 

de producten) van de databank voor de vergelijking België / Nederland, 359 producten 

(3,1%) voor de vergelijking België / Frankrijk en 161 producten (4%) voor de vergelijking 

België / Duitsland; 

- De helft van de meest verkochte producten van de databank vertegenwoordigen bijna 

de totaliteit van het Belgische omzetcijfer: 98,5% voor de vergelijking België / Nederland 

en voor de vergelijking België / Frankrijk en 98,4% voor de vergelijking België / Duits-

land. 

Om niet te veel gewicht te geven aan de best verkopende producten en om een sterk 

verband met de uitgaven van de Belgische gezinnen te behouden, werd besloten kwartie-
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len te nemen. Voor de producten die zich in het kwartiel met de best verkochte producten 

bevinden (25% van de producten waarvan het omzetcijfer het grootst is in België) wordt 

een coëfficiënt 4 toegepast, het tweede kwartiel krijgt een coëfficiënt 3, het derde kwartiel 

een coëfficiënt 2 en 25% van de producten waarvan de verkoop in België de laagste om-

zet heeft, krijgt een coëfficiënt 1. Een verschil werd behouden tussen de weging toege-

kend aan de meest verkochte en die toegekend aan de minst verkochte producten, maar 

de weging die aan de verschillende producten werd toegekend, werd afgevlakt. 

Verschillende testen op robuustheid bevestigden de resultaten. De resultaten zijn inder-

daad erg stabiel wat betreft de gebruikte weging om de prijsverschillen voor individuele 

producten te aggregeren. 

 

2.4. Resultaat van de Nielsen-studie 
 

De Nielsen-studie bevestigt dat identieke producten gevoelig duurder zijn in België dan in 

de buurlanden. Volgens hun gegevens zouden identieke producten (geïdentificeerd door 

EAN) 

- 10,4% meer kosten in België dan in Nederland (op basis van 18.287 producten); 

- 10,6% meer kosten in België dan in Duitsland (op basis van 6.981 producten); 

- 7,0% meer kosten in België dan in Frankrijk (op basis van 20.181 producten). 

Het prijsverschil varieert sterk van product tot product. Maar de vergelijking met elk van 

onze buurlanden wijst uit dat een ruime meerderheid van de producten duurder zijn in 

België (60% tot 75%, afhankelijk van het land). 

De prijsverschillen die hierboven berekend werden nemen de prijzen van non-food pro-

ducten in aanmerking. Op basis van de gegevens die door Nielsen werden geleverd heeft 

het Prijsobservatorium de methodologie van Nielsen opnieuw gebruikt, maar enkel voor 

voedingsproducten, meer bepaald de producten van de volgende zeven categorieën: 

 - Baby food Specialized;  
 - Dranken – alcoholisch; 
 - Dranken - niet-alcoholisch; 
 - Snoep en zoete koekjes; 
 - Food ambient; 
 - Food bevroren; 
 - Food bederfelijke; 
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Uit hun resultaten blijkt dat de prijsverschillen groter zijn als men enkel rekening houdt 

met voedingsproducten (behalve het prijsverschil tussen België en Duitsland). Dezelfde 

voedingsproducten zouden kosten: 

 - 12,5% meer in België dan in Nederland (op basis van 7.774 producten); 

 - 7,5% meer in België dan in Duitsland (gebaseerd op 4.824 producten); 

 - 8,6% meer in België dan in Frankrijk (gebaseerd op 15.277 producten). 

 

Er moet benadrukt worden dat de omvang van de prijsverschillen economisch zeer be-

langrijk is. Zoals dit rapport verderop meer in detail zal beschrijven, en hoewel betrouw-

bare gegevens moeilijk te verkrijgen zijn, situeert de bruto marge14 voor de detailhandel 

zich ongeveer op 20-25% in België (met een sterke variatie tussen de warenhuizen van 

15 % à 30%). Hieruit kunnen we dus afleiden dat het verschil in verkoopprijs aan de con-

sument een belangrijk deel uitmaakt van de bruto marge van de warenhuizen. 

2.5. Prijsverschillen tussen supermarktketens in België 

De prijzen zijn niet uniform binnen één land. Elke staaf in grafiek 2.1 geeft het verschil in 

prijs aan tussen de goedkoopste supermarkt (links) en een andere supermarkt (de duur-

ste bevindt zich helemaal rechts van de grafiek). We zien dat in België de prijzen van 

verschillende warenhuizen aanzienlijk verschillen.: Naargelang de bron zal een vergelijk-

baar product gekocht in het duurste warenhuis gemiddeld tussen 22% en 26% meer kos-

ten dan in het goedkoopste warenhuis (de meest linkse staaf). Het prijsverschil tussen de 

Belgische warenhuizen onderling is veel groter dan het prijsverschil tussen van Belgische 

en Nederlandse warenhuizen. Belgische consumenten kunnen dus profiteren van aan-

trekkelijke prijzen in België als ze naar de goedkoopste supermarkten gaan. 

                                                 
14 Verschil tussen de aankoopprijs van een product dat in de supermarkt wordt verkocht en de verkoopprijs aan de 
consument. 
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Grafiek 2.1 : Prijsverschil tussen supermarktketens  in België 

 
Bron : Test-Aankoop en een warenhuisketen 

 

De methodologie die voor internationale vergelijkingen gebruikt wordt is zonder twijfel niet 

feilloos. Inderdaad, in tegenstelling tot de methodologie die gebruikt wordt door Nielsen 

voor internationale vergelijkingen, vergelijkt de methodologie van Test-Aankoop en de 

supermarktketens niet uitsluitend identieke producten. 

Welnu, een aanzienlijk deel van de in supermarkten verkochte goederen varieert op een 

systematische wijze van het ene tot het andere warenhuis: 

- Sommige warenhuizen verkopen de producten in grotere hoeveelheden. De vergelij-

king vereist dus het gebruik van de prijs per meeteenheid (in kg of liter bijvoorbeeld), 

wat de supermarktketens bevoordeligt die grote verpakkingen verkopen. De studie 

vergeleek de prijs per kilo, wat in het nadeel was van producten die worden verkocht 

in kleine hoeveelheden, maar toch meer geschikt voor bepaalde categorieën van con-

sumenten. 

- De producten zélf kunnen niet identiek zijn tussen de distributieketens. Bijvoorbeeld, 

de producten die worden verkocht onder het merk van de distributeur, die meer dan 

30% van de verkochte goederen in de supermarkt vertegenwoordigen en bijna 100% 
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van de producten verkocht door de hard discounters, zijn niet identiek aan vergelijkba-

re producten verkocht in andere warenhuizen. Hieruit volgt dat de vergelijking vereist 

dat de producten die worden verkocht onder het distributeurmerk met een bepaalde 

categorie van producten wordt geassocieerd, waardoor de vergelijking enigszins wille-

keurig wordt. De prijzen van de in de hard discount-winkels verkochte producten wor-

den bijvoorbeeld vaak vergeleken met de prijzen van de eersteprijsproducten in de 

andere supermarktketens, hoewel de kwaliteit van deze laatste producten niet nood-

zakelijk vergelijkbaar is. 15 

Dat neemt niet weg dat de verschillende methodologieën bevestigen dat er aanzienlijke 

verschillen bestaan (significant hoger dan de internationale verschillen) tussen de prijzen 

in de verschillende supermarkten in België (het prijsverschil kan meer dan 20% zijn). 

Het naast elkaar bestaan van supermarktketens die verschillende prijzen toepassen kan 

niet uitsluitend verklaard worden door de moeilijkheid om prijzen te vergelijken tussen de 

warenhuizen of door het gebrek aan informatie noch door de geografische afstand tussen 

de commerciële sites. De gegevens gepresenteerd in hoofdstuk 4.2.1 geven immers aan 

dat de Belgische consumenten verschillende grootwarenhuizen bezoeken, wat hun de 

mogelijkheid geeft om de prijs / kwaliteitverhouding te vergelijken en grotere hoeveelhe-

den te kopen bij warenhuizen die hun een betere service bieden. 

Verschillende factoren kunnen het naast elkaar bestaan verklaren van supermarkten die 

verschillende prijzen toepassen voor identieke producten: 

 - het niveau van de diensten: het verschil in de aard van de diensten die worden aange-

boden door supermarkten en de kwaliteit ervan kan een uitleg zijn voor het naast elkaar 

bestaan van verschillende prijzen in hetzelfde land. 

 - het behoud van de minder efficiënte bedrijven: het kan goedkoper zijn om een minder 

efficiënte warenhuisketen in bedrijf te houden dan de kosten van een herstructurering te 

betalen. Als gevolg van de opkomst van nieuwe warenhuisketens kunnen de ketens die 

minder efficiënt werken zich richten op de qua prijs minder veeleisende klanten. 

Indien de diversiteit van de diensten die door supermarkten worden aangeboden of in-

dien hun kwaliteit systematisch verschilt van het ene tot het andere land, zou het prijsver-

                                                 
15 De elementen die we hebben verzameld geven aan dat de kwaliteit van de producten verkocht door de ketens 
van de hard discounters eerder overeenstemt met de kwaliteit van distributiemerken en nationale merken, dan met 
de producten met een eerste prijs. 
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schil tussen landen voor identieke producten kunnen verklaard worden door een verschil 

dat verband houdt met de kosten van de diensten. De volgende sectie onderzoekt deze 

kwestie. 

 

 

  

 

Op basis van bovenstaande overwegingen kunnen we het volgende aflei-
den: 

 
- De gegevens die traditioneel worden gebruikt, zijn bestemd om het BBP 
internationaal te vergelijken in koopkrachtpariteit en dus bedoeld om repre-
sentatief te zijn voor de consumptie; 

 
- Om de prijzen van producten die in supermarkten worden verkocht inter-
nationaal te vergelijken, is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat 
het dezelfde goederen zijn; 

 
- De FOD Economie heeft een database verworven die toelaat om een 
groot aantal identieke producten te vergelijken die geïdentificeerd werden 
op basis van hun EAN-code (European Article Numbering); 

 
- De verkoopprijs aan de consument van identieke producten die worden 
verkocht in supermarkten is aanzienlijk hoger in België dan in Nederland (-
10,4% en -12,5% voor voedingsproducten stricto sensu), Duitsland  (-10,6% 
en -7,5% voor voedingsproducten stricto sensu) en Frankrijk (-7,0% en -
8,6% voor voedingsproducten stricto sensu); 

 
- De verkoopprijs aan de consument verschilt aanzienlijk tussen de super-
marktketens in België; deze variatie kan verklaard worden door een ver-
schillend niveau van dienstverlening of door het in bedrijf houden van een 
minder efficiënte onderneming waarvan het businessmodel zich richt op 
consumenten die minder prijsgevoelig zijn. 
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3. Kosten en karakteristieken van de supermarktketens 

Het verschil in de verkoopprijs in de detailhandel tussen België en Nederland, dat in 

hoofdstuk 2 werd belicht, hangt niet noodzakelijk samen met de verschillen van de con-

currentiele intensiteit in beide markten. Dit verschil kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan een 

verschil in de kostenstructuur. Die kosten kunnen bijvoorbeeld een systematisch verschil 

in de kwaliteit of de aars van de dienstverlening vertonen. Daarenboven kunnen deze 

kosten ook verklaard worden door een verschil in de kosten per eenheid. 

3.1. Beschrijving van de sector van de grootdistributie 

3.1.1. Grootte en type van de supermarktketens 

De kosten van de grootwarenhuizen hangen in de eerste plaats af van de aard en de 

kwaliteit van de dienstverlening. Deze diensten kunnen sterke verschillen vertonen tus-

sen grootwarenhuizen:  

- hard discount en soft discount : Via een “no-frills”-aanpak (zonder franjes, zonder 

extra’s) willen de hard- en de soft discountwinkels willen een lagere prijsalternatief 

bieden op de retailmarkt. Om dit te verwezenlijken, beperken discountketens zowel het 

aanbod aan producten, als aan diensten. Aldi en Lidl zijn de belangrijkste hard dis-

countketens in België. Ze bieden een beperkt of tijdelijk gamma aan, een 1000-tal 

producten in plaats van 10 000 tot 20 000. Dit gamma bestaat vooral of uitsluitend uit 

hun distributiemerken (huismerken). Colruyt en Intermarché zijn de belangrijkste soft 

discountketens. Net als de hard discountketens beperken zij hun kosten maar bieden 

een breder assortiment aan van zowel huis- als nationale merken. 

- Hypermarkten : hypermarkten zijn zeer grote supermarkten (meer dan 2.500 m²), die 

over het algemeen een breed assortiment voedingsmiddelen aanbieden, evenals een 

breed gamma aan non-food producten, zoals kleding, elektronische- en huishoudap-

paraten. Hypermarkten zijn meestal aan de rand van stedelijke centra, waar de huur-

prijzen lager zijn en waar de klanten met de wagen komen. De grote hypermarktke-

tens in België zijn Carrefour, Makro en Cora. 

- Buurtwinkels : het belang van buurtwinkels is onlangs toegenomen wegens de stij-

gende vraag naar de verkoop van producten dicht bij huis. De drie belangrijkste su-
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permarktketens in België (Colruyt, Delhaize en Carrefour) hebben elk hun eigen 

buurtwinkel ontwikkeld. 

Het aandeel van elke categorie van distributeurs in een land heeft een invloed op de ge-

middelde beschikbare diensten. Als er bijvoorbeeld veel hard discountketens in een land 

zijn dan kan men verwachten dat, gemiddeld genomen, de diensten die worden aange-

boden door supermarkten beperkter zullen zijn. Met betrekking tot de vergelijking tussen 

België en Nederland, vinden we echter geen significante verschillen in het aandeel van 

de hard discount (circa 15% marktaandeel, in waarde uitgedrukt). Het aandeel van de 

soft discount is vooral belangrijk in België, dankzij het groeiende marktaandeel van Col-

ruyt.  

De gegevens in figuur 3.1 geven aan dat het marktaandeel van de hard discountketens 

zowel in België als in Europa toeneemt, met een iets hoger marktaandeel in België. Het 

marktaandeel van de soft discountwinkels stijgt in België, dit in tegenstelling tot het Euro-

pese marktaandeel. Deze stijging is te wijten aan het hoge marktaandeel van Colruyt.  

Grafiek 3.1 : Evolutie van het marktaandeel van dis counters in België en in Europa 
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Bron : Nielsen, L’univers alimentaire, 2010 

Er is geen substantieel verschil in de grootte van supermarkten in België en Nederland. 

Zoals Figuur 3.2 aantoont, doen de helft van de Belgische en Nederlandse consumenten 

hun inkopen in grote supermarkten (Nielsen 2010). Het Europese landschap van distribu-

teurs is zeer verschillend: de Britse en Franse consumenten geven de voorkeur aan hy-

permarkten daar waar onze Duitse buren de kleine supermarkten verkiezen. Het is be-

langrijk op te merken dat hypermarkten goed zijn voor slechts 4% van de omzet in Neder-

land, een cijfer dat ver onder dat van België ligt (13%). 

3.2 : Internationale vergelijking van de grootte va n de supermarkten (omzetcijfers) 

 
 

Bron : Nielsen, L’univers alimentaire, 2010 

3.1.2. Aantal supermarkten en omzetcijfer per m² 

Bij supermarkten, die vergelijkbaar zijn, bestaat er een significant verschil tussen België 

en Nederland wat betreft het aantal supermarkten en het omzetcijfer per vierkante meter. 

Figuur 3.3 toont aan dat er in België relatief gezien meer supermarkten beschikbaar zijn 

per consument dan in Nederland. 
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Grafiek 3.3 : Internationale vergelijking van het a antal supermarkten per miljoen 
inwoners 

 
Bron : Nielsen, Presentatie Oxford, 2011 

 

Deze densiteit wordt bevestigd in Tabel 3.1 Qua densiteit is België meer vergelijkbaar 

met Duitsland dan met Frankrijk of Nederland, waar de consumenten genoegen moeten 

nemen met een kleiner aantal supermarkten. 
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Tabel 3.1 : Internationale classificatie van superm arkten in functie van de dichtheid 
van het aanbod en de grootte van de winkels 

 

Bron : Nielsen, Presentatie Oxford, 2011 

 

De consument ervaart zowel voor- als nadelen aan een groot aantal aanwezige spelers 

op de markt. Eén van die voordelen is dat de consumenten de keuze tussen verschillen-

de winkels heeft. Dit doet de concurrentie in de sector toenemen. De kosten van super-

marktketens stijgen naargelang het grotere aantal winkels en het aantal m² winkelopper-

vlakte per capita. Het gaat niet alleen om de kosten van de huur of aankoop van een win-

kelruimte, maar ook om de bijbehorende logistieke kosten, verwarming en verlichting.  

Deze elementen worden, via een diepgaandere vergelijking tussen beide landen, beves-

tigd in grafiek 3.4 

In totaal zijn het aantal vierkante meters winkelruimte en het omzetcijfer hoger in Neder-

land (figuur links). 

In het rechterdeel van de grafiek zien we echter dat het omzetcijfer per hoofd van de be-

volking iets hoger is in België, terwijl het aantal inwoners per m² winkelruimte in Neder-

land hoger is. Daaruit volgt dat de omzet per vierkante meter veel hoger is dan in België, 

wat betekent dat de Belgische supermarkten de kosten van de winkelruimte en het on-

derhoud van de verwarming en verlichting moeten afschrijven over een omzet die minder 

groot is. We konden geen nauwkeurige schatting maken van de extra kosten die dat met 

zich meebrengt. 
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Grafiek 3.4 : Vergelijking van het aantal m² winkel oppervlakte en van het omzetcij-
fer in Nederland en in België 

  
Bron : Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Handelsatlas en Eurostat 

 

De aanzienlijke regionale verschillen en noch de verschillen tussen de supermarktketens 

onderling worden niet gereflecteerd in de nationale gegevens. Zoals men kan merken in 

Grafiek 3.5, heeft de stad Zoetermeer meer dan 6000 inwoners per winkel terwijl de stad 

Emmen nauwelijks iets meer dan de helft van dit aantal inwoners heeft. Amsterdam is de 

stad met het grootste aantal inwoners per m² winkelruimte in Nederland (6,3), een derde 

meer dan het landelijk gemiddelde (4,4). 
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Grafiek 3.5 : Regionale verschillen wat betreft het  aantal m² handelsoppervlakte per 
inwoner (Nederland) 

 
Bron : Hoofdbedrijfschap Detailhandel 

 

De gemiddelde omzet per vierkante meter winkelruimte vormt geen afspiegeling van de 

significante verschillen tussen de grootwarenhuizen. Grafiek 3.6 toont de gemiddelde 

omzet per vierkante meter winkelruimte in de verschillende warenhuizen in België, en 

vergelijkt het algemeen Belgische (in rood) met het Nederlandse (in oranje) gemiddelde. 
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Grafiek 3.6 : Verschillen tussen de supermarktketen s inzake omzetcijfer per m² 
winkelruimte (België) 

 
Bron : Marketing Map en Hoofdbedrijfschap Detailhandel 

 

De belangrijke verschillen tussen de warenhuizen vloeien voor een deel voort uit het ver-

schil in business model. Hypermarkten vestigen zich bijvoorbeeld aan de rand van de 

stedelijke centra (waar de huur relatief laag is), en verkopen veel niet-bederfelijke goede-

ren, terwijl de soft discounters bijvoorbeeld proberen om elke m² winkelruimte optimaal te 

gebruiken. Het is mogelijk dat minder efficiënte bedrijven blijven bestaan en dat hierdoor 

het aantal vierkante meters per inwoner kunstmatig verhoogt wordt. 

Hoewel de Belgische en Nederlandse gegevens niet perfect vergelijkbaar zijn, laat Gra-

fiek 3.6 zien dat de verschillen in omzet per m² tussen de warenhuizen veel belangrijker 

zijn dan de bilaterale verschillen. De grote variatie binnen de warenhuizen laat veronder-

stellen dat de bilaterale verschillen niet noodzakelijk een determinerende invloed hebben 

op de kosten, maar kan wijzen op een verschil in het globale aanbod van supermarktke-

tens in België en Nederland. 
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3.1.3. Nieuwe handelsvestigingen 

De OESO16 en de Europese Commissie17 hebben herhaaldelijk gesuggereerd dat de 

Belgische wetgeving inzake handelsvestigingen de toegang tot de markt kon beperken. 

De hogere dichtheid van supermarkten in België, tegenover andere Europese landen, lijkt 

deze hypothese tegen te spreken. 

Grafiek 3.7 laat zien dat in de afgelopen dertig jaar een aanzienlijk deel van de Belgische 

winkels werden gebouwd. Drie van de vijf grootste distributeurs in België hadden in het 

begin van de jaren 80 slechts een verwaarloosbare omvang. Twee buitenlandse ketens 

(Aldi en Lidl) en een Belgische keten (Colruyt) hebben zich sinds 1980 natuurlijk ontwik-

keld. 18 Op de grafiek kan men merken dat Aldi handelsvestigingen heeft geopend in een 

continu tempo sinds 1980 en Lidl sinds 1990. 

                                                 
16 "Men zou de bestemmingsvoorschriften die gelden voor grootwarenhuizen moeten beperken tot de beoor-
deling van de ruimtelijke effecten, om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijven niet te beschermen tegen 
nieuwe concurrentie", OESO (2011), 'Economische Onderzoeken OESO - België ', in juli 2011(eigen verta-
ling) 
17 "Regelgeving die de concurrentie in de sector van de detailhandel zou beperken beschermen steeds de 
gevestigde waarden en belemmeren nieuwkomers met nieuwe business modellen en nieuwe technologieën. 
Deze sector is meer gereglementeerd dan in andere landen in de eurozone, met name wat betreft de groot-
warenhuizen (zonering), de bescherming van bestaande bedrijven en de openingstijden van de winkels. "Eu-
ropese Commissie (2011), 'Evaluatie van het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma 
van België 2011' . 
18 Daarenboven laat de overname van GB Group, leider in de distributie van voedingsproducten in België in 2000, 
door een buitenlandse operator (Carrefour), zien dat het ook mogelijk is om zich op de Belgische markt te vestigen 
door middel van fusie en overname. 
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Grafiek 3.7 : Opening van winkels in België 

   

Bron : Marketing Map, sectoriële analyse van de grootdistributie in België, 2011 

 

3.2. Verschil in kosten 

Naast het verschil in diensten, kunnen de totale kosten van supermarktketens ook ver-

schillen afhankelijk van de kosten per dienst, bijvoorbeeld omdat de kost van arbeid, on-

roerend goed, transport, verwarming of andere inputs variëren. Het is ook mogelijk dat de 

groothandelsprijs voor identieke goederen niet dezelfde is. Deze kosten kunnen verschil-

len van warenhuis tot warenhuis, alsook van land tot land. 

3.2.1. Bruto marge en netto marge 

De brutomarge19 is het verschil tussen de prijs waartegen een supermarkt een product 

koopt en de verkoopprijs van hetzelfde product (en wordt uitgedrukt als een percentage 

van de verkoopprijs van dit product). Het is de som van alle kosten van de supermarktke-

ten en van de winst. De brutomarge is een relatief gevoelig gegeven, moeilijk in te schat-

ten als men geen toegang heeft tot de boekhouding van supermarktketens. 

Grafiek 3.8 is gebaseerd op gegevens van Comeos en van het Hoofdbedrijfschap Detail-

handel, waarvan de methodologie niet beschikbaar is. De grafiek laat zien dat de bruto-

                                                 
19 De brutomarge is soms ook wel bekend als aankoopmarge. We verwijzen in de tekst en de afbeeldingen naar de 
term brutomarge, zelfs wanneer hun auteurs de term aankoopmarge gebruiken. 
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marge en de personeelskosten iets hoger zijn in België in vergelijking met Nederland, 

terwijl de orde van grootte dezelfde is. 

Grafiek 3.8 : Brutomarge en personeelskosten in Bel gië en Nederland 

 

Bron : Comeos en Hoofdbedrijfschap Detailhandel 

Opmerking: Deze grafiek vergelijkt gegevens uit verschillende bronnen, wat het vergelijken van 
gegevens minder betrouwbaar maakt. 

 

Grafiek 3.9 geeft de gegevens van Marketing Map weer, die gebaseerd zijn op de boek-

houdkundige gegevens gepubliceerd door de Nationale Bank van België. De grafiek laat 

zien dat de brutomarge, het verschil tussen de verkoopprijs aan de consument en de kos-

ten van de inkoop van de supermarkten van producten tegen groothandelsprijzen, in Bel-

gië aanzienlijk verschilt van het ene warenhuis tot het andere. In tegenstelling tot de ge-

gevens in Grafiek 3.8 hierboven en rekening houdend met het feit dat het moeilijk is de 

resultaten te vergelijken omwille van het feit dat er verschillende methodologiëen werden 

toegepast, lijkt de brutomarge in Nederland hoger te zijn dan in België. 

De verschillen kunnen deels de aard van de gebruikte gegevens weerspiegelen, aange-

zien de marge moeilijk te identificeren kan zijn op basis van de boekhoudkundige gege-

vens. De marge van een winkel die eigendom is van de supermarkt, kan boekhoudkundi-
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ge gegevens genereren die significant kunnen verschillen van de gegevens die gegene-

reerd worden door een franchisewinkel. Bijvoorbeeld een deel van de kosten en inkom-

sten, die verband houden met de franchise, worden niet geconsolideerd in de jaarreke-

ning van de keten. Sommige supermarktketens (Delhaize en Carrefour), maken meer 

gebruik van franchisenemers dan andere. 

Grafiek 3.9 : Brutomarge in België en Nederland 

 

Bron : Marketing Map en Hoofdbedrijfschap Detailhandel 

Opmerking: Deze grafiek vergelijkt gegevens uit verschillende bronnen voor België en Nederland, 
wat het vergelijken van gegevens minder betrouwbaar maakt. 

 

Zoals voor het omzetcijfer per vierkante meter winkelruimte, is het verschil in brutomarge 

tussen de supermarkten gedeeltelijk te verklaren door het aanbod van de diensten: 

 - hard discount en soft discount : de strategie van de hard - en soft discountketens is 

gericht op, indien mogelijk, het zoveel mogelijk verkleinen van de brutomarge in het kader 

van hun 'no-frills' aanbod (zonder franjes). 

 - Traditionele supermarkten : de traditionele supermarkten zijn daarentegen geroepen 

om een breder scala van diensten aan te bieden, en moeten een hogere brutomarge be-

komen om hun kosten te dekken. 
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Daarnaast beïnvloedt het aangeboden assortiment van producten door een supermarkt 

eveneens de brutomarge. Aldus, zoals in meer detail besproken in paragraaf 4.5, is de 

brutomarge voor producten die worden verkocht onder de merknaam van de distributeur 

over het algemeen hoger dan voor de nationale merken. Dit komt gedeeltelijk doordat de 

supermarkten verschillende kosten hebben: opmaak van offertes, kwaliteitscontrole en 

soms marketingkosten. Naast de kostenverschillen, is het ook mogelijk dat supermarkten 

deze producten moeilijk kunnen verkopen aan een hogere prijs (distributiemerken laten 

de supermarkten toe om hun marges te beschermen en klantentrouw op te bouwen). 

Overigens dragen nationale merken de kosten van marketing en onderzoek en ontwikke-

ling van hun producten, wat de supermarkten niet altijd kunnen of willen doen voor hun 

huismerken. 

De nettomarge20 is het verschil tussen de brutomarge van een supermarktketen en alle 

exploitatiekosten (diensten, personeel). De nettomarge geeft de winstgevendheid weer 

van de supermarkt. 

Grafiek 3.10 vergelijkt de brutomarge en de nettomarge van verschillende supermarkten 

die actief zijn in België. Drie punten zijn het vermelden waard. Ten eerste, de nettomarge 

blijkt hoger te zijn in België dan in Nederland (in tegenstelling tot wat de grafiek 3.8 

toont). Ten tweede, hoewel de vergelijking van de marges tussen de verschillende su-

permarkten een complexe aangelegenheid is21 en hoewel de boekhoudkundige gege-

vens, waarop deze vergelijkingen zijn gebaseerd, gebrekkig zijn, blijkt de nettomarge 

aanzienlijk te verschillen per supermarkt. Terwijl sommige supermarkten nauwelijks 

winstgevend zijn, laten anderen een comfortabele winst zien. Bovendien lijkt de grootte 

van het bedrijf geen grote impact te hebben op de rentabiliteit, want de nettomarge van 

de grote groepen loopt sterk uiteen: Colruyt heeft een netto marge van meer dan 7%, 

terwijl Carrefour nauwelijks iets meer heeft dan 1 %. 

                                                 
20 Soms ook exploitatiemarge genoemd. 

21 Zoals hierboven vermeld kan de marge bijvoorbeeld beïnvloed worden door de sterke aanwezigheid van 
franchise, naargelang de manier waarop de boekhouding wordt geconsolideerd. 
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Grafiek 3.10 : Brutomarge en nettomarge in België en Nederland 

 

Bron : Marketing Map 

Opmerking: Deze grafiek vergelijkt gegevens uit verschillende bronnen voor België en Nederland, 
wat het vergelijken van gegevens minder betrouwbaar maakt. 

 

Ten derde, zijn de supermarktketens met een hoge exploitatiemarge niet noodzakelijk 

dezelfde als die met de hoogste brutomarge. Grafiek 3.11 toont dat de correlatie tussen 

brutomarge en nettomarge van de Belgische distributeurs positief is, maar zwak. 22 

                                                 
22 De correlatiecoëfficiënt is 20%. Lineaire regressie van de exploitatiemarge op de brutomarge en op een constan-
te bevestigt een coëfficiënt die significant positief is, maar economisch weinig belang heeft (0.32). 
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Grafiek 3.11 : Correlatie van de brutomarge en de n ettomarge in België 

 
Bron : Marketing Map 

Grafiek 3.12 toont de verandering in brutomarge voor de belangrijkste distributiebedrijven 

in de afgelopen jaren (de gegevens voor een langere periode zijn niet beschikbaar). We 

zien dat er zich geen significante verandering voordoet, zelfs als de brutomarge van de 

tweede en vierde groep lijkt toe te nemen, terwijl de derde naar beneden gaat. 
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Grafiek 3.12 : Evolutie van de brutomarge van de be langrijkste Belgische super-

markten 

 
Bron : Marketing Map 

Grafiek 3.13 toont de verandering in de nettomarge van de belangrijkste distributiebedrij-

ven in België. Ook hier lijkt geen duidelijke trend te ontstaan, maar de nettomarge van de 

tweede groep lijkt te verhogen, terwijl die van de derde daalt. 
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Grafiek 3.13 : Evolutie van de nettomarge van de be langrijkste distributiebedrijven 

in België 

  

Bron : Marketing Map 

 

 

 

Op basis van bovenstaande overwegingen, kunnen we afleiden dat: 

 
- de brutomarge en de nettomarge van supermarktketens niet significant 
verschillend zijn in België en Nederland; 

- In België de bruto- en nettomarge aanzienlijk verschillen van het ene wa-
renhuis tot het andere, sommige supermarkten lijken nauwelijks winstge-
vend zijn, terwijl anderen een comfortabele nettomarge hebben; 

 
- In België lijken de bruto- en de nettomarge niet zo sterk gecorreleerd, 
wat betekent dat warenhuizen met een relatief lage brutomarge een rela-
tief hoge nettomarge kunnen hebben; 

- De business modellen van de warenhuizen en het aandeel van eigen 
huismerken die ze verkopen kunnen een aanzienlijke impact hebben op 
de brutomarge. 

 
Kortom, een verschil van de bruto- en nettomarge tussen België en Neder-
land lijkt enkel op te treden bij een beperkt aantal inefficiënte supermarkt-
ketens. 
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3.2.2. Personeelskost 

Eén van de frequent aangehaalde redenen betreffende het verschil in prijs van voedings-

producten in België en Nederland is de loonkost en het gebrek aan flexibiliteit van de so-

ciale wetgeving in België. De Belgische werkgevers maken geregeld gewag van aanzien-

lijke loonverschillen tussen Belgische en Nederlandse werknemers (sommigen vermelden 

30% verschil, maar konden of wilden ons geen objectieve cijfermatige aanduidingen ge-

ven). In dit deel wordt een overzicht gegeven van een reeks nuttige micro- en macro-

economische indicatoren. 

Uit grafiek 3.14 blijkt dat de uurloonkosten in de distributiesector in België hoger zijn dan 

in de buurlanden, ook al zijn de uurloonkosten minder sterk gestegen in België dan in 

Frankrijk en Nederland (zoals de grafiek rechts illustreert). Dit zou het tijdens onze ge-

sprekken herhaalde standpunt van de Belgische werknemers bevestigen.  

Grafiek 3.14 : Uurloonkosten in de distributiesecto r in 1999 en 2007 

 
 

  

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

Niettemin toont grafiek 3.15 aan dat het hogere loonniveau van België ten opzichte van 

de buurlanden in 1996 gecompenseerd werd door een aanzienlijk hogere productiviteit 

(grafiek links). Sindsdien heeft Nederland dit productiviteitstekort ingehaald. De arbeids-

productiviteit in de distributiesector in België stagneert tussen 1996 en 2007 (grafiek 

rechts), terwijl die van onze voornaamste commerciële partners toegenomen is. 



 

 
46 

Grafiek 3.15: Productiviteit per uur in de distribu tiesector 

 
 

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

Het verschil in loonkosten en productiviteit per uur weerspiegelt de personeelslasten van 

de distributieondernemingen slechts gedeeltelijk. Zoals grafiek 3.8 van deel 3.2.1 aan-

geeft, wegen deze minder zwaar door in de kosten van Nederlandse supermarktketens 

dan in de Belgische. Niettemin vertegenwoordigen de personeelskosten bijna de helft van 

de bruto marge, zowel in België als in Nederland. Het verschil in loonkosten bedraagt een 

klein percentage van de omzet van distributieondernemingen, wat in absolute waarde 

een aanzienlijk bedrag voorstelt.  

De onderstaande grafiek 3.16 illustreert de productiviteit van de werknemers, berekend 

door zowel de toegevoegde waarde als de gemiddelde personeelskost, dat wil zeggen de 

totale kost van de werknemers gedeeld door het aantal werknemers. Deze twee indicato-

ren variëren aanzienlijk van keten tot keten (bijna het dubbele).  

Het verschil in toegevoegde waarde per werknemer tussen ketens kan zonder twijfel ge-

deeltelijk worden toegeschreven aan de gehanteerde boekhoudkundige gegevens alsook 

aan de consolidatieproblemen van de bovenvermelde franchisenemers. Een andere fac-

tor is het naast elkaar bestaan van verschillende business modellen: sommige ketens 

bieden een ruimer producten- en dienstenassortiment aan dan anderen en moeten dus 

over meer personeel beschikken (voor een identieke omzet). Het is ook mogelijk dat de 

verschillen in toegevoegde waarde per werknemer verbonden zijn aan de aanwezigheid 

van minder efficiënte ondernemingen op de markt.  
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De variatie van de gemiddelde personeelskost wordt hieronder nader toegelicht. Er zijn 

drie factoren die een verschillende gemiddelde personeelskost tussen de distributieon-

dernemingen kunnen verklaren:  

- ondernemingen staan niet voor dezelfde kosten voor een werknemer van eenzelfde 

categorie en met dezelfde anciënniteit; 

- de gemiddelde anciënniteit verschilt van keten tot keten; 

- de werknemers behoren tot verschillende categorieën, bijvoorbeeld omwille van ver-

schillende business modellen. 

Grafiek 3.16 : Toegevoegde waarde per werknemer en personeelskost in België 

 

Bron: Marketing Map 

De bovenstaande grafiek 3.16 toont aan dat de correlatie tussen de toegevoegde waarde 

per werknemer en de personeelskost niet perfect is. Zoals grafiek 3.17 weergeeft, vari-

eert het aandeel van de loonkosten in de toegevoegde waarde en in de omzet aanzienlijk 

van onderneming tot onderneming in België. Deze variaties kunnen, zoals eerder ver-

meld, onder meer verklaard worden door de aanwezigheid van verschillende business 

modellen en door het naast elkaar bestaan van min of meer efficiënte ondernemingen. 
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Grafiek 3.17: Aandeel van de loonkosten in de toege voegde waarde en de omzet in 

België 

 
Bron: Marketing Map 

Grafiek 3.18 weerspiegelt de verschillen in uurloon tussen ondernemingen van de groot-

distributiesector in België. Deze indicator werd verworven door de loonmassa door het 

aantal gepresteerde uren te delen. Net als de vorige grafieken illustreert ook deze indica-

tor het verschil in personeelskosten, waarbij niet met zekerheid gezegd kan worden of de 

personeelsleden een vergelijkbare anciënniteit en functie hebben.  



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 
49 

Grafiek 3.18 : Uurlonen van de verschillende actiev e supermarktketens in België 

 

Bron: Marketing Map 

Teneinde het loon van personeelsleden met dezelfde rol en anciënniteit van de verdelers 

te vergelijken, moeten de verschillende paritaire comités vergeleken worden. Tabel 3.2 

omvat een aantal gegevens met betrekking tot de vier paritaire overeenkomsten van de 

grootdistributiesector. 

Een eerste belangrijke waarneming is dat de personeelsleden van het grootdistributienet 

binnen dezelfde paritaire overeenkomst vallen, ondanks het feit dat hun werkgevers door 

de consumenten als concurrenten worden bestempeld. De werknemers van de franchise 

Carrefour- en Delhaize-winkels behoren bijvoorbeeld niet tot dezelfde overeenkomst als 

de geïntegreerde winkels, ook al is het assortiment van hun winkels van vergelijkbare 

grootte zeer soortgelijk. De personeelsleden van Aldi, Lidl en Colruyt vallen daarentegen 

binnen dezelfde paritaire overeenkomst als de werknemers van Delhaize, maar hebben 

meer polyvalente rollen.  

Een tweede opmerking betreft de overwerktoeslag. Op de laatste lijn van tabel 3.2 kan 

men lezen dat er belangrijke verschillen bestaan tussen supermarktketens, enerzijds wat 
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betreft het uitbetaalde bedrag van de overwerktoeslag en anderzijds de periodes waarin 

deze overwerktoeslag uitbetaald moet worden. 

Tabel 3.2 : Paritaire comités van de grootdistribut iesector in België 

 

Bron: L’Echo (2010) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

De onderstaande grafiek 3.19 illustreert het bruto maandloon en het vakantiegeld van 

een 32-jarige kassierster met 5 jaar anciënniteit in verschillende supermarktketens. Er 

bestaan verschillen, maar deze (hoogstens 10%) zijn in niets vergelijkbaar met de ver-

schillen in uurloon die in de bovenstaande grafiek 3.18 werden voorgesteld. 

Hieruit kan worden afgeleid dat de verschillen in uurloon grotendeels toe te schrijven zijn 

aan het feit dat de werknemers over het algemeen een verschillende anciënniteit en func-

tie hebben in de ondernemingen van de grootdistributiesector in België. In zekere mate 

kan het percentage werknemers met verschillende functies, bijvoorbeeld het percentage 

werknemers in de centrale bureaus, gewijzigd worden door managementbeslissingen 

(hoewel bepaalde onbuigzaamheden dit soort aanpassingen moeilijk maken). Dit is niet 

het geval bij de anciënniteit van het personeel: de historische ondernemingen worden in 

België benadeeld ten opzichte van de nieuwkomers indien de anciënniteitspremies hoger 

zijn dan de productiviteit waaraan ze dankzij de ervaring van het personeel aan winnen.  

 

PC 201 PC 202 PC 202.01 PC 312 

Bedienden van de 
zelfstandige klein-

handel 

Bedienden  uit de 
kleinhandel in voe-

dingswaren 

Bedienden van de 
middelgrote levens-
middelenbedrijven  

Arbeiders en bedien-
den van de warenhui-

zen 

AD Delhaize 
Delhaize, Colruyt, 

Aldi, Lidl, Renmans, 
Super GB 

Carrefour Express, 
Intermarché 

Franchisebedrijven 

Cora, Carrefour, He-
ma 

20,000 werkgevers 
70,000 werknemers 

38 werkgevers 
40,600 werknemers 8,000 werknemers 3 werkgevers 

16,000 werknemers 

toeslag 25% na 19u 

toeslag 40% na 18u 
in de week 

75% na 18 in het 
weekend 

toeslag 25% na 19u 

toeslag 50% na 18u 
in de week 

100% na 18u in het 
weekend 
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Grafiek 3.19: Bruto maandloon en vakantiegeld van e en 32-jarige kassierster met 5 
jaar anciënniteit (euro) 

 

Bron: L’Echo en Dernière Heure, 2010 

Grafiek 3.20 toont dat de toepassing van deeltijdse arbeid aanzienlijk varieert van keten 

tot keten (met een sterke verband tussen het aantal deeltijdse betrekkingen en het aantal 

gepresteerde uren door deeltijdse werknemers). Sommige ketens, waaronder degene die 

erom bekend staan een actief beleid inzake verlaging van de werkingskosten te voeren, 

verklaren vooral met voltijdse arbeiders te willen werken. Daarentegen is het aantal deel-

tijdse betrekkingen in de Belgische grootdistributiesector aanzienlijk lager dan in Neder-

land. 
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Grafiek 3.20: Deeltijdse betrekkingen in de distrib utiesector in België en Nederland  

 

Bron: Marketing Map en Hoofdbedrijfschap Detailhandel 

Opmerking: deze grafiek vergelijkt gegevens afkomstig van verschillende bronnen voor België en 
Nederland, wat de vergelijking ervan minder betrouwbaar maakt. Aangezien de gegevens voor het 
aantal door deeltijdse arbeiders gepresteerde uren niet beschikbaar zijn, wordt enkel het aantal 
deeltijdse werknemers voor Nederland voorgesteld.  
 

Inderdaad, het verschil in het percentage deeltijdse betrekkingen weerspiegelt zeer ver-

schillende gebruiken in de grootdistributie in België en Nederland. In België willen de per-

soneelsleden van deze sector over het algemeen hun volledige loopbaan in deze sector 

doen, terwijl ze in Nederland meestal extreem jong zijn en hopen hun loopbaan in een 

andere sector voort te zetten. In Nederland is minder dan een derde van de werknemers 

ouder dan 25 jaar en een minderheid werkt meer dan 16 uur per week.  

In grafiek 3.21 wordt waargenomen dat:  

- het percentage personeelsleden met een voltijdse betrekking in de distributiesector in 

Nederland slechts 10% bedraagt, terwijl meer dan 35% van de werknemers een flexibe-

le overeenkomst hebben; 

- 59% van de personeelsleden van supermarkten minder dan 16 uur per week werken, 

wat nog minder is dan in de detailhandel in Nederland. 
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Grafiek 3.21: Voltijdse betrekkingen in de distribu tiesector in Nederland 

  
  

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel 

Meer dan de helft van de werknemers van de grootdistributiesector in Nederland is jonger 

dan 20 jaar, zoals vastgesteld wordt in grafiek 3.22.  
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Grafiek 3.22 : Leeftijd van de werknemers in de dis tributiesector in Nederland 

 

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel 

Grafiek 3.23 toont aan dat het aandeel vrouwelijke werknemers even hoog is in België als 

in Nederland. Daarentegen ziet men dat de personeelssamenstelling van het personeel 

aanzienlijk varieert van keten tot keten in België. 
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Grafiek 3.23: Percentage vrouwelijke werknemers in België en Nederland 

 

Bron: Marketing Map en Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
 

Opmerking: deze grafiek vergelijkt gegevens afkomstig van verschillende bronnen voor België en 
Nederland, wat de vergelijking ervan minder betrouwbaar maakt. 
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3.2.3. Aankoopkosten  

De nationale merkproducenten hebben verschillende tariefformules naargelang het land, 

zelfs voor gelijkaardige producten. We hebben geen betrouwbare informatie kunnen be-

machtigen over de aankoopprijs van in supermarkten verkochte producten. Niettemin zijn 

de spelers van de Belgische sector ervan overtuigd dat ze meer betalen voor identieke 

goederen dan hun buitenlandse concurrenten. Sommige producenten hebben deze in-

druk bevestigd, maar wilden of konden ons niet informeren over het verschil in aankoop-

prijzen. 

Wanneer de tariefvoorwaarden in het buitenland gunstiger zijn, kunnen de verdelers zich 

maar moeilijk in andere landen van de Europese Unie voorzien, voor zover: 

De beschikbare gegevens onderbouwen het volgende: 

- De uurloonkosten zijn hoger in de distributiesector van België dan in 
die van Duitsland, Nederland en Frankrijk; 

- Het hogere loonniveau in België werd in 1996 gecompenseerd door 
een duidelijk hogere productiviteit, maar dit productiviteitsverschil lijkt 
vervaagd te zijn (Nederland heeft het productiviteitstekort ingehaald); 

- Het aandeel van de loonkosten in de toegevoegde waarde (en de om-
zet) en de uurlonen van de werknemers variëren aanzienlijk tussen de 
verschillende actieve supermarktketens in België; 

- Supermarktketens behoren tot vier verschillende paritaire comités, 
maar het bruto maandloon en het vakantiegeld van werknemers van 
eenzelfde leeftijd en met dezelfde anciënniteit lijkt niet aanzienlijk te ver-
schillen van keten tot keten;  

- De tussen supermarktketens waargenomen verschillen in uurloon ko-
men voornamelijk voort uit het feit dat ze over het algemeen personen 
van verschillende leeftijd en met verschillende anciënniteit en functies 
tewerkstellen; 

- Sommige ketens hebben een comparatief nadeel wanneer ze gedu-
rende het weekend en ‘s avonds openen, aangezien de paritaire comités 
zeer verschillende bepalingen hebben betreffende de vergoeding van 
werknemers van supermarkten na 18 uur en gedurende het weekend; 

- Supermarkten in Nederland stellen duidelijk meer personen jonger dan 
25 jaar die zelden voltijds werken, tewerk dan België; 

- In België lijken de werknemers van de voedingsdistributiesector een 
volledige loopbaan in deze sector te wensen, terwijl deze betrekkingen 
in Nederland hoofdzakelijk vervuld worden door jongeren jonger dan 25 
jaar die dankzij de soepele uurroosters in staat zijn een eerste betrek-
king met andere activiteiten te combineren (bijvoorbeeld studies). 
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- multinationals de parallelle handel afremmen: hoewel de parallelle handel tussen 

lidstaten bevorderd wordt door de Europese Verdragen, ontmoedigen de voe-

dingsmultinationals dit door specifieke producten voor de nationale markten te 

ontwikkelen (het is uiteraard moeilijk te bepalen in welke mate dit aan de wettelij-

ke vereisten van de landen, de wensen van de consumenten of de belangen van 

de producenten voldoet); 

- de etikettering vaak aan nationale eisen beantwoordt: België is op Europese 

schaal een relatief klein land waarin de etikettering moet voldoen aan duidelijke 

taalvereisten. 
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4. Mededingingsaspecten in de Belgische voedingsdis-
tributie 

 

Prijsverschillen voor identieke voedingsmiddelen die door middel van internationale (of 

zelfs binnenlandse) vergelijkingen werden opgetekend, zijn over het algemeen het resul-

taat van verschillende factoren. De intensiteit van de mededinging in de respectieve loka-

le of nationale markten is er slechts één van.  

Dit hoofdstuk legt in een eerste deel uit hoe de marktvoorwaarden en de handelspraktij-

ken de intensiteit van de mededinging in de voedingsdistributie kunnen beïnvloeden. 

Hoewel verschillende van de in dit hoofdstuk aangekaarte kwesties gelden voor een 

groot aantal sectoren en markten, worden zij hier verduidelijkt in de context van de voe-

dingsdistributie. Het tweede deel van dit hoofdstuk past het analytische kader toe op de 

voedingsdistributie in België. 

4.1. Conceptueel kader 

Het verband tussen de mededingingsgraad en de prijzen wordt over het algemeen weinig 

betwist: de rivaliteit tussen ondernemingen zet hen aan hun prijzen te verlagen om nieu-

we marktaandelen te verwerven en hun winsten te verhogen. Dit mechanisme duwt de 

prijs richting onderliggende kosten. Bovendien stimuleert een scherpe concurrentie on-

dernemingen om hun kosten te beheersen, of zelfs terug te dringen, door hun middelen 

efficiënter aan te wenden. 

Het verband tussen de mededingingsgraad en het inflatiepeil (prijswijzigingen in het al-

gemeen) is conceptueel veel complexer. Een plotse verscherping van de mededinging 

zou inflatiebestrijdend moeten zijn, maar een forse stijging van de productiekosten zou in 

principe zichtbaarder moeten zijn in een sector waar een scherpe mededinging heerst, in 

de mate dat ondernemingen hun marges niet kunnen doorrekenen. Er moet eveneens 

worden opgemerkt dat marktstructuren in het algemeen relatief langzaam evolueren in 

vergelijking met prijsveranderingen, die frequenter en abrupter zijn. 
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De beslissing van een consument om een welbepaald product te kopen, hangt van een 

reeks parameters af: het betreft onder meer de specifieke kenmerken van de consument 

zelf en de verschillende karakteristieke eigenschappen van het product in kwestie. 

 

In het geval van supermarkten koopt de consument een geheel van producten: hij verge-

lijkt veeleer de voor- en nadelen van de aankoop van « een korf » bij een bepaalde keten 

met deze bij een andere keten. De Competition Commission van het Verenigd Koninkrijk 

maakt in dat verband het onderscheid tussen vier belangrijke analyse aspecten: prijs, 

kwaliteit, variëteit (« range ») en andere diensten. Zoals blijkt uit grafiek 4.11, kiest de 

consument niet alleen op basis van de prijs, maar ook afhankelijk van de waargenomen 

kwaliteit, de variëteit van het assortiment en de nevendiensten, zoals de tijd of de afstand 

die de consument moet besteden of afleggen om naar het verkooppunt te gaan, de even-

tuele aanwezigheid van een parking, de wachttijd aan de kassa, de kwaliteit van het ad-

vies, de openingsuren, enz. 

De distributeurs bieden een geheel van samenhangende diensten aan, die echter van 

keten tot keten verschillen, om welbepaalde categorieën van consumenten aan te trek-

ken. Hard discount ketens passen bijvoorbeeld lage prijzen toe, maar bieden slechts een 

beperkte keuze en een beperkt aantal nevendiensten. Sommige kleine winkels daarente-

gen « compenseren » hun relatief hoge prijzen met het feit dat zij in de buurt gevestigd 

zijn of meer flexibele openingsuren hebben. De bestaande heterogeniteit in de voedings-

distributie weerspiegelt op die manier de heterogeniteit van de consumenten, die het ver-

kooppunt kiezen dat het best aangepast is aan hun voorkeuren. 

De aankopen van consumenten variëren aanzienlijk naar gelang de omvang van het ver-

kooppunt. Sommige winkels genieten de voorkeur voor « grote aankopen » (vb. weke-

lijks, maandelijks) en producten die gestockeerd kunnen worden, terwijl andere gekozen 

worden voor aanvullende aankopen (« top up ») of verse producten. Eenzelfde consu-

ment kan diverse verkooppunten bezoeken, die elkaar niet noodzakelijk vervangen. 

 

4.1.1. Horizontale aspecten van mededinging 

Het meten van de mededingingsintensiteit in een markt is een ingewikkelde taak die niet 

alleen afhangt van de kenmerken van de markt op het ogenblik dat ze bestudeerd wordt, 
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maar ook van de toetredings- en uitredingsmogelijkheden en dus van haar evolutie. 

Sommige indicatoren, zoals de marktstructuur, kunnen desalniettemin aanwijzingen ge-

ven over de mededingingsintensiteit. 

Eerst moet de markt waarop de ondernemingen actief zijn duidelijk worden gedefinieerd. 

Het mededingingsrecht verwijst naar de relevante markt die een geheel van producten en 

geografische gebieden bestrijkt. Over het algemeen valt ze niet samen met de sectoren, 

die ruimere statistische noties zijn. 

De definitie van relevante markt omvat een product- en een geografisch aspect. De pre-

cieze definitie van relevante markten vereist informatie die moeilijk te verkrijgen is. Derge-

lijke oefening zal echter niet worden uitgevoerd in het kader van deze analyse. We zijn 

van mening dat de relevante productmarkt de sector van de grootdistributie van voe-

dingsmiddelen in zijn geheel is, zonder trachten te achterhalen of de verschillende win-

kelformaten (omvang, prijspositionering, variëteit van beschikbare producten) tot verschil-

lende markten behoren. 

De relevante geografische markt voor frequent aangekochte producten zoals voedings-

middelen komt overeen met een welbepaald gebied rond een verkooppunt: de klanten-

zone. Zo is de concurrentiedruk die op het verkooppunt van een verdeler wordt uitgeoe-

fend afkomstig van andere verkooppunten die in dezelfde klantenzone zijn gevestigd. 

De oppervlakte van een klantenzone kan in theorie afhangen van de afstand tussen de 

consument en de winkel, van het door hem gebruikte vervoermiddel, van de frequentie 

van de bezoeken (die afhangt van het assortiment), van de duur van het traject, etc. Voor 

grootwarenhuizen (> 1000 m²) bijvoorbeeld vindt de Competition Commission (UK) dat er 

concurrentiedruk bestaat als een bepaalde verdeler een concurrent met een soortgelijke 

omvang heeft op een afstand van 10-15 minuten met de wagen (de tijd die een consu-

ment bereid is te besteden). Voor kleinere winkels (vb. buurtwarenhuizen) kan de afstand 

veel korter zijn. 

De afwezigheid van concurrentiedruk verzwakt de stimulansen van een onderneming om 

haar aanbod te verbeteren. Dit is waarschijnlijker indien het aantal concurrenten laag en 

de marktconcentratie hoog is, de markten stabiel zijn en er aanzienlijke toetredingsbe-

lemmeringen zijn. Er bestaan verschillende concentratie-indexen, waaronder de Herfin-

dahl-Hirschmann (HHI)-index of de CRn-index, die de som is van de marktaandelen van 
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de n belangrijkste ondernemingen van de sector. Een hoge HHI- of CRn-waarde sugge-

reert dat de mededingingsintensiteit zwak is.  

De interpretatie van de concentratie-indexen hangt natuurlijk af van de betrokken geogra-

fische markt23 evenals van de basis waarop de marktaandelen zijn berekend (vb. omzet, 

handelsoppervlakte, verkoopvolume, bezoekpercentage van de verkooppunten). 

De toetredingsbelemmeringen zijn een andere factor die in aanmerking moet worden ge-

nomen om de mogelijke mededinging op een markt te beoordelen, voor zover de door 

grote toetredingsbelemmeringen beschermde ondernemingen individueel of collectief een 

zekere marktmacht genieten. Een toetredingsbelemmering kan gedefinieerd worden als 

« elke factor die het de op een markt aanwezige ondernemingen mogelijk maakt buiten-

gewone winsten te maken zonder dat er toetredingsgevaar bestaat. »24 De toetreding kan 

in theorie worden beperkt door twee soorten toetredingsbelemmeringen: regelgevende 

belemmeringen (beperkingen die voortvloeien uit overheidstussenkomsten, licenties, re-

glementeringen, normen, etc.) en economische belemmeringen (die voortvloeien uit 

markt- of productkenmerken). 

Een kenmerk van het bestaan en het belang van toetredingsbelemmeringen is de toetre-

dings- en uittredingsdynamiek van een markt (vb. het aantal toe- en uittredende onder-

nemingen ten opzichte van het totale aantal ondernemingen). Een sterke dynamiek zou 

erop kunnen wijzen dat de bestaande toetredingsbelemmeringen niet onoverkomelijk zijn. 

 

4.1.2. Mededingingsbeperkingen in de grootdistributie 

Mededingingsautoriteiten25 zijn van oordeel dat, over het algemeen « ondernemingen ge-

neigd zullen zijn om onderling afspraken te maken op markten die voldoende transparant, 

geconcentreerd, eenvoudig, stabiel en symmetrisch zijn. Op dit soort markten kunnen 

ondernemingen afspraken maken over de coördinatiemodaliteiten en afwijkend gedrag 

efficiënt controleren en bestraffen». 

                                                 
23 Het meten van de concentratie op nationaal vlak kan gerechtvaardigd zijn wanneer het gaat om een evaluatie van de machts-
verhoudingen tussen de industrie en de voedingsdistributie, maar is weinig leerzaam wanneer het de evaluatie betreft van de 
mededinging die de eindverbruiker gewaarwordt op lokaal niveau. 

24 “Anything that allows incumbent firms to earn supranormal profits without threat of entry”. Tirole, J. (1989), “The Theory of Indus-
trial Organization,” The MIT Press. 

25 
Commissie (2011), ‘Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten’. 
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De sector van de grootdistributie stemt niet overeen met de beschrijving van een markt 

waar beperkende mededingingsovereenkomsten, betreffende alle verkochte goederen, 

veelvuldig zullen voorkomen, omdat: 

- de kostenstructuren, de tariferingsstrategieën en de aangeboden diensten aan-

zienlijk verschillen van supermarktketen tot supermarktketen; 

- supermarkten duizenden en zelfs tienduizenden producten verkopen; 

- deze producten over het algemeen van keten tot keten verschillen, daar sommige 

ketens zich onderscheiden door een uitgebreider assortiment of door grotere ver-

pakkingen; 

- de Belgische markt de laatste tien jaar dynamisch was, waardoor langetermijnaf-

spraken aangaande de prijzen minder gemakkelijk houdbaar zijn - Colruyt is ge-

leidelijk leader geworden (qua omzet), terwijl Carrefour teruggelopen is van de 

eerste naar de derde plaats. 

Twee factoren op het vlak van afspraken tussen supermarktketens verdienen echter de 

aandacht van de autoriteiten. Vooreerst hebben de Belgische mededingingsautoriteit en 

de andere autoriteiten onderzoek verricht naar informatie-uitwisseling waarbij leveran-

ciers betrokken zijn (de zogenaamde hub-and-spoke-uitwisselingen). Deze uitwisselingen 

beogen het bevorderen van overeenkomsten met betrekking tot prijsverhogingen. In te-

genstelling tot de overeenkomsten die betrekking hebben op het geheel van in super-

markten verkochte producten slaan hub-and-spoke-uitwisselingen op een beperkt aantal 

welbepaalde producten die in alle ketens worden verkocht. Bovendien hebben deze uit-

wisselingen over het algemeen betrekking op producten die minder te lijden hebben van 

concurrentie tussen merken. 

Ten tweede wordt in deel 5.2 aangetoond dat de wetten op verkoop met verlies de me-

dedinging tussen supermarktketens kunnen afzwakken voor een groot aantal nationale 

merkproducten. Aangezien supermarktketens aan de klant geen lagere prijs mogen aan-

rekenen dan de groothandelsprijs, kan deze prijs als een uniforme bodemprijs fungeren 

en supermarkten en hun leveranciers ertoe aanzetten de groothandelsprijs en de achter-

stallige marges te verhogen om de mededinging tussen verdelers, maar ook tussen leve-

ranciers te verminderen. 
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4.2. Structuur van de voedingsdistributiemarkten in België 

Dit deel geeft een overzicht van de structuur van de voedingsdistributiemarkt in België. 

De hier verstrekte informatie is, behoudens uitzonderingen, afkomstig van de databank 

« marketing map »26. Deze databank behelst ondernemingen uit de grote en middelgrote 

distributie en verwijst naar 2010 voor de omzet en naar juni 2011 voor het aantal ver-

kooppunten en voor de handelsoppervlakte. 

Verschillende belangrijke spelers zijn actief in de Belgische sector van de voedingsdistri-

butie. Ongeveer 40 ketens die tot een vijftiental groepen behoren, zijn op het Belgisch 

grondgebied aanwezig. Aangezien iedere keten specifieke kenmerken heeft, zijn er di-

verse onderverdelingen mogelijk. Zij beslaan een brede waaier van buurtwinkels, super-

markten, hypermarkten evenals de « soft » en « hard » discount. De grootste spelers zijn 

de groepen Colruyt, Delhaize en Carrefour (met marktaandelen tussen 21% en 26%), 

gevolgd door de hard discountketens Aldi (ongeveer 11%) en Lidl (ongeveer 5%) en de 

louis delhaize-winkels (ongeveer 6%). 

De territoriale dekking varieert tussen de verschillende ketens. Sommige ketens zijn ster-

ker verankerd in bepaalde delen van het land, waarbij zij andere delen van het land soms 

verwaarlozen: 

- enkel de volgende 6 groepen hebben activiteiten in de 10 provinciën en in het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest : Colruyt, Delhaize, Carrefour, Aldi, Lidl, louis delhaize;  

- Leader Price (in Wallonië) en Tecno (in Vlaanderen) zijn enkel aanwezig in één ge-

west, terwijl de activiteiten van de Mestdagh-groep in Henegouwen geconcentreerd 

zijn (de helft van de Champion-supermarkten zijn er gevestigd);  

- sommige ketens zijn niet aanwezig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; dit is met 

name het geval voor Supra, O’Cool en Spar, die daarentegen in de 10 provinciën te 

vinden zijn.  

Zoals weergegeven in grafiek 4.1, varieert het belang van de voedingsdistributie ook vol-

gens provincie. De gemiddelde omzet van de in de steekproef opgenomen ketens komt 

neer op € 2344 per inwoner over het hele grondgebied, maar schommelt tussen 

                                                 
26 Marketing map, Analyse van de Belgische grootdistributie, 23e uitgave, augustus 2011. 
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€ 1976/inwoner (Brussel-Hoofdstad) en € 2934/inwoner (Luxemburg). De gegevens wij-

zen er eveneens op dat de handelsoppervlakte en het aantal verkooppunten per inwoner 

lager liggen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De beperkte aanwezigheid van distri-

buteurs in Brussel kan onder meer verklaard worden door de hoge bevolkingsdichtheid, 

waardoor het gebruik van grote verkoopruimtes niet mogelijk is en de levering van koop-

waren moeilijker verloopt. 

 

Grafiek 4.1 : Gewicht van de distributie per provin cie 

 
Bron : Marketing map en eigen berekeningen 

 

Albert Heijn, leider van de voedingsdistributie in Nederland, heeft zich onlangs op de Bel-

gische markt gevestigd. Deze keten opende in 2011 twee verkooppunten in de provincie 

Antwerpen en heeft recent zijn plannen bekendgemaakt om zich in het Vlaams Gewest te 

vestigen en er de volgende 5 jaar 50 verkooppunten te openen27. 

                                                 
27 http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1350983/2011/11/21/Minstens-50-nieuwe-Albert-Heijns-in-
Belgie.dhtml 
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4.2.1. Marktaandelen van de supermarktketens 

Het marktaandeel van diverse spelers geeft een beeld van hun relatieve invloed. De 

marktaandelen kunnen echter berekend worden op basis van verschillende indicatoren 

en een verschillende werkelijkheid weerspiegelen.  

Het marktaandeel in termen van omzet van een onderneming, waarvan de prijzen relatief 

hoog zijn zal bijvoorbeeld groter zijn dan haar marktaandeel in volume. Afhankelijk van 

de sector zijn de omzet, het aantal klanten of de geïnstalleerde capaciteit (het aantal m² 

handelsoppervlakte) een betere indicatie van de aard van de machtsverhouding tussen 

de verschillende spelers. 

Grafiek 4.2 geeft de marktaandelen per groep weer voor het hele Belgische grondgebied, 

waarbij drie verschillende indicatoren worden gehanteerd: omzet (2010), handelsopper-

vlakte (juni 2011) en het aantal verkooppunten (juni 2011). Deze indicatoren weerspiege-

len een verschillende werkelijkheid. Terwijl de omzet zeker één van de beste indicatoren 

van het huidige succes van een distributeur is en van zijn vermogen om een groot aantal 

klanten te overtuigen om hun belangrijkste aankopen in zijn winkels te doen, geven de 

handelsoppervlakte en het aantal verkooppunten informatie over de geïnstalleerde capa-

citeit van de distributeur en over zijn mogelijk succes. 

De zeven in de grafiek opgenomen groepen vertegenwoordigen alleen al 98% van de 

totale omzet van de steekproef. Zoals eerder gezegd, lopen drie groepen duidelijk vooruit 

op hun concurrenten: als de markt gedefinieerd wordt op basis van de omzet, bezit de 

Colruyt-groep meer dan 25% van de markt, gevolgd door Delhaize (ongeveer 22%) en 

Carrefour (meer dan 20%). Deze rangschikking wordt omgekeerd als de marktaandelen 

in termen van handelsoppervlakte28 worden bekeken: Carrefour bekleedt de eerste plaats 

(meer dan 27%), gevolgd door Delhaize (minder dan 20%) en Colruyt (ongeveer 18%).  

De drie groepen scoren min of meer hetzelfde wat betreft het aantal verkooppunten (17-

19%). Op zekere afstand van deze drie groepen volgen de hard discounters Aldi en Lidl, 

evenals minder belangrijke spelers zoals louis delhaize, Metro (die in het bezit is van Ma-

kro) of Intermarché. 

                                                 
28 De handelsoppervlakte dient in verschillende mate voor de verkoop van niet-voedingsmiddelen. 
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Grafiek 4.2 : Marktaandelen per groep in België 

 
Bron : Marketing map en eigen berekeningen 

 

Hoewel de voor het hele land weergegeven cijfers enkele regionale ongelijkheden en dus 

de lokale verankering van sommige groepen verhullen, is België geen land waar sterke 

regionale spelers naast elkaar bestaan. De gegevens inzake provinciale verschillen wor-

den in grafiek 4.3 voorgesteld. 
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Grafiek 4.3 : Provinciale verschillen in marktaande len volgens omzet per groep in 

België 

 
Bron: Marketing map en eigen berekeningen 

 

Colruyt bezit het grootste marktaandeel in 7 provinciën (wat betreft omzet), terwijl Delhai-

ze de eerste plaats inneemt in de provincie Luik en in het Brussels Hoofdstedelijk Ge-

west. Carrefour bekleedt dan weer de eerste plaats in Waals-Brabant en in Namen. In 

termen van handelsoppervlakte is Carrefour overal de voornaamste groep, behalve in 

Oost- en West-Vlaanderen waar Colruyt koploper is. Wat het aantal verkooppunten be-

treft, zien we dat de meest aanwezige groepen in Limburg en Namen respectievelijk Aldi 

en louis delhaize zijn. 

De mededingingsautoriteiten voegen de marktaandelen van de verschillende spelers 

vaak samen om na te gaan of de belangrijkste spelers hun acties kunnen coördineren.  
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De hierna afgebeelde grafiek 4.4 geeft de concentratie-index qua omzet weer van de 5 

grootste spelers (CRn, de som van de marktaandelen van de n grootste groepen) alsook 

de HHI voor de in de steekproef opgenomen spelers.29  

De marktconcentratie is iets hoger in de provincies dan op nationaal niveau, wat een be-

vestiging is van de regionale verankering van sommige ketens. Desalniettemin is de con-

centratie relatief lager in de provincies Luik en Namen. De concentratie is het hoogst in 

Vlaams- en Waals-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen en Brussel. 

  

Grafiek 4.4 : Provinciale concentraties qua omzet p er groep in België 

 

Bron: Marketing map en eigen berekeningen 

 

De concentratie-indicatoren die berekend zijn op basis van de in grafiek 4.5 voorgestelde 

handelsoppervlakte nuanceren dit beeld enigszins. Over het hele grondgebied daalt het 

                                                 
29 De Herfindahl-index (ook bekend onder de naam Herfindahl-Hirschman, of HHI) is een indicator van de sectorale mededin-
gingsgraad. Hij wordt berekend als de som van de kwadraten van de marktaandelen van de diverse sectorale spelers. 
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gecumuleerde marktaandeel van de 5 grootste groepen van 87% naar 81% en de HHI 

van 1837 naar 1650.  

 

Grafiek 4.5 : Provinciale concentraties qua omzet p er groep in België 

 

Bron: Marketing map en eigen berekeningen. 

 

Provincies zijn evenwel tamelijk uitgestrekte geografische gebieden. De relevante markt-

omvang is over het algemeen beperkt tot een traject van een tiental kilometer of 5-15 mi-

nuten met de wagen, afhankelijk van de omvang van de winkel en de klantenzone (stede-

lijk/niet-stedelijk). 

De Britse Competition Commission is in haar onderzoek betreffende de supermarktsector 

tot het besluit gekomen dat de relevante geografische markt:  

- een traject van 15 minuten met de wagen inhield voor de grootste supermarkten (met 

een oppervlakte van meer dan 1,400m²) in landelijk gebied,  
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- maar slechts vijf minuten voor superettes (‘convenience store’ met een oppervlakte 

kleiner dan 280m²) en middelgrote winkels (tussen 280m² en 1,400m²) in stedelijk ge-

bied.30 

Deze methode werd toegepast in het kader van de overname van de Somerfield- super-

marktketens door Co-operative Group Limited. Op basis van een lokale analyse was de 

Office of Faire Trading niet gekant tegen het concentratieproject nadat de aanmeldende 

ondernemingen zich ertoe verbonden hadden afstand te doen van 124 handelsvestigin-

gen. 

Ook de NMa, de Nederlandse mededingingsautoriteit, was in het kader van de overname 

van sommige activiteiten van Laurus (Konmar-winkels) door Ahold,31 het moederbedrijf 

van Albert Heijn, van oordeel dat de relevante geografische markt moest worden bepaald 

op basis van een traject van 15 minuten met de wagen. De Nederlandse autoriteit stem-

de in met de overname van de Konmar-winkels op voorwaarde dat de supermarkten in 

Almere, Beilen, Delft, Maassluis, ‘s Gravenhage, Tiel en Zoetermeer verkocht (of niet ge-

opend) zouden worden. 

In België is de markt veel meer geconcentreerd in termen van oppervlakte als de relevan-

te geografische markt wordt bepaald op basis van de postcode. De linkeras van grafiek 

4.6 toont aan dat slechts in 30% van de gemeenten (postcodes) de grootste groep geen 

marktaandeel heeft van meer dan 40%. Daarentegen is er in 27% van de gemeenten niet 

meer dan één groep actief (marktaandeel van 100% ; rechteras). Uit grafiek 4.1 blijkt ech-

ter dat de concentratie van de grootdistributiesector in België vergeleken met de andere 

landen van de eurozone minder hoog is op lokaal niveau. 

 

                                                 
30 Oxera (2009), “Supermarket mergers: holding on to market share under competition scrutiny,” Agenda, April 
2009. 

31 Besluit nr. 5586 Ahold - Konmar Superstores. 
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Grafiek 4.6 : Concentraties van de supermarktgroepe n per postcode 

 
Bron: FOD Economie 

 

4.2.2. Consumentengedrag 

De consument kan op significante wijze bijdragen tot de goede werking van de markten. 

Zijn voorkeur om van keten te veranderen zet deze distributeurs aan om hun aanbod te 

verbeteren en strategieën uit te werken om hun klanten aan zich te binden. 

De vergelijking van de prijs en de kwaliteiten van diensten zijn voor de consument duur 

en ingewikkeld. Hij moet hiervoor naar diverse winkels gaan, de toegepaste prijzen ont-

houden en in staat zijn ze op te tellen om een gemiddelde kostprijs te berekenen. Vaak 

neemt onverschilligheid de bovenhand, temeer omdat consumptiegewoonten de incenti-

ves tot verandering kunnen beperken. 

Dit neemt niet weg dat de Belgische consumenten verschillende ketens bezoeken, waar-

door ze meer gaan vergelijken en de mededinging tussen de ketens verscherpt wordt. De 

warenhuisketens strijden de facto voor het gedeelte van het budget dat consumenten bij 
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hen willen spenderen, aangezien de consument al de verplaatsingskosten al voor zijn 

rekening neemt. 

Volgens een GfK-enquête32 bezocht de gemiddelde consument in België in 2010 4.7 win-

kelketens per kwartaal. Wanneer zij bevraagd worden over de winkels waar zij hun bood-

schappen doen, halen zij er 2,5 aan.  

Uit grafiek 4.7 blijkt dat Colruyt, Aldi, Carrefour, Delhaize, Lidl en Carrefour Contact door 

de consument regelmatig worden bezocht, maar dat Colruyt duidelijk de leider is. Met bij-

na 60% van de Belgen die er hun boodschappen doen loopt de keten ver vooruit op Aldi 

die de tweede plaats inneemt. Anderzijds, ondanks het feit dat een vierde van de Belgen 

zegt zijn boodschappen te doen bij een winkel van de Delhaize-groep, komt de meest 

bezochte keten van deze groep pas op de vierde plaats. 

 

Grafiek 4.7 : Bezoek van de supermarktketens 

 
Bron: OIVO (2011), ‘Merkketens, winkels en consumenten’ 

                                                 
32 Op basis van een steekproef van 4000 consumenten (cf. Marketing map, p.200). 
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De hiërarchie van de in deel 4.2.1 weergegeven marktaandelen (een voedingsmiddelen-

landschap waarbinnen Colruyt, Delhaize en Carrefour de leider zijn) kan worden terugge-

vonden als we de bezoeken aan de verschillende ketens van eenzelfde groep bijeenvoe-

gen. Grafiek 4.8 toont aan dat Colruyt de groep is waarvan de winkels het drukst bezocht 

worden. Ongeveer de helft van de Belgische consumenten zeggen regelmatig hun bood-

schappen te doen in een keten van de Carrefour- of de Delhaize-groep. 

Grafiek 4.8 : Bezoek van de supermarktketens per gr oep  

 
Bron: OIVO (2011) en eigen berekeningen 

 
Opmerking : De samenvoeging van de bezoeken leidt tot een dubbeltelling van de consumenten 

die twee verschillende ketens bezoeken die tot eenzelfde groep behoren. 
 

Het bezoek aan verschillende ketens en de impliciete vergelijking van de prijzen, door 

eenzelfde consument kan een pro-concurrentiële factor zijn, maar houdt daarentegen niet 

in dat verschillende ketens daarom rechtstreekse concurrenten zijn of een grote concur-

rentiedruk op elkaar uitoefenen. Verschillende ketens worden om diverse redenen be-

zocht en zijn dus onvolkomen substituten voor elkaar. 

De gemiddelde waarde van een « kassaticket », zoals blijkt uit grafiek 4.9, geeft aan dat 

het volume van de aankopen sterk varieert naar gelang de keten. Buiten Makro (€ 110), 
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worden de grootste uitgaven gemaakt bij Colruyt (€ 70), Carrefour hypermarché (€ 63) en 

Cora (€ 63). Het gemiddelde kassaticket bij AD Delhaize, Aldi, Carrefour Market, Cham-

pion, Delhaize, Intermarché, Lidl en Match bedraagt tussen € 29 en € 37. De gemiddelde 

uitgaven in de kleinere ketens, zoals Spar, liggen een stuk lager. 

 

Grafiek 4.9 : Gemiddelde uitgaven in de supermarktk etens 

 
Bron: Gfk, aangehaald door Marketing map 

 

Het koopgedrag van de consument kan gevoelig variëren van product tot product. Grafiek 

4.10 geeft het marktaandeel van Aldi en Lidl voor diverse productcategorieën weer. De 

penetratiegraad van de hard discountketens varieert aanzienlijk van productcategorie tot 

productcategorie. Zo overschrijdt bijvoorbeeld het marktaandeel van Aldi 20% voor vlees 

(Renmans), verse soepen en bouillons, vis en zeevruchten, industrieel gebak en sport- 

en energiedrankjes. Ook al koopt de Belgische consument in de hard discountketens 

(positieve correlatie tussen het marktaandeel van Aldi en dat van Lidl) gemiddeld bepaal-

de productcategorieën meer dan de andere, heeft elke keten heeft zijn specifieke ken-

merken (de puntenwolk is erg verspreid). 
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Grafiek 4.10 : Marktaandeel van de hard discountket ens per productcategorie 

 

Bron: Nielsen 2011 

 

Een in grafiek 4.11 weergegeven enquête van het OIVO (2011)33 bevestigt dat het door-

slaggevende (spontane) criterium van de Belgische consumenten bij de keuze van een 

verkooppunt voor voedingsmiddelen uiteenloopt. De toegepaste prijzen lijken de beslis-

sende factor te zijn voor ongeveer een vijfde van de ondervraagde consumenten, wat dus 

inhoudt dat een overgrote meerderheid van consumenten in de eerste plaats aan andere 

factoren denkt. Volgens 35% van de consumenten is de nabijheid van een verkooppunt 

een bepalende factor bij de keuze van een verkooppunt. De andere (minder vaak aange-

haalde) voorkeursfactoren zijn de productkwaliteit (11%) en hun variëteit.  

                                                 
33 OIVO, Consumer Behaviour Monitor, September 2011 
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Grafiek 4.11 : Doorslaggevend criterium bij de keuz e van een voedingsmiddelen-

winkel ('top of mind') 

 
Bron: OIVO (2011), ‘Merkketens, winkels en consumenten’ 

 

Er moet evenwel worden opgemerkt dat wanneer de ondervraagde consumenten met 

verschillende beslissingselementen34 geconfronteerd worden, het belang van de factoren, 

dan die van de prijs, bevestigd wordt – de prijs blijft niettemin een doorslaggevend ele-

ment. De productkwaliteit35 en –variëteit zijn de meest genoemde factoren. Eveneens 

worden kenmerken die eigen zijn aan de winkel (personeel, parking, sfeer, diensten, etc.) 

of verband houden met de verkochte productsoorten (veiligheid, fair trade, etc.) aange-

haald. 

 

                                                 
34 OIVO, Consumer Behavior Monitor, September 2011. 

35 Er dient op gewezen te worden dat de definities niet altijd wederzijds exclusief zijn, omdat de nuances tussen 
kwaliteit, versheid en smaak bijvoorbeeld zeer klein zijn. 
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4.3. Structuur van de voedingsdistributiemarkten in het buiten-
land 

 

4.3.1. Voedingsdistributie in Nederland 

De structuur van de Belgische voedingsdistributiemarkt vertoont weinig overeenkomsten 

met de Nederlandse markt. Als drie groepen de eerste plaats bekleden op de Belgische 

markt, toont grafiek 4.12 aan dat Albert Heijn in Nederland duidelijk op de eerste plaats 

staat. De aankoopcentrale Superunie is qua grootte vergelijkbaar met Albert Heijn, maar 

bestaat uit een twaalftal kleine ketens waarvan het marktaandeel niet meer bedraagt dan 

5% en die hun eigen handelsbeleid uitstippelen.  

Grafiek 4.12 : Marktaandelen van de supermarktketen s in Nederland 

 

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
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Bovendien werd de positie van Albert Heijn de laatste jaren op twee manieren versterkt: 

- Na een verlies van marktaandelen ten voordele van hard discounters (Aldi en Lidl) 

besliste Albert Heijn, op 20 oktober 2003, de prijzen van 1000 producten te verla-

gen. Op twee dagen tijd pasten al zijn belangrijkste concurrenten prijsverlagingen 

toe die op zijn minst equivalent waren. Deze periode van opeenvolgende prijsda-

lingen (een totale vermindering van 8,2% van de voedingsprijzen) werd door 

sommige auteurs36 bestempeld als een « prijzenoorlog ». Hierdoor kon Albert He-

ijn zich positioneren in een prijsgevoelig segment en marktaandelen herwinnen. 

- Albert Heijn nam in 2006 sommige handelsvestigingen over die Laurus onder de 

uithangborden Konmar en Lekker&Laag uitbaatte. De overname werd door de 

NMa, de Nederlandse mededingingsautoriteit, goedgekeurd op voorwaarde dat de 

aanmeldende ondernemingen afstand deden van handelsvestigingen of er geen 

meer openden op zeven plaatsen waar hun gecumuleerd marktaandeel hoog 

was. 

 

4.3.2. Marktstructuur in verschillende landen van de eurozone 

De ECB heeft recent een studie gepubliceerd over de structurele aspecten van de distri-

butiesector en de impact ervan op de prijzen.37 Deze vergelijking in de eurozone beves-

tigt dat op nationaal niveau de Nederlandse en de Belgische markt relatief geconcen-

treerd zijn. Niettemin vestigt de studie er de aandacht op dat, hoewel de Belgische markt 

meer geconcentreerd is op lokaal vlak dan op nationaal vlak, deze verhoging minder 

sterk is dan in andere landen, zoals we kunnen lezen in de volgende tabel: 

                                                 
36 van Heerde, H.J., E. Gijsbrechts et K. Pauwels (2008), ‘Winners and Losers in a Major Price War,’ Journal of 
Marketing Research, 45(5): 499-518. 

37 European Central Bank (2011), “Structural features of. 1 distributive trades and their impact on prices in the euro 
area”, September 2011. 
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Tabel 4.13 : Vergelijking van de concentratiegraad van de nationale distributie-

markten in de eurozone 

 

Bron : European Central Bank (2011) 

4.4. Effect van lokale concentratie op het prijspeil 

 

De concentratiegraad van de Belgische distributiemarkt wordt gekenmerkt door een ho-

gere concentratie van de marktaandelen. Drie vierden van de markt is inderdaad in han-

den van de drie grootste spelers. Deel 4.2.1 laat uitschijnen dat de buitenlandse autoritei-

ten van oordeel waren dat de geografische afbakening van de grootdistributiemarkt voor 

voedingsmiddelen kleiner was dan de nationale markt (traject van 5-15 minuten met de 

wagen, volgens de Britse en Nederlandse autoriteiten), voor zover de consumenten bij 

voorkeur naar supermarkten dichtbij huis gaan. 

De lokale aanwezigheid van supermarkten wordt zo een bepalend element in de vesti-

gingsstrategie van ketens. In alle landen van de eurozone is de concentratie van de dis-

tributiemarkt hoger wanneer zij op lokaal vlak wordt geanalyseerd dan wanneer zij op na-

tionaal vlak wordt onderzocht, voor zover de winkels van sommige ketens in bepaalde 

regio’s geconcentreerd zijn. In België beslaan de voornaamste ketens het overgrote deel 

van het nationale grondgebied, en hoewel de marktconcentratie hoger is op lokaal niveau 

dan op nationaal niveau, is het verschil niet zo groot als in andere landen van de eurozo-

ne (zie deel 4.2.1).  

 Nationale markt – 
per moederbedrijf 

Regionale markten 
– per moederbedrijf 

Lokale markten 
(5km) – per moe-

derbedrijf 

Lokale markten 
(5km) – per ver-

kooppunt 

Meer ge-
concen-treerd 

Finland 

Oostenrijk 

Nederland 

Finland 

Oostenrijk 

Duitsland 

Finland 

Portugal 

Frankrijk 

Frankrijk 

Finland 

Portugal 

Middelmatig 
geconcen-

treerd 

Duitsland 

Frankrijk 

België 

Portugal 

België 

Nederland 

Griekenland 

Spanje 

Nederland 

Duitsland  

Griekenland 

Spanje 

Griekenland 

Duitsland 

België 

Spanje 

Minder ge-
concen-treerd 

Spanje 

Italië 

Griekenland 

Portugal 

Frankrijk 

Italië 

Italië 

Oostenrijk 

België 

Italië 

Oostenrijk 

Nederland 
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Wij kunnen ons nochtans vragen stellen bij de manier waarop de lokale aanwezigheid 

een invloed uitoefent op de prijsstrategie van de diverse ketens. In België bepalen som-

mige winkelketens zoals Colruyt hun prijzen op lokaal niveau, terwijl andere ketens een 

nationaal prijsbeleid voeren. 

Maar is er voldoende lokale concurrentie, of heeft de aanwezigheid van verschillende ke-

tens een invloed op de prijszetting? Biscourp, Boutin en Vergé (2011)38 bestuderen de 

geografische prijsschommelingen in Frankrijk om de impact van de implementatie van de 

wet Galland (zie deel 6.2.4) te identificeren. Zij definiëren klantenzones van een afstand 

van 10 km en bestuderen de prijsschommelingen op basis van de concentratiegraad van 

de lokale markt. Uit hun econometrische studie blijkt proefondervindelijk dat de prijzen 

hoger liggen in de geografische zones waar de concentratie hoger is. 

 

De FOD Economie heeft op basis van de prijzen voor een reeks specifieke goederen ge-

probeerd te evalueren of deze resultaten zich ook in België kunnen voordoen. De resulta-

ten zijn gemengd. Voor sommige producten heeft de plaatselijke mededingingsgraad een 

beduidende impact op de prijzen. De prijs van een pot yoghurt zal bv. hoger liggen bij 

een van de grootste distributieketens wanneer haar marktaandeel (in verkoopoppervlak-

te) in de gemeente hoog is. Daarentegen daalt de prijs wanneer er een hard discounter in 

de gemeente gevestigd is. Deze resultaten konden niet bevestigd worden voor andere 

producten. 

Wat is de impact van plaatselijke tariferingsstrategieën? Vooreerst hebben lokale tarife-

ringsstrategieën ontegensprekelijk een distributief effect. Sommige consumenten genie-

ten inderdaad van lagere prijzen. Voor zover de prijzen lager liggen waar de mededinging 

scherper is, komt lokale tarifering burgers en inwoners van achtergestelde wijken ten 

goede (waar hard discount-winkels zich vestigen om voordeel te halen uit de aanwezig-

heid van een prijsgevoeliger cliënteel). Meer geïsoleerde of minder mobiele consumenten 

zullen daarentegen te lijden hebben van deze lokale strategieën. 

Dit is een belangrijke vaststelling voor de plaatselijke autoriteiten die belast zijn met de 

toekenning van vergunningen voor handelsvestigingen : vergunningen afgeven aan ver-

                                                 
38 Biscourp, P., X. Boutin et T. Vergé (2008), ‘The Effects of Retail Regulations on Prices Evidence form the Loi 
Galland,’ Werkdocument van de DESE G2008-02, INSEE. 
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schillende ketens en aan die welke agressieve tariferingsstrategieën toepassen werkt op 

die plaats lage prijzen in de hand. 

Maar het macro-economische effect van lokale tariferingsstrategieën is nochtans dubbel-

zinnig. Enerzijds maken deze strategieën het mogelijk lokaal gunstige posities te benut-

ten zonder evenwel elders klanten te verliezen. Het lijkt er dus op dat een lokale tarife-

ringsstrategie gunstig is. De supermarktketens zouden inderdaad kunnen kiezen voor 

een nationale tarifering indien zij vinden dat die voordeliger is. Desalniettemin bestaan er 

theoretische argumenten om de aangetoonde voorkeur te betwisten. Dobson en Water-

son (2008) tonen bijvoorbeeld aan dat de toepassing van een nationale tarifering de 

prijsmededinging kan verlagen. Bovendien is de kwestie van lokale tarifering ietwat theo-

retisch aangezien supermarkten hun assortiment lokaal kunnen aanpassen. 

4.5. Distributeurmerken 

 

De laatste decennia is het percentage van producten die onder het distributeurmerk wor-

den verkocht, gestegen. Hoewel deze producten de consument over het algemeen een 

goede prijs/kwaliteitverhouding bieden, roept het in de handel brengen door de distribu-

teur tal van vragen op het vlak van mededinging op. 

 

4.5.1. Toename van distributeurmerken 

Een product wordt gecommercialiseerd onder een distributeurmerk (DM) wanneer een 

distributeur het product zelf in de handel brengt. Het DM kan ofwel het effectieve merk 

van de distributeur zijn (merk van de keten), ofwel een door een distributeur gecreëerd en 

gecontroleerd merk. Een DM kan dus tegelijk gebruikt worden voor producten van ver-

schillende categorieën39 of variëren naar gelang van het product (de distributeur creëert 

een merk per product).  

Hoewel het marktaandeel van DM’s moeilijk te bepalen is en aanzienlijk varieert naar ge-

lang van de productcategorieën, is iedereen het erover eens dat DM’s een groeiend aan-

                                                 
39 Als een DM voor verschillende producten tegelijk gebruikt wordt, wordt de distributeur de facto een multi-
productleverancier. Dit is belangrijk omdat er op het gamma kan worden bespaard en een bepaald DM-product 
een signaal betekent voor een ander. Anderzijds houdt dit ook een zekere risico name in, met name qua reputatie. 
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deel innemen in de Europese voedingsdistributie. België is geen uitzondering. Zoals blijkt 

uit grafiek 4.13, nam het geraamde marktaandeel van DM-producten in de totale EU-

verkoop40 in volume toe van 31.3% in 2001 tot 39.1% in 2010, en in waarde van 27.0% 

tot 32.8% in dezelfde periode (Nielsen, 2010). De rechtergrafiek geeft aan dat deze trend 

zich voordoet in België en in zijn belangrijkste buurlanden. 

Grafiek 4.13 : Marktaandelen van de distributeurmer ken 

  

 

Bron: Nielsen, Oxfordpresentatie, 2011, (7 EU-landen: BE, DE, ES, FR, IT, NL en UK) en NBB 
(2011), ‘De distributiesector en zijn impact op de prijzen in de eurozone’, Economisch Tijdschrift 
December, 2011. 

 

Grafiek 4.14 toont aan dat het belang van DM-producten in de diverse EU-landen vari-

eert. Met een marktaandeel van 42% zijn de DM’s het meest vertegenwoordigd in het 

Verenigd Koninkrijk en het minst in Griekenland, waar ze slechts 14% uitmaken. België 

en Nederland bevinden zich in het midden van het peloton met een DM-penetratiegraad 

van respectievelijk 27% et 25%. 

                                                 
40 De steekproef omvat 1944 producten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. 
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Grafiek 4.14 : Marktaandelen van de distributeurmer ken in diverse EU-landen 

 

Bron: Nielsen, Oxfordpresentatie, 2011 

 

Zoals blijkt uit tabel 4.2, varieert het marktaandeel van DM-producten evenzeer naar ge-

lang van de productcategorieën. De mogelijkheid of bereidheid van een distributeur om 

een DM in te voeren hangt af van de vraagvoorwaarden, dit wil zeggen van de behoefte 

aan een nieuwe aanbieding waarvan de prijs/kwaliteit die nog niet beschikbaar is voor de 

consument en van hun gehechtheid aan bepaalde sterke merken (« must stock 

brands »). De beslissing van een distributeur hangt eveneens af van de aanbodvoor-

waarden, namelijk het vermogen van de distributieketens om een leverancier te vinden, 

wat zelf afhangt van de concentratie van de industrie, eventueel van de technische moei-

lijkheid om een product op de markt te brengen en de kwaliteit ervan te controleren of 

van het risico dat verbonden is aan technische schade.41  

 

                                                 
41 Zie bijvoorbeeld de analyses van Lei Wageningen (2011), ‘The impact of private labels on the competitive-
ness of the European food supply,’ report for the Competitiveness and Innovation Framework Programme of 
the European Commission of de studie van Oxera (2010), ‘The economic benefits of retailer own-brands,’ 
report for the European retail round table. 
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Tabel 4.2 : Marktaandeel van de DM’s in verschillen de productcategorieën 

 

Bron: Nielsen, cited by Oxera 2010 

 

Hoewel DM’s vandaag een aanzienlijk deel uitmaken van de in de distributie verkochte 

producten, zijn ze proportioneel meer aanwezig bij hard discounters (waar ze vaak bijna 

de integraliteit van de verkochte producten uitmaken) en in de kleine buurtwarenhuizen 

die eigendom zijn van de grote distributieketens. 

 

4.5.2. Prijzen van DM-producten 

Hoewel DM-producten vaak goedkoper zijn die van de nationale merken, vormen sommi-

ge DM-producten een uitzondering omdat ze gepositioneerd zijn in een hoger kwaliteits-

segment dan de equivalente merkproducten (vb. delicatessen, « bio »-merken). 

De kostenstructuur van DM’s verschilt van die van merkproducten omdat ze over het al-

gemeen minder vaste kosten omvat, met name op het vlak van R&D, markt- of marke-

tingstudies. Hieruit vloeit voort dat hun kosten over het algemeen minder hoog zijn (zie 

deel 3.2.1.). 

De hierna volgende grafiek 4.13 wijst erop dat de prijsverschillen tussen een nationaal-

merkproduct en een vergelijkbaar DM-product in de EU-landen gemiddeld 25-50% be-

dragen (zie grafiek). Volgens deze studie is het verschil het kleinst in Nederland en het 

grootst in Griekenland, Duitsland en België. 

 

Categorieën met de meeste DM’s  Categorieën met de minste DM’s  

Aluminiumfolie 49% Tandpasta 3% 

Bereide schotels 47% Babyformule 2% 

Melk 43% Lipstick 2% 

Vuilniszakken 40% Babyvoeding 1% 

Vlees/kip 39% Chewing gum 1% 
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Grafiek 4.13 : Prijsverschil tussen een product dat  verkocht wordt onder het merk 

van een distributeur en een nationaal merkproduct i n diverse Euro-

pese landen 

 

Bron: Nielsen, cited by Oxera, 2010 

 

Het prijsverschil tussen de nationale merken en de DM’s is dus veel meer uitgesproken in 

België dan in Nederland. Hoewel er een grondiger analyse moet worden uitgevoerd om 

deze hypothese te verifiëren, zou het verbod op verkoop met verlies dat in België bestaat 

maar niet in Nederland een verklarende factor kunnen zijn: 

- in Nederland bestaat er sinds de door Albert Heijn in 2003 doorgevoerde opeen-

volgende prijsdalingen42 een scherpe mededinging tussen de ketens van de 

grootdistributie voor een reeks nationale merkproducten waarvan de prijzen tus-

sen de ketens vergelijkbaar zijn. Aan de andere kant is het waarschijnlijk dat de 

                                                 
42 van Heerde, H.J., E. Gijsbrechts et K. Pauwels (2008), ‘Winners and Losers in a Major Price War,’ Journal of 
Marketing Research, 45(5): 499-518. 
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mededinging minder scherp is voor DM’s en dat de ketens hun marges op deze 

producten verhogen om de kleine marges op nationale merken te compenseren; 

- in België daarentegen verzwakt de bestaande wetgeving die verkoop met verlies 

verbiedt, de concurrentie voor nationale merken tussen de supermarktketens en 

hun leveranciers (het mechanisme in kwestie wordt in detail omschreven in deel 

5.2.4). Hieruit vloeit voort dat de prijzen van nationale merken in ons land onge-

twijfeld relatief hoger liggen; 

- als dit mechanisme bevestigd wordt, kan een deel van het prijsverschil tussen 

België en zijn belangrijkste buurlanden (zie deel 2.5) verklaard worden door de 

oververtegenwoordiging van nationale merken in de steekproef. Deel 5.2.4 omvat 

een meer gedetailleerde analyse van de impact van de wetgevingen die verkoop 

met verlies verbieden op de mededinging tussen de distributieketens. 

 

4.5.3. Huismerken en eersteprijsproducten 

De kwaliteit van DM-producten verschilt aanzienlijk en de distributeurs commercialiseren 

over het algemeen meerdere DM-producten (onder verschillende merken) in eenzelfde 

productcategorie. Over het algemeen worden de producten die onder het distributeur-

merk worden verkocht in twee grote groepen ingedeeld: B-merken (vaak « huismerken » 

genoemd) en C-merken (vaak « eersteprijsproducten » genoemd).  

Carrefour (Carrefour Discount), Colruyt (Everyday) en Delhaize (365) hebben een cate-

gorie van eersteprijsproducten ontwikkeld om het groeiende succes van de hard dis-

countketens te counteren. Het verschil tussen de B- en C-merken is voor de hard dis-

countketens is ietwat arbitrair omdat ze over het algemeen slechts één enkele product-

kwaliteit aanbieden. Hun producten kunnen dus tot beide categorieën behoren. 

Idealiter moet de kwaliteit van elk product worden geëvalueerd om ze te kunnen rang-

schikken, wat een vervelende oefening blijkt te zijn. In zijn evaluaties van de prijzen van 

de ketens hergroepeert Test-Aankoop de huismerken van de hard discountketens en de 

eersteprijsproducten van de andere ketens. Uit onze uitwisselingen met de hard dis-

countketens en hun leveranciers blijkt dat de productkwaliteit van huismerken van de 

hard discountketens zouden vergeleken moeten worden met de huismerken van de an-

dere ketens en niet met hun eersteprijsproducten. Deze mening wordt gestaafd met ob-
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jectieve indicatoren zoals de verhouding fruit in jam, vlees in bereide schotels of actieve 

stof in schoonmaakmiddelen.43 

Test-Aankoop heeft onlangs een studie44 gepubliceerd die de resultaten samenvat van de 

prijs/kwaliteit-analyse van een twintigtal categorieën van in supermarkten verkochte ver-

werkte voedingsmiddelen. De producten worden in vier categorieën ingedeeld (nationale 

merken, distributeurmerken, hard discount en eersteprijsproducten). Volgens hun resulta-

ten scoren enkel de eersteprijsproducten gemiddeld minder goed op het vlak van kwali-

teit. 

Deze vaststellingen worden bevestigd door de resultaten van een door het Prijsobserva-

torium uitgevoerde analyse die is weergegeven in tabel 4.3. De econometrische oefening 

is bedoeld om te bestuderen in welke mate de kwaliteitsindicatoren van Test-Aankoop en 

het behoren tot een nationaal merk, een distributeurmerk of een eersteprijsproduct het 

prijspeil kunnen verklaren. De waarde van de kwaliteitsindicator ligt dichtbij nul ligt, wan-

neer we een indicatorvariabele voor de productcategorie invoeren. Het merk heeft dus 

veel meer invloed op de prijs dan de kwaliteit: de eersteprijsproducten zijn veel goedko-

per dan de distributeurmerken, die op hun beurt beduidend goedkoper zijn dan nationale 

merken. 

 

Tabel 4.3 : Impact van de kwaliteit zoals door Test -Aankoop beoordeeld, op de prijs  

 

Bron : Prijsobservatorium 

                                                 
43 Zie bijvoorbeeld de in september 2008 door het OIVO uitgevoerde studie “Premiers prix en kwaliteit”. 

44 http://www.test-aankoop.be/alimentation/aliments-moins-chers-moins-bons-s748773.htm 

 

 Waarde Typeverschil P-waarde 

Intercept 17.86083  3.84185 <.0001 

Evaluatie  

Test-Aankoop 
0.00228 0.03807 0.9524 

Eigen merk -5.45253 1.52312 0.0004 

Premiers prix -12.03412 1.53763 <.0001 
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DM-producten hebben niet alleen lagere prijzen dan nationale merkproducten. Hun evo-

lutie weerspiegelt ook meer rechtstreeks de prijsevolutie van de grondstoffen waaruit ze 

samengesteld zijn. Het jaarverslag van het Prijsobservatorium vermeldt in dat verband 

dat, in tegenstelling tot de prijzen van de nationale merkproducten, de prijzen van de eer-

steprijsproducten regelmatiger evolueren. Het besluit dan ook dat de prijsbepaling in dat 

marktsegment meer concurrentieel lijkt dan in het segment van de A-merken, waarin pro-

ductdifferentiatie het fabrikanten mogelijk maakt een zekere marktmacht te verwerven. 

In een recent werkdocument45 stellen de diensten van de Europese Commissie dat 

“changes in the price of raw agricultural materials have usually more impact on the price 

of private labels than on the price of A-brand products.” 

Het in de handel brengen van een DM-product heeft ook een invloed op de prijzen van de 

andere producten uit de categorie. Op basis van een enquête bij Zweedse gezinnen ana-

lyseren Anselmsson en al. (2008)46 de impact van de commercialisering van DM-

producten op de prijzen van 35 productcategorieën. Zij concluderen dat het marktaandeel 

van de DM-producten een negatief effect uitoefent op het gemiddelde prijsniveau in de 

verschillende. Volgens de studie resulteert dit voor een deel uit een structuureffect (een 

herverdeling van de uitgaven naar goedkopere DM-producten) evenals uit de reactie van 

de fabrikanten van merkproducten die hun prijzen verlagen om hun volumeverlies te be-

perken. Zij merken echter op dat de marktleiders vaak weinig getroffen worden door het 

op de markt brengen of de uitbreiding van DM-producten, die ten nadele van secundaire 

merken werken. 

 

4.5.4. Mededingingsaspecten 

De (potentiële) impact van distributeurmerkproducten op de mededinging in de voedsel-

voorzieningsketen leidt tot hevige discussies tussen de supermarktketens en hun leve-

ranciers. Er dient opgemerkt te worden dat de uitwerking van DM-producten op de me-

dedinging en op de verschillende schakels in de waardeketen ambigu is: 

                                                 
45 Commission (2011), ‘Outcomes of the High-Level Group on the Competitiveness of the Agro-Food Industry Pro-
posals to increase the efficiency and competitiveness of the EU food supply chain,’ Commission staff working 
document. 

46 Anselmsson, J., U. Johansson, A. Marañon and N. Persson, (2008), ‘The penetration of retailer brands and the 
impact on consumer prices – A study based on household expenditures for 35 grocery categories,’ Journal of Re-
tailing and Consumer Services 15: 42-51. 
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- Enerzijds biedt de opkomst van DM-producten doorgaans een goedkoper alterna-

tief voor de nationale merken. Zij versterkt de mededinging op de markt wat gun-

stig is voor de consument, zowel wat betreft de diversiteit als de aankoopprijs van 

de beschikbare producten. 

- Anderzijds versterkt de groei van het marktaandeel de concurrentiepositie van de 

verdelers ten koste van hun leveranciers; indien de mededinging niet voldoende 

scherp is op dit niveau van de keten, kan dit rechtstreeks negatieve gevolgen 

hebben voor de leveranciers en onrechtstreeks voor de eindverbruiker. 

De inleiding van DM’s wijzigt de handelsbetrekkingen tussen verdelers en hun leveran-

ciers. Terwijl de verdeler traditiegetrouw onderaan de waardeketen stond, wordt hij met 

de invoering van DM-producten immers een rechtstreekse concurrent van de leverancier. 

Maar voor de fabrikant is de verdeler een tussenpersoon die hem in staat stelt de eind-

verbruiker te bereiken. 

Deze dubbele positie van tussenpersoon en concurrent kan belangenconflicten of onge-

wenste concurrentiële uitwerkingen met zich meebrengen, voor zover verdelers met een 

aanzienlijk marktaandeel zouden proberen de verkoop van een concurrerend product te 

beperken. Huismerken zouden bijvoorbeeld kunnen trachten sommige concurrenten uit te 

schakelen door non-listing (zeer extreem) of door verschillende kosten te verhogen 

waaraan DM-producten niet onderworpen zijn zoals listing fees, of door een ongunsti-

ge/begrensde plaats voor hun producten in de rekken te voorzien. Ook zouden de verde-

lers misbruik kunnen maken van hun bevoorrechte positie door informatie te gebruiken 

van de producten en toekomstige projecten van hun leveranciers. 

Dit soort strategie benadeelt de consument: zijn keuze zou beperkt kunnen worden en 

een verminderde graad van mededinging op het niveau van de fabrikanten of verdelers 

zou kunnen teweeggebracht worden. 

De betrekking tussen verdelers en hun DM-leveranciers kan ook uitmonden in mededin-

gingsproblemen, voor zover de leveranciers in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte 

van de verdelers stappen. De vervaardiging van een DM-product kan specifieke investe-

ringen van de leverancier vergen, wat in sommige denkbeeldige situaties risico’s op 

marktafscherming met zich mee kan brengen. In een zogenaamde « hold-up » kan een 

verdeler de leverancier onder druk zetten en opnieuw onderhandelen over de bevoorra-

dingsovereenkomst eens de leverancier tot de vereiste investeringen is overgegaan. 
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Omwille van de specifieke investeringen en de zwakke zichtbaarheid van de verdeler 

voor de eindverbruiker kunnen verdelers gemakkelijker van leveranciers veranderen dan 

omgekeerd. Deze ongunstige positie kan de onderhandelingscapaciteit van de DM-

leverancier schaden. 

Het groeiende belang voor DM-producten en de samengaande exclusiviteit ervan veran-

deren het imago dat de consument van de verdeler kan hebben. In een wereld zonder 

DM’s zouden de verdelers immers identieke producten verkopen en zou het prijzenver-

schil tussen verdelers vrij gemakkelijk berekend kunnen worden. In een wereld waarin de 

verdelers enkel DM-producten zouden verkopen, zou de keuze van een verkooppunt 

stroken met de keuze van een specifieke productenassortimenten. De mogelijkheid voor 

de consument om de aanbiedingen van producten te vergelijken wordt verminderd door 

de aanwezigheid van niet-identieke, waarvan hij de karakteristieken moet vergelijken om 

de aanbieding te identificeren dat het beste bij hem past. 

De steeds hogere penetratie van distributeurmerken stelt de verdelers in staat de ver-

scheidenheid ervan te benadrukken. Het wordt moeilijker voor de consumenten om prijs-

vergelijkingen te maken, wat de mededingingsintensiteit van de verdelers op de prijzen 

verzwakt en prijsverhogingen tot gevolg heeft. 

De invoering van DM-producten heeft eveneens gunstige uitwerkingen voor de consu-

ment. Zo wordt de waaier van beschikbare producten uitgebreid en kan de consument uit 

een breder assortiment kiezen. Deze markttoetreding kan eveneens een scherpere me-

dedingingsintensiteit teweegbrengen, door een reactie van de merkproducenten uit te 

lokken in de vorm van prijsdalingen of het verbeteren van bestaande producten (zie deel 

4.5.3). 

Een door LEI Wageningen uitgevoerde studie in opdracht van de Europese Commissie47 

tracht de potentiële uitwerkingen van de invoering van DM-producten op de leveranciers 

van supermarkten te identificeren. De auteurs van de studie besluiten dat de ontwikkeling 

van DM’s niet ten koste gaat van de innovatiecapaciteit van de leveranciers of van de 

kwaliteit van de voor de consumenten beschikbare producten.  

 

 

                                                 
47 Lei Wageningen (2011), ‘The impact of private labels on the competitiveness of the European food supply,’ 
report for the Competitiveness and Innovation Framework Programme of the European Commission. 
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Ze stellen meer bepaald het volgende:  

“Innovation in the European food supply chain is not under pressure. The number of prod-
uct introduction still increases. This holds both for industrial brands and private labels. 
Moreover, the profitability of the European food processing industry remains constant and 
the number of SMEs declines, but at a normal pace. 

The study does not provide a clear answer to the question whether product quality is un-
der pressure. Most innovations in food processing are incremental. The food industry re-
mains an important driver for more radical innovations in terms of food quality, while food 
retail invests in convenience and sustainability”. 

 

Niettemin moet de impact van de ontwikkeling van distributeurmerken op de leveranciers 

en klanten van de verdelers opgevolgd blijven worden door de mededingingsautoriteiten 

en beleidsmakers. 
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Wij onthouden dus dat: 

- akkoorden betreffende de totaliteit van de verkochte producten in de 
distributieketens weinig waarschijnlijk zijn aangezien de supermark-
ten duizenden producten verkopen, niet dezelfde diensten leveren en 
verschillende kostenstructuren en assortimenten hebben;  

- informatie-uitwisselingen met de leveranciers de supermarkten 
evenwel in staat kunnen stellen de vastgelegde prijs van producten 
te verhogen; 

- de wet op verkoop met verlies een negatieve impact kan hebben op 
de mededinging tussen supermarkten en hun leveranciers;  

- drie ketens (Colruyt, Delhaize en Carrefour) de marktleiders zijn van 
de grootdistributie in België met marktaandelen tussen 20% en 25%; 

- de Belgen meerdere supermarkten bezoeken wat de vergelijking van 
aanbiedingen wellicht vergemakkelijkt; 

- in Nederland de onweerlegbare leader van de voedingsdistributie Al-
bert Heijn is wiens marktaandeel onlangs versterkt werd dankzij een 
agressief prijzenbeleid en de verwerving van handelsvestigingen; 

- in België de marktaandelen op provinciaal vlak niet erg verschillen 
van de nationale marktaandelen; 

- net zoals in de andere landen, de Belgische markt van de distributie 
op lokaal niveau aanzienlijk geconcentreerder lijkt te zijn dan op nati-
onaal niveau, maar dat de Belgen op lokaal niveau meer opties heb-
ben dan hun Europese buren. 

- het lokale tariefbeleid van sommige spelers hen in staat zou kunnen 
stellen het gebrek aan een goedkoop alternatief lokaal uit te spelen;  

- de stijgende penetratie van de onder distributeurmerk verkochte pro-
ducten (DM-producten) een opvallend feit is van de laatste decennia; 

- deze alternatieven voor nationale merken een reeks voordelen heeft 
voor de consumenten: ze hebben meer keuze, profiteren van de ge-
woonlijk lagere prijzen van distributeurmerken en van de prijsverla-
gingen van de nationale merken (in reactie hierop). 

- DM-producten de onderhandelingspositie versterken van de distribu-
teures ten opzichte van hun leveranciers, wat negatieve gevolgen 
zou kunnen hebben op middellange termijn; 

- de ontwikkeling van distributeurmerken meer en meer de prijsverge-
lijking moeilijker maakt voor de consumenten, wat de mededingings-
intensiteit qua prijzen zou kunnen afzakken. 
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5. Uitwerkingen van de voornaamste reglementeringen 
van kracht in de sector  

 

Dit laatste deel van het rapport geeft een overzicht van de drie voornaamste wetgevingen 

van kracht in de sector van de distributieketens in België en tracht de rechtstreekse of 

onrechtstreekse uitwerkingen hiervan op de prijs te evalueren. We benadrukken dat deze 

reglementeringen werden vastgelegd in samenspraak met minister Van Quickenborne en 

de verschillende belanghebbenden van de sector: 

- de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen (van 1975), zoals gewijzigd 

in 1994, 2004 en 2009. 

- de wet op de handelspraktijken zoals gewijzigd in 2009.  

- verschillende sociale wetten, waaronder 

o de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 

comités (1968, met inbegrip van de diverse wijzigingen) en 

o de reglementeringen van de openingsuren en –dagen (1960, 1973, met 

inbegrip van de diverse wijzigingen). 

5.1. Wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen 

De OESO48 en de Europese Commissie49 hebben meermaals te verstaan gegeven dat de 

Belgische wetgeving betreffende de handelsvestigingen de markttoetreding zou kunnen 

beperken en de mededingingsgraad tussen de verschillende supermarktketens zou kun-

nen verzwakken, met prijsverhogingen als gevolg. Zowel de OESO als de Europese 

Commissie vrezen inderdaad dat het omkleed advies van het Nationaal Sociaal-

Economisch Comité voor Distributie (en de samenstelling van voornoemd Comité) de 

markttoegang moeilijker zou kunnen maken, meer bepaald voor nieuwkomers. 

                                                 
48 « Il faudrait limiter les règles de zonage applicables aux grandes surfaces à l’évaluation des effets spa-
tiaux, pour faire en sorte qu’elles ne protègent pas les commerces en place contre toute nouvelle concur-
rence », OCDE (2011), ‘Etudes économiques de l’OCDE – Belgique’, Juli 2011. 
49 « Des réglementations de nature à restreindre la concurrence dans le secteur de la vente au détail protè-
gent toujours les opérateurs en place contre les nouveaux entrants et entravent la diffusion de nouveaux mo-
dèles d’entreprise et de nouvelles technologies. Ce secteur est plus réglementé que dans d’autres pays de la 
zone euro, particulièrement en ce qui concerne les grandes surfaces (zonage), la protection des entreprises 
existantes et les heures d'ouverture des magasins. », Europese Commissie (2011), ‘Évaluation du pro-
gramme national de réforme et du programme de stabilité 2011 de la Belgique’. 
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5.1.1. Effect van de reglementaire toetredingsbelemmeringen op de prijzen 

De door de OESO en de Europese Commissie geformuleerde ongerustheid baseert zich 

op de economische theorie en op empirische studies die aantonen dat toetredings- of 

ontwikkelingsbeperkingen de mededinging schaden, met als gevolg dat de prijzen stijgen. 

Vanuit een theoretisch oogpunt beschrijven klassieke werken inzake economie en mana-

gement, zoals Tirole (1989)50, hoe toetredingsbelemmeringen de historische verdelers 

beschermen tegen potentiële nieuwkomers. We weten dat de markttoetreding van nieu-

we spelers, voornamelijk wanneer ze een verschillend businessmodel hanteren, twee 

voordelen oplevert voor de consumenten:  

- De consumenten die kiezen voor de diensten van de nieuwe speler omdat de prijs-

kwaliteitsverhouding van diens aanbod beter hen beter ligt, profiteren rechtstreeks van 

deze toetreding. Meer nog, zij laten de nieuwkomers toe om hun diensten op grotere 

schaal aan te bieden, daar zij hun toelaten om hun marktaandeel te vergroten. 

- De consumenten die de diensten van de historische marktspeler verkiezen, trekken 

over het algemeen onrechtstreeks voordeel uit de toetreding van de nieuwe speler, voor 

zover de nieuwkomer de historische speler dwingt zijn aanbod te herzien, wil hij zijn 

klanten houden.  

Echter, vanuit een theoretisch oogpunt moet de toetreding niet noodzakelijk verwezenlijkt 

worden om gunstig te zijn voor de consumenten. De bedreiging van een toetreding alleen 

zet al de historische marktspelers aan om hun aanbod interessanter te maken (bijvoor-

beeld prijsvermindering). 

De empirische uitwerkingen van de markttoetreding en de verscherpte mededinging die 

daaruit voortkomt, worden beschreven in het overzicht van de recente literatuur van Sy-

verson (2011)51. De gunstige uitwerkingen van de toetreding van concurrenten werden 

ook in de distributiesector bestudeerd. Zo werd de spectaculaire ontwikkeling van de 

Wal-Mart Supercenters in de Verenigde Staten vanuit verschillende invalshoeken geana-

lyseerd. Deze hypermarkten met een oppervlakte tussen 9,000m² en 25,000m² en ex-

treem aantrekkelijke prijzen zijn pas aan het eind van de jaren 1980 opgekomen. Maar 

                                                 
50 Tirole, J. (1989), “The Theory of Industrial Organization”, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press. 

51 Syverson, C. (2011), “What determines productivity?,” The Journal of Economic Litterature, 49(2): 326-365. 
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sinds Wal-Mart geopend is, komen er elk jaar gemiddeld meer dan 100 nieuwe Super-

center bij. 

Emek Basker en Michael Noel (2009)52 bestuderen bijvoorbeeld de gevolgen die een 

nieuw Wal-Mart Supercenter in een bepaalde streek heeft op de door de andere lokale 

spelers van de grootdistributie gehanteerde prijzen. Uit hun analyse blijkt dat Wal-Mart 

zijn producten gemiddeld 10% minder duur verkoopt dan de concurrerende supermarkten 

en dat de vestiging van een Supercenter in een streek leidt tot aanzienlijke prijsverlagin-

gen in concurrerende supermarkten (1,2%). Bovendien toont hun analyse aan dat de prijs 

van door sommige concurrenten aangeboden diensten die de Wal-Mart Supercenter niet 

aanbieden, niet beïnvloed worden door de opening van een Wal-Mart in hun streek, wat 

betekent dat de prijsverlaging van de andere goederen toe te schrijven is aan de markt-

toetreding van een Supercenter. 

Niettemin leidt de markttoetreding van een belangrijke speler niet systematisch tot een 

prijsvermindering in de reeds gevestigde winkels. Uit een recente studie van Courteman-

che en Carden (2011)53 blijkt namelijk dat de concurrerende uitwerkingen van twee ande-

re supermarktketens (Costco en Sam’s Club) erg verschillend zijn. Zo wordt de toetreding 

van Costco geassocieerd met prijsverhogingen in de reeds bestaande winkels, en deze 

impact is sterker in weinig bevolkte steden met veel supermarkten. Deze opvallende re-

sultaten stroken met het feit dat de bestaande supermarkten zich willen onderscheiden 

van Costco door andere parameters dan de prijs in de verf te zetten, zoals de kwaliteit 

van het product en van de dienstverlening. De toetreding van Sam’s Clud heeft daaren-

tegen geen invloed op de consumentenprijzen. 

De uitwerking van de reglementaire toetredingsbelemmeringen op de mededingings-

graad en op het prijspeil werd ook duidelijker naar voor gebracht. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij de studie die Marianne Bertrand en Francis Kramarz (2002)54 hebben gewijd 

aan de Franse wet van 27 december 1973 over het beleid inzake handel en ambacht, de 

zogenaamde “loi Royer”. 

                                                 
52 Basker, E. en M. Noel (2009), « The evolving food chain: competitive effects of Wal-Mart’s entry into the super-
market industry », Journal of Economics and Management Strategy, 18(4): 977-1009. 

53 Courtemanche, C. en A. Carden (2011), “ Competitng with Costco and Sam's Club: Warehouse Club Entry and 
Grocery Prices,” NBER working paper n° 17220. 

54 Bertrand, M. and F. Kramarz (2002), “Does Entry Regulation Hinder Job Creation? Evidence from the 
French Retail Industry,” The Quarterly Journal of Economics, 117(4): 1369-1413. 
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Deze wet, die de Belgische wetgever geïnspireerd heeft, wijzigt de nodige vergunningen 

voor de opening van warenhuizen, door een economische procedure in te voeren die on-

derscheiden wordt van de bouwvergunning. Zo bepaalt de wet dat de creatie of uitbrei-

ding van een warenhuis vanaf een zekere drempel het voorwerp moet uitmaken van een 

vergunningsaanvraag bij een “departementale commissie commerciële uitrusting” 

(CDEC). Deze commissie is samengesteld uit lokale verkozenen, vertegenwoordigers 

van de winkeleigenaars en van de consumenten. De auteurs verklaren dat, tussen 1974 

en 1998, ongeveer 60% van de aanvragen geweigerd werd, wat betekent dat de wetge-

ving het openingstempo van nieuwe warenhuizen aanzienlijk heeft gewijzigd en de histo-

rische marktspelers een niet gering voordeel heeft verleend.  

De empirische studie gaat dieper in op de meer beperkte interpretatie die de rechts getin-

te departementen, die typisch meer belang hechten aan de bescherming van de belan-

gen van kleine handelaars, aan de wet geven. Hieruit blijkt dat de toepassing van stren-

gere criteria zowel de concentratie van de voedingsdistributiemarkt als van de toegepaste 

prijzen verhoogd.  

Ten slotte heeft de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten onlangs een 

werkdocument55 gepubliceerd waarin de toe- en uittredingsdynamiek in de distributiesec-

tor van de Verenigde Staten wordt geanalyseerd. De auteurs stellen niet alleen vast dat 

de samenstelling van de winkels van jaar tot jaar merkbaar verandert (ongeveer 7%), 

maar ook dat de grootte van de winkels gestegen is naar aanleiding van de opkomst van 

de Wal-Mart Supercenter. Ze identificeren aanzienlijke wijzigingen in de marktpositie van 

ketens in de loop der jaren, maar merken op dat deze evolutie grotendeels toe te schrij-

ven is aan de uitbreiding (of inkrimping) van reeds gevestigde ketens eerder dan aan een 

ex nihilo toetreding of een totale uittreding. Volgens hun data vinden er per slot van za-

ken vrij weinig toe- of uittredingen plaats, behalve door kleine distributiebedrijven. Daarbij 

beperken de belangrijke veranderingen van marktaandelen zich tot de kleine markten. 

 

                                                 
55 Hanner, D., D. Hosken, L. M. Olson en L. K. Smith (2011), “Dynamics in a Mature Industry: Entry, Exit, and 
Growth of Big-Box Retailers,” Federal Trade Commission, Working Paper n° 308. 
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5.1.2. Andere uitwerkingen van de reglementaire toetredingsbelemmeringen 

De toetredingsbelemmeringen tot de grootdistributie hebben niet alleen een invloed op de 

prijzen. David Matsa (2011)56 heeft zich gebogen over de impact van de toetreding van 

een concurrent op de dienstverlening van de historische speler door de evolutie van de 

beschikbaarheid van producten te analyseren. Volgens zijn studie leidt de vestiging van 

een Wal-Mart winkel in een bepaalde streek tot een verlaging van 24% van de onvol-

doende voorraden in de concurrerende winkels. De auteur maakt hieruit op dat het risico 

dat hun klanten bij Wal-Mart aankloppen de concurrenten aanzet om in de kwaliteit van 

hun dienstverlening te investeren. 

Twee andere studies bestuderen de uitwerking van de toetreding van een concurrent op 

de werkgelegenheid. Emek Basker (2005)57 evalueert meer bepaald de impact die de uit-

breiding van Wal-Mart heeft op de werkgelegenheid op het niveau van het graafschap 

(county). De auteur toont dat de opening van een Wal-Mart gedurende het eerste jaar 

100 nieuwe betrekkingen schept. De helft van deze banen gaat echter binnen de eerste 

vijf jaar verloren door de sluiting van winkels in de detailhandel. Op lange termijn levert dit 

ondanks alles toch een op statistiek vlak aanzienlijke nettowinst op met 50 betrekkingen. 

Verder merkt de auteur op dat de verticale integratie van Wal-Mart ook verantwoordelijk 

is voor het verlies van 20 betrekkingen in de groothandel. Daarentegen neemt de auteur 

geen enkel overloopeffect waar in de sectoren van de detailhandel waarin Wal-Mart niet 

actief is.  

De positieve impact van de markttoetreding op de werkgelegenheid werd ook in Frankrijk 

vastgesteld. In hun studie gewijd aan de in deel 5.1.1 beschreven “loi Royer” tonen Mari-

anne Bertrand en Francis Kramarz (2002)58 aan dat de strikte toepassing van de wet niet 

alleen een negatief effect heeft op de prijzen, maar ook op de werkgelegenheid in de dis-

tributiesector. Dat wil zeggen dat wanneer de lokale commissies de vestiging van een 

supermarkt in hun gemeente verhinderen, hun medeburgers meer betalen voor hun inko-

pen en minder goede werkgelegenheidsperspectieven hebben. Dit betekent echter niet 

dat de opening van een warenhuis niet gepaard gaat met de sluiting van buurtwinkels (en 

                                                 
56 Matsa, D. (2011), « Competition and product quality in the supermarket industry », forthcoming in the Quarterly 
Journal of Economics. 

57 Basker, E. (2005), « Job creation or destruction? Labor-Market effects of Wal-Mart expansion », Review of Economics 
and Statistics 87(1): 174-183. 
58 Bertrand, M. and F. Kramarz (2002), “Does Entry Regulation Hinder Job Creation? Evidence from the French Retail In-
dustry,” The Quarterly Journal of Economics, 117(4): 1369-1413. 
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dus verloren gegane banen), maar het aantal verloren gegane banen overschrijdt het 

aantal gecreëerde betrekkingen niet. 

5.1.3. Historiek van de wetgeving van kracht in België 

De ontwikkeling van grote distributieondernemingen in de jaren 1960 en 1970 heeft niet 

verwaarloosbare uitwerkingen gehad op het urbanisme en de ruimtelijke ordening, maar 

ook op de kleinhandel. In 1975 keurt de wetgever de zogenaamde grendelwet goed die 

gericht is op het rechtzetten van een als anarchistisch bestempelde situatie. 

Net zoals de Franse “loi Royer” moet het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de 

Distributie volgens de procedure een vergunning toekennen voor de opening of uitbrei-

ding van een winkel waarvan de handelsoppervlakte bepaalde drempels overschrijdt. Het 

comité, dat hoofdzakelijk bestaat uit vertegenwoordigers van de supermarktketens, hun 

bedienden en vertegenwoordigers van kleinere handelaars, evalueert onder meer de im-

pact van het ontwerp van handelsvestiging op de reeds bestaande handel en werkgele-

genheid. 

De grendelwet leek de vestiging van supermarkten die de drempels overschreden 

(1000m² buiten de bebouwde kom) aan banden te leggen, maar niet onder deze drempel. 

Lidl en andere ketens ontwikkelden echter winkels waarvan de handelsoppervlakte juist 

onder de grens ligt (999m²). Een wetswijziging werd in 1994 doorgevoerd om de drem-

pels te verlagen. 

Naar aanleiding van een negatieve beoordeling van een handelsvestigingsaanvraag in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd de wetgeving in 2004 grondig herzien en resul-

teerde in de goedkeuring van de Ikea-wet. Deze nieuwe wet verleent de gemeentes het 

recht om vergunningen toe te kennen en maakt van het Nationaal Sociaal-Economisch 

Comité voor de Distributie een raadplegende instelling. 

Ten slotte stemt de wet van 22 december 2009 de Belgische wetgeving betreffende de 

handelsvestigingen af op de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

Parlement en van de Raad betreffende diensten op de interne markt). Artikel 14 van 

voornoemde wet verbiedt de toepassing van geval tot geval van een economische test. 

Volgens Maître Thomas Hauzeur59 is het echter niet zeker dat onze wetgeving de Dien-

stenrichtlijn volledig respecteert, gezien de voorlezing van het Hof van Justitie van de Eu-

                                                 
59 Hauzeur, T. (2011), « Arrêt du 24 mars 2011 de la CJUE : Enseignements et impact sur les implantations commerciales en 
Belgique, » voorstelling aan de universitaire faculteit van Saint-Louis. 
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ropese Unie in zijn recent arrest van 24 maart 201160. Het lijkt of de meest omstreden de-

len van de wet draaien om het behoud van een soort economische test (zelfs raadple-

gend) die gebaseerd is op a priori onduidelijke of moeilijk evalueerbare criteria, zoals het 

naleven van de wetgeving inzake consumentenbescherming, de sociale wetgeving en 

milieubescherming.  

5.1.4. Uitwerking van de wetgeving van kracht op de prijzen 

Heeft de huidige wetgeving van toepassing in België een beperkende uitwerking op de 

toetreding? Deze studie zet vraagtekens bij de veronderstelde negatieve impact van onze 

wetgeving. Inderdaad, zowel de kwantitatieve elementen als de kwalitatieve indrukken 

die aan de hand van gesprekken met de voornaamste supermarktketens verzameld wer-

den, geven aan dat het eerder gemakkelijker is om een nieuwe handelsvestiging te ope-

nen in België dan in andere Europese landen. De stedenbouwkundige reglementeringen 

in Nederland worden daarentegen als zeer beperkend bestempeld en maken de markt-

toetreding en de organische groei waarschijnlijk ingewikkelder dan in België, ook al vergt 

de wetgeving geen economische test (waarmee ze trouwens volledig overeenstemt met 

de Dienstenrichtlijn).  

Er kan dus om minstens twee redenen getwijfeld worden aan de beperkende gevolgen 

van de wet betreffende de handelsvestigingen. Enerzijds is de handelsoppervlakte in m² 

per inwoner vrij hoog in België ten opzichte van de andere Europese landen, zoals on-

derstreept werd in deel 3.1.2. Bovendien wordt in deel 4.3.2 aangetoond dat de consu-

menten in België meer keuze hebben in een straal van 10km dan in andere landen van 

de eurozone.  

Anderzijds hadden drie van de vijf grootste groepen van vandaag 30 jaar geleden ver-

waarloosbare marktaandelen en hebben ze beetje bij beetje over heel het land winkel-

netwerken opgebouwd. Colruyt, Aldi en Lidl, waarvan de samengevoegde marktaandelen 

vandaag meer dan 40% van de omzet vertegenwoordigen (en waarschijnlijk nog een pak 

meer in termen van volume), hebben hun positie namelijk verworven aan de hand van 

louter organische groei (hoewel Colruyt enkele winkels heeft overgenomen bij de uittre-

ding van Laurus). Er dient ook opgemerkt worden dat: 

                                                 
60 Arrest van het Hof in de zaak C-400/08 betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 226 EG: Commissie Vs 
Koninkrijk Spanje 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0400:FR:HTML 
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- deze ketens hogere winstmarges (of netto marges) dan het gemiddelde hebben; 

- het succes van deze ketens waarschijnlijk gedeeltelijk te verklaren is door hun busi-

nessplan dat gericht is op schappelijke prijzen; 

- Aldi en Lidl geen Belgische ketens zijn; 

- Colruyt geen logistieke of financiële steun van een grote Europese distributiegroep 

genoten heeft. 

Tijdens onze gesprekken met de belangrijkste actoren van de sector hebben we even-

eens bevestiging gekregen dat er geen reglementaire beperkingen bestaan die de ont-

wikkeling van een supermarktnetwerk verbieden. Ze hebben vooral gewezen op de moei-

lijkheid om bouwgrond te vinden in sommige dichtbevolkte regio’s en hebben enkele lo-

kale anekdotes verteld, maar geen van de stakeholders heeft de noodzaak aangehaald 

om de huidige wetgeving fundamenteel gewijzigd te zien.  

Dit neemt niet weg dat het belangrijk is, zelfs in een mature markt, om de ondernemingen 

tot de markt toe te laten treden zodat de consumenten van nieuwe organisatiemethodes 

kunnen profiteren, zoals Wal-Mart in de Verenigde Staten. De regionale wetgevingen ter 

vervanging van de nationale regelgeving moeten dus het belang erkennen van de toetre-

ding op de mededingingsdynamiek. 

  

5.2. Verbod op verkoop met verlies 

 

De Belgische wetgeving verbiedt ondernemingen, en supermarktketens in het bijzonder, 

om goederen met verlies te verkopen. Deze wet, waarvan één van de essentiële doelstel-

lingen de bescherming van de kleinhandel is, zou niet alleen de mededinging tussen su-

permarktketens kunnen afzwakken, maar ook de mededingingsgraad tussen hun leve-

ranciers.  

Er bestaat geen gelijkaardige wetgeving in Nederland of in andere landen; daar is ver-

koop met verlies toegelaten, hoewel het uitzonderlijk blijft. In deze landen zou de mede-

dingingsautoriteit tussenkomen, mocht ze vaststellen dat supermarktketens met verlies 

verkopen om concurrenten te doen verdwijnen. 

Dit neemt niet weg dat een wetgeving betreffende verkoop met verlies wellicht een im-

pact heeft op het prijspeil. Franse studies hebben uitgewezen dat de “loi Galland”, waarbij 
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verkoop met verlies verboden was, een niet geringe uitwerking op de prijzen had. Theo-

retische en econometrische studies tonen aan dat de Franse wet de mededinging tussen 

supermarktketens en tussen leveranciers verminderde.  

5.2.1. Belgische wet op verkoop met verlies  

In de meest Europese landen is verkoop met verlies niet verboden. Tot de landen die het 

wel verbieden behoren bijvoorbeeld Frankrijk (waar de wetgeving in 2008 sterk werd ver-

soepeld), Italië, Ierland en Luxemburg. 

In de andere landen, zoals Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, is verkoop 

met verlies in principe niet verboden, maar ondernemen de mededingsautoriteiten acties 

tegen dumpingpraktijken. In tegenstelling tot de wetten die verkoop met verlies verbie-

den, veroordelen de concurrentieautoriteiten de toepassing van lage prijzen enkel wan-

neer getracht wordt minder sterke concurrenten uit te schakelen om een dominante posi-

tie te versterken. 

De eerste Belgische wet die verkoop met verlies verbiedt werd in 1970 goedgekeurd met 

de bedoeling zowel de concurrenten als de consumenten te verdedigen. De wetgever 

wilde zo een einde maken aan « een destructief mededingingsprocédé » waarbij de con-

sumenten door « zeer bekende, opzettelijk met verlies verkochte » « reclame-

producten » worden aangetrokken zodat ze ook « andere producten » kopen. De wetge-

ver was tot het besluit gekomen dat het zijn plicht was om « dergelijke afslagen te regle-

menteren omdat ze nadelig zouden kunnen zijn voor de gewettigde belangen van de 

producenten en verdelers.”61 Maar de wet was er ook op gericht de klassieke distributie 

tegen de grootdistributie te beschermen.  

De wet van 1971 werd in 1991 en 2010 grondig herzien (bij de goedkeuring van de wet 

betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming), maar het principe van het 

verbod op verkoop met verlies werd behouden. Artikel 101 §1 van de wet van 6 april 

2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming verbiedt elke onderne-

ming om goederen met verlies aan te bieden of te verkopen”. 

                                                 
61 Memorie van toelichting, Doc. Parl. Sénat, 1968-1969, 415, p. 17, aangehaald door Debauw, H (2007), 
« Rapport sur une série de problèmes d’application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce 
et sur l’information et la protection du consommateur ». 
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5.2.2. Overeenstemming van de wet op verkoop met verlies met richtlijn 2005/29/EG  

De specialisten van de wetgeving betreffende verkoop met verlies lijken het niet eens te 

zijn over de overeenstemming van de Belgische wetgeving met richtlijn 2005/29/EG be-

treffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 

interne markt. 

Enerzijds oordeelt de Commissie in haar richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van de 

richtlijn62 dat de wetten met betrekking tot verkoop met verlies niet binnen het toepas-

singsgebied van de richtlijn vallen aangezien ze vooral de bescherming van de concur-

renten en niet van de consumenten beogen: 

Overweging 6 preciseert dat deze richtlijn « niet van toepassing of van invloed is op de natio-
nale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die alleen de economische belangen van 
concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren ». 
Bijgevolg vallen de nationale regels die handelspraktijken zo als verkoop met verlies 
regelen  met als enkel doel eerlijke concurrentie op de markt te waarborgen niet binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn.  

 

De Commissie merkt echter op dat « alleen de maatregelen die uitsluitend de belangen 

van de concurrenten beschermen niet binnen het toepassingsgebied van de richtlijn val-

len ». Wanneer de belangen van de consumenten en concurrenten overeenstemmen en 

de nationale maatregelen een marktpraktijk regelen met als doel zowel de consumenten 

als de concurrenten te beschermen, vallen deze maatregelen binnen de richtlijn. »63 De 

doelstelling van de wetgever inzake verkoop met verlies is vanuit dit oogpunt betwistbaar: 

hij wil vast en zeker de concurrenten beschermen, maar misschien ook de consumenten: 

- Artikel 101 §1 van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 

dat verkoop met verlies van producten verbiedt, is zowel van toepassing op verkoop 

                                                 
62 Commissie (2010), ‘Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging en toepassing van richtlijn Richtlijn 2005/29/EG be-
treffende oneerlijke handelspraktijken’. 

63 Er moet eveneens opgemerkt worden dat hoewel de Belgische wetgeving betreffende verkoop met verlies enkel 
en alleen de belangen van de concurrenten beschermt, ze overeenkomt met richtlijn 2005/29/EG, maar niet nood-
zakelijk met andere aspecten van de Europese jurisprudentie. Overeenkomstig een door arrest Keck versterkte 
vroegere Europese jurisprudentie (gevoegde zaken C-267/91 en C-268/91), komt het verbod op verkoop met ver-
lies overeen met de bepalingen over het vrije verkeer van goederen mits die bepalingen van toepassing zijn op alle 
marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits zij zowel rechtens als feitelijk 
dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale producten en op die van producten uit andere lidstaten. 
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aan consumenten als op verkoop tussen ondernemingen. Hierbij wordt verduidelijkt dat 

de concurrenten eerder dan de consumenten beoogd worden.64 

- De memorie van toelichting van de wet van 6 april 2010 doet eveneens opmerken dat 

de reglementering over verkoop met verlies onrechtstreeks in het belang van de con-

sument beslist werd. Hij heeft “er alle belang bij dat dergelijke alternatieve distributieka-

nalen die de nadruk leggen op een betere dienstverlening, blijven bestaan. Een verbod 

op verkoop met verlies kan hiertoe bijdragen”.65 Dit wordt bevestigd door het feit dat de 

reglementering inzake verkoop met verlies niet in afdeling 2 “oneerlijke marktpraktijken 

jegens andere personen dan consumenten” werd geplaatst, wat de indruk wekt dat de 

praktijk zowel de consumenten als de ondernemingen beoogt.6667  

Indien de wetgeving over verkoop met verlies binnen het toepassingsgebied valt, moet ze 

volgens Bieseman (2010) worden herzien, want een algemeen verbod is niet in overeen-

stemming met de richtlijn: « Bijgevolg zou verkoop met verlies binnen het toepassingsge-

bied van de richtlijn vallen en mag geen aanleiding geven tot een principieel verbod. De 

Belgische wetgever kan immers geen strengere maatregelen nemen over een materie 

die reeds op Europees niveau werd gereglementeerd (zelfs niet om een betere consu-

                                                 
64 De memorie van toelichting van de in deel 7.2.2 voorgestelde wet van 1971 bevestigt trouwens dat de wetgever 
afslagen die nadelig zijn voor de gewettigde belangen van producenten en verdelers zou reglementeren. de Brou-
wer (2007) geeft hieromtrent aan dat « La réglementation sur les ventes à perte entend essentiellement protéger 
les commerçants entre eux et plus spécifiquement le petit commerce contre la puissance financière des grandes 
entreprises de distribution. Elle ne nous paraît dès lors pas constituer en elle-même une pratique vis-à-vis du 
consommateur. » L. de Brouwer (2007), « Les pratiques réglementées à l'épreuve des pratiques déloyales », Ca-
hier du Juriste, 2007/5-6. 

65 Parlementaire documenten van de Kamer, nr. 52 2340/001, p.29. 

66 Keirsblick et Stuyck (2010) menen daarom dat “Verkoop met verlies beschouwd kan worden als een ‘handels-
praktijk’ die binnen het toepassingsgebied van richtlijn 2005/29/EG valt (als B2C handelspraktijk of als B2B han-
delspraktijk die ook consumenten ‘bereikt’)”. Keirsblick, B. en J. Stuyck (2010), « Een kritische analyse van de wet 
marktpraktijken en consumentenbescherming » in Keirsblick, B. en J. Stuyck (2010) « Pratiques du commerce, 
droits intellectuels, droit et technologie - Handelspraktijken, intellectuele eigendom, recht en technologie » Revue 
de Droit Commercial Belge - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 2010/8.  

67 Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs in een arrest besloten dat alleen de oneerlijke handels-
praktijken die enkel de economische belangen van de concurrenten schaden, niet binnen het kader van de richtlijn 
vallen: “Directive 2005/29 is characterised by a particularly wide scope ratione materiae which extends to any 
commercial practice directly connected with the promotion, sale or supply of a product to consumers. As is evident 
from recital 6 in the preamble to that directive, only national legislation relating to unfair commercial practices which 
harm ‘only’ competitors’ economic interests or which relate to a transaction between traders is thus excluded from 
that scope.” Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 januari 2010 in de zaak C-304/08 tussen 
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs en V à Plus Warenhandelsgesellshapt mbH. Het Hof van Justi-
tie heeft de interpretatie van een breed toepassingsgebied van de richtlijn in een arrest van 9 november 2010 be-
vestigd. Het was van mening dat als een wetgeving niet alleen de consument wil beschermen, maar ook andere 
doelstellingen nastreeft waaronder de bescherming van de concurrentie, deze wel binnen het toepassingsgebied 
van richtlijn 2005/29 EG (zaak. C-540/08, MediaPrint) valt. 
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mentenbescherming te verwerven). De kans is dus reëel dat het wettelijk verbod op ver-

koop met verlies, zoals bepaald in de WMPC, in strijd is met de Richtlijn Oneerlijke Han-

delspraktijken aangezien deze een algemeen verbod instelt”.68 

Overigens heeft de Commissie betreffende de uitvoering en toepassing van de voor-

noemde richtlijn69 opgemerkt dat de bepalingen die er enkel op gericht zijn de eerlijke 

mededinging op de markt te waarborgen, niet binnen het toepassingsgebied van richtlijn 

2005/29/EG vallen. Hoewel het verbod niet binnen het toepassingsgebied van deze richt-

lijn valt, moet worden nagegaan of dit verbod de bescherming van een eerlijke mededin-

ging beoogt volgens de concurrentieregels en de algemene bepalingen betreffende het 

vrije verkeer van goederen van het VWEU. 

Het doel van deze studie is welteverstaan niet om een standpunt in te nemen over de be-

twiste vraag of de reglementering over verkoop met verlies al dan niet overeenstemt met 

de Europese richtlijn 2005/29/EG. Het bestaan alleen al van een controverse geeft aan 

dat de wetgeving herzien zou moeten worden en dat de Belgische wetgever dit op eigen 

initiatief zou moeten willen beginnen. 

5.2.3. Doeleinde van de wet op verkoop met verlies 

Zoals de discussie in deel 5.2.2 laat blijken, is het niet duidelijk wat het doel is van de 

wetgeving die verkoop met verlies verbiedt: de wet wil zonder twijfel de kleine handelaars 

beschermen tegen de concurrentie van machtigere spelers zoals supermarktketens, 

maar misschien ook de consumenten of zelfs de leveranciers. 

De vermoedelijke impact van het verbod op verkoop met verlies is ambigu. Op het eerste 

zicht lijkt het zo dat hoe lager de distributiemarges zijn, hoe hoger de beschikbare mar-

ges voor de leveranciers zijn, en dus het verbod om met verlies te verkopen (indien dit de 

distributiemarges doet rijzen)de leveranciers niet ten goede komt. In sommige gevallen 

kunnen lage prijzen de consumenten niettemin destabiliseren of de verdelers aanzetten 

om mindere hoeveelheden te verkopen:  

- De Commissie geeft in een werkdocument aan dat één van de argumenten ten gunste 

van het verbod op verkoop met verlies is dat deze de markt kunnen ‘destabiliseren’, 

                                                 
68 Bieseman, L. (2010), «Verkoop met verlies», in De nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescher-
ming: alles over oud en nieuw / La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du 
consommateur : tout sur l’ancien et le nouveau régime (T. Heremans ed.), Larcier, 2010. 
69 Commissie (2010), ‘Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging en toepassing van richtlijn 2005/29/EG betreffende 
oneerlijke handelspraktijken’. 
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voor zover men de klanten laat geloven dat de verkochte producten van geen enkele 

waarde zijn. Zo wordt het moeilijk voor de producenten van deze producten om deze 

tegen een rendabele prijs te verkopen.70 

- Overigens is het mogelijk dat de grote detailhandelaars verkoop met verlies systemati-

scher kunnen subsidiëren omdat ze voldoende productlijnen hebben om het verlies op 

te vangen dat veroorzaakt wordt door de verkoop van deze producten tegen een lagere 

prijs dan de aankoopprijs. Deze grote ondernemingen zouden zo op de retailmarkt kun-

nen groeien en eventueel kleinere concurrenten (lokale handels of hard discounters) 

verdrijven dankzij verkoop met verlies campagnes. 

- Zoals het handelsgeschil tussen de supermarktketen Albert Heijn en zijn koekjesleve-

rancier Peijnenburg aantoont, kan verkoop met verlies een nadelige impact hebben op 

de winsten van leveranciers.71 Peijnenburg, een onderneming waarvan de producten 

door Albert Heijn met verlies verkocht werden, klaagde over de daling van het verkoch-

te volume en heeft uiteindelijk een andere verpakking ingevoerd om rechtstreekse prijs-

vergelijkingen te vermijden. 

 

5.2.4. Effect van het verbod om met verlies te verkopen op de prijzen  

Volgens de wettelijke definitie wordt « als een verkoop met verlies beschouwd, elke ver-

koop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen de onderneming 

het goed heeft gekocht of die de onderneming zou moeten betalen bij herbevoorrading, 

na aftrek van eventueel toegekende en definitief verworven kortingen.” 

Deze definitie brengt twee elementen van potentiële onzekerheid naar voor wat betreft de 

prijs die in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of de verkoopprijs lager is 

dan de aankoopprijs. Ten eerste kan de referentieprijs ofwel de bevoorradingsprijs ofwel 

de herbevoorradingsprijs zijn en de onderneming zal die kiezen die voor haar het interes-

santste is. 

Het tweede element is het recht om eventueel toegekende kortingen af te trekken van de 

bevoorradingsprijs, voor zover deze definitief verworven zijn. Om rekening te houden met 

de eventuele complexiteit van de overeenkomsten tussen leveranciers en distributieke-

                                                 
70 Commissie (2001), “Communication of the Commission on sales promotions in the Internal Market”. 

71 Zie http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AS5628 
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tens, specificeert de wetgever in hetzelfde artikel: « Om uit te maken of er verkoop met 

verlies is, wordt geen rekening gehouden met kortingen die, al dan niet uitsluitend, toe-

gekend worden in ruil voor verbintenissen van de onderneming andere dan de aankoop 

van goederen. » Met andere woorden moet, opdat de eventueel toegekende kortingen 

van de bevoorradingsprijs afgetrokken kunnen worden, niet alleen het principe van kor-

ting verworven zijn, maar ook het kwantum bepaald kunnen worden op het moment van 

de verkoop. 

De meeste debatten rond de wet op verkoop met verlies betreffen de aan de verdelers 

toegekende kortingen. De Belgische wetgever maakt een onderscheid tussen de toege-

kende en definitief verworven kortingen enerzijds, en de toegekende kortingen, al dan 

niet uitsluitend, in ruil voor verbintenissen van de onderneming andere dan de aankoop 

van goederen, anderzijds. Terwijl de eerste categorie in de prijs kan worden inbegrepen, 

kan de tweede dit niet. Het zijn net de kortingen die niet inbegrepen zijn in de prijs waar-

onder producten niet aangerekend mogen worden (ook wel achterwaartse kortingen ge-

noemd) die aanleiding geven tot een economische discussie, aangezien de leveranciers 

en supermarkten geneigd zouden zijn deze kortingen te willen omhoogjagen om de con-

currentie onder elkaar te verminderen. 

De impact van de wetgeving op verkoop met verlies heeft het voorwerp uitgemaakt van 

een reeks theoretische en empirische analyses bij de discussies in Frankrijk betreffende 

de wijziging van de “loi Galland”. De theoretische analyses van Allain en Chambolle 

(2009)72 tonen aan dat de wetten betreffende verkoop met verlies zoals de “loi Galland” 

aanzetten om zowel de groothandelsprijzen als de achterwaartse kortingen op te trekken. 

Aangezien supermarktketens producten niet tegen een prijs lager dan de groothandels-

prijs mogen verkopen, kan deze prijs als uniforme bodemprijs fungeren. Volgens deze 

studies kan met de bodemprijs niet alleen de concurrentie tussen verdelers, maar ook 

tussen leveranciers verzwakt worden.  

De macro-econometrische analysemethode van Boutin en Guerrero (2008)73 toont aan 

dat de “loi Galland” de inflatie met ongeveer één percentage heeft doen stijgen tijdens de 

                                                 
72 Allain, M.-L. en C. Chambolle (2011), ‘Anti-competitive effects of resale-below-cost laws,’ International Journal of 
Industrial Organization, 29(4): 373-385. 

73 Boutin, X. en G. Guerrero (2008), ‘The ‘loi Galland’ and French consumer prices,’ Note de l’Insee, Juni. 
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periode 1997-2004. Ze suggereren eveneens dat deze Franse wet de prijzenconcurrentie 

heeft doen afnemen tussen de voornaamste detailhandelketens. 

Biscourp, Boutin en Vergé (2011)74 passen een micro-econometrische methode toe om 

de uitwerkingen van de “loi Galland” op het vlak van de prijzen in beeld te brengen. Ze 

benutten de geografische variabiliteit van de prijs (wat gedeeltelijk een gevolg is van de 

reglementering die de uitbreiding van grote supermarktketens beperkt) en de heterogeni-

teit van de producten, en meer bepaald het onderscheid tussen nationale merkproducten 

en die van de distributeurmerken. Voor zover de nationale merkproducten vervaardigd 

worden door grote fabrikanten met een zekere marktmacht op het moment van de onder-

handeling met detailhandelaars, vergroot de mogelijkheid om een bodemprijs op deze 

producten op te leggen. De auteurs tonen aan dat:  

- de prijzen hoger zijn in geografische zones waar de concentratie sterker is; 

- de sterke positieve correlatie tussen de concentratie van de marktaandelen van de 

lokale distributeurs en de prijzen aanzienlijk vermindert vanaf 1997, vooral voor de 

merkproducten en hypermarkten; 

- het prijsverschil tussen producten van nationale merken en distributeurmerken even-

eens na 1997 afneemt; 

- de prijzen in de goedkoopste winkels sneller stijgen, wat leidt tot een zekere conver-

gentie van de prijzen in de distributiesector (dit resultaat lijkt duidelijker naar voor te 

komen bij merkproducten). 

Hoewel de “loi Galland” restrictiever was dan de Belgische wet op verkoop met verlies 

(onder meer omdat de Belgische wet toelaat dat definitief verworven kortingen in de prijs 

inbegrepen worden), is het door de Franse studies geïdentificeerde mechanisme ook van 

toepassing in België. De leveranciers en verdelers hebben beide belang bij de eenheids-

prijs en de niet definitieve verworven kortingen parallel te verhogen om een lagere bo-

demprijs waaronder de producten niet meer kunnen aangerekend worden, op te leggen. 

Zoals de Franse studies aantonen, maakt dit mechanisme het mogelijk de concurrentie-

graad tussen leveranciers en verdelers af te zwakken.  

                                                 
74 Biscourp, P., X. Boutin en T. Vergé (2008), ‘The Effects of Retail Regulations on Prices Evidence form the Loi 
Galland,’ Werkdocumenten van het DESE G2008-02, INSEE. 
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5.2.5. Verbod op verkoop met verlies: quo vadis? 

De negatieve uitwerkingen van verkoop met verlies moeten niet onderschat worden. 

Maar ook al kunnen deze negatieve effecten voorkomen, ze werden nooit in cijfers ver-

taald, noch vergeleken met de overeenstemmende winsten. Zo: 

- zouden de negatieve uitwerkingen voor de consumenten meer dan gecompenseerd 

worden door de lagere prijzen; 

- hebben de lokale handel en hard discounters bieden ook comparatieve voordelen die 

de grote ketens ook trachten aan te bieden door buurtwinkels en zogenaamde eerste-

prijsproducten te ontwikkelen; 

- zijn de leveranciers de eerste begunstigden wanneer de verdelers hun producten met 

kleinere marges en belangrijke reclame verkopen. 

Zoals de studie van de Britse Competition Commission heeft uitgewezen, blijft verkoop 

met verlies bovendien uitzonderlijk, zelfs wanneer dit legaal is.75  

Ten slotte kan men zich afvragen of een algeheel verbod op verkoop met verlies niet 

meer nadelen dan voordelen met zich mee zou brengen of dat alternatieve maatregelen 

er niet voor zouden kunnen zorgen dat de geïdentificeerde problemen minder nadelige 

uitwerkingen zouden hebben. De Commissie geeft in een werkdocument te verstaan dat 

het risico op geïdentificeerd misbruik met minder restrictieve maatregelen vermeden zou 

kunnen worden.76 Op dezelfde manier wijst een OESO-document erop dat “de wetten 

over afbraakprijzen in die zin preciezer zijn aangezien ze de prijzen identificeren die de 

mededinging afzwakken en die raiders in staat stellen hun verlies bij te benen door de 

concurrentie weg te werken (de wetten betreffende verkoop met verlies maken geen on-

derscheid tussen de lage prijzen die nadelig zouden kunnen zijn voor de mededinging en 

de lage prijzen die gunstig zijn voor de consumenten).”77 

Uit dit deel kan worden opgemaakt dat de wet op verkoop met verlies grondig herzien 

zou moeten worden. Naast het feit dat de wettelijkheid ervan in twijfel getrokken zou kun-

nen worden, blijven de voordelen ervan hypothetisch, in tegenstelling tot de zeer reële 

                                                 
75 Competition Commission (2008), ‘Groceries Market Investigation-Final Report,’ gepubliceerd op 30 april 
2008. 
76 Commissie (2001), “Communication of the Commission on sales promotions in the Internal Market”. 

77
 OESO (2006), “Resale below cost laws and regulations,” DAF/COMP(2005)43. 
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kosten die de analyses van gelijkaardige wetgevingen in andere landen naar voor heb-

ben gebracht.  

5.3. Reglementeringen van de openingsuren 

Volgens de OESO en de Europese Commissie hebben de reglementeringen van de ope-

ningsuren een restrictieve impact op de mededinging waarbij de prijzen de hoogte in 

gaan. Deze wetgevingen worden in hun aanbevelingen over het algemeen in verband 

gebracht met de wet betreffende de handelsvestigingen en met de andere sectorale re-

glementeringen. De Europese Commissie78 merkt bijvoorbeeld op dat “concurrentiebe-

perkende regelgeving in de detailhandel gevestigde zaken beschermt tegen nieuwko-

mers en de verspreiding van nieuwe businessmodellen en technologieën hindert. Deze 

sector wordt sterker gereglementeerd in vergelijking met andere lidstaten, vooral wat be-

treft de warenhuizen (zonering), de bescherming van gevestigde ondernemingen en de 

openingsuren van de winkels.” De OESO voegt hieraan toe79 dat “de detailhandel is on-

derworpen aan een bijzonder strenge sectorale reglementering, waaronder bepalingen 

van toepassing op warenhuizen en op de openingsuren van de winkels, alsook beperkin-

gen op de uitverkoop, wat zich vertaald in efficiëntieverlies. (…). De juridische bepalingen 

die de mededinging afremmen, zouden afgeschaft, de stedenbouwkundige regels van 

toepassing op warenhuizen bij de evaluatie van de geografische uitwerkingen beperkt, en 

de openingsuren van de winkels geliberaliseerd moeten worden.” 

Deze wetgevingen hebben evenwel geen identieke uitwerkingen op de consumentenprij-

zen. De beperkingen inzake openingsuren hebben slechts een onrechtstreekse uitwer-

king op de prijzen. De voornaamste argumenten ten gunste van soepelere openingsuren 

zijn overigens van een andere orde, zoals: 

- het comfort van de consumenten die hun andere activiteiten kunnen verlengen (hun 

werk bijvoorbeeld); 

- de mogelijkheid voor supermarktketens om boven de anderen uit te springen, wat 

eventueel de weg opent voor nieuwkomers;  

- maar vooral een verhoging van de vraag naar minder gekwalificeerd werk.  

                                                 
78 Europese Commissie (2011), ‘Évaluation du programme national de réforme et du programme de stabilité 
2011 de la Belgique’. 
79 OESO (2011), ‘Etudes economiques de l’OCDE – Belgique’, Juli 2011. 
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Volgens de meeste beschikbare economische studies, zowel de theoretische als de em-

pirische, gaan flexibelere openingsuren niet noodzakelijk gepaard met prijsverminderin-

gen. Langere openingsuren kunnen de prijzen zelfs de hoogte in jagen, in het geval dat 

de loonkost sneller de omzet overschrijdt. Het is immers zeer onwaarschijnlijk dat langere 

openingsuren de omzet proportioneel beïnvloedt: een verlenging van de openingsuren 

kan inderdaad extra uitgaven uitlokken, maar het voornaamste doel is om de consumen-

ten in staat te stellen hun inkopen gedurende soepelere openingsuren te doen.  

De empirische en theoretische analyse van Goos (2004)80 toont aan dat de liberalisering 

van de openingsuren de tewerkstelling, de totale omzet en het aantal winkels ten goede 

komt, maar reikt geen conclusies inzake prijzen aan. Inderst en Irmen (2005)81 ontwikke-

len een theoretisch model dat aantoont waarom de kleinhandelsprijzen zouden kunnen 

stijgen naar aanleiding van de deregulering van de openingsuren. Volgens hen wordt in 

een onvolmaakt mededingingsmodel de deregulering van de openingsuren waargeno-

men als een manier om meer mogelijkheden te hebben om zich te differentiëren op het 

vlak van mededinging. Aldus, wanneer detailhandelaars verschillende openingsuren toe-

passen, lopen de prijzen het risico hoger te zijn dan in een model waar de uren zijn opge-

legd door de wet. 

De analyse van Burda en Weil (2004)82 toont dat de ‘blue laws’-reglementeringen die de 

opening van winkels in sommige VS-staten beperken, de werkgelegenheid het jaarloon 

en de productiviteit op het werk verminderen. Hoewel dit theoretisch gezien ambigu is, 

blijkt uit de empirische studie over de impact op de prijzen dat de liberalisatie van de 

openingsuren de prijzen licht doet stijgen.  

5.4. Sociale wetgeving 

De kwestie van de verschillen in loonkosten wordt in het lang en breed becommentari-

eerd in de pers en de sociale gesprekspartners houden er wat dit betreft heel verschillen-

de standpunten op na. Sommigen menen dat het verschil in loonkosten de hogere prijzen 

                                                 
80 Goos, M. (2004), ‘Sinking the Blues: the Impact of Shop Closing Hours on Labor and Product Markets,’ CEP 
Discussion paper No 664. 

81 Inderst, R. et A. Irmen (2005), ‘Shopping hours and price competition,’ European Economic Review 49: 1105 – 
1124. 

82 Burda, M. et P. Weil (2004), ‘Blue laws’, mimeo Ecares-ULB. 
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voor levensmiddelen in België grotendeels kan verklaren. Anderen minimaliseren dit as-

pect dan weer.  

Een eerste belangrijke opmerking is dat de loonkost aanzienlijk blijft in een industrie zoals 

de grootdistributie. Hoewel de gegevens van bron tot bron en vooral van distributieketen 

tot distributieketen verschillen, geven de in deel 3.2 voorgestelde cijfers aan dat de lonen 

minstens de helft van de toegevoegde waarde vertegenwoordigen. De loonkost heeft dus 

een potentieel belangrijke impact op de verkoopprijs.  

Dit gezegd zijnde, moet de impact van de loonkost op de consumentenprijzen niet over-

schat worden. Die consumentenprijzen liggen gemiddeld 10% hoger in België dan in Ne-

derland en ook in Duitsland. De loonmassa, die met hoogstens 15% van de verkoopprijs 

overeenkomt, kan niet integraal toegeschreven worden aan het prijsverschil. 

Overigens is een internationale vergelijking van de loonkosten extreem complex. Inder-

daad, de uitwerking van de loonkost (of van de totale loonmassa) op de consumenten-

prijs hangt af van een reeks factoren die moeten worden onderscheiden van de een-

heidskostprijs van arbeid:  

- De loonmassa vertegenwoordigt de som van de lonen van alle distributiewerknemers 

samen. Dit omvat dus het loon van de werknemers met heel verschillende functies bin-

nen de ondernemingen. Dit weerspiegelt dus gedeeltelijk de ondernemingsstructuur en 

de managementkeuzes. 

- Volgens de gegevens die we hebben verkregen varieert het aandeel van de loonmas-

sa in de omzet sterker tussen de Belgische ketens dan tussen België en Nederland. 

- De politieke discussies draaien over het algemeen rond het loon van de minder ge-

kwalificeerde werknemers die de overgrote meerderheid vertegenwoordigen in de dis-

tributiesector. Hun profiel verschilt in Nederland en België en, hoewel er hierover weinig 

betrouwbare indicaties bestaan, lijken de loonlasten wat hen betreft hoger te zijn in Bel-

gië.  

- Een hogere productiviteit vermindert de nood aan personeel en zo ook de loonmassa. 

Ook al kunnen de verschillen in productiviteit moeilijk objectief beschouwd worden, de 

gesprekken die we hebben gevoerd tonen aan dat de loonverschillen gedeeltelijk ge-

compenseerd worden door verschillen in productiviteit. Niettemin wijzen de beschikbare 

gegevens erop dat de productiviteit afneemt. Laten we tenslotte nog verduidelijken dat 
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in de distributiesector een hoge productiviteit bovendien vaak ten koste gaat van be-

schikbare diensten (slagerij, viswinkel, etc.). 

Verschillende andere aspecten van de wetgeving verdienen benadrukt te worden. Zo zijn 

de distributiewerknemers in Nederland aanzienlijk jonger dan in België en presteren ze 

minder uren dan hun gelijken in België. Overigens behoren de Belgische personeelsle-

den van de supermarktketens tot verschillende paritaire comités, terwijl hun werknemers 

relatief gelijkaardige diensten aanbieden. 

Het profiel van de personeelsleden van supermarkten is zeer verschillend in Nederland 

en in België. In Nederland is werken in een supermarkt in de eerste plaats een studen-

tenjob en sommige ketens stellen een overdreven groot aandeel deeltijdse werknemers 

en jongeren tewerk. In België daarentegen staan deze jobs in het teken van een reëel 

perspectief op een volledige loopbaan. Hieruit vloeit voort dat de leeftijdsstructuur en het 

aandeel voltijdse betrekkingen sterk verschilt tussen deze twee landen. 

De Nederlandse ketens, die minder verplichtingen hebben inzake de aanwerving van 

studenten, passen niet allemaal dezelfde praktijken toe. Sommige ketens en meer be-

paald zij die soepele openingsuren hebben, rekenen aanzienlijk meer op studenten dan 

anderen. 

Ten slotte behoren de personeelsleden van supermarktketens in België tot verschillende 

paritaire comités: 

- Paritair comité 201 omvat de bedienden uit de zelfstandige kleinhandel; 

- Paritair comité 202 omvat de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren; 

- Paritair comité 202.01 omvat de bedienden uit de middelgrote levensmiddelen-

bedrijven; 

- En paritair comité 312 omvat de bedienden uit de warenhuizen. 

Niettemin is het voor de consumenten (en vanuit het mededingingsoogpunt) moeilijk om 

het onderscheid te maken tussen de zelfstandige kleinhandel, de kleinhandel in voe-

dingswaren, de middelgrote levensmiddelenbedrijven en de warenhuizen. Wellicht is 

meer waarschijnlijk dat de gemiddelde consument het moeilijker zal vinden om het aan-

bod van Delhaize te vergelijken met dat van Aldi (twee ketens waarvan de bedienden tot 

het Paritair Comité 202 horen), of nog het aanbod van een Hyper Carrefour met dat van 

een Carrefour market of van een Franchise Carrefour (waarvan de personeelsleden tot 

drie verschillende paritaire comités horen). 
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Het behoren tot verschillende paritaire comités beïnvloedt het vermogen van onderne-

mingen om gelijkaardige diensten aan te bieden. Bovendien kan het door de onderne-

mingen (nieuwkomers) gekozen business model op zulke manier uitgewerkt worden dat 

hun personeelsleden binnen het voordeligste Paritair Comité vallen. Hieruit vloeit voort 

dat de co-existentie van verschillende paritaire comités een onrechtstreekse uitwerking 

heeft op de mededingingsgraad van deze sector zodat nieuwkomers bevoordeeld zijn ten 

opzichte van de historische marktspelers. 

5.5. Toe- of uittredingsbelemmeringen? 

Zoals verduidelijkt in deel 3.1.3, heeft onze marktstudie niet kunnen bevestigen dat onze 

wet betreffende de handelsvestigingen een beperkende uitwerking heeft op de Belgische 

markt, in tegenstelling tot wat het voortbestaan van een soort “economische test” voor-

spelde. De recente organische groei van drie van de vijf grootste ketens (Colruyt, Aldi en 

Lidl) toont de afwezigheid van belangrijke toetredingsbelemmeringen aan. 

De reorganisatie van bestaande spelers en de uittreding van andere marktspelers vor-

men ook een essentieel element van de mededingingsdynamiek: de historische spelers 

kunnen zich aldus aanpassen aan de mededinging van de nieuwkomers door hun han-

delsoppervlakten en personeelsmiddelen te gebruiken. Het kan immers minder duur zijn 

om weinig rendabele ondernemingen in werking te houden dan om de kosten in verband 

met de herstructurering ervan te betalen, zeker als de « sunk costs » (verloren kosten) 

een aanzienlijk deel van de globale kosten vertegenwoordigen. 

Er bestaat trouwens een zekere interactie tussen de toe- en uittredingsbelemmeringen, 

voor zover de nieuwkomer zal moeten kiezen tussen organische groei (de ontwikkeling 

van nieuwe handelsvestigingen) en de overname en verbouwing van een bestaande su-

permarktketen. Indien de toetredingsbelemmeringen relatief zwak zijn, zal de nieuwko-

mer de organische groei bevoordelen wat de handelswaarde van de bestaande ketens 

vermindert en de kosten in verband met de herstructurering de facto verhoogt. In zulke 

context zal een keten die afstand wenst te doen van sommige vestigingen niet zo ge-

makkelijk een overnemer vinden, in het bijzonder in het geval dat de organische groei 

gemakkelijk is. 

Maar het in stand houden van weinig efficiënte spelers op de markt kan op verschillende 

manieren op het algemeen prijspeil wegen: 
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- weinig efficiënte ketens passen geen agressieve pri jzen toe:  ze hebben meestal 

de middelen niet om agressieve prijzen toe te passen. Ze hebben kostenstructuren die 

hen benadelen en als gevolg daarvan hebben ze niet meer de mogelijkheid om hun 

prijzen naar beneden te drukken om nieuwe marktaandelen te winnen. Weinig efficiënte 

ketens hebben er in tegendeel alle belang bij zich te concentreren op de minder prijs-

gevoelige consumenten, hen een verschillende dienstverlening aan te bieden en hoge-

re prijzen toe te passen. De consumenten die deze ketens bezoeken betalen dus vrij 

hoge prijzen. 

- Weinig efficiënte ketens hebben een negatieve impac t op de prijzen die efficiën-

te spelers toepassen: de aanwezigheid van minder efficiënte ketens heeft als onrecht-

streeks gevolg dat de efficiëntere spelers hogere prijzen toepassen, in die zin dat ze 

vergelijkenderwijs lage prijzen, maar toch de hoogst mogelijke prijzen in absolute waar-

de willen toepassen. Inderdaad, zelfs als ze een laag prijzenbeleid voeren, zullen de ef-

ficiënte spelers er belang bij hebben om hun prijsniveau net iets lager te behouden dan 

de minder efficiënte spelers. Bijgevolg, zal het op de markt geldende prijspeil de facto 

bepaald worden door de minder efficiënte spelers. 

Onze studie geeft aan dat er in België een reeks wetgevingen bestaan die de uittreding 

van de markt of de herstructurering van het aanbod vrij ingewikkeld maken. Deze moei-

lijkheid werd tijdens de gesprekken door de spelers zelf aangehaald: getuigenissen, die 

bovendien ook gestaafd werden door talrijke kwantitatieve elementen. Zo blijft het aantal 

handelsoppervlakte in m² per inwoner in België hoog, terwijl de omzet per m² aanzienlijk 

kan variëren van supermarktketen tot supermarktketen. Dit laatste punt zou enkel de ver-

schillende business modellen kunnen weerspiegelen, maar de operationele marge van 

de verdelers varieert eveneens aanzienlijk en de operationele marge van sommige spe-

lers zijn extreem laag, wat erop wijst dat deze spelers nauwelijks rendabel zijn. 

Wat zijn de wetgevingen en reglementeringen die de uittreding van de markt of de her-

structurering van het aanbod in België ingewikkelder maken dan elders? Dat is een com-

plexe thematiek en we hebben de gelegenheid nog niet gehad om alle belangrijke aspec-

ten in aanmerking te nemen. Twee sectoren verdienen hierbij toch een nadere studie: 

- Sociale wetgeving : sommige aspecten van de sociale wetgeving alsook de aard van 

de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers kunnen van herstructureringen een 

dure zaak maken in de distributiesector. Op dezelfde wijze bevoorrecht de aard van de 
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arbeidscontracten de nieuwkomers die hoofdzakelijk jongere werknemers met minder 

ervaring tewerkstellen. 

- Aansluitingsovereenkomsten : in België wordt een groot deel van de supermarkten 

door zelfstandige franchisenemers geëxploiteerd (de helft van de Carrefour winkels, AD 

Delhaize, Spar). Maar de samenwerkingscontracten tussen zelfstandige franchise-

supermarkten en de ketens die ze vertegenwoordigen laten de zelfstandige franchise-

nemers over het algemeen niet toe om gemakkelijk van keten te veranderen: in Frank-

rijk, heeft de mededingingsautoriteit een reeks belemmeringen bij marktuitreding geï-

dentificeerd, zoals de lange duur van de overeenkomsten, het groot aantal overeen-

komsten (franchiseovereenkomst, bevoorradingsovereenkomst, pachtovereenkomst, 

etc.) waarvan de vervaldata meestal niet gecoördineerd zijn, de invoerrechten die be-

taald worden wanneer de oude contract aflopen, de bedingen betreffende het niet op-

nieuw aansluiten in franchise, alsook de postcontractuele niet-concurrentiebedingen. 

De Franse mededingingsautoriteit wijst er bijvoorbeeld op dat een handelaar verbonden 

kan zijn aan een keten via een overeenkomst van zeven jaar, maar tegelijkertijd gebon-

den is bij zijn aankoopcentrale door een ander bevoorradingsovereenkomst. Bij het op-

stellen van een contract met betrekking tot het gebruik van het merk, kan de zelfstandi-

ge in feite niet van keten veranderen omdat hij ertoe gehouden is zijn producten bij de-

ze keten te blijven kopen. Sommige van deze belemmeringen bestaan ook in België. 

Hun effecten hiervan zouden grondiger bestudeerd moeten worden. 
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6. Conclusie 

6.1. Conclusie van de studie 

6.1.1. Prijsverschillen 

Uit onze analyse, die gedeeltelijk gebaseerd is op de studie van Nielsen, volgt dat iden-

tieke producten aanzienlijk duurder zijn in België dan in onze buurlanden. Volgens de 

verzamelde gegevens kosten identieke (door hun EAN-code geïdentificeerde) producten: 

- 10,4% meer in België dan in Nederland (gebaseerd op 18287 producten); 

- 10,6% meer in België dan in Duitsland (gebaseerd op 6981 producten); 

- 7,0% meer in België dan in Frankrijk (gebaseerd op 20181 producten). 

Wanneer er enkel rekening gehouden wordt met verwerkte voedingsproducten, zou het 

prijsverschil van identieke producten het volgende zijn: 

- 12,5% meer in België dan in Nederland (gebaseerd op 7774 producten); 

- 7,5% meer in België dan in Duitsland (gebaseerd op 4824 producten); 

- 8,6% meer in België dan in Frankrijk (gebaseerd op 15277 producten). 

 

6.1.2. Factoren die de prijsverschillen tussen België en Nederland gedeeltelijk ver-
klaren 

Hoewel de prijsvergelijking kon worden uitgebreid tot een vergelijking met Duitsland en 

Frankrijk, betreffen de kostenvergelijkingen alleen een vergelijking met Nederland. 

Wij menen dat verschillende factoren de prijsverschillen kunnen verklaren: 

- verschillen in indirecte fiscaliteit : De buurlanden kennen de bij ons bestaande hef-

fing op de verpakking van een deel van de betrokken producten niet. Het BTW-tarief is 

op het merendeel van de betrokken producten in België 0,5% hoger dan in Nederland 

en Frankrijk (maar 1% lager dan in Duitsland), en op andere producten 2% hoger dan in 

Nederland en Duitsland (en 1,4% hoger dan in Frankrijk). Verder zijn de verschillen in 

indirecte fiscaliteit erg afhankelijk van de productgroepen (bijvoorbeeld wegens verschil-

len in de accijnzen voor dranken en tabaksproducten). 

Samengevat is het onwaarschijnlijk dat de gemiddelde impact van verschillen in indirec-

te fiscaliteit een prijsverschil van meer dan 2% verklaren kan. 
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- verschillen in directe belastingen : verschillen in directe belastingdruk zijn afhanke-

lijk van verschillen in de fiscale wetgeving tussen beide landen, maar misschien nog 

meer van verschillen in rentabiliteit en de businessmodellen van de ondernemingen. Wij 

kunnen op basis van de ons bekende gegevens geen gemiddelde impact bepalen. 

- verschillen in arbeidskost : het verschil in totale arbeidskost tussen België en Neder-

land is eerder gering. De verschillen in loonkosten tussen België en Nederland voor 

personeel met eenzelfde profiel zijn ook beperkt. De vastgestelde verschillen tussen 

personeelsleden met eenzelfde functie in de vestigingen kunnen daarentegen aanzien-

lijk zijn omdat het profiel van het winkelpersoneel erg verschillend is tussen de twee 

landen. Dit heeft een aanzienlijke weerslag op de kosten voor de opening van een bij-

komende vestiging of voor de uitbreiding van de openingsuren. Volgens onze gege-

vens, en waarschijnlijk wegens een hogere verloning van het management in Neder-

land, zou het verschil in totale arbeidskosten niet groter mogen zijn dan 2%. 

- verschillen in exploitatiekosten  (vastgoedkost, uitbatingskost van vastgoed en logis-

tiek) : we hebben slechts een ruwe schatting voor België en praktisch geen tastbare 

gegevens voor Nederland. Volgens onze informatie variëren de transport- en logistieke 

kosten sterk van supermarkt tot supermarkt in België (naargelang de interne en externe 

organisatie van de ketens, maar ook hun grootte) en vertegenwoordigen ze tussen 4% 

en 6% van de omzet. Niets wijst erop dat de meest efficiënte ondernemingen in België 

en in Nederland aanzienlijk verschillende kosten hebben. De vastgoedkosten lijken ook 

sterk vergelijkbaar tussen België en Nederland. Ze worden echter anders opgedeeld: 

de gemiddelde omzet per m² is hoger in Nederland (14%), maar de huurkosten zijn er 

ook duurder. Achter de nationale gemiddelden schuilt opnieuw een zeer verschillende 

realiteit naargelang de keten, waarvan sommige zeer zwakke omzetcijfers per m² heb-

ben. 

- verschillen in aankoopkosten : we hebben onvoldoende gegevens kunnen verzame-

len om de gemiddelde aankoopkosten te kunnen vergelijken tussen de twee landen. De 

aankoopkosten zijn moeilijk te extraheren uit boekhoudkundige gegevens omdat ze 

geen betrekking hebben op identieke producten. Voor identieke producten verkrijgen 

verschillende ketens immers verschillende en niet altijd goed vergelijkbare voorwaar-

den. Gelet op de grootte van de Nederlandse markt en het hoge marktaandeel van de 

marktleider in Nederland (Albert Heijn) is het evenwel waarschijnlijk dat Nederlandse 

ketens (of hun aankoopcentrales) gemiddeld gunstigere aankoopvoorwaarden verkrij-
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gen van grote leveranciers dan Belgische ketens. Bepaalde leveranciers vermelden 

zonder verder bewijsmateriaal verschillen die ongeveer 5% van de aankoopprijs kunnen 

bedragen. Gelet op het feit dat de aankoopkosten gemiddeld ongeveer 70-80% van de 

omzet vertegenwoordigen, en dat een deel van de aankopen door multinationale groe-

pen wordt gedaan, leiden wij hieruit af dat de verschillen in aankoopkosten niet meer 

dan 2% van het prijsverschil kunnen verklaren.  

Het schaalverschil van de markten kan overigens een effect voortbrengen op niet-

identieke producten (eigen merken) die, zelfs bij multinationals, in essentie lokaal ge-

produceerd worden. 

- verschillen in winstmarges : er is geen significant verschil tussen de gemiddelde 

winstmarges van supermarktketens in België en Nederland. 

Samen kunnen deze factoren een verschil verklaren tot ongeveer 6%83. 

 

 

 

6.1.3. Verschillen binnen België zijn groter dan de gemiddelde verschillen tussen 
België en Nederland 

Onze studie wijst op zeer aanzienlijke verschillen in prijzen, kosten en winstgevendheid 

tussen ketens in België. 

                                                 
83 Mathematisch gezien zou men aan 8% kunnen komen, maar we geloven niet dat de vier elementen tot de 
grootste ongelijkheidsfactors behoren.  

 Verschil België/Nederland  
Indirecte fiscaliteit < 2% 
Directe belastingen Afhankelijk van onderneming 
Sociale zekerheidsbijdragen werkgever < 1% 
Loonkost < 2% 
Aankoopbonnen < 1% 
Aankoopkost < 2%. 
Rentabiliteit Te verwaarlozen 
Totaal < 6%1 
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6.1.4. Er zijn ook aanzienlijke verschillen tussen de kostprijzen van A-, B- en C-
merken en deze verschillen zijn in België groter dan in Nederland84 

Distributeurmerken (B- en C-merken) zijn in België gemiddeld 45% goedkoper dan natio-

nale merken (A-merken). Dit verschil bedraagt in Nederland maar 26%. Distributeurmer-

ken vertegenwoordigen in België gemiddeld tussen 25% en 30% van de omzet. Voor Ne-

derland geldt een vergelijkbaar percentage.  

De studies van het Prijsobservatorium tonen aan dat de prijzen van A-merken significant 

duurder zijn dan de B-merken, die op hun beurt beduidend duurder zijn dan C-producten 

(“premier prix”). Volgens de voor ons beschikbare informatie is er geen significant verschil 

in kwaliteit tussen A- en B-merken. Er zou daarentegen wel een merkbaar verschil in 

kwaliteit zijn tussen enerzijds de producten met een A- of B- merk, en anderzijds de 

“premier prix” (C-merken). 

6.1.5. De specifieke dynamiek van de Belgische markt als bijkomende verklaring 
voor de prijsverschillen 

Verschuivingen in de marktstructuur en het feit dat een traditioneel in het duurdere seg-

ment aanwezige keten zoals Delhaize zich meer op eigen merken en zelfs op “premier 

prix” richt (en daarbij dikwijls goedkoper is dan zogenaamde hard discounters) wijzen op 

een zeer reële en zelfs scherpe concurrentie tussen supermarktketens in België. 

                                                 
84 Zogenaamde A-merkproducten (of nationale merken) worden in de verschillende supermarkten van het land 
gecommercialiseerd door fabrikanten onder een merk waarvan zij eigenaar zijn. Zogenaamde B-merkproducten 
zijn (duurdere) producten die over het algemeen onder het distributeurmerk verkocht worden of die onder een an-
dere naam door de verdeler gecommercialiseerd wordt (Colruyt past deze techniek meer toe dan de andere ke-
tens). Zogenaamde C-producten zijn eersteprijsproducten, zoals Everyday en Carrefour discount. 

 Marge van verschil (van 
ongeveer tot ongeveer) 

Gemiddelde  

Gemiddelde prijs voor vergelijkbaar pro-
duct 

22-26% duurder dan 
goedkoopste prijs 

< 2% 

Omzet/m² 1750 - 17000 €/m² 8250 €/m² 
Bruto marge/omzet 15 – 44% 20% 
Netto marge/omzet 0 – 10% 2.5% 
Aandeel loonkost in toegevoegde waarde 40 – 80% 67,5% 
Loonkost/omzet  7,5 – 25% 10% 
Loonkost/werknemer 25000 – 47500 € 40000 € 
Toegevoegde waarde/werknemer 38000 – 75000 € 40000 € 
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Wij menen evenwel dat enkele specifieke kenmerken van de Belgische marktstructuur 

haar dynamiek een duidelijk negatieve impact hebben op het prijspeil, waardoor de prij-

zen omhoog geduwd worden in vergelijking met die van de buurlanden. Immers: 

- De zeer lage rentabiliteit van één van de drie grote marktspelers verhindert deze 

groep om agressieve prijspolitiek te voeren. De andere concurrerende ketens richten 

zich op zijn prijzen, maar hebben er evenwel geen enkel belang bij om hun prijzen te 

veel te verlagen dan nodig is om bijkomende marktaandelen te winnen.  

- Zelfs wanneer een andere grote marktspeler de politiek hanteert om de prijzen van 

andere ketens te volgen (de keten is geen ‘price leader’ maar een ‘price follower’), kan 

haar ‘beste prijs’-beleid de concurrenten ontmoedigen om hun prijzen te verlagen. 

Doordat de keten zich engageert om de prijsverlagingen van de concurrenten te coun-

teren is het effect van een prijsverlaging op de volumes verkocht door een concurrent 

veel minder hoog. Deze ‘beste prijs’-politiek wordt bestendigd door het verbod om met 

verlies te verkopen en een efficiënte organisatie (geringe exploitatiekosten), wat aan de 

keten zekerheid geeft dat ze haar politiek kan verder zetten. Dit effect wordt versterkt 

door het feit dat de concurrenten, die de prijzen zouden kunnen verlagen, eveneens 

klein zijn en bijgevolg niet de mogelijkheid hebben om gunstige aankoopvoorwaarden 

te bekomen.  

Het feit dat een weinig rendabele speler er tot nu toe niet in geslaagd is om zijn rentabili-

teit merkbaar te verhogen, en zijn positie op de markt verstard lijkt te zijn, betekent dat 

uittredingsbelemmeringen in België een grotere impact hebben op het prijspeil dan toe-

gangsbelemmeringen. 

6.1.6. De internationale productdifferentiatie van A-merkproducten voldoet niet 
noodzakelijk aan de verwachtingen van de consumenten 

De internationale productdifferentiatie in het aanbod van nationale merkproducten heeft, 

door het verlies van schaalvoordelen, een negatieve impact op het prijspeil in België. Wij 

beschikken niet over de vereiste gegevens om na te gaan in welke mate deze differentia-

tie beantwoordt aan de verwachtingen van de consumenten. Anekdotische aanwijzingen 

suggereren dat dit ten minste deels het geval is. Maar we kunnen niet uitsluiten dat er 

ook sprake kan zijn van een bedrijfsstrategie die gericht is op het in stand houden van 

artificiële opdelingen van markten. Een dergelijke opdeling zou wederuitvoer kunnen 

vermijden en prijsdiscriminatie tussen landen bevorderen. Dit soort strategie zou tot ge-
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volg hebben dat de eindverbruiker niet kan profiteren van de voordelen van de interne 

markt die de producenten van nationale merkproducten wellicht wel genieten. 

 

6.1.7. De bescherming van de koopkracht 

Het gecombineerd effect van de grote prijsverschillen tussen de ketens in België en tus-

sen de prijzen verkocht onder een nationaal merk en onder een distributeurmerk (die in 

de prijsvergelijking van identieke producten minder vertegenwoordigd zijn), toont aan dat 

de consumenten een goede toegang tot betrouwbare en duidelijke informatie moeten 

hebben. Het is zelfs waarschijnlijk dat een aandachtige en proactieve consument invloed 

kan uitoefenen op het prijsverschil met Nederland.  

Dit effect is des te belangrijker omdat de studie van het Prijsobservatorium niet 

alleen wees op het bestaan van belangrijke prijsverschillen tussen de verschillen-

de types merken, maar ook op duidelijke verschillen in de evolutie van de prijzen. 

Volgens hun studies is de versnelling van de evolutie van de inflatie minder van 

toepassing op producten van de B- en C-merken dan op de producten van de A-

merken (het zogenaamde rockets and feathers fenomeen).  

De vastgestelde verschillen in de evolutie van de prijzen wijzen erop dat de korf 

die gebruikt wordt voor het berekenen van de toename van de koopkracht, zich 

moet kunnen aanpassen aan het aankoopgedrag van de bevolking. Verschillende 

supermarktketens hebben de veelvuldige wijzigingen in de koopgewoonten van 

de consumenten benadrukt.  

 

6.2. Aanbevolen acties 

Aanbevelingen voor de consumenten 

Onze studie toont aan dat er aanzienlijke prijsverschillen bestaan tussen niet al-

leen de verschillende supermarktketens, maar ook tussen nationale merkproduc-

ten en producten die onder het distributeurmerk verkocht worden, zonder dat het 

kwaliteitsverschil geobjectiveerd kan worden. De consumenten moeten zich dus 
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bewust worden van deze prijsverschillen en ernaar handelen en teneinde de su-

permarkten aan te moedigen aantrekkelijkere prijzen voor te stellen.  

Aanbevelingen voor de vertegenwoordigers van de consumenten 

Het belang van de bijdrage van de consumentenvertegenwoordigers bij de prijs-

vergelijking dient onderstreept te worden. De kwaliteit van niet-identieke produc-

ten vergelijken is geen gemakkelijke zaak. De vertegenwoordigers van de consu-

menten rangschikken de door hard discounts verkochte producten echter in de 

categorie van de zogenaamde eersteprijsproducten. Volgens de informatie die we 

hierover hebben verkregen, kan de prijs van deze producten eveneens vergele-

ken worden met de prijs van bepaalde producten van betere kwaliteit die door an-

dere (niet hard discount) ketens onder het distributeurmerk worden verkocht. Een 

dergelijke classificatie zou de concurrentie tussen distributeurs stimuleren en ten 

gunste komen van de consumenten.  

 

Aanbevelingen voor de lokale autoriteiten 

De studie wijst uit dat er vaak te veel aandacht uitgaat naar de potentiële beper-

kingen van de markttoegang ten gevolge van de wet betreffende de handelsvesti-

gingen. De lokale autoriteiten hebben als taak ervoor te zorgen dat de consumen-

ten toegang hebben tot een meer gediversifieerd aanbod. Het toelaten van ketens 

die gespecialiseerd zijn in een aanbod met lage prijzen zal een algemene prijsda-

ling stimuleren.  

Aanbevelingen voor de mededingingsautoriteiten 

De mededingingsautoriteiten moeten het onderzoek naar de eventuele beperkin-

gen in de productie- en distributieketen van voedingsproducten nastreven. Bijzon-

dere aandacht moet besteed worden aan de zogenaamde hub-and-spoke dos-

siers, waarbij leveranciers de distributeurs helpen hun praktijken te coördineren. 

Voorts verdienen eventuele onrechtmatige beperkingen in franchiseovereenkom-

sten om van nabij onderzocht te worden (zoals de Franse mededingingsautoriteit 

bijvoorbeeld heeft gedaan). In de toekomst zou de toename van de producten 
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verkocht onder de distributeursmerken eveneens mededingingsproblemen kun-

nen veroorzaken. 

Aanbevelingen voor de statistische diensten 

De studie heeft gewezen op de nood om snel statistische instrumenten te ontwik-

kelen die het mogelijk maken de prijzen van identieke (maar niet noodzakelijk re-

presentatieve) producten tussen verschillende landen te vergelijken. De Neder-

landse statistische diensten berekenen hun statistieken op basis van de aan de 

kassa’s gescande gegevens. De toegang tot de volumegegevens stelt hen in 

staat de evolutie van de verbruikte hoeveelheden (en dus de consumptiegewoon-

tes) te bestuderen en de gemiddelde prijzen op basis van de consumptie te bere-

kenen. De Belgische diensten zouden dus moeten overwegen om deze methodo-

logie toe te passen.  

 

Aanbevelingen voor de sociale partners 

Uit onze analyse volgt dat dat de uitredingsbelemmeringen een determinerend 

effect hebben op het niveau van de prijzen in België. De sociale partners zouden 

zich over deze vraag kunnen buigen, met in het achterhoofd dat dit obstakel een 

potentieel belangrijk effect heeft, niet alleen op de Belgische consumenten, maar 

ook op de competitiviteit van de andere sectoren. 

Het zou eveneens nuttig zijn de flexibiliteit van de openingsuren te verhogen. Dit 

heeft waarschijnlijk slechts een geringe uitwerking op de voedselprijzen, maar een 

uitbreiding van de openingsuren zouden tewerkstellingsmogelijkheden kunnen 

bieden voor laaggeschoolden. In dit verband onthouden we dat de ongelijkheden 

tussen de verschillende paritaire comités de mededinging tussen ondernemingen 

van eenzelfde sector schaden.  

Ten slotte worden de Belgische lonen geïndexeerd volgens het indexcijfer van de 

consumptieprijzen dat de evolutie van de prijzen van identieke goederen volgt. De 

consumptiegewoonten van de werknemers evolueren echter in functie van de 

verhouding kwaliteit/prijs van deze goederen. Wij houden een pleidooi voor de 
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creatie van een indicator die voor de indexatie van de lonen meer expliciet de 

veranderingen in consumptiegewoonten integreert.  

 

Aanbevelingen voor de Minister van Economie en Consumentenbescherming 

De Minister zou kunnen overwegen om de wet betreffende de verkoop met verlies te wij-

zigen teneinde de mededinging tussen de supermarktketens te stimuleren. Het vergroten 

van de flexibiliteit van de franchiseovereenkomsten zou eveneens de mogelijkheden tot 

marktuittreding vergemakkelijken. Ten slotte zou de minister, in het kader van zijn be-

voegdheden inzake consumentenbescherming, de prijsvergelijkingen tussen ketens kun-

nen vereenvoudigen voor de consument. In dit kader zouden de promotiesystemen en 

andere klantenkaarten waar de Belgen zo dol op zijn, nadelig kunnen zijn voor de verge-

lijking of de ketens toelaten enkel de prijzen te verminderen voor de consumenten die het 

meest prijsgevoelig zijn. 

 
Aanbevelingen voor de Europese autoriteiten 

De Europese autoriteiten zouden tools moeten ontwikkelen om de prijsverschillen tussen 

identieke goederen in de interne markt te vergelijken. De op basis van deze tools verkre-

gen waarnemingen, zouden op die manier moeten bijdragen aan een afname van de 

waargenomen prijsverschillen. Ze zouden meer bepaald moeten nagaan in welke mate 

het bestaan van geografische nationale markten voldoet aan de verwachtingen van de 

consumenten of aan de strategieën van de producenten. Overigens denken wij dat de 

evaluatie van het economische effect van de wetgevingen waarvan gemeend wordt dat 

ze de interne markt kunnen schaden, systematisch moet geleid worden door de Europe-

se autoriteiten. De wet betreffende de handelsvestigingen is een voorbeeld van wetge-

ving die de interne markt potentieel zou kunnen benadelen, maar waarvan de economi-

sche effecten echter beperkt zijn.  

  

6.3. Conclusie in tien punten 

1. Identieke producten zijn gemiddeld ongeveer 10% duurder in België dan in Nederland 

en in Duitsland, en ongeveer 7.5% duurder dan in Frankrijk. 
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2. De verschillende bestudeerde kostenfactoren kunnen geen prijsverschil van meer dan 

6% verklaren. 

3. Deze prijsverschillen kunnen moeilijk worden weggewerkt zonder dat de aankopen 

meer systematisch gebeuren op een grotere schaal dan de Belgische markt. De wij-

ziging zal zonder twijfel verlopen via een aanpassing van de aankooppatronen van 

Belgische KMO’s bij de buitenlandse leveranciers, maar waarschijnlijk ook een aan-

passing van logistieke factoren zoals etiketteringsgewoonten en verpakkingspraktij-

ken. Het komt niet toe aan Mededingingsautoriteit zich uit te spreken over de wense-

lijkheid van dergelijke verschuivingen, gezien de overeenkomsten met betrekking tot 

gezamenlijke aankoopregelingen en de standaardisatie overeenkomsten, in bepaalde 

gevallen, verenigbaar zijn met de mededingingsregels. 

4. Productdifferentiatie en het gepaard gaande verlies van schaalvoordelen hebben een 

negatieve impact op het prijspeil. Deze differentiatie beantwoordt wellicht gedeeltelijk 

aan de verwachtingen van de consumenten, maar we kunnen niet uitsluiten dat er 

een bedrijfsstrategie zou kunnen bestaan die gericht is op het in stand houden van ar-

tificiële opdelingen van markten. 

Het lijkt ons alleszins wenselijk dat consumenten nog beter ingelicht worden over de 

aard van de producten waarvoor ze kiezen opdat zij met kennis van zaken zouden 

kunnen kiezen (bijvoorbeeld, over de vragen of de voorgestelde producten specifiek 

zijn voor de Belgische markt, ...). 

5. Recente ontwikkelingen van de marktaandelen wijzen op een reële en zelfs scherpe 

concurrentie tussen supermarktketens in België. De erg geringe rentabiliteit van één 

van de grote spelers, in combinatie met het verbod van verkoop met verlies en het 

‘beste prijs’-beleid van een andere grote keten, vermindert evenwel de mate waarin 

supermarkten hun klanten aantrekken middels aan de hand van een aantrekkelijke 

prijspolitiek. Daarbij is het vooral de geringe rentabiliteit van een keten die een deter-

minerende rol speelt bij de prijszetting. 

6. De wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen lijkt geen significant effect 

te hebben op de marktwerking. 

7. De vaststelling onder punt (5) betreffende het feit dat een weinig rendabele speler er 

tot nu toe niet in geslaagd is om zijn rentabiliteit merkbaar te verhogen, en de markt 

moeilijk kan verlaten, leidt ons ertoe te besluiten dat in België de uittredingsbelemme-

ringen een grotere impact hebben op de prijs dan toetredingsbelemmeringen. 
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Het komt de Mededingingsautoriteit niet toe zich uit te spreken over de wenselijkheid 

om al dan niet de bijzondere sociale bepalingen met betrekking tot herstructureringen 

te wijzigen. Wij dienen er evenwel op te wijzen dat deze regels de werknemers be-

schermen, maar daarentegen ook een bijkomende kost teweeg brengen voor de con-

sumenten. Een uniformering en een verhoogde flexibiliteit van de franchiseovereen-

komsten bij een overstap naar een andere keten zouden de uitredingsbelemmeringen 

wellicht ook kunnen inperken.  

8. Het is onwaarschijnlijk dat een versoepeling van de reglementeringen van de ope-

ningsuren het prijspeil naar beneden zou kunnen drukken in de mate dat de loonkost 

hoger is bij avond- en weekendwerk. Langere openingsuren zal waarschijnlijk de 

prijsverhogend werken. Hierin kan geen verandering worden gebracht zonder te ra-

ken aan de arbeidsvoorwaarden van het winkelpersoneel.  

Het komt de Mededingingsautoriteit niet toe zich uit te spreken over de wenselijkheid 

om al dan niet de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. We betreuren wel dat er een te 

groot aantal paritaire comités deze materie regelen (met name inzake avond- en 

weekendprestaties), wat de concurrentie vertekent tussen ondernemingen die in de-

zelfde markt actief zijn. 

9. Er blijven grote prijsverschillen bestaan tussen de ketens die actief zijn in België, en 

tussen de producten van de nationale merken en de producten van een gelijkaardige 

kwaliteit die verkocht worden onder de distributeurmerken (in het bijzonder de merken 

B). Het is daarom bijzonder belangrijk om de consument correct te informeren 

hieromtrent. Het is zelfs waarschijnlijk dat een alerte consument die zijn aankopen in 

België doet, werkelijke keuzes tussen de producten zou kunnen maken en op deze 

manier de afwijkingen met de prijzen in Nederland zou kunnen beïnvloeden. 

10. Het komt de Mededingingsautoriteit niet toe zich uit te spreken over de frequentie 

waarmee de korf van de consument moet worden aangepast volgens de waargeno-

men wijzigingen in de consumptiepatronen. Het komt deze Autoriteit eveneens niet 

toe om te bepalen of de index, waaraan de lonen verbonden zijn, al dan niet de koop-

kracht van de consumenten moet beschermen ten aanzien van de prijsevolutie van 

de identieke producten of ten aanzien van de prijsevolutie van de producten van ge-

lijkwaardige kwaliteit. Maar we moeten opmerken dat de indexontwikkelingen die me-

de aanleiding waren voor deze studie deels het gevolg zijn van de terzake gemaakte 

keuzes.  
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