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P E R S B E R I C H T 
 

AH en Jumbo: samen meer dan de helft van de supermarktomzet in 2015 

De behaalde omzetten en marktaandelen in 2015 van de Nederlandse supermarkten zijn definitief 

bekend. IRI meet de marktaandelen al een groot aantal jaren op dezelfde wijze. De twee formules die de 

meeste winkels hebben geopend, vergroten hun marktaandeel het sterkst in 2015: Jumbo groeit van 

14,0% naar 17,4%, terwijl Albert Heijn van 34,3% naar 35,1% stijgt. Gezamenlijk realiseren beide formules 

inmiddels dus meer dan de helft van de totale supermarktverkopen. De prestatie van Plus (van 6,0% naar 

6,2%) is nog opvallender, omdat deze formule voor het tweede jaar op rij het sterkst groeit zonder veel 

winkels te openen. 

De totaalomzet van de Nederlandse supermarkten in 2015 bedraagt in totaal 35,9 miljard euro (4,6% 

stijging). Het jaar bevat 53 weken, wat natuurlijk een deel van deze stijging verklaart. Als alleen naar de 

eerste 52 weken van het jaar wordt gekeken, blijft een stijgingspercentage van 2,5% over. Dat is nog steeds 

hoger dan de groei van vorig jaar (+0,3%).  

Het totale groeicijfer komt tot stand op basis van sterk tegengestelde ontwikkelingen in de markt. De sterke 

opkomst van alternatieve aanbieders, waaronder de zogenaamde budgetstores en online retailers, zorgt 

voor een toenemende druk op het traditionele supermarktassortiment. Tegelijkertijd vernieuwen veel 

supermarktformules in 2015 met concepten die beter inspelen op het veranderende eet- en drinkgedrag van 

de Nederlandse consument.  

Supermarkten proberen ook meer dan in 2014 om de aantrekkelijkheid te vergroten door promoties te 

voeren. Van de totale omzet in 2015 is 19,8% toe te schrijven aan promotieverkopen. Dat percentage 

bedroeg in 2014 nog 19,3%. Opvallend is ook, dat de rol van merken weer belangrijker wordt. Het aandeel 

van de verkopen onder het huismerk daalt van 27,2% in 2014 tot 26,9% in 2015. Dat is het laagste aandeel in 

de laatste vier jaren. 



 

Over IRI  
IRI  Nederland is een vooraanstaand consultancy bureau op het gebied van activatie van marktinformatie 
voor FMCG en Retail. IRI levert naast marktgegevens vooral ook advies, issue-gerichte analyses en 
shopperstudies, met het uiteindelijke doel om onze klanten te helpen groeien in een uitdagende markt. 
Meer informatie is te vinden op www.IRIworldwide.nl. Daar treft u ook diverse rapporten aan die gratis te 
downloaden zijn. 
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YTD 52, 2014 YTD 53, 2015 Ontw.*

TOTAAL SUPERMARKTEN 100,0              100,0              

ALBERT HEIJN 34,3                35,1                +0,9

JUMBO 14,0                17,4                +3,4

C1000 5,8                   1,1                   -4,7

SUPERUNIE 29,6                29,7                +0,1

AGRIMARKT 0,2                   0,2                   -

COOP 2,9                   3,0                   +0,1

DEEN 2,1                   2,1                   +0,1

DETAILRESULT 5,7                   5,7                   -0,1

DEKAMARKT 1,9                   1,9                   -

DIRK VAN DEN BROEK 3,8                   3,8                   -

EMTÉ 2,7                   2,7                   -

HOOGVLIET 2,1                   2,2                   -

JAN LINDERS 1,0                   1,1                   -

MCD 0,6                   0,6                   -

PLUS 6,0                   6,2                   +0,2

POIESZ 1,0                   1,0                   -

SPAR 1,3                   1,2                   -

DISCOUNTERS (ALDI/LIDL) 15,6                15,9                +0,4

* = Afgerond op 1 decimaal

Marktaandelen (%)

http://www.iriworldwide.nl/

