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• Egypte: wintertuin van Europa
• Hans Zwarts: “Inzet op export beter organiseren”
• Prijsexperiment biologische producten

Prijselasticiteit biologische producten onderzocht

Prijsexperiment
biologische producten
De biologische landbouw in Nederland groeit, maar deze groei is niet zo sterk als eerder wel werd
verwacht. Om de gewenste groei te bewerkstelligen werken overheid, maatschappelijke organisaties
en marktpartijen samen in een task force. Het accent van de inspanningen ligt op stimuleren van de
consumentenvraag. Maar op welke voorwaarden is de consument bereid biologische producten te kopen?
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Irene Mouthaan, projectleider van het
Prijsexperiment, met een assortiment
biologische producten.

de Boer: de consument
‘ Super
‘een meer verantwoord
product’ aanbieden
’
Foto’s: Theo Tangelder.

Prijsexperiment
Om erachter te komen wanneer consumenten wel of juist niet bereid zijn biologische
producten te kopen, is na een gedegen voortraject met onderzoekers en bedrijfsleven op
24 april van dit jaar het Prijsexperiment Biologische Producten gestart, dat zal lopen tot
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Marktaandeel per productgroep in %

historische gegevens beschikbaar zijn. Dit
om de veranderingen in het aankooppatroon

6

te kunnen vaststellen.”
2004
2005

Om informatie over het omslagpunt in het
aankoopgedrag te verkrijgen, zijn verschil-

5

lende kortingspercentages gehanteerd,
variërend van 5 tot 40%. De gekozen
gemeenten zijn: Brielle, Huissen, Uithuizen,

4

’s-Heerenberg, Coevorden, Uden, Zaltbommel  en Berkel-Enschot, Maassluis en Houten.
Per gemeente wordt per product gedurende

3

de gehele periode van vier maanden in
alle winkels eenzelfde korting gehanteerd,
bijvoorbeeld een prijsverlaging van 25% op

2

melk in gemeente A, en een verlaging van
10% in gemeente B.
Als controle worden de gegevens gebruikt

1

van winkels waar de meerprijs voor biologisch niet wordt verlaagd. Bij het experiment
zijn acht supermarktketens betrokken.

Bron: Ekomonitor, december 2005
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Mouthaan: “De eerste reacties bij de introductie van het onderzoek waren nog vrij
gereserveerd, maar gaandeweg werd duidelijk dat uit dit experiment informatie zou
voortkomen die ook voor de retail bijzonder
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Productvervanging
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Jaap Holwerda

Kortingen per productgroep en per plaats
AardBerkel-Enschot

Rijst

Champig-

Runder-

Varkens-

appelen					

Eieren

Melk

Muesli

nons

gehakt

vlees
16%

5%

10%

15%

20%

25%

8%

40%

Brielle

10%

15%

20%

25%

5%

16%

32%

24%

Coevorden

15%

20%

25%

5%

10%

24%

8%

32%

’s-Heerenberg

20%

25%

5%

10%

15%

32%

16%

40%

Houten

25%

5%

10%

15%

20%

40%

24%

8%

Huissen

5%

10%

15%

20%

25%

8%

32%

16%

Maassluis

10%

15%

20%

25%

5%

16%

40%

24%

Uden

15%

20%

25%

5%

10%

24%

24%

32%

Uithuizen

20%

25%

5%

10%

15%

32%

8%

40%

Zaltbommel

25%

5%

10%

15%

20%

40%

16%

8%

De producten die binnen de genoemde productgroepen vallen, doen mee in het experiment. Voor iedere productgroep is een kortingspercentage (in % van de prijs van het biologische product op het moment dat het experiment start) vastgesteld. Deze kortingspercentages zijn
zo gekozen dat ze het gemiddelde verschil tussen biologische en gangbare producten kleiner maken, maar niet de biologische producten
(veel) goedkoper maken dan normale gangbare alternatieven. De winkels kunnen zelf de percentages afronden naar ‘mooie’ bedragen in
centen (voor de afprijzing van vlees kan bijvoorbeeld - in plaats van 16% - voor 15% worden gekozen). De kortingspercentages per product
zijn vervolgens verdeeld over de plaatsen, zodat iedere winkel een paar hoge en een paar lage kortingen doorvoert.
pagina 12

