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Inflatie maakt van Belg ‘shop hopper’ 

Erpe-Mere, 11 oktober 2022 – De inflatie verandert het winkelgedrag van de 

Belg. 7 op de 10 zeggen sinds het begin van de inflatiegolf actief 

prijzen te vergelijken tussen supermarkten. Om maximaal te genieten 

van de laagst mogelijke prijs, combineert de Belg vaker verschillende 

supermarkten. Hij is dan ook meer te vinden bij de discounters, blijkt 

uit een onderzoek van iVOX. 

De winkelkar van de Belg is sinds de opstoot van de inflatie flink veranderd. Vooral 

huismerken zitten bij de consument in de lift. Eerder bleek al dat meer dan 7 op de 10 

Belgen vaker voor huismerken kiezen om het winkelbudget onder controle te houden.   

Belg is ‘shop hopper’ 

Een nieuwe iVOX-studie in opdracht van ALDI leert dat de Belgische consument ook 

andere shopgewoontes links laat liggen om te besparen. Zo geven meer dan 3 op de 

5 Belgen aan soms vaker langer te wachten om producten aan te kopen in functie van 

promoties die eraan komen. 

Daarnaast vergelijken we massaal prijzen tussen supermarkten. Gevolg daarvan is dat 

de Belg uitgegroeid is tot een echte ‘shop hopper’. Zo geeft de helft van de 

respondenten aan steeds vaker verschillende supermarkten te combineren sinds de 

prijsstijgingen. Dit om te genieten van de laagst mogelijke prijzen op dat moment. 1 

op de 4 is zelfs compleet veranderd van vaste supermarkt.  

Discount steeds populairder 

In de zoektocht naar lage prijzen komt de Belg vaker over de vloer bij discounters ALDI 

en Lidl, blijkt nog uit de studie. Bijna 3 op de 5 Belgen bevestigen dit. Het zijn 

voornamelijk jongvolwassenen (<= 34j) die voor discount kiezen (<=34j: 64%; 35-54j: 

56%; 55+: 49%). Zelfs consumenten die ervoor helemaal niet bij discounters te vinden 

waren (ca. 10%), gaan nu voor de bijl. 

De voornaamste argumenten die de keuze voor discount motiveren zijn: de goede 

prijs-kwaliteitsverhouding (64%), besparen op het budget (45%), interessante 

promoties en aanbiedingen (43%) en winkelen dichtbij huis (42%).  

ALDI kan de resultaten van de enquête bevestigen. “Sinds midden februari zien we 

een verhoogde interesse in ALDI”, zegt Natalie Duthoy, Managing Director Category 

Management bij ALDI België. “Een slimme keuze gezien de consument ook in tijden 

van inflatie waar voor zijn geld wil. Onze huismerken bieden de oplossing: fors lager 

geprijsd dan A-merken, maar zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Zelfs 

promojagers komen wij tegemoet met wekelijks scherpe promoties op verse 

producten die dagelijks ingezet worden in de keuken. Wie dus resoluut de kaart van 

prijs-kwaliteit wenst te trekken, komt bijgevolg bij ALDI terecht.”  
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*** 

Niet voor publicatie: 

Over de enquête 

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van ALDI tussen 12 en 19 augustus bij 

1.000 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Belgen 

bedraagt 3,02%. 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Jason Sevestre    Dieter Snoeck 

Manager External Communication  Director Internal & External Communication 

GSM: + 32 (0)494 58 39 00  Tel: + 32 (0)53 827 940 

Mail: media@aldi.be   Mail: media@aldi.be 

 

Over ALDI België: 

ALDI is de leidende discounter in België. Met 440 winkels over het hele land, beheerd door 7 regionale 

hoofdkantoren, bereikt ALDI België meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. Ruim 7.900 medewerkers 

vormen het kloppende hart van deze groeiende groep bedrijven.  

ALDI Nord is één van de toonaangevende internationale retailgroepen. De discounter focust op producten van 

hoge kwaliteit tegen een lage prijs. De sleutel tot het succes van de groep is het personeelsbestand dat meer dan 

77.000 medewerkers telt in Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal en 

Spanje. Meer info op https://www.aldi.be/nl/  
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