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4 5 Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de prijs van een biertje in de 

Nederlandse horeca. Door de supermarktoorlog loopt het verschil met de 

bierprijs in de supermarkten weer verder op.

Ook de macht van de grote brouwerijen lijkt bij te dragen aan de hoge bierprijs in 

het café. Ondanks dat de Europese Unie een aantal beperkende regels en wetten 

kent om de vrije markt te garanderen, vallen de brouwerijen hierbuiten. Voor hen 

geldt een zogenaamde groepsvrijstelling. Wat dat betekent voor u als horeca-

ondernemer zullen we in deze brochure uitleggen.

Deze brochure is bedoeld om u beter wegwijs te maken in de biermarkt. We zullen 

proberen u een goed beeld te geven van de biermarkt in Nederland en aangeven 

hoe u daarmee om kunt gaan. Als wij het in deze brochure over bier hebben, dan 

hebben we het over pils; hier en daar besteden we ook aandacht aan speciaal-

bieren.

Allereerst kijken we naar de Nederlandse biermarkt en dan vooral naar de strate-

gie van de brouwers (hoofdstuk 2). Vervolgens kijken we in het volgende hoofd-

stuk naar het inkopen van bier. Hier leest u ook veel resultaten uit de bierenquête 

van 2006. Tips over onderhandelen, kortingen en contracten komen hier uitge-

breid aan bod.

In hoofdstuk 4 laten we zien hoe u meer omzet, of nog beter, marge uit bier kunt 

halen. Hier krijgt u tips over het vergroten van de omzet, van uw marge maar ook 

of u nu in moet gaan op het aanbod van uw brouwer om een tweede pilsener op 

uw tap te zetten.

Tenslotte laten wij u zien hoe wij als belangenvereniging naar de biermarkt kijken 

en wat wij doen om de biermarkt transparanter, eerlijker en vooral meer profi jte-

lijk voor u te maken.

Met een goede kennis van zaken hopen we u in staat te stellen meer uit bier te 

halen. Want daar gaat het toch om in uw bedrijf!

 1. Inleiding
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De daling van de Nederlandse bier-

consumptie wordt veroorzaakt door 2 

factoren:

•   de verschuiving naar andere dran-

ken als wijn en mixdranken

•   de toename van het aandeel Neder-

landers die o.a. vanuit hun geloofs-

overtuiging geen alcohol nuttigen.

De Nederlandse biermarkt is voor 

ongeveer 90% in handen van de vier 

grote brouwerijen. Daarnaast is er een 

aantal kleinere brouwerijen die samen 

de overige 10% hebben.

Omdat de Nederlandse biermarkt in 

hectoliters ieder jaar wat terugloopt 

proberen de brouwers hun omzet en 

marge te verbeteren door meer euro’s 

door bv. kleinere brouwerijen te 

sluiten of kleinere merken te saneren 

•   innovatieve verpakkingen, vooral de 

thuistaps (dit is per liter 2 maal zo 

duur als fl esjes!)

•   premium bier verkopen dat duurder 

is (bv. Brand in plaats van Heineken)

•   waar mogelijk prijzen verhogen. 

Vooral in de horeca hebben we de 

laatste jaren wel forse prijsstijgingen 

gezien voor het inkopen van bier.

Veruit het grootste deel van de 

bierconsumptie komt voor rekening 

van de thuismarkt en loopt via het 

winkelkanaal. Qua hectoliters is de 

horeca dus veel minder belangrijk voor 

de brouwers, qua marge (winst) des te 

meer. Daarnaast heeft de horeca ook 

nog een uiterst belangrijke functie als 

uithangbord voor het imago van het 

biermerk. Zeker als u een wat meer in 

het oog lopend bedrijf heeft moet u dit 

laatste niet onderschatten en uiteraard  

bij onderhandelingen met de brouwerij 

inzetten.

Voor u als horecaondernemer bestaat 

de pilsmarkt feitelijk uit drie types 

bier:

•   de grote nationale merken zoals 

Heineken, Grolsch, Dommelsch en 

Bavaria

•   de premium bieren, binnenlands 

zoals Hertog Jan of Brand, maar ook 

buitenlands zoals Warsteiner of 

Pilsner Urquell

•   de prijsvechters zoals Olm of SAS.

Hoewel Nederland bekend staat als 

pilsland spelen speciaalbieren een 

niet onbelangrijke rol in de Neder-

landse biermarkt. Ongeveer 10% van 

de bieromzet komt uit speciaalbier, 

maar dit percentage stagneert. Voor 

de brouwers is speciaalbier aan de ene 

kant aantrekkelijk vanwege de hogere 

hectoliterprijs, aan de andere kant zijn 

er ook hogere productie- en promotie-

kosten aan verbonden.

Belangrijk
•   door de krimpende biermarkt wil-

len brouwers meer euro’s uit een 

hectoliter halen

•   voor de brouwer bent u ook als 

uithangbord voor hún imago inte-

ressant en dat vertegenwoordigt 

een waarde.

2. De biermarkt

De Nederlandse bierbrouwerijen brouwen elk jaar meer bier. De Nederlandse consument drinkt 
echter elk jaar iets minder bier. Bijna de helft van het bier wordt naar het buitenland geëxpor-
teerd; Nederland vormt samen met Mexico en Duitsland de top-3 van grootste bierexporteurs 

ter wereld! De import van bier daalt langzaam. 

Heineken (Heineken, Amstel, Brand) 50%

InBev (Dommelsch, Oranjeboom, Hertog Jan, Jupiler) 20%

Grolsch 12%

Bavaria 8%

Overigen o.a. Alfa, Budels, Leeuw, Gulpener 10%

Bierconsumptie per hoofd van de 

bevolking in Nederland

Jaar Liter per persoon

2000 82,2

2001 80,5

2002 79,9

2003 78,7

2004 79,4

2005 78,1

uit een hectoliter te halen. Bij de 

supermarkten ligt hun verkoopprijs 

zwaar onder druk door de inkoop-

macht van de grote ketens.  

Om hun marges op peil te houden 

hanteren de brouwerijen enkele stra-

tegieën:

•   kostenbesparing door effi ciencyver-

betering en door schaalvergroting 

De Nederlandse biermarkt
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3.1. Wat kost een fust bier?
De prijs die de brouwerij u berekent 

bestaat uit een aantal componenten. 

De brouwerij moet nu eenmaal kosten 

maken om het bier bij uw tap te krij-

gen. Naast de kosten van het brou-

wen van bier komen daar dus nog de 

kosten van reclame en marketing bij, 

de kosten van opslag en distributie, 

accijnzen, enzovoorts.

Daarnaast worden er kosten in de 

bierprijs doorberekend voor allerlei 

diensten (bruikleen, glaswerk, ac-

countmanagement, installaties, fi nan-

ciering) waar lang niet alle onderne-

mers gebruik van maken. Ook kosten 

voor ‘gratis’ promotiemateriaal vindt 

u versleuteld in de bierprijs terug. 

Horecaondernemers betalen dus meer 

dan wat bier eigenlijk kost.

Precieze cijfers zijn eigenlijk niet te 

geven, omdat de prijsopbouw een door 

de brouwerijen goed bewaard geheim 

is. Toch hebben wij in onderstaande 

tabel een schatting gemaakt van die 

prijsopbouw. De bruto verkoopprijzen 

(dus zonder korting) verschillen voor 

kelderbier en fustenbier.

Opvallend is dat de verkoopprijzen 

voor een hectoliter bier fors gestegen 

zijn de afgelopen 6 jaar. Vooral in 2002 

was sprake van een forse prijsstijging. 

Tussen de brouwers onderling zit 

nagenoeg geen verschil. De prijs van 

kelderbier is sinds 2002 hoger dan die 

voor fustenbier. Dit is des te wranger 

omdat het aandeel van kelderbier in 

vrij korte tijd fors is opgelopen tot 

50% van de afzet. Door o.a. arbo-eisen 

(vaten tillen!) zal dat alleen maar meer 

worden. Overigens ligt de literprijs 

voor fl esjes bier in de supermarkt tot 

43% onder de brutoinkoopprijzen voor 

de horeca!

Bij alternatieve bierleveranciers kunt 

u tot veel lagere prijzen komen, bij 

merken als Olm, Prins Hendrik, SAS of 

horecabier.nl kunt u zelfs onder de 

€ 100 per hectoliter komen. De onder-

linge prijsverschillen hier zijn ook veel 

groter.

3.2. Onderhandelen
Voordat u met uw brouwer gaat praten 

is het goed te weten wat uw juridische 

positie is. Hoe sterk bent u gebonden 

aan de brouwer? Heeft u een leverings-

contract met een huurcontract of bent 

u helemaal vrij om over te stappen? Op 

pagina 10 vindt u meer informatie over 

brouwerijcontracten.

Vervolgens zet u op een rijtje waarom 

uw brouwer u graag als klant zou wil-

len hebben of behouden, bijvoorbeeld:

•  zit u in een stad waar die brouwer 

graag een positie wil veroveren, zijn 

positie wil versterken of terugver-

overen?

•  vergt u weinig aandacht of neemt u 

veel af?

•  doet u mee aan acties van de brou-

werij?

•  is uw bedrijf een goed uithangbord 

voor het imago van het merk?

Om sterk te staan in onderhandelingen 

moet u verder een goed beeld hebben 

van de bierprijzen. Het verdient dus 

aanbeveling om eens te informeren 

wat uw collega’s aan inkoop betalen en 

welke korting zij krijgen. Tenslotte is 

het handig om te weten welke moge-

lijke voordelen u zou willen. Een 

voorbeeld zou kunnen zijn dat u geen 

prijsverhogingen van de brouwerij 

accepteert die u niet integraal kunt 

doorbereken in de consumentenprijs. 

De netto bierprijs (dus met de bier-

korting erin verwerkt) is afhankelijk 

van enkele facetten. De brouwerijen 

houden een aantal zaken in het achter-

hoofd als ze u een bierprijs aanbieden.

•  heeft u een lening of borgstelling 

van de brouwerij nodig? 

•  op welke basis heeft u beschikking 

over uw pand? 

 –  huur van brouwer 

 –  huur van andere verhuurder of 

eigendom

•  van wie is uw bierinstallatie? 

 –  brouwerij (en wat is de waarde 

van uw bruikleenartikelen?)

 –  eigendom

•  heeft u een indicatie dat de brouwe-

rij veel omzet heeft verloren in uw 

omgeving? 

•  heeft uw brouwerij nog meer ver-

kooppunten in uw omgeving? 

•  heeft uw brouwerij in het verleden 

op dit verkooppunt veel geld verlo-

ren? 

•  heeft uw brouwerij in het verleden 

veel moeten investeren om het ver-

kooppunt als café te exploiteren? 

•  wie heeft het contact tussen u en de 

brouwerij tot stand gebracht? 

•  geeft u een machtiging tot automa-

tische afschrijving van uw rekening? 

•  maakt u regelmatig gebruik van de 

adviesdiensten van uw brouwerij? 

•  wie verzorgt het glaswerk en onder-

houd van de biertapinstallatie? 

U vindt deze factoren terug in de bier-

prijsindicator op www.horeca.org. 

Deze berekent ook een geschatte 

korting voor uw situatie.

3. Inkopen van bier

In dit hoofdstuk kijken we naar de prijs die u voor uw bier be-
taalt. Daarbij gaat het over de prijsopbouw voor de brouwer, 
over alternatieven en over mogelijke kortingen. Ook gaan we 

kort in op de juridische aspecten van brouwerijcontracten.

Totaal 100% 

=bruto-prijs

  Winst marge 5%

Logistiek (extern) 7%

Logistiek (intern) 4%

Accijns 20%

Productiekosten 18%

Prijs af brouwerij/ ‘inkoopprijs’ 

groothandel
54%

Ter dekking kosten Marketing & Sales* 8%

Ter dekking kosten Inventaris/ 

Verbouwing/ Bruikleen*

22%

Ter dekking kosten bonuskortingen* 10%

Ter dekking kosten leningen, oninbare 

vorderingen/faillissementen*

6%

Gemiddelde prijs 100%

Prijzen zonder korting 2000 2002 2004 2006

Fust in € (excl. BTW) € 130 € 149 € 159 € 167

Index (2000=100)    100    115    122    128

Kelderbier in € (excl. BTW) € 123 € 153 € 162 € 170

Index (2000=100) 100 124 132 138

Prijsopbouw biervat

Inkoopprijs per hectoliter bier



10 113.3. Kortingen
Vaak is het mogelijk bij de brouwer 

een korting te bedingen bij afname 

van een bepaalde hoeveelheid bier. 

In de Bierenquête 2006 van Koninklijk 

Horeca Nederland gaf 85 % van de on-

dervraagden aan een korting te krijgen 

van zijn brouwerij. 

De afgelopen 2 jaar is het percentage 

ondernemers dat een korting op de 

hectoliterprijs krijgt drastisch toege-

nomen: van 55% in 2004 naar 85% in 

2006. De korting is de laatste 2 jaar 

ook veel sterker gerelateerd geraakt 

aan de hoeveelheid bier die u afneemt.

Vooral kleinere afnemers zijn fors meer 

gaan betalen voor bier. Hun korting 

steeg niet maar hun inkoopprijs wel. 

Houd bij onderhandelen over uw kor-

ting de volgende zaken in uw achter-

hoofd:

•  de reële korting volgens de Bier-

prijsindicator

•  vrijwel iedereen heeft een korting in 

euro’s afgesproken (96%). Probeer 

een percentage af te spreken. Op 

die manier zal de korting stijgen als 

de bierprijs omhoog gaat

•  bekijk of u alleen korting op bier 

(pils) krijgt of ook op andere dran-

ken (speciaalbier, wijn of fris)

•  kijk of het mogelijk is om samen 

met een collega bier af te nemen. 

Op die manier kunt u misschien een 

hogere korting bedingen. Boven-

dien deelt u samen de kosten van 

het bezorgen

•  hou goed bij wanneer uw contrac-

ten afl open. Vaak worden contrac-

ten stilzwijgend verlengd omdat 

men niet precies weet wanneer ze 

afl open.

3.4. Brouwerijcontracten
Het is voor bierbrouwerijen niet zonder 

meer mogelijk om contracten voor 

langere tijd af te sluiten. Sinds 2000 

mogen afnamecontracten niet langer 

duren dan 5 jaar, wanneer de aan-

bieder meer dan 15% (Inbev) van de 

markt heeft. Voor brouwerijen die een 

groter marktaandeel hebben dan 30% 

(Heineken) geldt zelfs dat een contract 

binnen twee maanden op te zeggen 

moet zijn.

Brouwerijen hebben echter wel de 

mogelijkheid om ondernemers langer 

aan zich te binden door middel van 

huurovereenkomsten en leningen. 

Veel horecaondernemers huren hun 

pand van de brouwerij. Een huurover-

eenkomst met een brouwerij mag wel 

langer duren dan vijf jaar en daaraan 

gekoppeld mag er een afnamecontract 

komen als onderdeel van de huurvoor-

waarden. In dat geval hebt u dus een 

afnamecontract dat langer mag lopen 

dan vijf jaar. De gedragslijn van Hei-

neken is dat men zogenaamde ‘vrije’ 

biercontracten afsluit. Dat wil zeggen 

dat u in principe niet gebonden bent 

aan Heineken. 

Omdat banken vaak de risico’s van een 

horecaonderneming te hoog vinden 

verstrekken zij over het algemeen 

moeilijk leningen voor de horeca, zeker 

als het eigen vermogen laag is. Die 

rol hebben brouwerijen overgenomen 

omdat zij over geld beschikken en de 

horeca als distributiekanaal én als 

uithangbord voor hun imago van groot 

belang is. Ook aan een lening mogen 

afnamecontracten gekoppeld worden. 

Op deze manier is het dus ook mogelijk 

aan een contract vast te zitten dat 

langer dan vijf jaar loopt.

De ene brouwer is bereid meer te 

fi nancieren dan de andere, waardoor 

hij een exclusief leveringscontract in 

de wacht kan slepen. Hierdoor blijven 

de prijzen van exploitaties hoog; er is 

vaak wel iemand bereid om de prijs te 

betalen. Wel is er het risico is dat som-

mige ondernemers de afl ossing van dit 

soort leningen niet kunnen opbrengen. 

Om dat te compenseren zal dat geld er-

gens anders vandaan moeten komen, 

meestal uit de bierprijs. 

•  kijk goed in uw contract na wat u 

precies wel en niet verplicht bent. 

Als u op dit moment producten bij 

uw leverancier bestelt die u niet af 

hoeft te nemen, kunt u daarvoor 

naar een ander gaan. Doel is dat uw 

leverancier merkt dat hij omzet aan 

u verliest en dus zal willen praten. 

Neem desnoods een iets hogere 

prijs of ongemak bij een concurrent 

op de koop toe. U wilt later over het 

hele pakket praten

•  probeer uw korting in procenten 

te krijgen in plaats van in euro’s; 

uw korting groeit dan mee als de 

bierprijs stijgt

•  denk eens na of u uw leverancier 

iets extra’s kunt bieden waar hij ook 

iets tegenover kan of moet stellen. 

Een verbouwing bijvoorbeeld die u 

zelf betaalt kunt u gebruiken om te 

praten over extra korting

•  probeer verschillende overeenkom-

sten (bierafname, huur, fi nancie-

ring) zoveel mogelijk los van elkaar 

te sluiten. Wanneer contracten 

onafhankelijk van elkaar zijn zullen 

de kosten overzichtelijker worden 

en betaalt u alleen nog maar voor 

datgene wat u afneemt.

Meer over brouwerijcontracten vindt u 

in onze brochure Van bestellen naar in-

kopen (mei 2006) en op onze website.

3.5. Alternatieven
Naast de bekende bierbrouwerijen zijn 

er ook nog andere, vaak kleine aan-

bieders van bier. Daarnaast kunt u na-

tuurlijk ook terecht bij de supermarkt. 

Beide soorten leveranciers hebben zo 

hun eigen voor- en nadelen. U kunt 

uiteraard alleen voor een alternatieve 

leverancier kiezen als u niet gebonden 

bent aan ‘uw’ brouwerij.

Voordelen

Bij de grote brouwerijen geldt dat de 

prijsopbouw niet doorzichtig is en dat 

de prijs hoog ligt. Ook zit u vaak aan 

meerjarige contracten vast, vooral wan-

neer het contract gekoppeld is aan een 

huurovereenkomst of een lening.

Bier kunt u echter ook voor een vaak 

veel lagere prijs bij kleine brouwerijen 

of via internet kopen. Naast kostenbe-

heersing heeft dat ook als voordeel dat 

u vaak niet aan jarenlange afnamecon-

tracten vast zit.

Nadelen

Bij de grote brouwerijen heeft u als 

voordeel dat u alles bij één leverancier 

kunt regelen. Het onderhoud van de 

tapinstallatie en leidingen, glaswerk 

en promotiemateriaal kunt u allemaal 

door de brouwerij laten leveren.

Via internet of via sommige kleine 

bierbrouwers bier kopen heeft vaak 

als nadeel dat u uitsluitend bier af kunt 

nemen. Bijvoorbeeld de tapinstallatie, 

het glaswerk en het onderhoud moet u 

dan apart regelen.

Bij het overstappen naar een ander 

merk bier kan uw oude brouwerij 

moeilijk doen over de restwaarde van 

de tapinstallatie als u die in bruikleen 

heeft. Probeer dit de brouwerijen on-

derling te laten regelen.

Belangrijk
•  de hectoliterprijzen zijn fors 

gestegen vanaf 2000: kelderbier 

38%, fusten 28%

•  maak op onze website een 

inschatting van een reële bierprijs 

met de bierprijsindicator

•  85% van alle ondernemers krijgt 

een korting; probeer een procen-

tuele korting te bedingen

•  niet iedere brouwerijbinding is 

toegestaan.

•  bij alternatieve leveranciers kunt u 

beneden de € 100 per hectoliter 

bier inkopen. 

afname in 

hectoliters

korting 

2004

korting 

2006

‹ 150 € 20,65 € 19,32

151-250 € 21,09 € 27,35

251-350 € 19,84 € 37,66

351-450 € 22,11 € 45,31

› 450 € 30,33 € 56,36

Korting per hectoliter bij verschillende 

afname bier
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4.1. Wat kost een glas bier?
De meeste mensen realiseren zich 

niet dat de prijs van een biertje in de 

horeca uit veel meer factoren bestaat 

dan puur het bier in het glas. De 

belangrijkste daarvan zijn inkoop, 

loonkosten en niet te vergeten BTW 

(NB 19/119=16%!), maar ook afschrij-

vingen, gebouwkosten en andere 

overheidsheffi ngen zijn een onderdeel 

van de uiteindelijke prijs. Helaas is dat 

nog steeds erg lastig uit te leggen aan 

de consument.

Als we terugkijken naar de afgelopen 

6 jaar dan zie je ook in de verkoop-

prijs van pils een sprongetje in 2002. 

Ook na 2002 zijn de verkoopprijzen, 

ondanks de druk vanuit de consumen-

tenmarkt nog voorzichtig gestegen. 

Dit heeft te maken gehad met de in die 

tijd fors gestegen kosten. Interessant 

is om even terug te bladeren naar de 

ontwikkeling van uw inkoopprijs voor 

bier op pagina 9. Die is procentueel 

veel harder gestegen dan uw verkoop-

prijs! In eurocenten is de inkoop van 

een vaasje kelderbier ongeveer € 0,10 

duurder geworden.

De prijs voor een pilsje lijkt transpa-

rant. Dit maakt het erg lastig om iets 

te doen met uw verkoopprijzen. Vaak 

zoeken ondernemers niet de prijselas-

ticiteit op, ofwel: wat is de consument 

bereid te betalen voor een goed getapt 

biertje? De beleving van de gast speelt 

een grote rol in de prijsstelling. Wan-

neer u overtuigend een goed product 

neerzet kunt u best een goede prijs 

vragen voor een biertje. Wij geven u 

enkele strategieën waardoor u meer 

kunt halen uit een liter getapt bier. 

4. Verkopen van bier

De consument vindt de prijs van een biertje in de horeca vaak 
te hoog. In de supermarkt wordt bier steeds goedkoper, 

terwijl de prijzen in de horeca niet dalen. 
In dit hoofdstuk vindt u naast feiten, ook manieren om 

méér uit een liter bier te halen.

2000 2002 2004 2006

Fluitje in € (incl. BTW) € 1,24 € 1,46 € 1,55 € 1,60

Index (2000=100) 100 118 125 129

Vaasje in € (incl. BTW) € 1,48 € 1,72 € 1,78 € 1,84

Index (2000=100) 100 116 120 124

Verkoopprijs pils

Opbouw gemiddelde verkoopprijs van een biertje in 2005

© Koninklijk Horeca Nederland



14 15Bij alle mogelijkheden spelen promotie 

(behalve bij tapverlies) en instructie 

aan het personeel een grote rol. De 

meeste brouwers hebben verkoop-

trainingen voor uw personeel. Let dan 

wel op dat daar die zaken behandeld 

worden die in uw bedrijf van toepas-

sing zijn. Dus als u geen premium 

als tweede pilsener op de tap zet, 

accepteer dan ook geen verhaal over 

het verkopen van een premium.

4.2. Grote of kleine glazen?
Tussen 2004 en 2006 hebben 2 grote 

brouwerijen in Nederland grotere 

glazen ingevoerd voor de horeca. Dat 

heeft tot veel weerstand geleid in de 

horeca, omdat er meer bier in het glas 

gaat, maar de prijzen voor de con-

sument gelijk gebleven zijn. Juist in 

die tijd lagen de verkoopprijzen in de 

horeca immers enorm onder vuur. Wij 

vroegen u eerder in de bierenquête van 

2004 wat u vond van deze actie. Vijf 

van de zes ondernemers vonden het 

een slecht idee. Ruim 20% van de on-

dernemers had het wél een goed idee 

gevonden als de actie beter getimed 

zou zijn.

Het tappen van grotere glazen leidt 

niet alleen tot hogere inkoopkosten 

per glas maar kan ook tot effect heb-

ben dat u minder glazen verkoopt! Een 

gast zal misschien geen 5 maar nog 

maar 4 glazen drinken. Dit effect is nog 

dodelijker voor uw marge dan de 

hogere inkoopkosten. Onderstaand 

een rekenvoorbeeld voor een bedrijf 

dat per jaar 100.000 bier verkoopt en 

dat zonder de verkoopprijs te wijzigen, 

de vaasjes van 22 cl vervangt door 

vaasjes van 25 cl. De veronderstel-

ling is dat door de 13,6% grotere 

glasinhoud men 5% minder biertjes 

verkoopt.

De marge daalt met € 10.000, waarvan 

€ 8.000 voor rekening komt van ver-

lies van omzet en maar € 2.000 voor 

rekening van gestegen inkoopkosten. 

Om de totale marge ongeveer gelijk 

te houden zult u dus iets aan de prijs 

moeten doen.

We kunnen hier dan ook een belangrij-

ke les uit trekken: je kúnt met verschil-

lende soorten glazen spelen. Als u dit 

doet moet er bij voorkeur een overtui-

gend verschil zitten tussen de glazen, 

qua inhoud of qua drinkbeleving 

(fl uitje versus vaasje). Er is vervolgens 

geen enkele wet die voorschrijft dat 

een glas van 25 cl precies een kwart 

meer moet kosten dan een glas van 

20 cl, dus daar heeft u vrijheid in. 

Een andere mogelijkheid is dat u gaat 

werken met kleine, middel en grote 

glazen, waarbij het natuurlijk de sport 

is om zo veel mogelijk grotere glazen 

te verkopen. Voordeel is ook dat u 

het ogenschijnlijke simpele glas bier 

gaat differentiëren waardoor ook het 

prijsgevoel van de consument minder 

sterk wordt.

Grotere glazen hebben bovendien bij 

drukte als voordeel dat u in één hande-

ling meer verkoopt. Denk bijvoorbeeld 

aan een zomers, druk terras. Uw 

gasten hebben dorst maar moeten wel 

wachten op hun drankje. Veel mensen 

zullen er dan voor kiezen om niet meer 

een tweede drankje te bestellen maar 

stappen op. Verkoopt u deze gast 

meteen een groter glas dan zal hij 

meer tevreden zijn en u heeft meteen 

al meer omzet binnen.

Een ander voorbeeld van ‘upselling’ 

zijn de pitchers die uit Amerika over 

zijn komen waaien. Hierbij bestelt 

iemand voor een groep een literkaraf 

met glazen en schenkt men zelf het 

bier uit vanuit de karaf, de pitcher. Dit 

betekent een totaal andere beleving 

van een glas bier.

4.3. Speciaalbieren
Juist op speciaalbieren kunt u probe-

ren wat meer marge te maken. Het 

prijsgevoel bij de consument is hier 

wat minder, u kunt zich onderscheiden 

en in sommige gevallen bent u vrij om 

in te kopen, ook als u een brouwerij-

contract heeft.

Hoewel het aandeel van speciaalbier 

op de totale biermarkt nauwelijks 

meer stijgt (momenteel rond de 10 %) 

kan dit segment juist in cafés een grote 

rol spelen. Uiteraard vergt speciaalbier 

wel meer handelingen, zeker als het 

om fl essenbier gaat.

4.4. Een tweede pilsener
Een vrij recente ontwikkeling is die 

waarbij de brouwer u adviseert om 

een tweede pilsener bier op de tap te 

zetten, een zogenaamde premium. Bij 

Heineken is dit bijvoorbeeld Brand, bij 

Inbev Hertog Jan of Jupiler. Dit heeft te 

maken met het feit dat zij meer euro’s 

uit een hectoliter willen halen en dat 

twee taps wellicht meer in het oog 

springen en dus samen meer omzet 

genereren. Het premium is voor u aan 

inkoop wat duurder per hectoliter.

De vraag is of u hierin mee moet gaan. 

In principe zou u dit alleen moeten 

doen als u én een behoorlijke bierom-

zet heeft (anders gaat u bederf krijgen) 

én als u meer voor een glas premium 

durft te vragen of het premium bijvoor-

beeld in een mooi fl uitje schenkt en de 

standaard in een vaasje. Uw brouwer 

zal u graag promotiemateriaal willen 

leveren.

4.5. Promotiematerialen
Waren taps decennialang vrij uniform 

van uiterlijk, de laatste jaren bie-

den de brouwers steeds mooiere en 

geavanceerdere taps aan met de ijstap 

van Hoegaarden misschien wel als 

hoogtepunt. Als een dergelijke tap niet 

misstaat in uw bedrijf én uw bar er niet 

al te rommelig uit komt te zien door 

allerlei verschillende taps kan dit zeker 

uw omzet bevorderen.

Hetzelfde geldt voor de grote verlichte 

vitrines die we de laatste 5 jaar op 

hebben zien komen. Hiermee kunt u 

uitstekend speciaalbier en dergelijke 

promoten. Let er op dat u vooral bier-

tjes waar u een leuke marge op maakt, 

volop laat zien.

Andere promotiematerialen als viltjes, 

wandborden en T-shirtjes voor uw 

personeel hebben ook effect. Probeer 

dat wel zo te doen dat u ook die krijgt 

voor die producten waar u extra aan 

verdient!

4.6. Tapverlies
Hoewel het bevorderen van uw omzet 

meer oplevert moet u ook kostenbe-

sparingen niet uit het oog verliezen. 

Instrueer uw personeel om zuinig te 

tappen (zet eens een dag lang een 

emmer onder de lekplaat) én om de 

juiste tapmaat aan te houden. Als u 

biertjes structureel te ‘vol’ tapt krijg je 

hetzelfde als beschreven bij 4.2. Grote 

of kleine glazen: mensen zullen minder 

snel een volgend biertje pakken. Als 

u per jaar 100.000 biertjes tapt en u 

bespaart op ieder biertje één centiliter 

dan heeft u aan het einde van het jaar 

20 vaten bier bespaard. Als u dat haalt 

looft u vast graag één ervan uit aan uw 

personeel!

Belangrijk
•  kijk goed naar uw verkoopprijzen: 

voor een goed product mag u een 

goede prijs vragen

•  kijk naar de mogelijkheden van 

grote glazen

•  kijk naar de mogelijkheden van 

speciaalbier

•  een tweede (premium) pilsener is 

vooral interessant als u daar extra 

marge op maakt én voldoende 

bieromzet heeft

•  zet promotiematerialen vooral in 

voor dranken met een hoge marge

•  blijf attent op het terugbrengen 

van tapverlies

glas 22 cl glas 25 cl

aantal glazen bier 100.000 95.000

omzet (€ 1,60 ex BTW) € 160.000 € 152.000

glazen per hectoliter 400 360

inkoop (€ 140/hl) € 35.000 € 36.944

bruto marge € 125.000 € 115.056

Kosten “grote” vaasjes
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5.1. Wat willen wij?
Koninklijk Horeca Nederland wil een 

grotere transparantie in de biermarkt 

en heeft daarom een aantal wensen 

aan de brouwerijen kenbaar gemaakt.

1.  de consument op de hoogte bren-

gen van de prijsverschillen en de 

oorzaak hiervan (horeca versus 

supermarkt)

2.   per brouwerij moet er een heldere 

en transparante prijsopbouw ko-

men, met hierin de kosten voor elke 

vrijwillig te kiezen en af te nemen 

product en dienst

3.   prijsopbouw transparant maken. 

Dus vanaf de netto verkoopprijs 

werken met toeslagen per dienst 

of vanaf de bruto verkoopprijs met 

korting per niet te gebruiken dienst

4.   afbouwen van de rol van fi nancier, 

evt. meewerken aan de totstandko-

ming van een horeca investerings-

fonds

5.   het ontwikkelen van een uniforme 

kelderbier- en biertapinstallatie 

(evt. leaseconstructie).

5.2. Wat doen wij?
1.  Praten met de brouwerijen over: 

a.   liberale markt; ondernemers 

moeten te allen tijde vrij zijn in hun 

keuze van leverancier, mits alle aan-

gegane afspraken (verlichtingen) 

zijn nagekomen

b.   transparante opbouw van de prijzen 

(kostprijs plus); ondernemers moe-

ten de keuze hebben welke dien-

sten zij willen afnemen. Vervolgens 

moet ook duidelijk zijn wat hij voor 

deze dienst of product betaalt

c.   afbouw van fi nancieringen in de 

horeca door de brouwers. Door de 

brouwerijfi nancieringen komen 

een noodzakelijke sanering van de 

branche en het door ons gewenste 

investeringsfonds voor de horeca 

niet van de grond. Bovendien beta-

len de goede ondernemers via een 

hogere bierprijs ook mee aan de 

kosten die brouwerijen maken voor 

de niet-levensvatbare bedrijven

d.   uniform tapsysteem, zowel voor 

fusten als kelderbierinstallaties.

Alle brouwerijen zijn het in de kern met 

ons eens. Over (het moment van) de 

uitvoering zijn we het nog oneens. Wij 

verwachten op de punten b) en d) snel 

een doorbraak. Eén brouwerij heeft 

inmiddels zelfs toegezegd hier aan het 

einde van het jaar mee te zullen star-

ten. De marktliberalisering (punt a) en 

de afbouw van fi nancieringen (punt c) 

vergen wat meer tijd.

2. Waar nodig lobbyen voor een vrijere 

markt

Het gaat hierbij om aanpassingen van 

wet- en regelgeving ten gunste van 

ondernemers in de horeca. Zo zijn we 

in Brussel bij de EU, samen met col-

lega-organisaties uit andere landen, 

aan het lobbyen voor het einde van 

de koppeling tussen huur en exclusief 

afnamebeding.

3. Uitwisselen van kennis tussen 

horecaondernemers

Juist om die transparantie te berei-

ken in een markt van een paar grote 

brouwers tegen duizenden overwe-

gend kleine horecaondernemers is het 

belangrijk dat deze ondernemers goed 

geïnformeerd zijn over de mogelijkhe-

den. Dat is de reden waarom wij iedere 

2 jaar een bierenquête houden en de 

resultaten delen met onze leden.

4. Ontwikkelen van een nieuw inkoop-

systeem: Horeca Smart Chain

Daarnaast werken wij in samen met 

TNO en KPN en bureau Foodstep 

hard aan de ontwikkeling van een ef-

fi ciëntere manier van inkopen voor de 

horeca: de Horeca Smart Chain. Hier-

mee kan de gehele branche gezamen-

lijk (dus zowel ondernemers als 

leveranciers) ongeveer 600 miljoen 

euro besparen! Dit moet in 2015 

werken.

Zo lang hoeft u echter niet te wachten; 

u kunt nu al veel kosten besparen door 

slim en effi ciënt in te kopen.

5. Koninklijk Horeca Nederland 
en de biermarkt

Bier is voor de horeca misschien wel het belangrijkste product. 
Daarom heeft de biermarkt natuurlijk ook onze belangstelling. 

In dit hoofdstuk leest u wat wij willen én wat wij doen.



Op de websites hieronder staat veel informatie die voor u als 
ondernemer erg nuttig is. 

Koninklijk Horeca Nederland: www.horeca.org
Op onze site staat veel algemene en sectorspecifi eke informatie over de horeca-

branche; actualiteiten, cijfers en trends, regelgeving en tips voor ondernemer-

schap. Op deze site staat ook het volledige rapport van de Bierenquête 2006. Als 

u meer wilt weten over de inkoop van bier dan is dit verplichte kost. Veel van de 

informatie in deze brochure is afkomstig van dit onderzoek. 

Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) www.cbk.nl
Het Centraal Brouwerijkantoor behartigt de belangen van 8 brouwerijen in 

Nederland die samen bijna de gehele Nederlandse biermarkt in handen hebben. 

Op deze site veel informatie over de markt, de maatschappij en regels. Ook op de 

sites van de brouwers zelf is veel informatie te vinden.

Klein Brouwerij Collectief www.kleinbrouwerijcollectief.nl
Belangenorganisatie van ca. 50 kleine brouwerijen in Nederland. Het KBC zet zich 

in voor samenwerking en belangenbehartiging van de kleine brouwerijen.

Zibb.nl/horeca
Website van Misset met ook heel veel informatie over bier.

Vereniging van de Nederlandse Groothandel en 
Horecabenodigdheden (GDH) www.gdh.nl
De GDH is de vereniging van drankengroothandels. Bij de GDH zijn circa 150 dran-

kengroothandels aangesloten die gezamenlijk circa 90% van de totale omzet in de 

bedrijfstak vertegenwoordigen. 

6. Meer informatie
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