
Onderzoek kiloknallers 
Wakker Dier laat sinds 2011 de vleesaanbiedingen van de grootste 8 supermarkten onderzoeken. Hierbij 
worden de aanbiedingen uit de folders en onlineaanbiedingen op productniveau (sku’s) geregistreerd. Dit is 
ondertussen een analysebestand van meer dan 14 duizend aanbiedingen waarvan bij elke aanbieding 26 
kenmerken (vleessoort, kiloprijs, supermarkt e.d.) worden genoteerd. In totaal beslaat het bestand dus meer 
dan 350 duizend gegevens. Dit bronbestand is voor ons van waarde omdat we hierin trends in het 
aanbiedingenbeleid van supermarkten kunnen zien. In onze campagnes kunnen wij rekening houden met deze 
trends en desgewenst publiceren wij hierover. 
 
Een belangrijk onderdeel van dit bestand zijn de diepe stunts met vlees. Diepe prijsstunts worden in de 
volksmond ‘kiloknallers’ genoemd. Wakker Dier is gekant tegen het stunten met vlees omdat het stunten de 
(prijs)druk in de keten van boer tot supermarkt verergert. Uiteindelijk gaat dit in onze ogen ten koste van 
boeren en dieren. Ook de volksgezondheid is in het geding, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
Zij stelt onder meer dat ‘partijen zich gedwongen voelen om risico’s te nemen, omdat grote marktpartijen de 
prijzen onder druk zetten’.  
 
Om het aantal kiloknallers te kunnen gaan meten en een eenduidige definitie ontbrak, hebben wij in 2010 een 
definitie geformuleerd. Daarvoor hebben we destijds de gemiddelde kiloprijs van kattenvoer in supermarkten 
bepaald; die bleek €4.12. Industrievlees dat onder deze kiloprijs wordt verkocht, meten wij sindsdien als 
kiloknaller.  
 
In een recente analyse zagen wij een zorgwekkende trendbreuk: er zijn meer aanbiedingen met vlees waarbij 
ook het aantal kiloknallers toeneemt. Nadere analyse van dit bronbestand laat zien dat het aantal kiloknallers, 
na 2 jaar van lichte daling, weer flink is gestegen. Was het aantal  in 2011 nog 312, in de 2 jaar hierna daalde 
dit naar 286 in 2012 en verder naar 266 in 2013. 2014 laat echter een flinke stijging zien tot 316. Deze 
trendbreuk hebben wij gepubliceerd in een persbericht.  
 
Deze cijfers zijn gebaseerd op de aanbiedingen van de grootste 7 supermarkten AH (xl), Jumbo, C1000, Plus, 
Aldi, Lidl en Dirk. Omdat vanwege de opheffing van Super de Boer in 2012 deze retailer in onze meting is 
vervangen door Emté, hebben we deze 2 supermarkten uit de recente analyse gehaald. Bij het onderzoeken 
van een trend over een aantal jaren, is een wijziging in de retailers waarover wordt gemeten immers 
ongewenst.  
 
In het parlement ontstond na de publicatie van ons persbericht discussie over de onwenselijkheid van het 
kiloknallen van supermarkten. Daarbij werd tevens gevraagd of Wakker Dier de brongegevens van haar 
onderzoek bekend kon maken. Hieronder staan alle door ons geanalyseerde kiloknallers. In het persbericht 
genoemde aantallen kiloknallers zijn hierop gebaseerd. Deze zijn hierdoor voor iedereen verifieerbaar.   
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