
€9,7mrd
Massaal thuiswerkendeklanten, gesloten
restaurants ende runopwc-papier hebben
Jumboeendenderendeomzetgroei bezorgd.
Het supermarktconcernboekte vorig jaar een
omzet van€9,7mrd, eenplus van15%.Online
groeide Jumbonogharder.Deomzet vanklanten
diehunboodschappen thuis latenbezorgen
steegmet 50%,naar €500mln.
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D E TA I L H A N D E L

Omzet Jumbonadert
inhet jubileumjaar
degrens van€10mrd
Jan Braaksma
Amsterdam

Massaal thuiswerkendeklanten,
gesloten restaurants ende run
opwc-papierhebben Jumboeen
denderendeomzetgroeibezorgd.
Het supermarktconcernboekte
vorig jaar eenomzet van€9,7mrd,
eenplus van15%.

OnlinegroeideJumbonogveelhar-
der.Deomzetvanklantendiehun
boodschappen thuis laten bezor-
gensteegmet50%,naar€500mln.
Om die groei bij te kunnen be-
nen, opent het bedrijf dit jaar tien
bezorghubseneenderdelogistiek
centrum,waardeonlinebestellin-
genwordenafgehandeld.

Jumbomikte aanhet begin van
het jaaropeenomzetvan€9,2mrd.
‘Dat betekent dat je een plus van
€500 mln aan corona kunt toe-
schrijven’,zegtcfoTonvanVeenin
eentoelichtingopdeomzetcijfers.
‘Alweet jenooithoehet jaaranders
was verlopen.’
Tegenover de snelle groei bij

de supermarkten staat een flinke
minbij LaPlace.De restaurantke-
tendieJumboin2016uitdeboedel
vanV&Dovernam,moestdoortwee
lockdowns maandenlang dicht
blijven.Deomzetdaaldedaardoor
van€165mlnnaar €50mln.
De verplichte sluiting van La

Placeheefteen‘extremeimpactop
hetresultaat’ vanhetconcern,zegt
VanVeen.Hoegrootdieprecies is,
zal blijken als Jumbo zijn jaarver-
slag presenteert. Het schatte eer-
der dat elke vier wekenwaarin de
restaurantketen dicht was tussen
de€6mlnen€7mlnkost.

De verliespost ismede zo hoog
doordatLaPlacegeenNOW-steun
heeftaangevraagd,deregelingdat
de overheid een deel van de loon-
kosten subsidieert van bedrijven
die getroffen zijn door de corona-
crisis. ‘Wevondenhetmaatschap-
pelijknietaanvaardbaarNOWaan
te vragen voor La Place, omdat we
hetaandeJumbo-zijdezogoedde-
den’, zegt VanVeen.
Tegelijk met de omzetcijfers

maakte Jumbo bekend dat het de
exploitatie van44LaPlace-filialen
overdraagt aan cateraar Vermaat.
Als de Autoriteit Consument en

Markt en de ondernemingsraden
van Jumbo en La Place hun goed-
keuringgeven,gaanderestaurants
enhun1300medewerkers inapril
over. Jumboblijftweleigenaarvan
hetmerkLaPlaceendecontracten
metfranchisers inhetbuitenland.
Ookgaatdeketendoormethetuit-
batenvanzeseigenrestaurantsen
vier stationslocaties.
Van Veen ontkent dat Jumbo

heeft onderschat wat er komt kij-
kenbijdeexploitatie vanLaPlace.
‘Maar wij zijn toch een foodretail-
bedrijfmethorecaerbij.Wijdraai-
enmet Jumbo in een weekmeer
omzet dan La Place in een heel
jaar, als je het coronavirus even
buiten beschouwing laat. Die ver-
houdingwordt de komende jaren
alleenmaar schever. Restaurants
runnenisbijonseenrandactiviteit
enbij Vermaat eenkernactiviteit.’

OokzonderpandemiehadJum-
bo de exploitatie van La Place op

een gegevenmoment uitbesteed,
denkt Van Veen. ‘Het is wel ver-
sneld door corona, ook omdat de
restaurants dichtmoesten. Gaan
we het concept zelf weer opbou-
wen of zoeken we een partij die
een thuiswedstrijd speelt?’ Dat
laatste dus.
Supermarktketen Jumbo viert

dit jaarzijnhonderdjarigbestaan.
HetfamiliebedrijfuitVeghelmeld-
dealeerder inhet jubileumjaarop
eenomzetvan€10mrdtemikken.
Dat is slechts €300mlnmeer dan
afgelopen jaar.

Tochwil Van Veen het slechten
van deze grens geen formaliteit
noemen. ‘We verwachten dat het
corona-effectdit jaarzalwegebben.
Dan zou het best kunnen dat de
omzet van onze winkels in 2021
niet autonoomgroeit of zelfs een
kleinemin laat zien. Daarnaast is
er een technisch aspect: vorig jaar
telde boekhoudkundig gezien 53
weken,dit jaar52.Danmis jeweer
€200mlnomzet. Dusdie €10mrd
isnoggeenwalk in thepark.’

‘We hebben geen
NOW aangevraagd
voor La Place, omdat
we het aan Jumbo-
zijde zo goed deden’
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