
 
 

 

Richtlijnen Merk van het Jaar awards 

 

Over Merk van het Jaar 

De Merk van het Jaar awards worden uitgereikt door de Federatie Nederlandse Levensmiddelen 

Industrie (FNLI), in samenwerking met GfK en Distrifood, om de waardering van de Nederlandse 

supermarktklant tot uitdrukking te brengen. Op basis van een grootschalig consumentenonderzoek 

worden merken beoordeeld op kwaliteit, innovatiekracht en expressiviteit. De winnaars krijgen een 

bronzen beeldje uitgereikt dat uitdrukking geeft aan het vermogen om een eigen en herkenbaar 

stempel op de markt te drukken en mogen een jaar lang het logo gebruiken in merk-uitingen.  

 

Awards 

Naast de uitreiking van de ‘overall’ award (Merk van het Jaar + jaartal) worden er in zeven 

productcategorieën winnaars uitgeroepen: 

 Alcoholische dranken 

 Non-alcoholische dranken (excl. zuivel) 

 Zoetwaren, snacks, ontbijtproducten, brood en banket 

 Kruidenierswaren overig 

 Zuivel, kaas en geelvetten 

 Vers, salades, diepvries en verpakte groenten  

 Persoonlijke verzorging en schoonmaak 

Daarnaast wordt jaarlijks een ‘bijzondere prestatie award’ uitgereikt. In 2016 is dit het merk met de 

sterkste ‘online merkbeleving’ (in 2015 was dit ‘het merk met de beste consumenteninformatie’).  

 

Onderzoek 

Merk van het Jaar betreft een onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd op basis van de IRI 

Merken Top 100. Aan deelname zijn dus geen kosten verbonden. In het Merk van het Jaar onderzoek 

wordt sinds 2013, naast de absolute merkkracht, ook de merkkrachtontwikkeling ten opzichte van het 

voorgaande jaar meegewogen. Zo kunnen ook merken die op dit moment (in absolute zin) nog 

minder sterk zijn, maar in het afgelopen jaar wél een sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt, in 

aanmerking komen voor een award. De titel Merk van het Jaar wordt zo een beloning voor de korte en 

lange termijn prestaties.  

 

Richtlijnen gebruik logo 

Om de Merk van het Jaar awards kracht bij te zetten, is een logo ontwikkeld dat uiting geeft aan de 

mogelijkheid om een ‘stempel op de markt drukken’. Award-winnaars kunnen het logo bijvoorbeeld 

gebruiken in marketing-uitingen of op verpakkingen. Daarbij dienen zij de volgende richtlijnen in 

acht te nemen: 

- Het logo is eigendom van de FNLI en geeft uiting aan een onafhankelijk 

consumentenonderzoek dat is uitgevoerd door GfK.  

- Alleen de merken die door de organisatie zijn uitgeroepen als winnaar, mogen het logo en de 

titel gebruiken. Alleen het behalen van een nominatie is dus niet voldoende.  

http://www.fnli.nl/


 
 

- Het logo mag alleen gebruikt worden expliciet in relatie tot het betreffende merk dat de award 

gewonnen heeft.  

- Het logo gaat altijd gepaard met het betreffende jaartal waarin de award is gewonnen.  

- Wanneer melding gemaakt wordt van het winnen van de award, dient altijd expliciet vermeld 

te worden in welke categorie de award gewonnen is, bijvoorbeeld: ‘Merk van het Jaar 2016 in 

de categorie alcoholische dranken’. Categoriewinnaars mogen alleen het betreffende 

categorielogo gebruiken, waarin dus de categorie expliciet is vermeld. Alleen de ‘overall’ 

winnaar mag zichzelf ‘Merk van het Jaar 2016’ zonder verdere toevoeging noemen. Wel dient 

altijd het jaartal vermeld te worden (zowel in het logo als in vermelding anderszins, 

bijvoorbeeld in tekst in persberichten of op de website).  

 


