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Ondernemerschap

Terugkijken naar 2019 is inmiddels een bijzondere ervaring. Het is
terugkijken naar een ‘gewoon’ jaar. Een jaar waarin weliswaar veel
gebeurde, maar ook een jaar van ‘voor-corona’.
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Vertegenwoordigingen

Het blijkt ook een jaar waarin een goede basis is gelegd voor een toekomstbestendige
detailhandel. In 2019 werd de wet Franchise zo ver uitgewerkt dat het wetsvoorstel begin 2020
door het parlement kon worden aangenomen.
De samenwerking die in 2018, onder het thema ‘Krachtenbundeling’ centraal stond, is in 2019
voortgezet en uitgebreid. Het Vakcentrum zet in op een breed netwerk om daarmee de leden
optimaal te kunnen ondersteunen.
2019 was een inspirerend jaar. We konden als vereniging een aantal belangrijke statements
maken. Dat deden we onder andere met ons onderzoek naar winkelcriminaliteit bij
Vakcentrumleden. Onze roep om meer aandacht van politie en justitie was meer dan duidelijk en
weerklinkt ook nu nog steeds.
De verkiezingen in het kader van de ZO2Z award, de Nationale Competities en de Global Innovation
Award leverden inspirerende winnaars.
2019 leek een gewoon jaar. Inmiddels beseffen we dat een ‘gewoon’ jaar eigenlijk heel bijzonder
is. 2020 bracht en brengt bijzondere uitdagingen. Uitdagingen waarbij wij onze leden graag
ondersteunen. Uitdagingen die we aan kunnen, mede op basis van de goede resultaten uit 2019.
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Ondernemerschap
Belangrijke stappen Franchisewet

Een Europees jaar

Er zijn belangrijke stappen gezet om tot de Franchisewet te komen. In februari werd de
internetconsultatie van het wetsvoorstel afgesloten. Honderden Vakcentrumleden reageerden en
benadrukten in hun reacties grotendeels anoniem de noodzaak van wetgeving.

2019 was het jaar van de Europese verkiezingen. Vakcentrumlid Richard Jongenotter
ontving kandidaat Europarlementariërs die
zich lieten bijpraten over de ontwikkelingen in
de retail.
Het Vakcentrum behartigt ook de belangen van de leden in Brussel. Patricia
Hoogstraaten werd wederom in het bestuur
van Eurocommerce (her)benoemd in de
functie van vice-voorzitter.
De Europese prioriteiten van de Nederlandse
detailhandel worden mede bepaald door de
input van de Vakcentrumleden en luiden:
• Blijf werken aan de Interne Markt, bestrijd protectionisme, versterk handhaving en pak bestaande handelsbarrières
aan.
• Verbeter onze concurrentiekracht, verlaag de regeldruk en geef winkeliers een
eerlijke kans om te concurreren op een
gelijk speelveld. Investeer in technologie
en digitale vaardigheden.
• Help de consument en de winkelier in
het maken van duurzame keuzes.
• Investeer in gerichte voorlichting over
duurzame consumptie en duurzame
inkoop, sta toe dat er samenwerkingsverbanden ontstaan en faciliteer de
uitwisseling van goede praktijken.
• Geef de detailhandel een nog duidelijker
stem in Brussel

Het Vakcentrum heeft gedurende het gehele wetgevingstraject intensief contact onderhouden met
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en alle relevante betrokken Kamerleden. Dat
gebeurde rechtstreeks, maar ook in samenwerking met FANed, Bovag via het Franchisenemers
Netwerk Nederland en Koninklijke MKB-Nederland.
Het wetsvoorstel werd in juli 2019 door de Ministerraad goedgekeurd en aan de Raad van State
gestuurd voor advies.
Net voor het kerstreces heeft de Raad van State een zeer positief advies uitgebracht. De Raad
voor de rechtspraak en het Adviescollege Toetsing Regeldruk hadden al eerder een positief advies
uitgebracht.

Politie en Justitie verwaarlozen winkeliers
Winkeliers en winkelcriminaliteit worden onvoldoende serieus
genomen door Politie en Justitie. Dat werd duidelijk uit een groot
onderzoek onder de Vakcentrumleden. Voorafgaand aan de
Week van de Veiligheid presenteerde het Vakcentrum het rapport
‘Winkelcriminaliteit bij Vakcentrumleden, een inventarisatie’ over
winkelcriminaliteit en bijbehorende ervaringen van ondernemers.
Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten overhandigde het
rapport aan de ministers Grapperhaus (Justitie & Veiligheid)
en Dekker (Rechtsbescherming). Hoogstraaten drong bij beide
ministers aan op een hogere prioriteit voor winkelcriminaliteit.
Ook de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof ontving een
exemplaar.
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Het rapport is bovendien overhandigd aan de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede
Kamer waarbij Arnold Both (Plus Arnold Both, Rotterdam) met praktijkvoorbeelden de kamerleden
nog eens op de dagelijkse praktijk wees.
Het rapport kreeg ook brede belangstelling van de pers en wordt ook nu nog regelmatig gebruikt
om actualiteiten te duiden.
Het volledige rapport is nog te lezen op www.vakcentrum.nl/veiligheid. In 2020 moeten de
lobbyactiviteitien op dit gebied helaas voortgezet worden.

Locatiebeleid:
Vakcentrum blokkeert huurconvenant

Belgisch bezoek
Een groep Belgische zelfstandige supermarktondernemers bracht een studiereis
aan Nederland en liet zich informeren en
inspireren door Ed, William en Dave de Block
(AH de Block, Krimpen aan de IJssel), Spar
University Rotterdam van Erwin Binneveld
en Mirjam Bestebreurtje, Rina van der Stok
(Ekoplaza Rotterdam), Hans van Well (Jumbo
van Well, Woerden) en Giel Smits (Plus Giel
Smits, Culemborg) en vanzelfsprekend tijdens
een bezoek aan het Vakcentrum.

In 2019 is ook overlegd over een nieuw huurconvenant tussen vastgoedeigenaren en detailhandel.
Het Vakcentrum heeft het voorstel-convenant afgewezen. Het convenant deed onvoldoende recht
aan de belangen van de retailondernemers. Er is dan ook geen convenant vastgesteld.
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De winnaars van 2019
Giel Smits (Plus Smits, Culemborg) werd bekroond tot winnaar van de
ZO2Z Award 2019-2020 als beste zelfstandig supermarktondernemer
in Nederland. Hij versloeg in de finale Froukje Sloot van Jumbo Sloot,
Stadskanaal en Gert en Mirjam Kuipers van Albert Heijn Kuipers in
Franeker.

De ZO2Z provinciewinnaars 2019-2020:
René Kromkamp (Jumbo René Kromkamp, Coevorden), Arjan en
Jolanda Konincks (Albert Heijn Konincks Utrecht), Cartouche Veenbrink
(Jumbo Veenbrink, Amstelveen), Arno en Elly Odink (Jumbo Odink,
Emmeloord), Rien Schot (Jumbo Schot, Nieuwerkerk), Jan en Jolien
Verbeeten, Koen Verstegen (Plus Verbeeten, Tegelen), Jan Grimberg
(Albert Heijn Grimberg, Ootmarsum), Bart en Katja de Bresser (Jumbo
de Bresser, Baarle-Nassau) en Frans Versteeg (Plus Versteeg, Meerkerk).

De foodspeciaalzaak winnaars:
Hendrik en Marcella, Kenners
in Kaas, Breda van Hendrik van
Strien en Marcella Botterblom
werden tijdens het Branche-Event
Foodspecialiteiten bekroond tot
Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak 2019.
De Beste Foodspecialist
Wijn 2019 is Wijn en Spijs in
Heerenveen van Hester de Groot.
De Notenwinkel van Zeist van
Edwin Schreff mag zich de Beste
Foodspecialist Chocolade, Noten
Koffie/Thee noemen.

In gesprek met
Vakcentrumleden
Het Vakcentrum stelt het zeer op prijs dat vertegenwoordigers vanuit de
ministeries het gesprek met de de ondernemers willen aangaan.
Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, liet zich bijpraten over de ontwikkelingen in het mkb
tijdens een werkbezoek aan Edwin ten Brink (Jumbo Ten Brink, Alphen
aan den Rijn).
Focco Vijselaar, de nieuwe Directeur Generaal Bedrijfsleven en Innovatie
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bracht een werkbezoek aan Rotterdam. Hij bezocht onder andere Kevin Corandewal (Spar
Corandewal).
Op de Dag van de Ondernemer bezocht Tweede Kamerlid Matthijs Sienot,
woordvoerder klimaat en energie van D66, Vakcentrumlid Giel Smits in
Culemborg.
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Global Innovation Award (voor winkels in
huishoudelijke en kookartikelen):
Amerikaanse eer was er voor 
Dagmar en Martijn Spekreijse van
La Cuisine in Tubbergen.
Zij wonnen de Global Innovation
Award Netherlands 2018-2019
en de Martin M. Pegler Award voor
‘exellence in visual merchandising
2018-2019’.
Gertjan, Monique en Maud
Woerdman van Woerdman Kookkado
in Gouda werden in 2019 verkozen
als winnaars van de Nederlandse GIA
en zouden in 2020 meestrijden op
het internationale podium.

Betalingsverkeer
Het betalingsverkeer is een nutsvoorziening en moet dan ook door
betaalaanbieders, toezichthouders en overheid als zodanig worden
behandeld. Dat geldt bij de introductie van nieuwe betaaldiensten
maar evenzeer voor de behandeling van contant geld. De verstoringen
van het waardetransport eind 2019 maakten dat nog eens duidelijk.
Juist in de detailhandel heeft het uitvallen van geldtransporten
bijzonder ongewenste consequenties. Door druk te zetten op de
transporteurs en de banken en in overleg met de Nederlandse Bank,
heeft het Vakcentrum bewerkstelligd dat voor veel ondernemers
een oplossing op maat werd bereikt. Zo werden extra transporten
ingeroosterd.

Werkgeverschap
Overeenstemming over
Cao voor het Levensmiddelenbedrijf
Werkgevers en werknemers in de
levensmiddelendetailhandel werden het rond
de jaarwisseling 2019-2020 eens over een
nieuwe cao. De cao loopt van 1 april 2019 tot
1 april 2020. Naast loonafspraken zijn er ook
afspraken gemaakt over flexibel werken en over
onderwerpen die in een volgende cao geregeld
moeten worden.
UITWERKING WAB
Naast de loonafspraken zijn nog aanvullende
afspraken gemaakt. Zo is gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om de oproeptermijn,
genoemd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans
(WAB), in te korten.
Met deze afspraken wordt de noodzakelijke
flexibiliteit geregeld en een van de negatieve
effecten van de WAB ‘gerepareerd’.
HULPKRACHT/ERBIJBANER FLEXIBELER
INZETBAAR
De definitie van de hulpkracht/erbijbaner
is aangepast. Die wordt in de nieuwe cao
omschreven als ‘iedere werknemer die in de
regel niet meer dan 12 uur per week of 48 uur
per loonperiode van vier weken dan wel 52 uur

per maand werkzaam is’. Met deze aanpassing
kunnen hulpkrachten en erbijbaners flexibeler
worden ingezet.
POB VERDER UITGEWERKT
De afspraken over het persoonlijk
ontwikkelingsbudget (POB) zijn verder
uitgewerkt. Het POB kan uitsluitend worden
besteed aan scholing en ontwikkeling binnen
de vrijstellingscriteria van de Loonbelasting.
Het POB kan opbouwen tot maximaal 5 keer het
jaarbudget voor loopbaners en tot maximaal
4 maal het jaarbudget voor tussenbaners.
Indien het POB niet binnen 60 maanden na
de loonperiode waarin het is opgebouwd, is
besteed, valt het resterende budget terug aan
de werkgever voor een gelijksoortig doel.
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PICNIC
Het Vakcentrum heeft zich gedurende
het verslagjaar ook regelmatig duidelijk
uitgesproken over Picnic. Volgens het
Vakcentrum dient ook Picnic zich te houden aan
de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf, die al
jaren van toepassing is op virtuele bedrijven.

Wet arbeidsmarkt in Balans hanteerbaar
Het Vakcentrum heeft in 2018 en begin 2019,
samen met andere brancheorganisaties, de
bezwaren tegen de WAB heel helder gemaakt.
Winkeliers zijn gebaat bij flexibiliteit. Dat werd
in een televisiecampagne nog eens benadrukt
door Vakcentrumlid Harold van Velzen (Plus
van Velzen, Lopik). Het heeft echter niet mogen
baten. De wet werd in het eerste kwartaal van
2019 alsnog aangenomen.
UITZONDERING
Dankzij intensieve lobby van Vakcentrum en
collega-brancheorganisaties werden nog wel
enkele verlichtingen bereikt. Zo geldt voor
de werknemer die jonger is dan 21 jaar en
waarvoor gemiddeld maximaal 48 uur per vier
weken, of 52 uur per kalendermaand wordt

verloond, ongeacht de contractsvorm, altijd de
lage WW-premie. De lage WW-premie geldt ook
altijd voor de werknemer die op basis van een
leer-arbeidsovereenkomst een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt.
LEDEN UITVOERIG GEÏNFORMEERD
Het Vakcentrum heeft de leden uitgebreid
geïnformeerd over de consequenties van
de WAB. Alle leden ontvingen de speciale
Vakcentrumbrochure ‘De WAB in zeven stappen’. In deze brochure werd duidelijk aangegeven welke stappen werkgevers moeten zetten in
het kader van de WAB. De brochure is aangevuld met modelbrieven en modelovereenkomsten voor de meest voorkomende situaties. Ook
zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd.
5

Risico-Inventarisatie
en Evaluatie (RI&E)
eenvoudiger
De RI&E is voor de diverse branches
binnen het Vakcentrum ook digitaal
beschikbaar. Daardoor is het voor de
leden eenvoudiger om een eigen RI&E op
te stellen inclusief het bijbehorende plan
van aanpak.
Begin 2019 werd de RI&E voor de
levensmiddelendetailhandel ‘gevinkt’.
Dat wil zeggen dat werkgevers en
werknemersorganisaties instemden met
de RI&E. Belangrijk voordeel daarvan is

Waarschuwingsregister beperkt schade
door interne fraude
Vakcentrumleden kunnen zich gratis aansluiten bij het Waarschuwingsregister Detailhandel. Dat
geeft hun de mogelijkheid frauderende medewerkers op te laten nemen in het register. Zo kunnen
zij collega-ondernemers behoeden voor het in dienst nemen van niet-integere collega’s.
In 2019 werd het Waarschuwingsregister van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) in totaal
ruim 353.000 keer geraadpleegd door aangesloten retailbedrijven. In deze lijst worden mensen
geregistreerd die bewezen intern gefraudeerd hebben. Afgelopen jaar was er sprake van 651
treffers. Dit is het één na hoogste aantal sinds de oprichting in 2005.
Vakcentrum Bedrijfsadvies is de uitvoerder voor diverse mkb-brancheorganisaties waaronder het
Vakcentrum.

dat het voor kleinere bedrijven (minder
dan 25 fte) niet langer nodig is om de
RI&E door een externe deskundige te
laten toetsen.

Gericht aan de slag met personeelsbeleid:
mmm lekker werken
Zo’n 300 Vakcentrumleden zijn in 2019 gericht
aan de slag gegaan met het personeelsbeleid.
In het kader van het programma mmm lekker
werken lieten zij door een adviseur een analyse
maken van hun onderneming. Op basis hiervan
kan extra aandacht gegeven worden aan de
ontwikkeling en daarmee de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
Mmm lekker werken organiseerde ook 6
succesvolle workshops over ‘Het goede
gesprek’. Deze workshops zijn gericht
op ondernemers en bedrijfsleiders.
Gezien het succes van de workshops (de gemiddelde waardering
van de deelnemers is een 8,5)
worden deze in 2020 voortgezet.
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Mmm lekker werken is een gezamenlijk project van Vakcentrum,
CNV Vakmensen en FNV Handel.
HET GOED
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Innovatie / duurzaamheid
Visie op toekomst retail
In een goed gevulde Rijtuigenloods in Amersfoort gaf
trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk tijdens de
Dag van het Vakcentrum zijn visie op de toekomt van de
retail. Hij schetste een toekomst waarin het retailbedrijf
klanten en hun behoeften aan de hand van slimme
algoritmen analyseert. Het toekomstige winkelen is
praktisch, efficiënt en gepersonaliseerd. Klanten zijn in de
toekomst in staat om gewenste producten in een virtual
reality omgeving te bekijken.

Nieuw: de Hackathon
voor medewerkers

Zijn adviezen:
• Zet technologie in. De computer is slimmer dan
wij. Verzet je niet meer, maar ga met de computer
samenwerken
• Zorg dat je beschikt over een goed netwerk van slimme
leveranciers en adviseurs
• Passie en nieuwsgierigheid zijn de kritieke skills van
medewerkers. Kennis is direct verouderd. Het gaat om
aanpassingsvermogen.

Het team van Albert Heijn Kuipers
(Franeker) won deze strijd met
hun idee om alle product- en
gezondheidsinformatie rechtstreeks op
de handscanner te presenteren.

In een middag voldoen
aan informatieplicht
Energiebesparing

Lokale krachtenbundeling

Ondernemers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit
of 25.000 m3 aardgas per jaar gebruiken, zijn verplicht
energiebesparende maatregelen te nemen die zich
binnen 5 jaar terugverdienen. Met ingang van 1 juli
2019 werd daar een informatieplicht aan toegevoegd.
Ondernemers moesten aangeven welke maatregelen
genomen worden. Een extra administratieve last voor
ondernemers.
Om Vakcentrumleden te ondersteunen werd een groot
aantal workshops over de informatieplicht georganiseerd.
Tijdens deze workshops konden ondernemers
in een middag voldoen aan hun Informatieplicht
Energiebesparing. Dat scheelt tijd en (dus) geld. Een
groot aantal leden bezocht één van de workshops over de
informatieplicht en ging inderdaad na afloop naar huis in
de zekerheid dat aan de informatieplicht was voldaan.

Nieuw element tijdens de Dag van het
Vakcentrum was de hackathon voor
medewerkers van de ZO2Z finalisten. Welk
team kwam met de beste innovatie voor
in de winkel?

Het Vakcentrum is partner in het Platform
De Nieuwe Winkelstraat. De Nieuwe
Winkelstraat (DNWS) verzamelt kennis,
stimuleert innovatie en ondersteunt
lokale projecten. Steeds gericht op het
toekomstbestendig maken van winkelgebieden. Het Vakcentrum stelt zowel
menskracht als kennis beschikbaar.
In 2019 werden door De Nieuwe Winkelstraat 16 Kom-In-Actie-Trajecten begeleid. Voor een Kom-In-Actie-Traject brengt
DNWS alle lokale stakeholders bij elkaar,
maakt een uitgebreide analyse van het
winkelgebied en stelt een actieplan op
waar men gezamenlijk mee aan de slag
gaat.

Ook werd een pilot gedaan in een wijkwinkelcentrum en organiseerde DNWS vier
netwerkbijeenkomsten en twee landelijke
seminars.
KENNISUITWISSELING
Naast DNWS participeert het Vakcentrum
ook in de Retailagenda en in Shopping
Tomorrow, netwerken gericht op een toekomstbestendige detailhandel. De kennis
die in deze netwerken wordt vergaard
komt via de website en publicaties zoals
VakcentrumNieuws beschikbaar voor de
leden.
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Klanten
SSK: Met hart
voor de klant
Ondernemers met het Super Supermarkt
Keurmerk onderscheiden zich van concullega’s
door extra in te zetten op duurzaamheid en
maatschappelijke betrokkenheid.
Belangrijke onderwerpen zijn het tegengaan
van verspilling en het bevorderen van de
gezondheid.
In 2019 werd een nieuwe samenwerking aangegaan met de Hartstichting. Bij veel winkels
met het Super Supermarkt Keurmerk konden
klanten hun bloeddruk laten meten. Met deze
actie werd het belang van een gezonde bloeddruk nog eens benadrukt en werd de drempel
om de bloeddruk daadwerkelijk te meten,
verlaagd. Een succesvolle samenwerking voor
het SSK, die ook in 2020 wordt voortgezet.
In 2019 ontvingen 16 ondernemers het
keurmerk en werden 7 ondernemers gehercertificeerd.

Week van de
toegankelijkheid

Klantentevredenheidsonderzoeken

Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben
een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of
doof, hebben een lichamelijke beperking of
een psychische of psychiatrische aandoening.
Geschat wordt dat circa 10-15% klandizie
gemist wordt als deze mensen niet de ruimte
hebben om de winkel binnen te komen.
Bovendien nemen mensen met een beperking
vaak iemand mee, ze zijn trouwe klanten én
ze komen vaak op minder drukke momenten.
Dat waren de uitgangspunten om tijdens de
Week van de Toegankelijkheid: ondernemers
nog eens extra te wijzen op het belang van een
goed toegankelijke winkel. Ook zijn diverse
tools aangeboden zoals de cursus omgang met
dementerende klanten.

Voor leden die beter zicht willen krijgen
op de behoeften en de waardering van
hun klanten bood het Vakcentrum gratis
klantentevredenheidsonderzoeken.

Vakcentrum
Foodspecialiteiten inspireert,
informeert en daagt uit
De Vakbeurs Foodspecialiteiten blijft groeien.
De 2019-editie was groter dan ooit en bood dan ook meer
noviteiten dan de jaren ervoor.
Op de Vakbeurs werd ook de hernieuwde Certificering
Foodspecialiteitenwinkels gepresenteerd, een uitdagend
en leerzaam traject voor de betere speciaalzaak.
Inspiratie werd geboden tijdens de studiereis naar
het Slow food Kaasfestival in Bra, Italië alsook tijdens
de kaascursussen die gedurende het jaar werden
georganiseerd.
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VAKBEURS 2019
FOODSPECIALITEITEN
ALLES VOOR FOODPROFESSIONALS OP 30 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER

Deze onderzoeken werden in 2019 wederom
door het gerenommeerde onderzoeksbureau
Panteia uitgevoerd.

Assortiment
Oneerlijke
concurrentie

Juli 2019

‘Het moet veilig en eerlijk, dat was de oproep
van het Vakcentrum en Detailhandel Nederland
in een rapport over de concurrentie van
niet-Europese webwinkels. Dankzij subsidies
op postvervoer kunnen Chinese webwinkels
goedkoop transporteren. De producten voldoen
niet aan Europese normen en er wordt gebruik
gemaakt van valse keurmerken.
Oneerlijke concurrentie is op veel vlakken de
werkelijkheid, samengevat betreft het:
• Veiligheid: het niet voldoen aan de
Europese Veiligheidseisen;
• Fiscaal: invoerrecht ontduiken door
onjuiste waarde-aanduiding;
• Recycling: er wordt niet geparticipeerd in
recyclingprogramma’s;
• Oneigenlijke kostenvoordelen: post
wordt te goedkoop afgehandeld;
• Consumentenrecht: de consument kan
lastig klagen en retourneren.

Creëer een gelijk speelveld voor
winkeliers in Nederland en Europa
Dankzij digitalisering kunnen consumenten nu overal ter wereld
winkelen en goederen naar Europa laten verzenden. Directe
importen betekent dat consumenten online aankopen doen via
buitenlandse (niet-EU-) webwinkels of platforms en rechtstreeks
"importeren" naar de EU, waarbij pakjes in individuele
verzendingen vanuit verschillende handelaren aankomen in
Europa.

Belangrijkste focus van
dit rapport: directe
importen

De meeste EU-wetten zijn zodanig opgesteld er van uitgaande dat de
handhaving van deze veiligheids- en kwaliteitseisen word uitgevoerd
via lokaal aanwezige Europese marktspelers. Dit gegeven, tezamen
met de grote hoeveelheid directe importen vergroot de uitdaging
van correcte naleving en handhaving. Zowel consumenten als
winkeliers ondervinden een aantal problemen als gevolg van
directe importen op het gebied van productveiligheid, respect voor
de wettelijke rechten van consumenten, belastingen,
verzendkosten en milieu-impact.
De omvang van deze directe importen neemt in veel EU-landen toe,
maar er bestaat geen uitgebreide en betrouwbare cijfers die
aantonen wat de exacte omvang en groei is van deze importstroom.
De EU en de Nederlandse overheid zou onderzoek moeten doen
naar de omvang van de directe importen en hun economische,
juridische, fiscale en milieueffecten op consumenten en bedrijven
in de EU.

Het rapport was voor het televisieprogramma
1Vandaag aanleiding voor een uitgebreide
reportage waarin onder andere Vakcentrumlid
Mark Ligteringen aan het woord kwam.

Consumentenveiligheiden bescherming

Alle goederen die Europees grondgebied binnenkomen en worden
verkocht in de EU, moeten voldoen aan de Europese regels, en alle
handelaren die verkopen aan EU-consumenten moeten zich hier aan
houden. Directe importen hebben geleid tot nieuwe uitdagingen
met betrekking tot de naleving van de EU-wetgeving die
gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de Europese consument
met zich meebrengt en die Nederlandse winkeliers blootstelt aan
oneerlijke concurrentie. Nederlandse en Europese overheid moeten
een krachtig signaal afgeven dat ongeacht waar een bedrijf is
gevestigd, het verkopen van goederen aan Europese consumenten ongeacht de waarde ervan - aan alle voorschriften moet voldoen.
Europese en mondiale systemen voor het traceren van gevaarlijke
producten, zoals de Europese Safety Gate of OESO-portaal over
terugroepacties van producten, zijn niet uitgerust om gevaarlijke
goederen aan te pakken die direct door Europese consumenten zijn

In gesprek met PostNL
Via de Vereniging Van Postale en Bancaire
Retailers (VVP) behartigt het Vakcentrum
de belangen van de leden met een post- of
pakketpunt. De Vakcentrumleden die een
dergelijke faciliteit bieden zijn automatisch
lid van de VVP. De organisatie genereerde
landelijk bekendheid door flink te ageren tegen
de tariefverlagingen van PostNL. De VVP blijft
strijden voor passende vergoedingen.
De VVP organiseert regelmatig gesprekken
tussen PostNL en ondernemers. In één van
de bijeenkomsten met de leden werd het
verdienmodel geanalyseerd door Vakcentrum
Bedrijfsadvies. Daaruit bleek dat de
vergoedingen in veel gevallen niet opwegen
tegen de kosten.
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Organisatie

Vakcentrum ondernemers
cafés: ontmoeten,
informeren, discussiëren
In 2019 werden twee ondernemerscafés
georganiseerd, in Zwolle en Woerden.

14 mei 2019:
Dag van het Vakcentrum

Zoals het hoort in een café werden tijdens
de Vakcentrum Ondernemerscafés zeer
uiteenlopende onderwerpen besproken. Van
de Ladder voor stedelijke verduurzaming tot de
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), franchising
en winkelcriminaliteit.

De Dag van het Vakcentrum had als thema: ‘Ticket to the Retail Future’. In een goed gevulde
Rijtuigenloods in Amersfoort gaf trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk zijn visie op de
toekomt van de retail.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
De jaarlijkse algemene ledenvergadering was onderdeel van de Dag van het Vakcentrum. Tijdens
een werklunch werd de koers van het Vakcentrum besproken, het jaarverslag en het financiële
jaarverslag vastgesteld en de begroting goedgekeurd.
De Vakcentrumleden gebruikten de ALV ook om het kabinet op te roepen vooral haast te maken
met de invoering van de wet Franchise.
De leden benoemden twee nieuwe hoofdbestuursleden en een nieuwe voorzitter voor het
branchebestuur Foodspecialiteiten.
HOOFDBESTUUR:
Henry Hubers, Coop Hubers Vinkel, nam afscheid als bestuurslid. Hij kon statutair niet worden
herbenoemd. Ook Irma van Diepen (van den Hurk, Eersel) trad af als bestuurslid.
Johannes Vasse (Intertoys Vasse Hardenberg) was aftredend, maar werd door de leden herkozen in
het hoofdbestuur.
De plaats van Ed Boele, die als voorzitter van het branchebestuur Foodspecialiteiten zitting
had in het hoofdbestuur, wordt overgenomen door Hester de Groot thans voorzitter van het
branchebestuur Foodspecialiteiten.
In het branchebestuur biologische speciaalzaken werd aftredend en herkiesbaar bestuurslid
Willem Bakker opnieuw benoemd.
BRANCHE FOODSPECIALITEITEN
Ed Boele (De Kaasspeciaalzaak Den Haag) trad af als voorzitter van het branchebestuur.
Op voordracht van het branchebestuur werd Hester de Groot, Wijn & Spijs Heerenveen, door de
ALV aangesteld als voorzitter van het branchebestuur. Hester is al sinds september 2013 lid van
het branchebestuur.
Ed Boele erelid
Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter
van het branchebestuur Foodspecialiteiten werd
Ed Boele benoemd als erelid van het Vakcentrum
vanwege zijn continue opbouwende inbreng ten
behoeve van het zelfstandig ondernemerschap in
de foodspeciaalzaken.

Vakcentrum
Bedrijfsadvies
De Wet Arbeidsmarkt in Balans en de nieuwe
cao maakten dat gedurende het verslagjaar
sterk de nadruk lag op het arbeidsrechtelijk
advies. Vakcentrum Bedrijfsadvies hielp
verder leden met vragen over, onder andere,
bedrijfsoverdracht en opvolging, planschade,
koopovereenkomsten en nadeelcompensatie.
De expertise van Vakcentrum Bedrijfsadvies op
het gebied van franchising bleek van waarde in
het proces om te komen tot nieuwe wetgeving.
Daarnaast werden individuele franchisenemers
en franchisenemersverenigingen ondersteund.
Ook voor de pers is het Vakcentrum inmiddels
de franchise-expert. Zo deed het Financieele
Dagblad een beroep op de expertise van
Vakcentrum en Vakcentrum Bedrijfsadvies
voor verhalen over franchisemisstanden in de
horeca.

VAKCENTRUM
Bedrijfsadvies

10

Vertegenwoordigingenlijst
Vakcentrum
(na ALV 14-05-2019)

VAKCENTRUM
HOOFDBESTUUR
(* LID DAGELIJKS BESTUUR)
Harrie B.M. ten Have* (voorzitter)
Bram P.J. de Jong* (penningmeester)
Erwin W.A. Binneveld
Ed R.E. Boele (tot 14 mei 2019)
Arnold C. Both
Johan Dekker
Roel N.C. Heerschap* (waarnemend voorzitter)
Hester de Groot (vanaf 14 mei 2019)
Pieter A.M.M. Klabbers
Roger V.J.N. Kleijnen
Twan van Meel
Froukje Mulder
Han H.F. Pasch
Gert Smit
Johannes Vasse
Rob Veltink
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE* (directeur)
BESTUUR BRANCHE
BIOLOGISCHE SPECIAALZAKEN
Janet van den Broek (voorzitter)
Willem Bakker
Henkjan Wissink
Harrie B.M. ten Have
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken
Vakcentrum)
BESTUUR BRANCHE
FOODSPECIALITEITEN
Ed R.E. Boele (voorzitter tot 14 mei 2019)
Hester de Groot (voorzitter vanaf 14 mei 2019)
Mathieu Breider (tot augustus 2019)
Harrie B.M. ten Have
Hans Koelemeij
Marc Lagerwerf (tot oktober 2019)
Inge Overeem
Pieter Renkema
Edwin Seggelink (vanaf juni 2019)
Rick Brantenaar (manager Foodspeciaalzaken
Vakcentrum)
FORUM DETAILLISTENVERENIGINGEN
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Hoofdbestuursleden en bestuursafgevaardigden van de detaillisten-/franchiseverenigingen

ERE-LEDEN 2019
Herman H. van der Geest (erevoorzitter)
Wout Arxhoeck
Ed R.E. Boele
Meint Boonstra
Jacq H.H. Cuypers
Hans G.J. Geveling
Klaas van Heest
Frits van der Heide
Casper W.P. Heine
Steven Huibers
P. Knol
Mans Koster
Piet A. Kruiver
Jan R. Leussink
Jan P.A. Liebreks
Wim Maassen van den Brink
A. Oegema
Adrie M. van der Pas
Cor Pieren
Henk Ploegmakers
Piet M.H. Quist
Hans Starreveld
Henk van der Veer
Riet van der Vegt
Joop J.M. Verbeeten
Wout van der Wal
Ger Winnubst
Overleden ere-leden
Sjoerd Boonstra
D. Joppe
Waling Koornneef
A. Struik
H.J. Tabak

RECHTSTREEKSE BENOEMINGEN
STICHTING VAKCENTRUM
FOOD CONSULT BEDRIJFSADVIES
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Steven Huibers (tot 1 september 2019)
Jan R. Leussink (tot 1 september 2019)
Casper Heine (per 1 september 2019)
Joop Verbeeten (per 1 september 2019)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)
STICHTING VARENA
Bestuur
Janet van den Broek (voorzitter)
Willem Bakker
Harrie B.M. ten Have
Henkjan Wissink
Rick Brantenaar (secretaris)

STICHTING FOODSPECIALITEITEN
NEDERLAND
Bestuur
Ed R.E. Boele (voorzitter tot 14 mei 2019)
Hester de Groot (voorzitter vanaf 14 mei 2019)
Mathieu Breider (tot augustus 2019)
Harrie B.M. ten Have
Hans Koelemeij
Marc Lagerwerf (tot oktober 2019)
Inge Overeem
Pieter Renkema
Edwin Seggelink (vanaf juni 2019)
Rick Brantenaar (manager Foodspeciaalzaken
Vakcentrum)
STICHTING SUPER SUPERMARKT KEURMERK
(SSK)
Bestuur
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
Steven Huibers (tot 1 september 2019)
Jan R. Leussink (tot 1 september 2019)
Casper Heine (per 1 september 2019)
Joop Verbeeten (per 1 september 2019)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)
Raad van Advies SSK
Rob Benjamens (voorzitter)
drs. ing. Henk J. Gianotten
prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
Ruud Koornstra
drs. Jan-Peter Mϋller
mr. Peter Vogelzang
prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot
Certificeringsraad SSK
Arnold C. Both
Roel N.C. Heerschap
Casper W.P. Heine
Henry Hubers
Bram P.J. de Jong
STICHTING SOCIAAL FONDS
LEVENSMIDDELENBEDRIJF
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram (A.)P.J. de Jong (plvv)
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)
BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS
VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF
Bestuur
Froukje Mulder (voorzitter)
mr. Laetitia T.M. de Leede
BPFL – Pensioencommissie
mr. Laetitia T.M. de Leede
BPFL - Werkgroep Communicatie
Froukje Mulder
BPFL – Verantwoordingsorgaan
Henk Ploegmakers
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STICHTING 3XM
LEVENSMIDDELEN
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (plvv)
GEORGANISEERD OVERLEG
LEVENSMIDDELEN
CAO-onderhandelingsdelegatie
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
CAO Nalevingsinstrument (CNI)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
mr. Jurry Teunissen
INTERNATIONAL FEDERATION OF
GROCERS’ ASSOCIATIONS (IFGA)
Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(secretary general)
VERENIGING VAN POSTALE- EN
BANCAIRE RETAILERS (VVP)
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)
FRANCHISENEMERS NETWERK NEDERLAND
(FNN)
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE voorzitter
drs. Theo P.M. Urselmann secretaris
REGIEGROEP RETAILAGENDA
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
STICHTING
PLATFORM DE NIEUWE WINKELSTRAAT
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
STICHTING MASTERCLASS FOODRETAIL
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
STICHTING TOT BEHEER EN EXPLOITATIE VAN
DE E-LEARNING ‘ALLERGENEN
EN WARENKENNIS’
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
BOND VAN BOERDERIJ-ZUIVELBEREIDERS
Adviescommissie promotie boerderijzuivel
Piet Renkema
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BENOEMINGEN VANUIT HET CBL
Dagelijks Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stuurgroep Medewerkers en Veiligheid
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann
Projectgroep Voedselveiligheid
en Certificering
Carline de Jong MSc
Werkgroep Duurzaamheid
Carline de Jong MSc
Stuurgroep CAO Winkels
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
STICHTING MUSEUM VOOR HET
KRUIDENIERSBEDRIJF
Herman H. van der Geest (voorzitter)
STICHTING NEDVANG
Algemeen Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

BENOEMINGEN VANUIT DE
KONINKLIJKE VERENIGING
MKB-NEDERLAND
KONINKLIJKE MKB-NEDERLAND
Hoofdbestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Algemene Ledenvergadering MKB-Nederland
(ALV)
Herman H. van der Geest
(erelid MKB-Nederland)
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Nationale Winkelraad (NWR)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Ondernemerschapsbeleid
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Milieu, Energie en Verduurzaming
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Consumentenvraagstukken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Arbeidsverhoudingen Branches
drs. Theo P.M. Urselmann
Directeurenoverleg
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Commissie Auteursrecht
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Sociale Zekerheid
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Ruimtelijke Ordening
drs. Theo P.M. Urselmann

Werkgroep Regelgeving
drs. Theo P.M. Urselmann
Platform Arbeidsvoorwaardenberaad
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Werkgroep Accijnzen
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Europees MKB-beleid
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD (SER)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)
Commissie Consumenten Aangelegenheden
(SER CCA)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

BENOEMINGEN VANUIT
DETAILHANDEL NEDERLAND
DETAILHANDEL NEDERLAND
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stuurgroep Betalingsverkeer
drs. Theo P.M. Urselmann
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE plvv
Stuurgroep Europa
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
Stuurgroep Vestigingszaken
drs. Theo P.M. Urselmann
Stuurgroep Sociale zaken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Deskundigenoverleg Pensioenen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Stuurgroep Winkelcriminaliteit
drs. Theo P.M. Urselmann
STICHTING AFREKENEN MET WINKELDIEVEN
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
STICHTING FRAUDE AANPAK DETAILHANDEL
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Klankbordgroep
drs. Theo P.M. Urselmann
STICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE
INFORMATIE ORGANISATIE
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
STICHTING DETAILHANDELSFONDS
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
EUROCOMMERCE
Bestuur en ALV
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(vice-president)
SME Interest Group
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

T (0348) 41 97 71
E info@vakcentrum.nl
I   www.vakcentrum.nl

