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Voorwoord

2021 was het tweede jaar waarin we het hoofd moesten bieden aan de uitdagingen van corona 
en de kabinetsmaatregelen om de pandemie in te dammen. Er werd een zwaar beroep gedaan 
op flexibiliteit en het ondernemerschap van onze leden, met name die in de non-foodbranche. Al 
hadden ook levensmiddelenwinkels op high-traffic of toeristische locaties het zwaar. 

Wij hebben zo goed als mogelijk onze leden ondersteund door belangenbehartiging, advies 
en informatie. Daarbij konden wij gebruik maken van onze goede contacten met de relevante 
ministeries (met name het ministerie van Economische Zaken en Klimaat).

Dat was overigens ook het ministerie waarmee we op 1 januari 2021 een succes deelden. 
Op die datum werd immers de wet Franchise van kracht. Een wet waar het Vakcentrum zich 
jarenlang voor heeft ingezet. 

En er waren meer lichtpuntjes is 2021. De momenten waarop we elkaar toch konden treffen 
waren waardevol. We hebben als vereniging een Guinness World Record gehaald met de langste 
kartonnen complimenten slinger. Die hebben we met elkaar in Zeist kunnen maken. Daarmee 
kregen we wereldwijde erkenning voor de MEERwaarde van de zelfstandig ondernemer. Na de 
zomer kon de Dag van het Vakcentrum in Scheveningen doorgaan, al was het in aangepaste 
vorm. Ook de Vakbeurs Foodspecialiteiten werd weer georganiseerd. 
Die momenten onderschrijven nog eens de kern van de retail: het is mensenwerk. Vandaar dat 
we blijven inzetten op de goede relatie tussen ondernemer en medewerkers. Dat blijkt ook uit de 
CAO voor het Levensmiddelenbedrijf die we eind 2021 konden afsluiten. 

Op het moment dat we dit jaarverslag publiceren zijn de corona-maatregelen opgeheven. Dat 
betekent dat we met elkaar weer volop kunnen inzetten op het zelfstandig ondernemerschap. 
De MEERwaarde van dat zelfstandig ondernemerschap moeten we borgen. Dat vraagt om 
transformaties van winkels en winkelgebieden. Transformaties waarvoor digitalisering en 
duurzaamheid belangrijke drivers zijn. Dat in het regeerakkoord nu ook expliciet de detailhandel 
werd genoemd, kan in de uitwerking een steun in de rug blijken. 

Ik ben trots op de inzet en de resultaten, maar vooral ook op de veerkracht van onze vereniging: 
de leden, het bestuur, de medewerkers en onze partners. Op die basis werken we door. 
Als u suggesties heeft, hoor ik die graag van u. 

mr. Patricia Hoogstraaten RAE
directeur
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Ook 2021 stond in het teken van corona. Het kabinet nam zware maatregelen zoals een lockdown voor de 
niet-essentiële winkels en een avondklok met ingrijpende gevolgen voor onze leden. Dat betekende voor het 
Vakcentrum weer een maximale inspanning om de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen. Er 
werd dan ook intensief overleg gevoerd met de diverse ministeries, koepels en collega-brancheorganisaties. 
Het ging daarbij onder andere over de reikwijdte van het begrip ‘essentiële winkels’ (alle levensmiddelen - 
dus ook speciaalzaken - en drogisten). 

Via ‘click en collect’ en ‘winkelen op afspraak’ konden uiteindelijk in april de niet-essentiële winkels (met 
beperkingen) weer open. Helaas echter eindigt het jaar in mineur met een lockdown waardoor alle niet-
essentiële winkels weer dicht moesten met als kleine verlichting ‘click en collect’.

Belangenbehartiging
De contacten met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport waren er met name op gericht de diverse maatregelen zo hanteerbaar 
mogelijk te houden voor ondernemers. Daarvoor is ook in 2021 weer intensief ingezet op goede protocollen 
voor de detailhandel. 
Als er maatregelen genomen moesten worden, zetten we in op het beperkt houden van de gevolgen door 
te komen tot adequate steun, ook voor de zogenoemde essentiële bedrijven die getroffen werden door de 
maatregelen. 
Gelukkig konden we in de cruciale decembermaand de invoering van het Coronatoegangsbewijs voor niet-
essentiële winkels op het laatste moment voorkomen.
Ook kon een nieuwe, totale lockdown worden afgewend door een aanscherping van het aantal toe te laten 
klanten. Al werden we helaas toch verrast met een lockdown voor de zogenoemde niet-essentiële winkels.

Ondernemersverhalen
De vele voorbeelden en praktijkervaringen van de Vakcentrumleden bleken daarbij steeds van groot belang. 
Zo konden we steeds duidelijk maken dat zowel in food als non-food onze leden hun verantwoordelijkheid 
namen. Maar ook dat de maatregelen grote (persoonlijke en financiële) impact hadden op onze leden. 
Waarbij we benadrukten dat ook ondernemers met essentiële winkels getroffen werden, vaak als gevolg van 
hun locatie. 
Ook de toenemende intolerantie en zelfs agressie van klanten is bij de betrokken ministeries nadrukkelijk 
onder de aandacht gebracht. De handhaving door het bevoegd gezag (met name de BOA’s) was eveneens 
regelmatig onderwerp van gesprek.

Vraagbaak
Honderden ondernemers maakten gebruik van de Spoedtests die gratis (voorjaar) of met korting (najaar) 
door het Vakcentrum werden aangeboden. Het Vakcentrum en Vakcentrum Bedrijfsadvies beantwoordden 
duizenden vragen van leden. De speciale corona-pagina was een van de best bezochte pagina’s van de 
website. De nieuwsbrief ‘Corona Actua’ verscheen 90 keer.

Het tweede  corona-jaar

Ondernemerschap
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Tijdens de landelijke MEERwaarde-campagne in 2020 verzamelden Vakcentrumleden duizenden reacties 
van consumenten en relaties. Om nog eens duidelijk te maken hoe groot de waardering is voor de zelfstandig 
ondernemer zijn deze reacties gebruikt voor een GUINNES WORLD RECORDSTM ‘De langste MEERwaarde 
complimentenslinger’. Na uitstel als gevolg van de coronamaatregelen konden leden en medewerkers van 
het Vakcentrum op maandag 13 september op de KNVB Campus in Zeist daadwerkelijk een wereldrecord op 
hun naam schrijven. 

Het Guinness World Record biedt de kans om de MEERwaarde van de zelfstandig ondernemer eens op een 
andere manier ter sprake te brengen in de belangenbehartiging. De Guinness erkenning spreekt immers ook 
internationaal tot de verbeelding.

Guinness World  Record  MEERwaarde 
 complimenten

Vanaf 1 januari 2021 is de wet Franchise van kracht. Een fantastisch resultaat van een jarenlange lobby. 
Nu komt het aan op een goede implementatie. 

Vakcentrum Bedrijfsadvies begeleidt diverse franchisenemersverenigingen bij de implementatie in de 
franchiseovereenkomsten. Daarnaast adviseert men ook individuele franchisenemers bij de beoordeling 
van voorstellen tot wijziging van contracten. Bovendien publiceert Vakcentrum Bedrijfsadvies regelmatig 
artikelen over de uitleg van de nieuwe wet.

Gesprekspartner voor ministerie van Economische Zaken en Klimaat  (EZK)
EZK heeft het Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) erkend als de gesprekspartner namens de 
franchisenemers. Dat betekent dat FNN ook met EZK overlegt over de implementatie en evaluatie van de wet 
Franchise. Het Vakcentrum verzorgt het secretariaat van het FNN. 
Daarnaast is de FNN ook de gesprekspartner van de Nederlandse Franchise Vereniging, waarbij de 
franchisegevers aangesloten zijn

Belangenbehartiging ook op  Europees niveau
Het Vakcentrum heeft in 2021 veel tijd besteed aan de beoordeling van Europese voorstellen tot de 
aanpassing  van mededingingsregels. Aanpassingen die direct van invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld 
afspraken rond online verkoop, het non-concurrentiebeding of het al dan niet mogen maken van 
prijsafspraken. 

Eerste jaar met wet Franchise
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Afstortautomaten en geldtransport
Helaas bleef ook dit jaar het gebruik van afstortautomaten en geldtransport voor veel ondernemers een 
probleem. Juist vanuit het oogpunt van veiligheid heeft het Vakcentrum hier niet alleen intensief over gesproken 
met de aanbieders Geldmaat en Brinks maar ook met De Nederlandsche Bank en in het Maatschappelijk 
Overleg Geldverkeer. De betrokken partijen hebben enkele stappen genomen om de dienstverlening te 
verbeteren. Zo werden geldmaten die gesloten waren tijdens de coronaperiode weer geopend en werden 
klachten vanuit het Vakcentrum snel opgepakt. 

Een betrouwbaar en betaalbare afhandeling van contant geld blijft een belangrijk aandachtspunt. Zeker als de 
overheid wil dat de retail contant geld blijft accepteren. In 2021 is een start gemaakt met een nieuw convenant 
op dit punt. 

De jaarlijkse Week van de Veiligheid (week 41) was dit jaar ingetogener georganiseerd als gevolg van 
corona. Het Vakcentrum verspreidde dagelijks veiligheidstips in mail en op social media.

Veiligheid is het hele jaar rond een belangrijk onderwerp voor het Vakcentrum. Zo kunnen leden gratis 
gebruikmaken van het Waarschuwingsregister Detailhandel om sollicitanten te screenen. Medewerkers die 
wegens fraude worden ontslagen, kunnen worden aangemeld voor het waarschuwingsregister. Zo kan fraude 
door medewerkers worden voorkomen. 

Ook de regeling ‘Winkeldieven betalen’ is een eenvoudig toegankelijk voor Vakcentrumleden. De 
regeling heeft als doel winkeldieven en overlastgevers daadwerkelijk te laten betalen voor de schade die 
zij veroorzaken. Bovendien maakt aansluiting bij de regeling het doen van aangifte makkelijker door de 
samenwerking met de politie. 
Het Vakcentrum heeft in 2021 aan de beide stichtingen input geleverd.

Veiligheid
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Nieuwe training
In het kader van mmm lekker werken werd (in samenwerking met Vakcentrum Bedrijfsadvies) een nieuwe 
training geïntroduceerd: ‘De juridische aspecten van het personeelsbeleid’. Een training van vier dagen voor 
de ondernemer die niet terug kan vallen op een HR-professional in de eigen organisatie.

Interne vertrouwenspersoon
De training ‘Interne vertrouwenspersoon’ was ook in 2021 weer een succes. Op verzoek van de deelnemers 
waren de trainingsdagen afwisselend online en fysiek. 

Klantvriendelijkheid
Hogeschoolstudenten werken inmiddels aan de uitwerking van het ‘Klandiziespel’. Het ‘Klandiziespel’ wordt 
een app om medewerkers groepsgewijs te trainen in klantvriendelijkheid. 

Analyse en advies
De analyse-instrumenten (KOBA-DI en de oriëntatiescan) in combinatie met een adviesgesprek zijn 
afgelopen half jaar minder afgenomen door de externe omstandigheden.
mmm lekker werken is een project van het Vakcentrum, CNV Vakmensen en FNV Handel. 

In november kwam een einde aan een lang en bewogen onderhandelingsproces om te komen tot een nieuwe 
CAO voor het Levensmiddelenbedrijf. Zowel CNV Vakmensen als FNV Handel stemden in met het eindbod van 
Vakcentrum en VGL (onze collega-organisatie voor het grootwinkelbedrijf).

De nieuwe CAO loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2023. In de nieuwe CAO is onder andere voorzien in een 
loonsverhoging van 9% over de gehele periode. De zondagstoeslag is, voor nieuwe medewerkers, verlaagd 
naar 50% (was 100%). Medewerkers die in 2021 een zondagstoeslag ontvangen, worden gedurende drie 
jaar gecompenseerd. 

Het Vakcentrum blijft van mening dat ook e-commerce onder de CAO valt. Dat staat immers al jaren 
nadrukkelijk in de werkingssfeer beschreven. 

Het Bedrijfstakpensioenfonds levensmiddelen (BPFL) is zich druk aan het voorbereiden op de overgang naar 
een nieuw pensioenstelsel. Het Pensioenfonds Detailhandel heeft zich aangesloten bij een nieuw initiatief, 
het Pensioenplatform Detailhandel, om samen met andere pensioenfondsen op te trekken. 

mmm lekker werken gericht op duurzame 
 inzetbaarheid

Nieuwe Cao voor het  levensmiddelen bedrijf

Werkgeverschap

Vraagbaak voor werkgevers
Het Vakcentrum is en blijft voor de leden een belangrijke vraagbaak als het gaat om de relatie met de 
medewerkers. Vanzelfsprekend kregen het Vakcentrum en Vakcentrum Bedrijfsadvies ook in 2021 veel 
vragen over corona en medewerkers.
Maar ook in bredere zin beantwoordden de juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies veel vragen van leden. 

Beleidsmatig werd ingezet op het beperken van de invloed van corona op de bezetting in de winkels o.a. door 
de quarantaine te versoepelen. 
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Innovatie/duurzaamheid

DNWS verzamelt kennis, stimuleert innovatie, initiëert innovatieve pilots, participeert in onderzoeksprojecten 
en bevordert lokale samenwerking. Het Vakcentrum is bestuurlijk betrokken bij DNWS en stelt medewerkers ter 
beschikking aan het platform. 

In 2021 heeft Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) weer veel kunnen betekenen voor een groot aantal 
centrumgebieden. Heel concreet in de vorm van de Kom-in-Actie-trajecten in een tiental winkelgebieden 
waaronder Rotterdam Hillegersberg, Ermelo, Drachten en Zevenaar. 

Daarnaast werd er vrijwel maandelijks een digitale kennis- en netwerksessie georganiseerd over onderwerpen 
zoals ‘toerisme in centrumgebieden’, ‘groen in winkelstraten’, ‘Impact corona en kansen voor herstel’ en de 
‘Impulsaanpak winkelgebieden’. 
Naast de verschillende bijeenkomsten verschenen onder andere de onderzoeksrapporten ‘Klantdata voor 
winkelgebieden’ (april 2021) en ‘Online verkoopstrategieën voor retailers’ (november 2021) met daarin 
bruikbare informatie voor zowel winkelgebieden als individuele retailers. Beide onderwerpen werden tijdens 
een webinar uitgebreid toegelicht.

Het Vakcentrum is een van de twee partijen achter DNWS, levert bestuursleden en stelt deskundige 
Vakcentrummedewerkers ter beschikking aan het platform.  

Platform De  Nieuwe Winkelstraat (DNWS) 

Het Vakcentrum is één van de partners achter Lokaal Retailbelang (LRB).
‘Lokaal Retailbelang maakt zich namens de detailhandel en winkelambacht hard voor het realiseren 
van bruisende binnensteden en vitale winkelgebieden met een duurzaam en aantrekkelijk aanbod van 
voorzieningen’. 
In 2021 ondersteunde LRB diverse ondernemersverenigingen in het versterken van hun positie naar de 
gemeente (onder andere Veendam en Winschoten). Daarnaast leverde LRB in een groot aantal gemeenten 
kennis en menskracht om te komen tot lokale retail- of centrumvisies (o.a. Heerlen, Drachten, Zuidlaren 
en Kampen). Op regionaal en provinciaal niveau zette LRB zich onder andere in voor Tietjerksteradeel en 
Surhuisterveen, de Westelijke Mijnstreek, Limburg en Zeeland. 

Twee Vakcentrummedewerkers zijn direct bij Lokaal Retailbelang betrokken. 

Lokaal Retailbelang

Duurzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele maatschappij, van consument, 
producent en de retail. Het is aan de ondernemers om een goed evenwicht te vinden tussen de inzet op 
duurzaamheid en het economisch en financieel gezond blijven.
In de VakcentrumVisie Duurzaamheid kregen de leden veel informatie maar vooral ook inspirerende 
voorbeelden van collega-ondernemers. De VakcentrumVisie is voor belangstellenden nog op de website van 
het Vakcentrum beschikbaar via www.vakcentrum.nl/duurzaamheid.

Duurzaamheid door innovatie in  ledenvoordelen
Bij de Vakcentrum ledenvoordelen spelen innovatie en duurzaamheid een belangrijke rol. 
Zo zijn er doorlopend vernieuwingen in verlichting en energie. Een nieuwe laadpas voor elektrische auto’s 
levert aanmerkelijk voordeel op en wordt naar verwachting zeker zo belangrijk als de klassieke brandstofpas. 

 VakcentrumVisie  Duurzaamheid:  informerend en 
inspirerend
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Super Supermarkt Keurmerk,  erkenning voor 
betrokken  ondernemers

Klanten

Het jaarlijkse Branche Event (op 7 juni) was door de coronamaatregelen, noodgedwongen online. Er werden 
drie prijzen uitgereikt:
• Nederlands beste foodspecialiteitenwinkel: Maarten van Oeffel, Het Oude Zuivelhuis Haarlem
• Nederlandse beste Foodspecialist in Noten & Chocolade: Florus Zwartbol, Floor 2.0, Goes
• Nederlands beste Foodspecialist in Boerenkaas: Wouter Beijersbergen, Kaashuis Tromp Haarlem

Workshops
Informatie en inspiratie stonden centraal tijdens de workshops die in 2021 werden georganiseerd over 
Spaanse en Zwiterse foodspecialiteiten. De workshops ‘Leren Kaaskeuren’ (met NNKC) en ‘Certificering 
Foodspecialiteiten’ (met FOODbase) waren gericht op het vakmanschap van de ondernemer.

Certificering
Door corona was het voor de keurmeesters lastig om bedrijven te bezoeken.  
Desondanks konden toch 56 ondernemers worden ge(her)certificeerd. 

Vakbeurs succes
Gelukkig kon, met enkele aanpassingen, de Vakbeurs Foodspecialiteiten in september doorgaan. De ruim 
200 standhouders op de beurs ontvingen ruim 5.300 bezoekers. 
De certificering Foodspecialiteiten en de organisatie van de Vakbeurs worden uitgevoerd door de Stichting 
Foodspecialiteiten Nederland. 

Vakcentrum  Foodspecialiteiten inspireert, 
 informeert en daagt uit

Inmiddels mogen 244 ondernemer het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) voeren.  
In 2021 werden 36 (her)certificeringstrajecten afgerond. 

In 2021 werd het SSK goedgekeurd voor zowel de Rabobank Impactlening als de ABN Amro Transitielening. 
De beide banken onderschrijven hiermee de maatschappelijke en duurzame impact van SSK-ondernemers.  
Dit levert (toekomstig) gecertificeerde SSK-ondernemers een direct financieel voordeel op, in de vorm van 
korting op nieuwe financieringen. 

Voedselverspilling
Brood wordt thuis het meest verspild. SSK-supermarkten moedigden klanten tijdens de Verspillingsvrije 
Week (september) aan om thuis elke boterham op te eten. Deze campagne werd georganiseerd in samen-
werking met het Voedingscentrum. Om voedselverspilling terug te dringen is betrouwbare data cruciaal. 
Vakcentrum-partner Checkpoint onderzoekt in een pilot met het SSK hoe RFID-technologie kan helpen bij 
het efficiënt beheren en roteren van voorraden. De pilot loopt nog, resultaten worden verwacht in 2022.

Themaweken
Stichting SSK stelde de SSK-ondernemers content beschikbaar voor het uitdragen van het SSK keurmerk en 
deelname aan diverse themaweken, waaronder de Fairtrade Week (mei), Week tegen Eenzaamheid (septem-
ber) en de Week van de Toegankelijkheid (oktober). Portretten van SSK gecertificeerde ondernemers worden 
gedeeld via social media. Zie onder meer de SSK Facebook-pagina.

Het keurmerk is een initiatief van het Vakcentrum en is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksinstituut 
TNO. De acitviteiten met betrekking tot het Super Supermarkt Keurmerk zijn ondergebracht in een aparte 
stichting. 
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Consument krijgt meer rechten in 2021
De regels met betrekking tot de consumentenkoop zijn per 1 januari 2022 gewijzigd, met de bedoeling de 
rechtspositie van de consument te verbeteren.

Dit is het gevolg van de uitvoering van een nieuwe richtlijn van de Europese Unie waarmee wetgeving binnen 
de EU-landen verder wordt geharmoniseerd. 

Via VakcentrumNieuws en de website werden de leden al vanaf de zomer van 2021 geïnformeerd over de 
belangrijkste wijzigingen
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Ondernemers maken zich zorgen over administratieve rompslomp en hoge certificeringskosten als gevolg 
van een nieuwe Europese Biologische verordening. Dat leidde direct na de aankondiging van de nieuwe 
verordening al tot het weren van onverpakte biologische producten uit de schappen. Producten die voorheen 
onverpakt verkocht werden, worden door ondernemers in het vervolg weer verpakt. De uitwerking van de 
verordening staat daarmee dus ook haaks op Europese en Nederlandse doelstellingen waarin juist ingezet 
werd op meer biologische producten en minder verpakkingen. 

Volgens het Vakcentrum zijn de eisen die door uitvoeringsorganisatie SKAL worden gesteld, strenger dan 
noodzakelijk. Ook wordt geen gebruik gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheden die de verordening biedt. 
Met als gevolg dat de uitwerking van de verordening voor de winkelier leidt tot aanzienlijke financiële en 
administratieve lasten.

Het Vakcentrum heeft gepleit voor haalbare, proportionele en risicogerichte uitvoeringsvoorschriften in 
Nederland. Hiertoe is intensief contact geweest met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat 
en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In een werkbezoek aan een biologische supermarkt werden de 
gevolgen, met name de extra administratieve lasten, van de nieuwe verordening in de praktijk getoond. 
Naar aanleiding van de signalen van het Vakcentrum is het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) een 
onderzoek gestart naar de proportionaliteit van de eisen. 
Ondertussen is door de betreffende ministeries aangegeven dat de SKAL wel controleert maar tot juli 2022 
geen boetes uitdeelt. 

In 2022 worden de lobbyactiviteiten breed voortgezet om te komen tot een voor alle partijen hanteerbare 
uitwerking van de verordening. 

Assortiment

Vakcentrum pleit voor effectief  toezicht 
op biologische  verkoop

Eind 2020 heeft toenmalig staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid Welzijn en Sport laten weten het 
aantal verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten terug te brengen. In 2022 wordt de verkoop 
per tabaksautomaat verboden en per 2023 is de online verkoop van tabak niet meer toegestaan. Vervolgens 
wordt in 2024 de verkoop van tabak in supermarkten verboden en vanaf 2030 zal de tabaksverkoop gefa-
seerd worden afgebouwd bij achtereenvolgens tankstations en tabak- en gemakszaken. Daarna is de verkoop 
van tabak voorbehouden aan speciaalzaken.
Het Vakcentrum heeft zich in 2021 tegen deze fasering verzet. Het verkoopverbod zoals nu voorgesteld leidt 
volgens het Vakcentrum tot grote problemen bij supermarktondernemers. Mede als gevolg van de inzet van 
het Vakcentrum heeft toenmalig staatssecretaris Blokhuis (VWS) de gevolgen van het verkoopverbod laten 
onderzoeken. 
In december 2021 heeft de staatssecretaris Blokhuis het onderzoeksrapport over het beperken van tabaks-
verkoop tot tabaksspeciaalzaken naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens het onderzoek gaan mogelijk 500 
supermarkten failliet, vooral kleine supermarkten in kleine dorpen. 

De brief en het onderzoek bewijzen het ‘gelijk’ van het Vakcentrum dat altijd heeft gewezen op het negatieve 
effect van een verkoopverbod van tabak in supermarkten. Het Vakcentrum is blij dat de staatssecretaris dit nu 
ook erkent én aangeeft dat deze bedrijfseconomische en sociale aspecten moeten worden meegewogen.
In 2022 blijft het Vakcentrum zich inzetten om de negatieve effecten van het voorgestelde verkoopverbod te 
beperken.

Verkoopverbod Tabak leidt tot  faillissementen 
supermarkten
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Post en Pakketten
Via de Vereniging van postale en bancaire retailers (VVP) behartigt het Vakcentrum de belangen van de 
leden met een post- of pakketpunt. De toename van de online-bestellingen en de vergoeding voor de 
afhandeling daarvan, waren regelmatig onderwerp van gesprek. 

Belangrijk onderwerp was ook de exclusiviteit van de dienstverlening van PostNL. De Autoriteit Consument 
en Markt is hierover door de VVP aangeschreven. De exclusiviteit die PostNL eist, is zowel voor consument en 
ondernemer onwenselijk. 

Corona was ook direct van invloed op de dienstverlening door de post- en pakketpunten, met name 
wanneer deze essentiële dienstverlening gevestigd was in een zogenoemde niet-essentiële winkel. Haagse 
‘oplossingen’ zorgden voor een onwerkbare situatie op de werkvloer. De overheid is hierop aangesproken. 

De oneerlijke concurrentie door importeurs van buiten de EU, zoals uit het Verre Oosten is ons al jarenlang 
een doorn in het oog. De kwaliteitscontrole is onvoldoende, consumenten kunnen nauwelijks klagen, merken 
worden nagemaakt en prijzen kunstmatig laag gehouden. 

Deze klacht is al jaren geleden in Brussel aan de orde gesteld. 

Per 1 juli 2021 werd wel een belangrijke stap gezet. Vanaf die datum moet ook over bestellingen van buiten 
de EU 21% btw geheven worden. Op termijn vervallen ook de goedkope posttarieven vanuit China. 

Ook BTW op  bestellingen uit het Verre Oosten
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Organisatie

Tijdens het jaarlijkse congres van De Nederlandse Associatie (de vereniging voor verenigingen) ontving het 
Vakcentrum een Nominatie DNA Award voor de MEERwaarde-campagne. 

De jury schrijft: “Niet voor alle stakeholders wordt duidelijk wat hun rol is in de lokale gemeenschappen. 
De Meerwaarde campagne vat alle activiteiten samen die het Vakcentrum heeft ondernomen om deze 
meerwaarde zichtbaar te maken. De jury krijgt hier een smile van. Niet alleen omdat creatief de aandacht 
wordt gezocht en gevonden maar ook omdat leden en klanten van leden echt meedoen; de campagne is 
multimediaal; in de coronaperiode zijn de verenigingsprofessionals slim ingezet en heeft het team zich 
wendbaar aangepast.”

Algemene  ledenvergadering

Nominatie ‘DNA Award Vereniging van het jaar’ 
voor  Vakcentrum-MEERwaarde

Door corona was de algemene ledenvergadering niet, zoals gebruikelijk, op de Dag van het Vakcentrum maar 
op 7 juni. 

Tijdens de ALV werd Harrie ten Have herbenoemd als voorzitter van het Vakcentrum. Annie Harmsen (Plus 
Koenders Eibergen) werd benoemd als lid van het hoofdbestuur. Ekoplaza-ondernemer Pieter Tent is 
gekozen tot voorzitter van de branche Biologische Speciaalzaken en heeft vanuit die functie ook zitting in het 
hoofdbestuur. Pieter Tent nam het voorzitterschap over van Janet van de Broek.

Het hoofdbestuur nam afscheid van Rob Veltink.

Roel Heerschap nam afscheid van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur. Het Vakcentrum 
benoemde Roel Heerschap tot erelid als dank en erkenning voor zijn verdiensten voor mkb-winkeliers en 
franchisenemers in het algemeen en voor het Vakcentrum in het bijzonder. 

De aanwezige leden keurden het jaarverslag 2020, het financieel jaarverslag 2020 en de begroting 2021 
van het Vakcentrum goed. 

Met Frank Quix (directeur adviesbureau Q en A) discussieerden de aanwezigen vervolgens over de route 
naar duurzame en leefbare kernen. Gebieden die nu nog monofunctioneel zijn moeten veranderen. Kernen 
worden ontmoetingsplaatsen met een steeds belangrijker sociale functie. 
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Dag van het  Vakcentrum: meer 
aandacht voor  meerwaarde

Ook voor Vakcentrum Bedrijfsadvies was 2021 een bewogen jaar. Met een nieuwe versterking in de 
gelederen heeft het adviesteam weer meer ledenadvies verzorgd. Natuurlijk hield dat ook verband met de 
coronamaatregelen en -regels. Die hebben direct en indirect geleid tot meer ontslagzaken. Het adviesteam 
heeft flink onderhandeld. Dat leidde tot veel beëindigingsovereenkomsten. In enkele gevallen waren 
gerechtelijke procedures nodig, die dit jaar weer succesvol werden afgesloten. 
Vakcentrum Bedrijfsadvies adviseerde en onderhandelde ook weer volop op andere gebieden. Het aantal 
winkels dat is aangekocht of verkocht via Vakcentrum Bedrijfsadvies is verder toegenomen. Ook op andere 
bedrijfseconomische onderwerpen bleef de vraag naar advies en de begeleiding.

Met betrekking tot franchise is een aantal grotere advies- en begeleidingstrajecten
voor franchisenemersverenigingen gestart. Deze lopen deels door in 2022. Individuele
franchisedossiers zijn grotendeels door het adviesteam zelf afgehandeld. In een aantal
gevallen is succesvol samenwerking gezocht met een externe advocaat.

Het aantal adviestrajecten en -onderhandelingen over huurkorting is gestegen, maar
gelukkig waren er ook nog genoeg verlengingen, relocaties en uitbreidingsadviezen. Advies en begeleiding bij 
andersoortige commerciële contracten is min of meer stabiel gebleven.

Vakcentrum Bedrijfsadvies is een zelfstandige stichting binnen de Vakcentrum groep. 

Enerverend jaar voor Vakcentrum  Bedrijfsadvies

De politiek moet meer aandacht hebben voor de meerwaarde van zelfstandig winkeliers. 

Dat was de oproep van het Vakcentrum tijdens de Dag van het Vakcentrum die op de dag voor Prinsjesdag 
(20 september) in Den Haag plaatsvond. 

Het wegvallen van (buurt)supers als gevolg van overheidsmaatregelen, kan leiden tot ‘dode’ dorpen, zo 
werd nadrukkelijk gesteld. Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) stelde duidelijk: “Als goedbedoelde 
maatregelen verkeerd uitpakken voor het mkb zijn het slechte maatregelen.”

De Belgische hoogleraar Gino van Ossel adviseerde de aanwezigen om te kiezen “voor minder maar beter”. 
“Ga voor de maximale relevantie voor de klant, gekoppeld aan een minimale inspanning van de ondernemer 
en de optimale opbrengst.”

De Dag van het Vakcentrum was voor veel aanwezige leden en relaties weer de eerste grote bijeenkomst die 
daadwerkelijk bezocht kon worden. Dat leidde ook tot levendige discussies met de panelleden Jacco Vonhof,  
Marijke van Hees (voorzitter Retailagenda), Roger Kleijnen (AH Kleijnen Valkenburg), Jacqueline Twerda (CNV 
Vakmensen), Gino van Ossel en Patricia Hoogstraaten (Vakcentrum).
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HOOFDBESTUUR VAKCENTRUM
(* Lid Dagelijks  Bestuur)
Harrie B.M. ten Have* (voorzitter) 
Bram P.J. de Jong* (penningmeester)
Frits Alma
Erwin W.A. Binneveld
Arnold C. Both
Annie Harmsen 
Roger V.J.N. Kleijnen
Hans Koelemij
Twan van Meel
Froukje Mulder
Han H.F. Pasch*
Pieter Tent
Johannes Vasse
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE*  
(directeur) 
Theo Urselmann

BESTUUR BRANCHE BIOLOGISCHE 
 SPECIAALZAKEN 
(* lid bestuur Stichting Varena)
Pieter Tent (voorzitter)
Henkjan Wissink*
Rob Zentveld
Harrie B.M. ten Have*
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken 
Vakcentrum)

BESTUUR BRANCHE FOODSPECIALITEITEN
(* lid bestuur Stichting Foodspecialiteiten 
(SFN))
Hans Koelemij* (voorzitter)
Hester de Groot*
Pieter Renkema* 
Harrie B.M. ten Have*
Inge Overeem*
Edwin Seggelink*
Edwin Schreff*
Astrid Willems
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken 
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

STICHTING ONTWIKKELING  
EN VOORLICHTING DETAILHANDEL
Bestuur
Han H. F. Pasch (voorzitter)
Harrie B.M. ten Have
Johannes Vasse
mr. Henk B.M. van Dorst MDR (directeur)

ERELEDEN                
Wout Arxhoeck
Ed R.E. Boele
Meint Boonstra
Jacq H.H. Cuypers  
Hans G.J. Geveling
Klaas van Heest
Roel Heerschap
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 
Bert 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

STICHTING VAKCENTRUM
FOOD CONSULT BEDRIJFSADVIES
Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Casper Heine
Joop Verbeeten
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)

STICHTING SUPER SUPERMARKT  
KEURMERK (SSK)
Bestuur
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
Casper Heine
Joop Verbeeten
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)

STICHTING 3XM
Bestuur
Harrie ten Have (voorzitter werkgeverszijde)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET 
LEVENSMIDDELENBEDRIJF (BPFL)
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

GEORGANISEERD OVERLEG 
 LEVENSMIDDELEN
CAO-onderhandelingsdelegatie
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have
Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
CAO Nalevingsinstrument (CNI)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
mr. Jurry Teunissen

Vertegenwoordigingen Vakcentrum
(van 1 januari 2021 - 31 december 2021)
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INTERNATIONAL FEDERATION  
OF GROCERS’ ASSOCIATIONS (IFGA)
Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE  
(secretary general)
General Assemblee
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

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
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)

STUURGROEP RETAILAGENDA
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

LOKAAL RETAILBELANG
Bestuur
drs. Theo P.M. Urselmann (voorzitter) 

STICHTING DE NIEUWE WINKELSTRAAT
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann 

STICHTING TOT BEHEER EN  EXPLOITATIE 
VAN DE E-LEARNING ‘ALLERGENEN EN 
WARENKENNIS’
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

CBL
Dagelijks Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have
Retailveiligheidsoverleg
drs. Theo P.M. Urselmann
Projectgroep Voedselveiligheid  
en Certificering
Carline de Jong MSc
Werkgroep Duurzaamheid
Carline de Jong MSc
Stuurgroep CAO Winkels
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

KONINKLIJKE MKB-NEDERLAND
Hoofdbestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Algemene Ledenvergadering MKB-
Nederland (ALV)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have
Directeurenoverleg
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 
Commissie Arbeidsverhoudingen Branches
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Auteursrecht
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Sociale Zekerheid
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Ruimtelijke Ordening
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Administratieve lasten en 
regeldruk
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
Werkgroep Huurrecht
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE  
(agendalid)
ZES-overleg niet-transportgerelateerde 
brancheorganisaties
Carline de Jong MSc, agendalid

PLATFORM RETAIL NEDERLAND
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

EUROPESE COMMISSIE, DG GROW
SME-envoy
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)

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
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