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Hoeveel zelfstandige winkeliers kent u? En zijn daar 
ook levensmiddelendetaillisten bij? Hoe vaak spreekt 
u met hen? En heeft u een beeld bij de rol die deze 
ondernemers spelen in de samenleving?

Als bestuurder op lokaal, provinciaal, nationaal of 
zelfs Europees niveau draagt u verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van de wijze waarop mensen met 
elkaar samen wonen, werken en leven. Zelfstandige 
ondernemers in de levensmiddelenhandel hebben een 
maatschappelijke meerwaarde die u als bestuurder tot 
grote steun kan zijn bij uw werkzaamheden en verant-
woordelijkheden als bestuurder.

Uit recent onderzoek van de kennisorganisatie voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO 
Nederland,  blijkt dat midden- en kleinbedrijven jaar-
lijks maar liefst 1,75 miljard euro in de samenleving 
investeren. Daarbij gaat het niet alleen om geldelijke 
donaties, maar ook om het beschikbaar stellen van 
mensen en goederen aan lokale initiatieven die de 
samenleving ten goede komen.

Deze brochure heeft tot doel de meerwaarde van 
zelfstandige supermarktondernemers en foodspeci-
aliteitenwinkels voor het voetlicht te brengen. Deze 
mensen en hun teams van winkelmedewerkers vervul-
len niet alleen een verzorgende rol doordat ze dage-
lijkse levensmiddelen verkopen, maar hebben ook een 
sociaal bindende functie, die de hele omgeving van 
hun winkel ten goede komt. 

Supermarkten van zelfstandige ondernemers presteren 
meestal beter dan fi lialen van grootwinkellbedrijven, 
zelfs binnen dezelfde formule. Steeds weer blijkt dit 
uit onafhankelijk onderzoek. Reden temeer voor u als 
bestuurder om met zelfstandige ondernemers in zee te 
gaan. Bovendien zijn deze winkels, waarmee zelfstan-
dige ondernemers zich onderscheiden, échte klanten-
trekkers. Dit tot voordeel van andere winkels die in de 
buurt zijn gevestigd. Ook daarom is de aanwezigheid 
van goede zelfstandige ondernemers een succesfactor 

voor de leefbaarheid van wijk of dorp én voor het com-
merciële succes van winkelgebied of winkelcentrum.

Wil de meerwaarde van zelfstandige levensmiddelen-
detaillisten volledig tot zijn recht komen, is het zaak 
dat deze ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot 
nieuwe vestigingspunten en dat zij adequaat worden gefi -
nancierd om hun ondernemersdoelstellingen te realiseren. 
Vanwege hun deskundigheid als ondernemer en hun lokale 
binding, zijn deze ondernemers prima gesprekspartners 
als er plannen worden gemaakt voor de ontwikkeling van 
de detailhandelsstructuur in gemeente en provincie. 

Zelfstandige levensmiddelendetaillisten reiken u de 
hand om effectief samen te werken. Bestuurders die 
een stabiele samenleving wensen, projectontwik-
kelaars die 
hun vastgoed 
tot een succes 
willen maken 
en fi nanciers 
die in kansrijke 
ondernemingen 
willen investe-
ren. Als branche-
organisatie van 
alle zelfstandige 
ondernemers in 
de levensmidde-
lendetailhandel 
weet het Vak-
centrum als geen 
ander welke 
meerwaarde deze ondernemers u te bieden hebben. Op 
de volgende pagina’s kunt u daar alles over lezen.

Harrie B.M. ten Have, 
voorzitter

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten,
directeur
 Woerden, januari 2011

 Inleiding
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Om het begrip ‘samenleving’ waarachtig invulling te 
geven, vormen zelfstandige levensmiddelendetail-
listen een onmisbare schakel. Ondernemers en hun 
teams staan elke dag weer enthousiast klaar voor de 
klanten die bij hen over de vloer komen. Het belang 
van de ondernemer gaat veel verder dan puur en al-
leen de zakelijke verkoop van levensmiddelen.

Met name in de dorpen vervult de lokale supermarkt 
niet alleen de rol van verkooppunt voor de dagelijkse 
boodschappen, maar trekt de winkel meer functies 
naar zich toe, zoals de verkoop van andere assorti-
menten (bijvoorbeeld drogisterij, slijterij, bloemist, 
huishoudelijke artikelen), een postagentschap en 
allerlei diensten zoals een stomerij, fi etsreparatie, 
cateringactiviteiten of bezorg- en afhaaldiensten. 

Daarnaast is de supermarkt een ontmoetingspunt 
voor mensen, en is de ondernemer vaak betrokken bij 
allerlei lokale activiteiten, zoals (mede-)organisator 
van evenementen en sponsor van plaatselijke clubs 
en organisaties. Dit gebeurt niet alleen in de dorpen 
waar zelfstandige ondernemers actief zijn. Ook in de 
stadswijken spelen deze ondernemers een sociale rol, 
waarvan het belang niet mag worden onderschat.

Zeker nu er zoveel te doen is over bezuinigingen op 
de culturele sector blijkt het belang van de zelf-
standige ondernemer die middels sponsoring lokale 
culturele voorzieningen op peil houdt. Dit geldt ook 
voor tal van ondernemers die zich inzetten voor 
plaatselijke sportverenigingen. Met recht kan worden 
gesteld dat de zelfstandige ondernemer met zijn/
haar winkel de leefbaarheid van dorpen en steden op 
peil houdt. In die zin is zo’n ondernemer een uit-
stekende partner voor bestuurders op alle niveau’s 
(van lokale politici tot en met de Rijksoverheid) die 
verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Nederland vergrijst en in de toekomst zal de behoef-
te aan goede voorzieningen in de buurt alleen maar 
toenemen. Bovendien komt het voor dat zelfstandige 

ondernemers samen met zorginstellingen en groot-
handels erin slagen om kleine winkels die eigenlijk 
onrendabel zijn, tóch bestaansrecht te verschaffen. 
Op dit vlak zijn er uitstekende mogelijkheden tot sa-
menwerking met zelfstandige ondernemers. Zij kun-
nen in de exploitatie van deze belangrijke winkels 
ook een beroep doen op medewerkers met licha-
melijke of verstandelijke beperkingen. Opdat deze 
mensen zo kunnen bijdragen aan het instandhouden 
van het voorzieningenniveau, levert dit uiteindelijk 
alleen maar winnaars op. Een betere werking van de 
WMO is niet denkbaar en hierin kunnen zelfstandige 
ondernemers een spilfunctie vervullen.

Zelfstandige ondernemers zijn ook goede werkge-
vers. Waar mogelijk werven ze medewerkers die 
woonachtig zijn in het dorp of de wijk waarin de 
supermarkt is gevestigd. Werken in de supermarkt is 
een prima instap voor jonge mensen om – eventueel 
als bijbaan – ervaring op te doen in dienstverlenende 
functies. Daarnaast zijn er voor medewerkers die 
graag in de winkel werken ook voldoende mogelijk-
heden om door te groeien.Zelfstandige ondernemers 
kunnen mensen die bij hen willen komen werken 
perspectief bieden en gaan hiertoe graag het gesprek 
aan met lokale beleidsbepalers.

De zelfstandige winkelier maakt de samenleving vitaal

Maatschappelijke meerwaarde van de zelfstandige ondernemer

1. Houdt voorzieningenniveau op peil
2. Organiseert en/of sponsort lokale activiteiten
3. Winkel fungeert als sociale ontmoetingsplaats
4. Door goede samenwerking met zorginstellingen kan 

de winkel arbeidsgehandicapten perspectief bieden
5. Verschaft (vaak lokale) inwoners een bron van in-

komsten
6. Stelt (kansarme) jongeren in de gelegenheid om 

zich te scholen en een plek op de arbeidsmarkt te 
verwerven

7. Draagt bij aan een schone, veilige omgeving
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Tenslotte het uiterst belangrijke thema veiligheid. Of 
beter gesteld: het gevoel van onveiligheid dat veel 
mensen parten speelt. Dit is een maatschappelijk 
probleem waarmee de supermarktsector terdege te 
maken heeft. Regelmatig worden winkels overvallen, 
met alle lichamelijke en psychische schade van dien. 
Een actieve zelfstandige ondernemer werkt mee aan 
het voorkomen van dergelijk leed. Door een goed 
verlichte winkel, waarbij de veiligheidsprotocollen 
goed in acht worden genomen en door zorg te dra-
gen voor een schone, opgeruimde winkelomgeving, 
draagt de ondernemer bij aan misdaadpreventie. Bo-
vendien zorgt een supermarkt in een wijkwinkelcen-
trum voor voldoende toestroom van klanten, hetgeen 
andere winkels weer kansen biedt. Dit voorkomt 
leegstand en verpaupering en verkleint de kans op 
criminaliteit aanzienlijk.

Hendrik Rosier, Coop Anjum
Succes door de bindende kracht van de zelfstandige winkelier

‘Ik heb een Coop van 850 m2 in Anjum, een dorp met duizend inwoners. In 
de omliggende dorpen zijn de laatste jaren alle supermarkten verdwenen. In 
grotere plaatsen zoals Dokkum - dat op zo’n 14 kilometer van Anjum ligt - en 
Kollum zijn grote supermarkten gevestigd. Voor de 3500 mensen die in Anjum 
en omliggende dorpen wonen, is mijn Coop in eerste instantie een complete 
winkel die ook qua prijsniveau concurrerend is met andere winkelformules. 
Dat is de basis, waarop mijn Coop een belangrijke sociale functie vervult. Het 
aanbod verschraalt in dit gebied en de mensen die hier wonen komen graag. 
Niet alleen om boodschappen te doen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Het 

is vertrouwd. Zoals gezegd moet de winkel in de basis compleet en concurrerend zijn. Vandaar 
dat we 850 m2 groot zijn. We zitten sinds drie jaar aan de rand van Anjum. Voorheen hadden 
we een kleine winkel in het hart van Anjum. Omdat de gemeente ons belang voor Anjum en 
omgeving begrijpt, hebben wij drie jaar geleden ook alle medewerking gekregen bij de verhui-
zing. Er was subsidie beschikbaar voor de aanleg van de parkeergelegenheid en de gemeente 
heeft het hele traject van bestemmingsplanwijziging – het was hier landbouwgrond – en het 
uitkopen van landeigenaren voortvarend aangepakt. De klanten waarderen ons en komen hier 
graag over de vloer. Als je door moet rijden naar Dokkum, rijd je per winkeltrip toch al gauw 
zo’n dertig kilometer extra. Met de brandstofprijzen van tegenwoordig kun je dan beter in 
Anjum inkopen doen! In de zomer zijn er hier veel toeristen. Vandaar dat ik lokale acties met 
name in het voor- en het najaar plan, als de toeristen weg zijn. Zo hebben we onlangs een 
schoolreis-actie georganiseerd voor de zes basisscholen hier in de omgeving. Ook dat waarde-
ren de mensen. Het fi liaalbedrijf zet echt geen supermarkt neer in een dorp als Anjum. Maar 
door de bindende kracht van de zelfstandige ondernemer, wordt het wél een succes.’

7

Ook het ondernemersbelang telt

Zelfstandige ondernemers vormen een belangrijke factor in 
de sociale structuur van dorpen en steden. Zij zijn goede 
partners voor bestuurders op alle niveaus om de doelstel-
lingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te 
realiseren. Dit heeft alleen kans van slagen als hierbij ook 
het belang van de zelfstandige ondernemer wordt gediend. 
Zo kunnen overheden waar mogelijk het beste lokale on-
dernemers betrekken bij plannen, bijvoorbeeld om lokaal 
voorzieningen in stand te houden. Via samenwerking is 
heel veel mogelijk! 
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Meerwaarde van de duurzame ondernemer

1. Aanbod van levensmiddelen dicht bij de klanten
2. Verkoopt duurzame producten en informeert de klant
3. Inzamelpunt voor verpakkingen en milieubelastende 

restproducten
4. Investeert actief in energiebesparende winkeloperatie

8

Een zelfstandige winkelier die vol in de samenleving 
staat en daar belangrijke meerwaarde aan biedt, is 
per defi nitie duurzaam. Want duurzaamheid heeft 
alles te maken met maatschappelijke betrokkenheid 
en daarin blinken zelfstandige winkeliers uit. Naast 
maatschappelijke betrokkenheid kent duurzaamheid 
nóg een aspect: namelijk maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Dat heeft invloed op het assorti-
ment (verantwoord geproduceerde producten) en op 
de winkel (het zoveel mogelijk verminderen van de 
milieubelasting van de winkeloperatie). Ook op dit 
vlak speelt de zelfstandige levensmiddelendetaillist 
een belangrijke rol voor het welzijn van de huidige en 
toekomstige generaties.

Veel zelfstandige winkeliers volgen het duurzaam-
heidsbeleid van het Centraal Bureau Levensmiddelen-
handel (CBL), dat onlangs het CBL Klimaatplan heeft 
gepresenteerd. Dit plan streeft naar het terugdringen 
van de CO2-uitstoot in de winkels en de logistieke 
operatie en wil klimaatvriendelijke consumptie be-
vorderen. Hierbij spreken de supermarktorganisaties 
ook nadrukkelijk hun partners in de keten aan, zowel 
leveranciers als logistieke dienstverleners en uiter-
aard consumenten. Het zijn de zelfstandige winkeliers 
die vooroplopen in de verduurzaming van assortiment 
en operatie, die als inspiratiebron fungeren voor hun 
commerciële organisatie. Met hun innovatiekracht zijn 
zij de aanjagers van de verduurzaming. Dit komt niet 
alleen hun eigen winkel ten goede, maar het zorgt 
ervoor dat de gehele formule-operatie energie-vrien-
delijker en duurzamer kan worden. Ook daarin blijkt 
eens te meer de meerwaarde van deze zelfstandige 
winkeliers voor het geheel.

In principe begint het minimaliseren van de milieu-
effecten van de distributie van levensmiddelen al 
bij de locatie van de winkel. Vergeleken met de ons 
omringende landen kent Nederland een fi jnmazig win-
kelnet. Buurt- en wijkverzorgende winkels dringen de 
uitstoot van schadelijke stoffen tegen, alleen al door 
het feit dat ze nabij de woonomgeving van hun klan-

ten zijn gelegen. De klanten hoeven niet om te rijden 
voor de dagelijkse boodschappen. Met name zelfstan-
dige winkeliers zorgen ervoor dat ze zo effi ciënt mo-
gelijk kunnen worden beleverd, zodat milieu-effecten 
en de overlast voor omwonenden en passanten zoveel 
mogelijk wordt beperkt.

Daarnaast zijn het de actieve zelfstandige winkeliers 
die er naar streven om streekproducten aan te bieden. 
Goed voor het milieu, maar ook goed voor de leveran-
cier én voor de lokale binding van de supermarkt en 
de levensmiddelen speciaalzaak. Bovendien streven 
veel ondernemers ernaar om waar mogelijk duurzaam 
gekweekte of gevangen groenten, vlees en vis aan te 
bieden. Ook zijn ‘Fair Trade’en biologische assorti-
menten niet meer weg te denken uit het aanbod in de 
supermarkt. Door deze producten aan te bieden, maar 
ook in de dialoog met de klanten, spelen supermarkt-
ondernemers een vitale rol in de beïnvloeding van de 
klanten om milieuvriendelijker te consumeren.

Niet alleen het product, ook de verpakking moet zo 
duurzaam mogelijk zijn. In de goederenstroom zijn 
supermarkten belangrijke schakels om milieuwinst te 
behalen. Zelfstandige ondernemers zijn voorlopers in 
het inzamelen van gebruikte verpakkingen die kunnen 
worden hergebruikt en van producten die na gebruik 
relatief sterk milieubelastend zijn als ze niet goed 
worden verwerkt. Het inzamelen van gebruikte bat-
terijen is bekend. Een nieuw, veelzeggend voorbeeld 
is de inzameling van gebruikt frituurvet, waarvoor in 
de afgelopen maanden bij veel supermarkten speci-
ale containers zijn geplaatst. Samen met de stichting 
‘Nederland Schoon’ spannen vele ondernemers zich 

Duurzaamheid en zelfstandigheid gaan hand in hand
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ook in om het zwerfafval in de omgeving van hun 
winkels te minimaliseren.

Ook investeren veel ondernemers fl inke bedragen in 
het milieuvriendelijk maken van hun winkel. De over-
heid en de commerciële organisaties waarbij ze zijn 
aangesloten spelen hierbij vaak een ondersteunende 
rol, maar het is de ondernemer zelf die uit eigen 
middelen de investering doet. Bekende voorbeelden 
zijn het afdekken van koelingen en diepvriezers en 
het installeren van energiezuinige verlichting. Ook in 
het verwarmen en ’s zomers afkoelen van de winkel 
investeren ondernemers veel geld, tijd en energie. Zo 
kan restwarmte van koelapparatuur worden gebruikt 
voor de verwarming van de supermarkt en andere, 
nabijgelegen winkels. 

Hans van Well, C1000 Woerden
Niet eigenwijs, maar kritisch en duurzaam 
‘In oktober 2009 kreeg ik het bericht dat ik een nieuwe transformator nodig zou 
hebben, wilde ik in de energiebehoefte van mijn nieuwe winkel kunnen voorzien. 
Rijkelijk laat, want de opening was voorzien voor februari 2010. Om zo’n trans-
formator te plaatsen, heb je al gauw tien m2 ruimte nodig en dat zou ten koste 
gaan van het magazijn. Zo’n trafo kopen of huren is duur, en bovendien moest 
het energiebedrijf een kostbare ingreep in het leidingennet doen om dat appa-
raat van een bepaald soort krachtstroom te voorzien.
Ik ben a-technisch en eigenlijk kun je me op dit vlak van alles wijsmaken. Maar ik 
nam geen genoegen met deze situatie die me een ton aan investeringen zou kos-
ten. En waarvoor? Ik had meer koelruimte nodig, maar door nieuwe meubels die 

veel energiezuiniger zijn, kon ik de extra koelruimte al aan met de bestaande energiecapaciteit. 
Op de broodafdeling had ik meer energie nodig, maar om daarvoor nou zo’n peperdure investe-
ring te doen... Niet dus. Door tal van energiezuinige maatregelen is het me tóch gelukt om mijn 
nieuwe, grotere C1000 te draaien en zelfs mínder stroom te gebruiken dan in mijn oude winkel! 
Zo worden de diepvriesleidingen nog maar eenmaal per dag ontdooid, waarbij we heet gas ge-
bruiken dat we terugwinnen uit de warmte van de koelinstallaties. Een andere maatregel is het 
afdekken van diepvrieskasten en –kisten en het aanbrengen van LED-verlichting in alle koelingen.
Wat me hiervan nog het meest frappeert, is het feit dat ik ondanks het aanvankelijke advies 
van de deskundigen om een transformator aan te schaffen voor extra capaciteit, tóch de juiste 
beslissing heb genomen om dat niet te doen. Niet door eigenwijs te zijn, maar door kritische 
zin en na te blijven denken. Dat is de kern van ondernemerschap. Want er stond mijns inziens 
niets tegenover deze investering. En dat is het uitgangspunt. Het moet bedrijfseconomisch klop-
pen. Nu heb ik 80 duizend euro geïnvesteerd in maatregelen die mijn winkel heel erg duurzaam 
maken en mijn kosten en verbruik van energie verlagen. Dat is prachtig, want ik moet het wel 
kunnen terugverdienen. Anders heeft het geen nut.’

Werkzame duurzaamheid

Het Vakcentrum wil uiteraard niets afdoen aan het maat-
schappelijk belang van verduurzaming. Het is een goede zaak 
dat de overheid de duurzaamheidseisen o.m. aan het mid-
den- en kleinbedrijf opschroeft. Maar we plaatsen hierbij wél 
een kanttekening. Wij vinden dat het wel werkbaar moet zijn 
voor winkeliers. Zo is het toch de consument zélf die uitein-
delijk verantwoordelijk is voor zijn/haar consumptiegedrag. 
Bovendien moeten investeringen in verduurzaming van win-
kels binnen redelijke termijn zijn terug te verdienen. Want 
ondernemers streven per slot van rekening naar rendement 
om de continuïteit van hun onderneming te waarborgen en op 
lange termijn mens en milieu van dienst te zijn.
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Wil de zelfstandige ondernemer niet uit het straat-
beeld verdwijnen, moeten de huidige ondernemers 
en de jonge ondernemers van de toekomst voldoen-
de kansen hebben om zélf goede vestigingspunten 
te verwerven. Het bezit van het winkelpand of het 
huurcontract als hoofdhuurder is uiterst belangrijk. 
Dan kan de ondernemer – vaak gesteund door de 
winkelformule – de meerwaarde van zijn of haar 
ondernemerschap pas écht goed tot zijn recht laten 
komen. Dit mede tot voordeel van de omgeving 
waarin de supermarkt is gevestigd, zoals u in deze 
brochure kunt lezen.

Het komt echter maar al te vaak voor dat bestuur-
ders en projectontwikkelaars bij de toewijzing van 
vestigingspunten de zelfstandige ondernemers over 
het hoofd zien. Met als resultaat dat lang niet altijd 
de beste manager de supermarkt leidt. Want uit 
onafhankelijk onderzoek blijkt steevast dat zelf-
standige winkeliers beter presteren en een grotere 
meerwaarde voor de lokale markt genereren, dan 
bedrijfsleiders van fi liaalbedrijven. 

Vandaar dat het een gemiste kans is als lokale 
bestuurders die een vestigingspunt willen toewijzen 
meteen bij de hoofdkantoren van fi liaalbedrijven 
aankloppen, zonder zich ervan te vergewissen of 
er een goede, ambitieuze zelfstandige levensmid-
delendetaillist klaar staat om dat verstigingspunt 
tot een succes te maken.  Dit is uiteraard ook in 
het belang van projectontwikkelaars die belang 
hebben bij commercieel vastgoed dat goed wordt 
geëxploiteerd. De meerwaarde die de zelfstandige 
ondernemer creëert, geeft dit succes nog eens een 
extra dimensie.

Dit is erg actueel nu de gemeentelijke en provin-
ciale overheden meer zeggenschap krijgen over de 
ontwikkeling van de detailhandelsstructuur. Ge-
meenten ontwikkelen steeds grootschaliger plan-
nen, vaak aan de randen van steden. Ambitieuze, 
lokale plannen die gezien hun schaalgrootte echter 

regionale invloed kunnen hebben. Zelfstandige on-
dernemers en hun belangenbehartigers zijn goede 
gesprekspartners voor lokale bestuurders. Juist 
vanwege hun lokale betrokkenheid en expertise 
helpen zij deze bestuurders om de effecten van de-
taihandelsplannen op de bestaande winkelstructuur 
in kaart te brengen. Dan gaat het om meedenken 
en meedoen. Want juist de zelfstandige levens-
middelendetaillist is als geen ander in staat om 
middels gecombineerde kracht van winkelformule 
en ondernemingszin, een succesvolle winkel neer 
te zetten, met aanzienlijke meerwaarde voor het 
lokale voorzieningenniveau en de leefbaarheid van 
de gemeente.

Het grote belang van het eigen vestigingspunt

Meerwaarde van ondernemers betrekken bij toewijzingsbeleid

1. Toegevoegde waarde aan het totale winkelaanbod, bo-
venop de kracht van de winkelformule

2. Sterke ondernemers helpen gemeenten en winkelcentra 
om zich te onderscheiden

3. Een weloverwogen detailhandelsontwikkeling door lokale 
betrokkenheid
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Henry Hubers, Coop Vinkel
De kracht van vrijheid en goede contacten

‘Vrijheid, daarom draait het. Je tekent weliswaar een samenwerkingsovereen-
komst met een commerciële organisatie, maar als je zelf eigenaar bent van 
het pand of als je houder bent van het huurcontract, dan houd je toch zélf de 
teugels in de hand. Vorig jaar december is mijn Coop supermarkt geopend in een 
nieuwbouwproject waarin ook twintig appartementen zitten en een parkeerkel-
der. Een winkel van 440 m2 op een terrein van 2600 m2. In een recordtijd van vier 
jaar gerealiseerd. Ik huurde de Spar hier in Vinkel en was al langer op zoek naar 
een andere locatie. Toevallig sprak ik de wethouder op een zondag, nu vier jaar 
geleden, terwijl we naar een wedstrijd keken van de plaatselijke voetbalclub. 

We spraken over deze locatie en toen is het balletje gaan rollen met dit als prachtig resultaat.
Ik heb dit allemaal in gang gezet, maar toen de plannen klaar waren kreeg ik opeens geen geld 
bij de bank. Dat het tóch is gelukt, is te danken aan enkele bevriende projectontwikkelaars. Van 
hen huur ik nu het pand tegen een aantrekkelijke prijs en het is de bedoeling dat ik op termijn 
de eigenaar word. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt. De relatie met de bank is 
inmiddels wel weer verbeterd. Daar zijn ze wakker geworden toen ze begrepen dat dit project 
wel te realiseren bleek. Het is een project van vijf tot zes miljoen euro en het kan inderdaad 
misgaan. Maar in plaats van nee te verkopen, kunnen ze ook proberen eens mee te denken met 
mij als zelfstandige ondernemer. 
Goede lokale contacten zijn heel belangrijk. Zorg dat je als zelfstandige ondernemer overal 
bovenop zit en weet wat er speelt. De gemeente heeft fantastisch meegewerkt en weet dat dit 
ook goed is voor het voorzieningenniveau in Vinkel. De projectontwikkelaar ken ik goed. Daar 
spreek je dus anders mee dan met onbekende projectontwikkelaars die niet meedenken en gelijk 
het onderste uit de kan willen qua huurprijs. Op zo’n manier mislukt het. Het gaat om vrijheid 
en elkaar de ruimte geven. En zo moet het ook zijn in de relatie tussen zelfstandige winkelier en 
commerciële organisatie.’

Keer de beslissingsboom om!

Het is een goede zaak als de beslissers die winkelpanden 
toewijzen zich ervan vergewissen wat de meerwaarde 
van zelfstandige ondernemers is voor hun gemeente of 
vastgoedproject. Namens de ondernemersachterban roept 
het Vakcentrum de overheden en projectontwikelaars op 
om vanuit de basis te kijken naar de beste ondernemers 
voor de winkelexploitatie. Vervolgens komt in beeld welke 
winkelformule bij die ondernemer past. Keer de beslis-
singsboom om, is het devies. En houd goed in de gaten wat 
de invloed van nieuwe plannen is op de bestaande detail-
handelsstructuur en het daarbij behorende voorzieningen-
niveau in gemeente en regio.
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Dit is een buitengewoon belangrijke zaak voor 
zelfstandige winkeliers. Wil het zelfstandige on-
dernemerschap in Nederland blijven voortbestaan, 
moeten er adequate mogelijkheden komen voor 
deze ondernemers om een fi nanciering te krijgen, 
zonder dat zij daarbij hun zelfstandigheid moeten 
inleveren bij de commerciële organisatie. Het Vak-
centrum zal concrete stappen nemen om zelfstan-
dige winkeliers met een supermarkt of levensmid-
delenspeciaalzaak  in staat te stellen om een écht 
onafhankelijke fi nanciering te krijgen.

Dit blijkt namelijk een bittere noodzaak. Want 
in de meeste West-Europese landen zijn geen op 
maat gemaakte fi nancieringsvormen beschikbaar 
voor zelfstandige ondernemers.Vanwege de crisis 
zijn fi nanciële instellingen uiterst kritisch in het 
verstrekken van fi nancieringen. Een goede onderne-
mer op een goed vestigingspunt moet echter in de 
gelegenheid worden gesteld om waar nodig fi nan-
ciële ondersteuning te krijgen, zonder daarbij aan 
zelfstandigheid in te boeten.

In Nederland bestaan er weliswaar kredietfacilitei-
ten voor ondernemers – zo kan in sommige fi nancie-
ringen de Staat borg staan – maar in de praktijk zijn 
banken vaak terughoudend om hun medewerking 
te verlenen aan zo’n borgstellingskrediet. Banken 
rekenen hoge tarieven aan zelfstandige onderne-
mers en vragen extra garanties, met name van de 
commerciële organisatie waarbij de ondernemer is 
aangesloten. 

Deze huiver bij fi nanciële instellingen om onderne-
mers onafhankelijk te steunen, is fnuikend voor het 
behalen van de ondernemersdoelstellingen. Banken 
moeten ophouden met het vragen van extra garan-
ties aan de organisatie. Dit heeft namelijk voor de 
zelfstandige ondernemer een ongewenst bij-effect. 
Hij of zij wordt daarmee extra aan de commerciële 
organisatie gebonden. Dat is slecht voor de zelf-
standigheid van de ondernemer, die zo niet meer in 

vrijheid kan kiezen voor de winkelformule die het 
beste bij de lokale markt past.

Maar in de praktijk is het dus heel moeilijk om als 
ondernemer – en zeker als startend ondernemer – 
op eigen kracht en al dan niet ondersteund door 
een staatsgarantie een fi nanciering te krijgen.Hoe-
wel banken aangeven meer kredieten te verstrek-
ken, komt het nog steeds teveel voor dat zij de 
fi nanciering nodeloos vertragen door keer op keer 
om aanvullende informatie te vragen. 

In 2007 heeft het in het Zwitserse Basel gevestigde 
Comité voor Banktoezichthouders nieuwe richtlij-
nen vastgesteld op basis waarvan banken bepalen 
hoeveel kapitaal ze minimaal opzij moeten zetten 
om hun operationele risico’s af te dekken. Deze 
richtlijnen - Basel II geheten - zijn in september 
2010 met Basel III nog eens verder aangescherpt. 
Hoewel de regels van Basel III pas geleidelijk (in de 
periode 2013 tot 2019) zullen worden ingevoerd, 
kunnen zelfstandige ondernemers ervan uitgaan dat 
hun kosten voor krediet zullen toenemen en dat 
banken nóg kritischer zullen zijn, alvorens ze risico-
dragende leningen verstrekken.

Dat is geen goed perspectief voor zelfstandige win-
keliers. Het Vakcentrum heeft dit tot topprioriteit 
gemaakt en zal zich hardmaken voor het inrichten 
van voorzieningen die zelfstandige ondernemers 
wél onafhankelijk fi nancieren. 

Onafhankelijke fi nanciering
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Niek en Tijn Leussink, Jumbo Haaksbergen
Financieren met zoveel mogelijk zelfstandigheid

‘Ruim een jaar geleden hebben wij het bedrijf overgenomen van onze 
vader en de fi nanciering die we hiervoor nodig hebben loopt deels via hem 
en deels via de bank en Jumbo. Pa is een private fi nancier aan wie we de 
prestaties van de onderneming voorleggen. Vanzelfsprekend begrijpt hij de 
situatie beter dan andere, externe fi nanciers.

Het is vooral voor beginnende zelfstandige ondernemers heel moeilijk om 
een fi nanciering te krijgen. De investeringen zijn fors en zeker in de begin-
jaren van een nieuwe winkel zijn de afschrijvingen groot. De afl ossingscon-

structies zijn vaak dusdanig, dat er in de eerste jaren een beperkte positieve cash fl ow 
is. De jaren daarna zal het wel wat beter gaan als de zaak goed loopt, maar dan moet je 
reserveren voor een nieuwe investeringsronde.

Op dit moment zijn er voor zelfstandige ondernemers die een fi nanciering zoeken, nau-
welijks alternatieven voor de bank of de commerciële organisatie. Beide hebben een na-
deel. De bank vraagt een hoge vergoeding en zekerheden. Financiering bij de commerci-
ele organisatie kan de afhankelijkheid vergroten. Vooral startende ondernemers worden 
door de organisaties van franchisegevers gefi nancierd, omdat ze geen of weinig zekerhe-
den kunnen inbrengen. Dit kan de zelfstandigheid van die ondernemers beperken.
Door de fi nanciering van onze winkels bij alle drie de partijen (bank, commerciële 
organisatie en -externe- fi nancier) neer te leggen, kunnen wij de nadelen beperken en 
ruimte scheppen voor ons ondernemerschap. Daarnaast is deze risicospreiding een be-
langrijk voordeel voor alle partijen.’

Financieel faciliteren in plaats van fi nancieel binden

Financiële garantstelling door de franchisegever leidt on-
herroepelijk tot een zwaardere binding van de zelfstandige 
ondernemer aan de organisatie. Zelfs tijdelijke vormen van 
fi nanciële bijstand leiden tot levenslange verplichtingen 
van de ondernemer aan de organisatie. Zoals de verplich-
ting om het bedrijf bij beëindiging van de overeenkomst 
aan de organisatie aan te bieden tegen een vooraf vastge-
stelde, niet reële prijs. Zowel op nationaal als op Europees 
niveau moeten eindelijk eens stappen worden gezet om 
zelfstandigen fi nancieel te faciliteren in plaats van hen te 
binden.

13
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Nederland is nog steeds een regeltjesland, on-
danks de goede voornemens van politici om de re-
geldruk te verminderen. In september 2009 publi-
ceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
het ‘Werkprogramma Regeldruk en Dienstverlening 
2010’. Niet voor niets, want nog steeds ervaren 
ondernemers teveel regeldruk. De administra-
tieve lasten en andere kosten om de regels na te 
leven en inspecties te doorstaan, ervaren bijna 
alle ondernemers als een hindernis. Sterker: veel 
ondernemers zien allerlei regeltjes en daaraan 
gekoppelde sancties als een onredelijk instrument 
van gemeenten om over de rug van ondernemers 
de gaten in de gemeentelijke begroting te dichten.

Vandaar dat in oktober 2010 MKB-Nederland – 
waarbij het Vakcentrum is aangesloten – een 
brandbrief heeft verstuurd aan alle gemeenten, 
waarin zij de lokale bestuurders oproept om vooral 
niet de eigen fi nanciële problemen als gevolg van 
bezuinigingen op het bordje van lokale onderne-
mers te leggen. Omdat het economisch herstel 
nog broos is, roept MKB-Nederland de gemeenten 
op om de lokale lasten voor het bedrijfsleven de 
komende vier jaar niet te laten stijgen. Boven-
dien roept MKB-Nederland de gemeenten op om in 
samenspraak met lokale ondernemers een onder-
nemerschapsagenda uit te werken, waarin ook 
afspraken worden gemaakt over het tegengaan van 
regeldruk.

Op alle bestuurlijke niveaus is de wet- en regelge-
ving onvoldoende aangepast aan kleine en mid-
delgrote bedrijven. Dit resulteert in een oneven-
redig grote administratieve lastendruk. Zo is het 
bijvoorbeeld voor ondernemers gecompliceerd 
om aan de regels van voedselveiligheid (HACCP) 
te voldoen. Vandaar dat er naast het beroep dat 
zelfstandige ondernemers via het Vakcentrum en 
MKB-Nederland op de gemeenten doen, ook een 
lobby op nationaal en Europees niveau plaatsvindt, 
om de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren. 

De regeldruk moet omlaag. Bovendien is het een 
slechte zaak als de verantwoordelijkheid hiervoor 
op provinciaal of zelfs gemeentelijk niveau wordt 
gelegd. Dit werkt ongelijkheid en onduidelijkheid 
in de hand en dat gaat ten koste van de zelfstan-
dige ondernemer. Daar is niemand bij gebaat. 
Bovendien moeten we ervoor waken dat de aan-
dacht voor zaken als milieu en gezondheid nieuwe 
regeldruk uitlokt. Dit heeft namelijk onevenredige 
administratieve lasten voor individuele detaillisten 
en oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen 
ondernemers op verschillende locaties als zeer 
ongewenst gevolg.

Meerwaarde met minder regels

563990 Vakcentrum Meerwaarde 2011.indd   14563990 Vakcentrum Meerwaarde 2011.indd   14 3-1-11   14:083-1-11   14:08
Proceskleur CyaanProceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur GeelProceskleur ZwartProceskleur ZwartPANTONE Cool Gray 10 UPANTONE Cool Gray 10 UPANTONE 299PANTONE 299PANTONE 186 UPANTONE 186 UPANTONE 376 UPANTONE 376 UPANTONE 100 CPANTONE 100 CPANTONE 349 CPANTONE 349 CPANTONE 1525 CPANTONE 1525 CPANTONE 382 CVCPANTONE 382 CVCPANTONE 3272 CVCPANT PANTONE 294 CVPANTONE 116 CPANTONE 3425 C



Minister-president Mark Rutte
Een keuze voor minder overheid en meer 
ondernemerschap

‘Laat de overheid nou niet de fout maken dat ze 
denken beter te weten hoe jullie moeten onder-
nemen dan jullie zelf’, zei minister-president 
Mark Rutte op 15 november 2010 tijdens het 
Jaarcongres van MKB-Nederland. 

‘Minder regels en minder bureaucratie. En min-
der procedures en minder controles. Een kleinere 
en effi ciëntere overheid die zich wat meer ge-
draagt als meewerkend voorwerp’, is de belofte 
van Rutte, die toezegt waar mogelijk regelgeving 
te vereenvoudigen en doelmatig te maken. 

Rutte: ‘De bezuinigingen op de rijksbegroting 
mogen niet leiden tot onevenredige verhogingen 
van de lokale lasten voor bedrijven. Dit kabinet 
maakt een heel duidelijke keuze voor minder 
overheid en meer ondernemerschap. De overheid 
is er niet om alles dicht te regelen met procedu-
res en ge- en verboden. Ondernemen, dat is uw 
vak. Niet het onze.’

Doelmatig dereguleren

Het woud aan allerlei complexe regels waarmee zelf-
standige ondernemers rekening dienen te houden, moet 
worden gekapt. Overzichtelijkheid, transparantie en 
gelijke spelregels voor eenieder zijn daarbij de ijkpunten. 
De overheid moet echter weten waar zelfstandige onderne-
mers wél, en waar ze juist niet bij zijn gebaat als het om 
deregulering gaat. Zo staat het zonder meer vrijgeven van 
de regels voor grootschalige detailhandelsvestiging aan de 
randen van de stad op gespannen voet met het belang van 
menig zelfstandige ondernemer. Het Vakcentrum pleit voor 
doelmatig dereguleren.

15
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Op Europees niveau is nog veel winst te behalen om 
de meerwaarde van zelfstandige ondernemers in 
lokale markten te waarborgen. Via Europese koe-
pelorganisaties houdt het Vakcentrum de vinger aan 
de pols in Brussel, om het belang van zelfstandige 
winkeliers met supermarkten en levensmiddelen-
speciaalzaken te dienen.

De Europese Unie besteedt steeds meer aandacht 
aan het midden- en kleinbedrijf waartoe deze zelf-
standige ondernemers behoren. Terecht, want de 
Europese wet- en regelgeving is vaak onvoldoende 
aangepast aan MKB-bedrijven. Met nodeloze com-
plexiteit en té grote lastendruk als consequentie. 
Meer aandacht vanuit Europa moet dit uit de wereld 
helpen. 

Ook is het een voordeel voor ondernemers als 
de besluitvorming op gemeentelijk en provinci-
aal niveau, waarmee ze veel te maken krijgen, 
plaatsvindt onder nationale en Europese regie. Dit 
voorkomt ongelijkheid en scheve concurrentiever-
houdingen.

Gedwongen verlies van zelfstandigheid en onge-
wenste onderwerping van de ondernemer aan de 
organisatie kan ook op Europees niveau worden be-
streden. Dit gebeurt echter volstrekt onvoldoende.

De Europese Erecode Franchising regelt de rechten 
en plichten van franchisegever en franchisenemer 
vanaf het moment dat beide partijen onderhande-
len over het franchisecontract. Deze heeft geen 
verplichtend karakter. Met als gevolg dat veel com-
merciële organisaties de Erecode niet naleven. Ook 
bij beëindiging van het franchisecontract krijgen 
zelfstandige ondernemers onvoldoende steun vanuit 
Brussel, waardoor de ondernemer de vrijheid wordt 
ontnomen om die formule te kiezen die het beste is 
voor de lokale markt.

De Europese overheid blijft in gebreke zolang het 
nalaat om zelfstandige winkeliers, die hun eigen 
bedrijf onder een gemeenschappelijke formule-
naam exploiteren, te defi niëren als een aparte 
groep met een eigen rol én lokale meerwaarde in 
de levensmiddelendistributie. 

Nederland loopt in Europa voorop als het gaat om 
winkeliers die zelfstandig willen zijn onder gemeen-
schappelijke formulevlag. Ook in andere Europese 
landen maken steeds meer zelfstandigen deze 
keuze. Daarom moet Europa deze zelfstandige win-
keliers als groep erkennen en hun positie zodanig 
defi niëren dat er een gelijk speelveld tussen de 
zelfstandige en het grootwinkelbedrijf ontstaat. 
Niet alleen in woord, maar ook in daad. Uiteindelijk 
is hiermee ook het consumentenbelang gediend, 
want het zorgt ervoor dat lokale markten de vruch-
ten plukken van de meerwaarde van een pluriform 
aanbod van zelfstandige levensmiddelenverkopers.

Lokale meerwaarde van zelfstandige winkeliers 
Europees geregeld

Gelijke kansen voor eenieder, ook in Europa

Als lid van de IFGA , beijvert het Vakcentrum zich in 
Brussel voor de invoering van een algemeen toepasbare 
en begrijpelijke Europese regelgeving die een level 
playing fi eld garandeert. Europa krijgt steeds meer 
invloed. Vandaar ook de noodzaak om gelijke kansen 
voor alle ondernemers te creëren, waarbij willekeur en 
ongelijkheid worden uitgebannen. Een echt vrije Euro-
pese retailmarkt garandeert een winkelaanbod waarbij 
elke Europese consument de vrije keus heeft en waarbij 
zelfstandige (levensmiddelen)detaillisten voldoende 
beschermd zijn tegen machtsmisbruik.
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Een gemiddeld huishouden in Nederland bestaat 
uit ruim twee personen en besteedt wekelijks voor 
zo’n honderd euro aan voedings- en genotmiddelen. 
Volgens onderzoeksbureau GfK is in 2009 de totale 
omzet aan voedings- en genotmiddelen 39 miljard 
euro, waarvan supermarkten 32 miljard voor hun 
rekening nemen en speciaalzaken 7 miljard.

Het aantal supermarkten in Nederland daalt sinds 
jaren gestaag, met name omdat de kleine winkels 
met een verkoopvloeroppervlakte (vvo) van 400 
m2 of lager hun deuren sluiten. In totaal zijn er nu 
ongeveer 4450 supermarkten. Het gemiddelde vvo 
per winkel is de laatste jaren fl ink gestegen en dat 
betekent dat supermarkten in Nederland welis-
waar minder in aantal, maar gemiddeld groter in 
omvang zijn.

Volgens de Bedrijfsvergelijking 2010 waarin 
Deloitte de positie van de zelfstandige levensmid-
delendetailhandel in kaart brengt, bedraagt het 
marktaandeel van deze zelfstandige ondernemers 
35,8 procent. Het is te verwachten dat de schaal-
vergroting (daling aantal supermarkten, maar 
gemiddeld wel een groter vvo) de komende jaren 
zal doorgaan. 

De consolidatie in de levensmiddelenhandel heeft 
door de overname van Super de Boer door Jumbo, 
en de doorverkoop van Super de Boer-winkels aan 
organisaties als C1000, Coop, Plus en anderen een 
fl inke impuls gekregen. Het einde is nog lang niet 
in zicht. Ook hier zal schaalvergroting optreden, 
doordat winkelformules zullen verdwijnen. 

Met het afnemen van het aantal formules – zeker 
waar het formules betreft die ook door zelfstan-
dige ondernemers kunnen worden uitgebaat - 
worden de keuzemogelijkheden voor ondernemers  
beperkt. Dit onderstreept eens te meer het belang 
van een krachtige belangenbehartiging voor deze 
ondernemers die samen het verschil maken. Ten 

Supermarktformules voor zelfstandige ondernemers

Formule Organisatie Aantal winkels  
  van zelfstandige  
  winkeliers

Albert Heijn Albert Heijn 212
C1000 C1000 371
Jumbo Jumbo Supermarkten 35
Super de Boer* Jumbo Supermarkten 168
MCD Boon Beheer 13
MCD Alledag Boon Beheer 3
Coop Coop Supermarkten 62
CoopCompact Coop Supermarkten 52
Supercoop Coop Supermarkten 7
Golff/Emté Sligro 42
Plus Plus Retail 273
Spar Spar Holding 317
Eurospar Spar Holding 3
SparExpress Spar Holding 2
Attent Spar Holding 124
Troefmarkt Van Tol 109
Dagwinkel Van Tol 16
Rijdende winkels Van Tol 161
Springer & Partners Van Tol 144
Buurtwinkels Van Tol 192
Recreatiemarkten Van Tol 55
  
*De komende twee jaar zal Super de Boer verdwijnen en ko-
men deze aantallen ten gunste van de aantallen winkels van 
Jumbo en C1000  
 
Bron: Deloitte, Bedrijfsvergelijking Zelfstandige Levensmiddelen-
detailhandel 2010  

De levensmiddelenhandel in Nederland
gunste van zichzelf, maar zeer zeker ook tot voor-
deel van de commerciële organisatie, projectont-
wikkelaar, fi nancier en - het allerbelangrijkst - ten 
faveure van consument en samenleving.
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1. Zelfstandige levensmiddelendetaillisten zijn 
goede partners voor (lokale) bestuurders om 
de doelstellingen van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning te realiseren. Daarbij 
hoort ook dat zelfstandige winkeliers door de 
overheid betrokken worden bij plannen om 
het voorzieningenniveau te ontwikkelen.

2. De overheid stimuleert waar mogelijk de 
verduurzaming van distributie en consumptie 
van levensmiddelen. Zelfstandige winkeliers 
bieden hier concrete meerwaarde. Maar er 
moet wél op worden toegezien dat de inves-
teringen die hiermee gepaard gaan, bedrijfs-
economisch rendabel zijn. 

3. Zelfstandige winkeliers moeten het uitgangs-
punt zijn bij toekenning van nieuwe ves-
tigingspunten door gemeenten en/of pro-
jectontwikkelaars. Zij hebben recht op een 
voorrangspositie.

4. Onafhankelijke fi nanciering is een randvoor-
waarde om als winkelier écht zelfstandig te 
zijn en te blijven. Er moeten op korte ter-
mijn concrete resultaten worden geboekt die 
onafhankelijke fi nanciering van zelfstandige 
winkeliers defi nitief regelt.

5. De overheid moet allerlei procedures en 
regelgeving veel meer transparant en veel 
minder complex maken. Het moet afgelopen 
zijn met het dichten van gaten in de (lokale) 
begroting over de rug van de zelfstandige 
winkelier.

Voor lokale bestuurders is het Vakcentrum het 
ideale aanspreekpunt om de gewenste contacten 
met zelfstandige winkeliers en hun vertegenwoordi-
gende organisaties in goede banen te leiden. 

Het Vakcentrum vervult namelijk een spilfunctie 
tussen nationale en internationale koepelorganisa-
ties. Relevant om hierbij te noemen zijn: 

• Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), 
• Detailhandel Nederland;
• Koninklijke Vereniging MKB-Nederland;
• VNO-NCW.

En op Europees niveau:

• EuroCommerce;
• the International Federation of Grocers´ Associ-

ations (IFGA);
• UEAPME.

Waarop zet het Vakcentrum in?
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Supermarktformules voor zelfstandige ondernemers
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Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden

T (0348) 41 97 71
F (0348) 42 18 01

E info@vakcentrum.nl 
I www.vakcentrum.nl 

Met het Vakcentrum staan 
ondernemers niet alleen!
Het Vakcentrum is de brancheorganisatie van de zelf-
standige detaillist in de foodsector en de fast moving 
consumer goods. De Vakcentrumleden vertegenwoordi-
gen zo’n 75 % van de totale omzet in food gerealiseerd 
door zelfstandige ondernemers. Het Vakcentrum heeft 
zich ontwikkeld tot kenniscentrum op het gebied van 
zelfstandig ondernemerschap.

563990 Vakcentrum Meerwaarde 2011.indd   20563990 Vakcentrum Meerwaarde 2011.indd   20 3-1-11   14:063-1-11   14:06
Proceskleur CyaanProceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur GeelProceskleur ZwartProceskleur ZwartPANTONE Cool Gray 10 UPANTONE Cool Gray 10 UPANTONE 299PANTONE 299PANTONE 186 UPANTONE 186 UPANTONE 376 UPANTONE 376 UPANTONE 100 CPANTONE 100 CPANTONE 349 CPANTONE 349 CPANTONE 1525 CPANTONE 1525 CPANTONE 382 CVCPANTONE 382 CVCPANTONE 3272 CVCPANT PANTONE 294 CVPANTONE 116 CPANTONE 3425 C



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /NLD <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice




