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Acht mijlpalen van 2016
Sectorpremie levert € 10 miljoen op 
In 2016 leverde de vasthoudendheid 
van het Vakcentrum over de hoogte 
van de sectorpremie en de indeling 
van leden in sectoren, resultaat op. 
De Belastingdienst nam het standpunt 
van het Vakcentrum over. Hierdoor 
haalde het Vakcentrum in totaal € 10 
miljoen terug voor aangesloten leden. 
Het onderwerp blijft onverminderd op 
de agenda van het Vakcentrum staan.

NFC garandeert gelijkwaardige 
positie franchisenemers 
Een absoluut mijlpaalmoment voor 
franchisenemers: op 17 februari 2016 
nam minister Kamp de Nederlandse 
Franchise Code (NFC) in ontvangst. 
De code garandeert de gelijkwaar-
dige positie van franchisenemers. 
Minister Kamp is positief over de 
unieke zelfregulering en verankert 
de NFC in wetgeving in 2017.

CAO Levensmiddelenbedrijf  
een feit
Na drie jaar onderhandelen was de 
CAO voor het Levensmiddelen bedrijf 
begin 2016 een feit. In de zomer 
werd de CAO algemeen verbindend 
verklaard. Onderdeel van de onder-
handelingsuitkomst is de afspraak tot 
een vernieuwing. Eind 2016 start-
ten moderniseringsgesprekken die 

doorlopen tot het voorjaar van 2017. 
Vakcentrumleden leveren via een 
speciale digitale taskforce input voor 
de gesprekken.
    
Gemeenten en provincies maken 
werk van winkelgebieden 
In 2016 sloot minister Kamp Retail-
deals met 119 gemeenten en alle 
provincies. Doel: winkelgebieden 
aantrekkelijk maken en houden. Het 
Vakcentrum is betrokken bij diverse 
initiatieven en roept leden op actief 
samen te werken met gemeenten.
 
Persoonlijke interactie met leden
Het Vakcentrum hecht waarde aan 
dialoog met leden. Tijdens de Onder-
nemerscafés die in het voorjaar en 
najaar van 2016 plaatsvonden, ont-
moette het Vakcentrum haar leden 
op diverse locaties om op informele 
wijze informatie uit te wisselen. De 
bijeenkomsten werden goed bezocht 
en zeer gewaardeerd. In juni vond er 
een groot duurzaamheidsonderzoek 
plaats onder leden. Ook digitaal zijn 
de interactieactiviteiten met leden 
uitgebreid. De vernieuwde website 
bevat op het besloten ledendeel 
digitale communities, zoals de 
Taskforce Vernieuwingsagenda CAO, 
waarin leden actief input leveren. 
Tijdens persoonlijke bedrijfsbe-
zoeken sprak het Vakcentrum met 
honderden leden.

Super Supermarkt Keurmerk  
steeds zichtbaarder
In 2016 groeide het aantal onder-
nemers met een Super Supermarkt 
Keurmerk (SSK) opnieuw. SSK or-
ganiseerde diverse acties op het 
gebied van duurzaamheid die de 
ondernemer naast positieve publi-
citeit ook financieel voordeel ople-
veren. In toenemende mate wordt 
SSK benaderd door andere partijen 
voor samenwerking. SSK sloot aan 
bij diverse landelijke acties, zoals 
de Landelijke Opschoondag, de 
Bewuste Visweek en een winactie 
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in het kader van de Fairtrade Week. 
Een mooie opmaat naar het eerste 
lustrum in 2017.

Geld binnen 24 uur op rekening 
ondernemer 
Al jaren lobbyt het Vakcentrum voor 
een snelle afhandeling van betalin-
gen en een realtime betalingsver-
keer. Met succes! In het voorjaar van 
2016 kondigde Rabobank aan pinbe-
talingen binnen 24 uur bij te schrij-
ven; ook in het weekend en tijdens 
feestdagen. Later sloten ook ABN 
Amro en ING aan. Hierdoor hoeven 
ondernemers niet onnodig lang op 
hun geld te wachten.

Specialisatie Vakcentrum Bedrijfs-
advies uitgebreid
Al jarenlang adviseert Vakcentrum 
Bedrijfsadvies de leden succesvol 
over alle bedrijfsjuridische en be-
drijfseconomische onderwerpen die 
ondernemers aangaan. In 2016 is de 
dienstverlening uitgebreid met ad-
vies over bestuursrechtelijke kwes-
ties. Verder was er een toename in 
het adviseren van franchisenemers 
en ondersteunt Vakcentrum Bedrijfs-
advies nog meer franchisenemers-
verenigingen. 


