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Corona: De winkels blijven open in een komende 
pandemie!

Beperk naast regeldruk ook 
de controledruk

Het Vakcentrum heeft de Tweede Kamer opgeroe-
pen grenzen te stellen aan de controledruk. Als 
voorbeeld wordt toezichthouder Skal genoemd. 
Skal moet onder andere de uitwerking van de 
Europese Biologische Verordening controleren. 
Daarbij hanteert Skal, volgens het Vakcentrum 
te veel verzwarende voorwaarden. Met als gevolg 
dat veel ondernemers zowel in supermarkten 
als in speciaalzaken, onverpakte biologische 
producten uit de verkoop halen of alsnog gaan 
voorverpakken. Het verzet heeft ertoe geleid dat 
Skal het toezicht en de handhaving een half jaar 
heeft uitgesteld. We zijn bij de afsluiting van het 
jaar nog steeds in afwachting van een advies van 
het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) over dit 
onderwerp.  

Gemeenteraadsverkiezingen 
op cruciaal moment

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 vonden 
plaats op een belangrijk moment. De coronacrisis 
benadrukte het belang van een goed lokaal 
detailhandelsbeleid. Ondernemers en de 
gemeente staan voor belangrijke uitdagingen. 
Het Vakcentrum gaf de leden diverse handvatten 
om het belang van de detailhandel goed onder 
de aandacht te brengen van de gemeentelijke 
politici.

Lokale ondernemersverenigingen 
ontvingen van Lokaal Retailbelang 
gesprekspunten, adviezen en 
argumenten om in gesprek te 
gaan met gemeenteraadsleden en 
wethouders. 
Lokaal Retailbelang had in diverse gemeenten en 
regio’s een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
retailvisies en de beoordeling van gemeentelijke 
plannen. 

Bij De Nieuwe 
Winkelstraat lag de 
nadruk in 2022 op de professionalisering van 
lokale bestuurders en ondernemersverenigingen. 
Daarvoor werden diverse bijeenkomsten 
georganiseerd. 

In 2023 wordt nadrukkelijk ingezet op de provin-
ciale verantwoordelijkheid, met het oog op de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart. 

Leefbaarheid in gevaar door druk op winkels

2022 begon met een lockdown voor de niet- 
essentiële winkels. Zij mistten ook een groot 
deel van de decemberverkopen 2021. In janua-
ri is door de Vakcentrumleden meegedaan aan 
de sectorbrede campagne “Winkels open, daar 
worden we samen blij van!” De posters waren 
overal zichtbaar, ook bij de essentiële winkels 
(food en drogisterijen), om hun collega’s een 
hart onder de riem te steken. 

Vanaf 15 januari mochten de winkels ook weer 
open. Aanvankelijk nog met een beperking van 
het aantal bezoekers. Op 25 januari vervielen 
alle beperkingen. (De oorlog in Oekraïne was 
toen 1 dag oud.)

De discussie over corona was daarmee niet 
voorbij. ‘Houd Nederland open!’ Dat pleidooi 
hield Patricia Hoogstraaten tijdens een grote 
bijeenkomst van de detailhandels-, cultuur- en 
sportsector in het najaar georganiseerd door de 
Rijksoverheid. 

Ze was in goed gezelschap van Jacco Vonhof 
(voorzitter MKB-Nederland), Ernst Kuipers  
(Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport), Karien van Gennip (Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Micky 
 Adriaansens (Minister van Economische Zaken 
en Klimaat).

Uitgangspunt van het sectorplan voor de retail 
dat op verzoek van de overheid door branche-
organisaties werd opgesteld, is dat winkels niet 
meer sluiten als gevolg van corona. Winkels 
zijn bewezen geen besmettingshaard. Daar-
om worden in de maatregelenladders van de 
 Rijksoverheid winkelsluiting en het coronatoe-
gangsbewijs niet genoemd als maatregel en 
daar zijn we blij mee.  

Daarmee is corona voor de ondernemers nog 
niet voorbij. Diverse uitgestelde betalingen 
moeten nog worden gedaan. De kosten waren 
gedurende corona voor alle, ook de essentiële 
winkels hoog. Corona laat nog lang sporen na.

Na corona leggen gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne grote druk op de samenleving.  
Prijzen van energie, transport en grondstoffen 
zijn enorm gestegen. Belangrijke leveranciers 
vielen weg. Dat vroeg wederom om grote 
 flexibiliteit van de ondernemers. Daarnaast 
werden ook de financiële gevolgen duidelijk.

De situatie in de detailhandel is alarmerend.  
Alleen al door hoge energielasten, steeds 
hogere huurkosten en stijgende loonkosten 
boekt het grootste deel van de ondernemers 
de  komende jaren een negatief bedrijfs-
resultaat. Dat bleek uit het onderzoek van 
 Panteia,  ‘Effecten van kostenstijgingen voor 
de detailhandel’ waarin, mede in opdracht 
van  Vakcentrum, de effecten van deze 
 kostenverhogingen zijn doorgerekend. 
Het rapport werd door Patricia Hoogstraaten 
aangeboden aan minister Adriaansens van 
 Economische Zaken en Klimaat en de leden van 
de vaste Kamercommissie. 

Volgens de brancheorganisaties ontbreekt het 
urgentiebesef bij het kabinet. Ze hebben het 
kabinet opgeroepen te komen met een beter 
passende tegemoetkomingsregeling voor 
 energiekosten. Verder drongen de organisaties 
eropaan dat het kabinet er eindelijk voor gaat 
zorgen dat meer werken loont en de loonkosten 
voor ondernemers dalen. Daarbij past het niet 
om het wettelijk minimumuurloon vanaf 2024 
te baseren op een 36-urige werkweek. Ook 
werd het kabinet gevraagd zich uit te spreken 
tegen extreme indexaties op de huren van 
winkel panden. De lobby op deze punten wordt 
in 2023 zeker voortgezet.

Jaaroverzicht 2022
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Verkoopverbod tabak: overheid erkent gevolgen voor 
 branche maar zet door

Dag van het Vakcentrum: MKB-winkeliers gebukt onder 
symboolpolitiek en regeldruk

De Dag van het Vakcentrum (25 april) werd druk bezocht. In 
het spectaculaire led-decor van Studio 21 in Hilversum werd 
vooruitgeblikt aan de hand van thema ‘De toekomst creëren 
we zelf.’
Dagvoorzitter Humberto Tan ontving beleidsmakers en 
 ondernemers aan zijn talkshowtafel. Dat leidde tot gesprekken 
over het betrekken van jongeren bij de bedrijfsvoering en het 
begrip duurzaamheid; ‘Gaat het om duurzaam of eerlijk?’
De Vakcentrum leden toonden zich blij met de toenemende erkenning door de politiek. Zo staat de 
detailhandel expliciet beschreven in het coalitieakkoord van ‘Rutte 4’. De ondernemers willen die 
erkenning wel concreet ingevuld zien en missen nog de vertaling naar de praktijk.

 Op de Dag van het Vakcentrum vond ook de Algemene ledenvergadering van het Vakcentrum 
plaats.

BENOEMINGEN
Arnold Both en Erwin Binneveld zijn door de algemene ledenvergadering herbenoemd tot lid van 
het hoofdbestuur. Hans Koelemij is in zijn hoedanigheid als voorzitter Vakcentrum branche Food-
speciaalzaken benoemd in het hoofdbestuur.
In het bestuur branche Foodspeciaalzaken werden Hans Koelemij (voorzitter), Inge Overeem en 
Astrid Willems (her)benoemd. Edwin Seggelink heeft afscheid genomen van het bestuur.
Jeroen Zentveld werd benoemd tot lid van het bestuur branche Biologische Speciaalzaken.

De algemene vergadering benoemde afscheidnemend penningmeester Bram de Jong tot Erelid.

Wet Franchise: 
franchisegevers  betrekken 
franchisenemers nog te 
weinig

De wet Franchise die sinds 1 januari 2021 van 
kracht is, heeft geleid tot een betere overlegstruc-
tuur tussen franchisenemersverenigingen en hun 
franchisegevers. Dat bleek uit een onderzoek 
dat het Vakcentrum, de brancheorganisatie 
voor zelfstandig winkeliers en franchisenemers, 
presenteerde tijdens de Dag van het Vakcentrum. 
De franchisenemersverenigingen, afkomstig uit 
diverse sectoren, zien een verbetering in de per-
formance van de franchisegevers, maar vinden 
dat zij nog meer betrokken moeten worden.
2022 was het laatste jaar van de overgangster-
mijn uit de Wet franchise. Vanaf 1 januari 2023 
geldt de wet onverkort. Het Vakcentrum en 
Vakcentrum Bedrijfsadvies zijn dan ook regel-
matig betrokken bij overleg met de overheid en 
de gezamenlijke franchisegevers, maar ook voor 
individuele franchisenemers. 

Huur moet reëel zijn 

De huur blijft een belangrijk onderwerp. In de 
coronaperiode stond het Vakcentrum onderne-
mers bij in het komen tot een lagere huur tijdens 
de verplichte winkelsluiting. Uiteindelijk stelde de 
Hoge Raad dat omzetverlies als gevolg van corona 
een aanleiding kan zijn voor huurverlaging. Dat 
maakte dat halvering van de huur bij gedwongen 
sluiting mogelijk werd.
Na de corona-perikelen leidde de hoge inflatie 
weer tot nieuwe huurdiscussies. In veel huur-
contracten voor winkels en horecazaken staat 
de bepaling dat verhuurders één keer per jaar de 
huurprijzen mogen indexeren met een percen-
tage gelijk aan de stijging van het Consumenten 
Prijs Indexcijfer (CPI). Dat levert onaanvaardbare 
hoge huurstijgingen op. Ook daarbij heeft het 
Vakcentrum haar leden ondersteund. Die steun 
en het verzet tegen de eenzijdige huurverhogingen 
worden n 2023 vervolgd. 

De overheid erkent de grote gevolgen van een 
verkoopverbod tabak voor, met name klei-
nere, supermarkten. Het Vakcentrum heeft 
niet alleen voortdurend gewezen op het grote 
bedrijfseconomische effect voor winkels, maar 
ook op de gevolgen voor de leefbaarheid van 
dorpen en kernen bij het verdwijnen van de 
vaak laatste supermarkt aldaar. 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 
werd de staatssecretaris door de Tweede Ka-
mer nadrukkelijk gevraagd rekening te houden 
met deze effecten. Niet alleen de tabaksver-
koop vervalt, ook voor de overige boodschap-
pen gaat de consument naar een andere 
winkel. Dat kan leiden tot het verdwijnen van 
zo’n 500 supermarkten met directe gevolgen 
voor de leefbaarheid in wijken en dorpen waar 
voorzieningen komen te vervallen. 

Dat veel Vakcentrumleden in de pen klommen 
om Kamerleden te overtuigen viel op. Zowel 
bij de Kamerleden zelf als bij de journalistiek. 
De Volkskrant wijdde er een column aan, NRC 
pakte het verhaal ook op. 

Het kabinet kiest er voor het verkoopverbod 
door te zetten, zo bleek uit het voorstel dat eind 
2022 is gepresenteerd. Wel wordt de datum 
iets verschoven. De maatregel gaat in op 1 juli 
2024 in plaats van 1 januari 2024.

Zowel het Vakcentrum als een zeer groot aantal 
individuele winkeliers hebben zich recent 
uitgesproken in de internetconsultatie over het 
conceptbesluit Verkoopverbod tabak super-
markten. Reageren was mogelijk tot 23 de-
cember. Het Vakcentrum is van mening dat een 
gelijk speelveld ontbreekt, binnen Nederland, 
maar ook met België en Duitsland. 

Jaaroverzicht 2022
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Bijzonder jubileumjaar voor Super Supermarkt  Keurmerk 

250E KEURMERK
Het Super Supermarkt Keurmerk vierde in 2022 
het tienjarig jubileum. Vroeg in het jaar werd 
het Keurmerk toegekend aan de 250e winkel, 
de Jumbo-winkel Weert Molenakker van Roel 
Heerschap. Dat gebeurde onder het toeziend oog 
van Emile Roemer, gouverneur van de provincie 
Limburg en burgemeester Raymond Vlecken van 
Weert.
Het SSK sloot het jubileumjaar af met 258 gecer-
tificeerde winkels. 

JUBILEUMCONGRES
Hoe ondernemers invulling geven aan het keurmerk werd opnieuw duidelijk tijdens het SSK-jubi-
leumcongres op 16 november. Aansprekende voorbeelden, op het gebied van duurzaam perso-
neelsbeleid, lokale samenwerking en aandacht voor ouderen en mensen met een beperking, van 
ondernemers en partnerorganisaties benadrukten de meerwaarde van het Keurmerk.

SSK-ONDERNEMERS SLUITEN AAN BIJ KLIMAATCAMPAGNE RACE TO ZERO
Tijdens het jubileumcongres reikte Christian Verschueren (Special Advisor Race To Zero 
Breakthroughs 2030: Retail) de eerste certificaten uit aan SSK-ondernemers die zich aansloten bij 
de Race To Zero. Inmiddels doen zo’n 60 ondernemers mee aan deze campagne. 

Vakcentrum zet zich in voor 
wereldwijde klimaatcam-
pagne voor CO2 neutrale 
economie

Er zijn internationaal afspraken gemaakt om te 
komen tot een CO2 neutrale wereld in 2050. 
Het gaat echter niet snel genoeg. Vandaar dat 
in 2020 de Race To Zero is gestart. De Race 
To Zero is wereldwijde campagne om een extra 
impuls te geven aan de verschuiving naar een 
CO2-neutrale economie. De campagne wordt 
ondersteund door de Verenigde Naties. Tijdens 
de Sustainable Retail Summit op 27 oktober 
in Amsterdam beloofden de organisaties Euro-
Commerce (de Europese koepel voor groot- en 
detailhandel), Vakcentrum en enkele buiten-
landse collega-brancheorganisaties zich extra 
in te gaan zetten voor deze campagne.
Het Vakcentrum is de eerste Europese branche-
organisatie voor mkb-bedrijven die toegezegd 
heeft de rol als accelerator voor de Race To Zero 
te gaan vervullen. 

Winkel open, deur dicht

De detailhandel wil haar steentje bijdragen aan 
de beperking van het energieverbruik. Winkels 
werd gevraagd waar mogelijk de winkeldeuren 
dicht te houden. 

Het Vakcentrum 
stelde posters 
beschikbaar om de 
klanten duidelijk 
te maken dat de 
winkel open is en 
de deur dicht om 
energie te besparen. 

Ledenvoordeel: extra vraag naar energie en ledverlichting

Als gevolg van de snel stijgende energieprijzen 
kreeg Vakcentrum Energiecollectief veel advies-
vragen. Naast advies waarschuwde Vakcentrum 
Energiecollectief ook voor minder betrouwbare 
aanbieders die probeerden misbruik te maken 
van de onrust op de energiemarkt. 
De belangstelling voor het investeren in ledver-
lichting was groter dan voorheen.

Ook in 2022 kon het Vakcentrum haar leden weer een flinke korting aanbieden op de heffingen van 
Buma en Sena. 

De verzekeringen en verzuimbegeleiding via Vakcentrum Zorgportaal bleken ook in 2022 weer 
voordelig en adequaat. Dit jaar ontwikkelde Vakcentrum Zorgportaal ook een nieuwe digitale por-
tal zodat Vakcentrumleden hun ziekmeldingen nog makkelijker door kunnen geven en beter kunnen 
volgen. De portal wordt op 1 januari 2023 in gebruik genomen.  

Onze winkel is gewoon

De deur is alleen dicht 
om energie te besparen. 

OPEN

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

Jaaroverzicht 2022
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Vakcentrum foodspecialiteiten inspireert

VAKBEURS FOODSPECIALITEITEN
De vakbeurs Foodspecialiteiten op 26 en 27 september trok zo’n 6.000 bezoekers. Zij zagen een 
beurs die weer groter en internationaler was. Zo was er een grote stand met Libanese producenten 
en exporteurs. 

KENNISIMPULSEN
Met workshops over Zwitserse kaas en Spaanse ham en vleeswaren gaf het Vakcentrum een extra 
impuls aan de vakkennis van foodspecialiteitenondernemers en hun medewerkers. 

WINNAARS NATIONALE COMPETITIES 2022 
• Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak:  

Kaas van Daan en meer uit Alkmaar
• Nederlands Beste Foodspecialist Buitenlandse Kaas:  

De Kaasspeciaalzaak Ed Boele uit Den Haag
• Nederlands Beste Foodspecialist Speciaal Bieren:  

Zuivelhoeve uit Zuidlaren

CAO Levensmiddelenbedrijf  
algemeen verbindend  verklaard

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor het 
Levensmiddelenbedrijf algemeen verbindend verklaard (avv). Het ministerie maakte dat  
op 12 september 2022 bekend. De cao loopt nog tot 1 juli 2023. 

E-COMMERCE VALT ONDER  WERKINGSSFEER!
De algemeen verbindend verklaring van de cao werd betwist door de nieuwe werkgeverspartij 
E-commerce Nederland. Die claimde onder andere dat de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 
niet algemeen verbindend kon worden verklaard, omdat deze een overlap van werkingssfeer zou 
hebben met een CAO e-commerce.
E-commerce Nederland en een aantal online supermarkten hebben vervolgens eind 2022 de 
cao-partijen Vakcentrum, CNV Vakmensen en FNV Handel voor de rechter gedaagd in een poging 
alsnog onder de cao uit te komen. Deze rechtzaak gaat begin 2023 lopen. 

RECHTBANK AMSTERDAM BEVESTIGT: ONLINE SUPERMARKTEN VALLEN  
ONDER BEDRIJFSPENSIOENFONDS LEVENSMIDDELEN
In augustus 2022 bevestigde de rechter in Amsterdam dan online supermarkten, waar con-
sumenten via een app boodschappen bestellen en vervolgens laten thuisbezorgen onder het 
 Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen vallen. 

Vrijwillige beperking 
 messenverkoop

Het is niet normaal dat jongeren met een mes 
op zak lopen. Het aantal ernstige steekwape-
nincidenten onder minderjarigen is nog steeds 
zorgwekkend hoog. In het actieplan Wapens en 
Jongeren hebben lokale en nationale organi-
saties, waaronder het Vakcentrum en andere 
brancheorganisaties, afgesproken samen het 
wapenbezit onder jongeren terug te dringen. De 
retail nam haar verantwoordelijkheid en stopte 
daarom begin 2022 op vrijwillige basis met de 
verkoop van messen aan jongeren.
Het langverwachte wetsvoorstel werd eind 
2022 gepubliceerd. Volgens het voorstel wordt 
het verboden gebruiksmessen te verkopen aan 
minderjarigen. Dat houdt in dat in voorkomende 
gevallen de leeftijd vooraf moet worden geveri-
fieerd zoals ook het geval is bij bijvoorbeeld de 
verkoop van alcohol en tabak. 

Global Innovation Award 2022 -  
Netherlands voor Warenhuis Vanderveen

Aan Vakcentrumlid Warenhuis Vanderveen in Assen werd 
de Global Innovation Award - Netherlands 2022-2023 
toegekend, de Amerikaanse prijs voor ‘excellent retailing’.
Vanderveen ontving de prijs uit handen van de 
burgemeester van Assen

Start ZO2Z  competitie 
met aansprekend 
 klantenonderzoek

Eind 2022 is ook de ZO2Z competitie 2023-
2024 gestart. Ondernemers kunnen al vanaf 
de drukke decembermaand consumenten-
beoordelingen verzamelen. De klanten kunnen 
hun oordeel geven over lokale betrokkenheid, 
lokale sponsoring, uitstraling, personeel en 
 duurzaamheid. 
In een aanvullend panelonderzoek wordt 
consumenten gevraagd hoe belangrijk zij deze 
elementen vinden. Deze eerste, laagdrempelige 
fase van de competitie levert alle deelnemende 
ondernemers dus al belangrijke informatie over 
hun winkel op. Informatie die ook vergelijkbaar 
is met de (anonieme) scores van de andere 
deelnemers.
De winnaar wordt op de Dag van het 
 Vakcentrum 2023 (18 april) bekend gemaakt. 

10E EDITIE
2023-2024
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Medewerkers werven en behouden

TOOLKIT WERVING: DE WERKGEVER MET MEERWAARDE
Met de toolkit werving ondersteunt het Vakcentrum de leden die nieuwe medewerkers zoeken 
in de huidige overspannen arbeidsmarkt. In de toolkit is voorzien in tips en materialen voor de 
 verschillende branches en de verschillende doelgroepen. 

Samen digitaal veilig

Inmiddels is de winkelcriminaliteit helaas weer 
op de hoogte van voor corona. Veel minder aan-
dacht is er voor cybercriminaliteit. Toch is de kans 
1 op 5 dat een ondernemer door  cybercriminelen 
wordt belaagd. 
Vakcentrumleden kunnen zich wapenen tegen 
cybercrime via het digitale platform  
‘Samen Digitaal Veilig’  
www.vakcentrum.nl/SamenDigitaalveilig

Vakcentrum  Bedrijfsadvies 
breidt juridische 
 dienstverlening uit

VC advocatuur is per 1 september de nieuwe 
juridische partner van Vakcentrum Bedrijfsad-
vies. Daarmee breidt Vakcentrum Bedrijfsadvies 
de juridische dienstverlening uit. VC advocatuur 
is opgezet door mr. Jurry Teunissen, reeds 10 jaar 
verbonden aan Vakcentrum Bedrijfsadvies.

Inzet op veilig en efficiënt betalingsverkeer

Kritisch ten opzichte van 
gewijzigde afhandeling 
 winkeldiefstal

In vervolg op pilots met de ‘reprimande’, heeft de 
politie begin 2022 besloten de reprimande lan-
delijk in te voeren. Daders die voor het eerst een 
diefstal plegen krijgen voortaan (onder bepaalde 
voorwaarden) een reprimande.  Er komt dan 
geen strafzaak en geen vervolging. Wel wordt de 
aangifte en dus ook de verdachte geregistreerd 
in de landelijke politiesystemen. Bij een volgende 
aanhouding kan er geen reprimande meer opge-
legd worden.
Op aandringen van het Vakcentrum is de politie 
gekomen met een informatiekaart voor win-
keliers. Het Vakcentrum volgt de ontwikkeling 
nauwlettend. Politie en Justitie moeten voldoen-
de aandacht houden voor winkelcriminaliteit.  

Jaaroverzicht 2022

Deze baanDeze baan  
  

laat je niet gaan!laat je niet gaan!

16-24 uur

Verkoopmedewerker

Vraag hierVraag hier
meer informatiemeer informatie  

Van DUO 
naar netto 

Heb jij er kaas
van gegeten? 

16-24 uur

Verkoopmedewerker

Vraag hierVraag hier
meer informatiemeer informatie  

Deze baanDeze baan  
  

laat je niet gaan!laat je niet gaan! Deze baanDeze baan  
  

laat je niet gaan!laat je niet gaan!

16-24 uur

Verkoopmedewerker

Vraag hierVraag hier
meer informatiemeer informatie  

BIO..
logisch!

Deze baanDeze baan  
  

laat je niet gaan!laat je niet gaan!

16-24 uur

Verkoopmedewerker

Vraag hierVraag hier
meer informatiemeer informatie  

Achter de geraniums
of achter de kassa?

EXTRA INZET OP TRAININGEN IN SAMEN-
WERKING MET MMM LEKKER WERKEN 
De extra inzet van het Vakcentrum op (nieuwe) 
trainingen wierp vruchten af. Met name de trai-
ningen ‘Juridische Aspecten Personeelsbeleid’ 
en ‘Interne vertrouwenspersoon’ werden bijzon-
der goed beoordeeld door de deelnemers. 
Daarnaast werden de eerste managementtrai-
ningen in samenwerking met OVD gehouden.  
Ook die trainingen voldeden geheel aan de 
verwachtingen.
Bij de opzet van het trainingsaanbod wordt ook 
samengewerkt met CNV Vakmensen  
en FNV Handel. 

WAARSCHUWINGSREGISTER DETAILHANDEL. 
Het Waarschuwingsregister Detailhandel werd in 2021 weer volop geraadpleegd. Toch leek het 
alsof door de krapte op de arbeidsmarkt sollicitanten minder nauwkeurig werden gecontroleerd. 
 Gezien de grote impact van interne fraude brengen we in 2023 de noodzaak van goede  controle  
en de functie van het waarschuwingsregister daarbij, weer nadrukkelijk onder de aandacht.

Het Vakcentrum onderschrijft de in 2022 
 gemaakte afspraken in het ‘Convenant Contant’ 
die gericht zijn op een betere dienstverlening 
zoals het aantal geldautomaten en beter geld-
transport. Het Vakcentrum staat er wel bijzon-
der kritisch tegenover. Wanneer de overheid van 
mening is dat contant een wettig geaccepteerd 
betaalmiddel dient te zijn moet het voor de on-
dernemer mogelijk blijven om hiervan gebruik 
te maken. De bereikbaarheid, betrouwbaarheid 
en kosten zijn hierbij belangrijke aspecten. 

Het Vakcentrum is dan ook blij dat er aan de 
hand van keiharde criteria, zoals opgenomen in 
het convenant, beter toezicht wordt gehouden 
op het aantal afstortmogelijkheden en het 
 functioneren daarvan.

In het verlengde van het convenant is een 
onderzoek gestart naar de wijze waarop de 
dienstverlening rond contant geld moet worden 
georganiseerd, tegen welke kosten en wat de 
rol van de overheid daarbij is.

De dienstverlening van Brinks waardetransport 
is teruggebracht terwijl de kosten zijn gestegen. 
Het Vakcentrum heeft regelmatig overlegd met 
Brinks en aangedrongen op het naleven van de 
aangegane verplichtingen.

In perioden dat het waardetransport niet goed 
functioneerde heeft het Vakcentrum geregeld 
dat de kluisdekking voor de leden, gratis, werd 
verhoogd.
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