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Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van winkeliers bij de Nederlandse en 
Europese overheid. Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal 
kunnen ondernemen. Detailhandel Nederland vertegenwoordigt het midden- en kleinbedrijf (MKB) en 
grootwinkelbedrijf (GWB).

SPEERPUNTEN
De belangrijkste thema’s waarop Detailhandel Nederland acteert zijn:
• Betalingsverkeer 
• Europa
• Sociale zaken
• Vestigingszaken
• Winkelcriminaliteit

NEDERLANDSE DETAILHANDEL
In de Nederlandse detailhandel werken ruim 800.000 mensen in ca. 100.000 winkels. Hiermee is de sector de 
grootste private werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2018 ruim 109 miljard 
euro. De omzet van zowel de winkels in voedingsmiddelen als de winkels in non-food groeide 3,3 procent 
oftewel 113 miljoen euro t.o.v. 2017. Online is bijna 18 procent meer omgezet.

EUROPESE DETAILHANDEL
In de hele Europese Unie werken ongeveer 31 miljoen mensen in de detailhandel in 6,2 miljoen bedrijven 
met een totale omzet van meer dan € 2,7 miljard.

LOBBY EN COMMUNICATIE
Detailhandel Nederland heeft zitting in vele commissies, werkgroepen en andere samenwerkingsverbanden 
om de belangen van de winkeliers zo goed mogelijk te behartigen. In Europees verband is Detailhandel 
Nederland lid van EuroCommerce in Brussel, de Europese koepelorganisatie van winkeliers. 
Ook via de media laat Detailhandel Nederland regelmatig van zich horen.

 

MEDEWERKERS VAN DETAILHANDEL NEDERLAND 2018
Sander van Golberdinge, directeur
Bert van Steeg, adjunct-directeur en secretaris Winkelcriminaliteit
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Thomas da Silva Rosa, secretaris Europa
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Irma IJdens, secretaris Lokale Belangenbehartiging
Robbin Vredeveld, secretaris Lokale Belangenbehartiging
Pieter Verhoog, directeur bureau Sociale Zaken
Miriam Luijendijk-Van Leeuwen, secretaris Sociale Zaken
Laetitia Gruwel, PR & Communicatie 
Stephanie Hazebroek, secretaresse

BESTUUR VAN DETAILHANDEL NEDERLAND 2018
Guido van Woerkom, voorzitter   
Casper Meijer, penningmeester  tot 7 juni 2018  
Gerard van Breen    (voorzitter stuurgroep Winkelcriminaliteit) 
Harry Bruijniks    (voorzitter stuurgroep Vestigingszaken)  
Jan-Willem Burgering    (voorzitter stuurgroep Betalingsverkeer, vanaf   
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VOORWOORD

Het jaar 2018 was in meerdere 
opzichten een roerig jaar. 
Voor de sector, maar ook voor 
Detailhandel Nederland. De 
detailhandel ontwikkelt zich sneller 
dan ooit. Klanten verwachten 
een snelle en geïntegreerde 
omnichannelervaring. De uitdaging 
is om als fysieke winkel relevant te 
blijven voor de consument die alle 
kanalen tot zijn beschikking heeft. 
Webwinkels hebben de uitdaging 
te blijven concurreren op een 
markt waarin je slechts één van de 
kanalen bent. Het is nodig om dicht 
op deze veranderende consument 
en dus de markt te blijven opereren. 

2018 liet tekenen zien van die 
veranderingen in de markt: ketens 
als Kijkshop, Supertrash en Men 
at Work gingen failliet. Helaas zijn 
naast de grotere ketens ook de 
nodige MKB-winkelbedrijven uit de 
winkelstraat verdwenen.
De detaillist is niet langer de 
exclusieve toegangspoort naar 
de klant. Meerdere partijen uit 
de keten zoals producenten en 
merkeigenaren hebben direct 
toegang tot de klant. 

Ook komen nieuwe spelers vanuit 
andere sectoren de arena binnen. 

Dit alles leidt tot een business 
waarbij de klant centraal staat 
en er heel veel manieren zijn 
om deze te bereiken. Het gaat 
tegenwoordig niet zozeer om 
het minimaliseren van de kosten 
binnen de bedrijfskolom, maar om 
het optimaliseren van de vind- of 
zoekoplossingen van de consument 
en het bieden van toegevoegde 
waarde. Daar zijn verschillende 
manieren voor. De uitdaging is om 
als ondernemer de manier te vinden 
die past bij jezelf en je beoogde 
klantenkring. Dat vergt scherpe 
focus.

Ook Detailhandel Nederland 
stond voor een keuzemoment. 
In 2018 was de vraag hoe 
verder te gaan met Detailhandel 
Nederland. De organisatie begeeft 
zich in een complex speelveld. 
De uitdaging is om een goed 
samenspel te organiseren tussen de 
brancheorganisaties (de leden van 
Detailhandel Nederland) en VNO-
NCW en MKB-NL. Het uitgangspunt 
is om elkaar aan te vullen. Maar 
soms voelt het over en weer dat er 
een schaarste is van ruimte en dat 
het innemen van ruimte ten koste 
zou moeten gaan van andermans 
ruimte op het speelveld. 

Na grondig beraad is er besloten 
om door te gaan met Detailhandel 
Nederland, maar wel met een 
schone lei. Dat wil zeggen op een 
andere locatie (in de Malietoren, 
waar ook VNO-NCW en MKB-
Nederland gehuisvest zijn), met een 
nieuwe voorzitter en een nieuwe 
directeur.  
 
Met nieuw elan wordt er gewerkt 
aan Detailhandel Nederland met de 
ambitie om de retail te positioneren 
daar waar ze hoort. Als een cruciale 
sector voor Nederland en voor 
Europa, een sector temidden van de 
maatschappij die vooruitstrevend is, 
maar ook oog heeft voor de traditie 
van de ambachten. 
Die haar blik naar buiten heeft 
en zich richt op de mondiale 
ontwikkelingen, maar die 
bovendien heel scherp in de 
gaten houdt wat er lokaal gebeurt. 
Kortom een Detailhandel Nederland 
dat ogenschijnlijke uitersten weet 
te verbinden.

Harry Bruijniks  
Voorzitter Detailhandel Nederland
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

Op 21 maart 2018 werden in 335 gemeenten 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In aanloop naar 
deze verkiezingen ontwikkelde Detailhandel Nederland 
de brochure “Gemeenteraadsverkiezingen 2018” en 
verzond deze aan alle lokale, politieke partijen. Hierin 
werd advies gegeven voor detailhandelsvriendelijk 
gemeentelijk beleid. Veiligheid, lokale lasten (OZB, 
reclamelasten, etc.), parkeerbeleid en algemene 
plaatselijke verordeningen zijn voorbeelden van 
onderwerpen waarover op gemeentelijk niveau 
besluiten worden genomen, die grote 
gevolgen hebben voor het Nederlands 
winkellandschap. Detailhandel Nederland 
heeft in een aantal gemeentes zelfs 
ingesproken in de Raadscommissie 
met economie in de 
portefeuille.

Zo pleitte Detailhandel 
Nederland voor het volledig 
afschaffen van de reclame- en 
precariobelasting en het mee laten 
bewegen van het maximale ozb-tarief met 
het economisch tij. Naast het verlagen van 
de lokale lasten heeft Detailhandel Nederland 
ook andere maatregelen belicht, die gemeenten 
kunnen nemen om een impuls te geven aan hun 
winkelgebieden. Zoals maatregelen voor het tegengaan 
van winkelleegstand, een gastvrij parkeerbeleid en het 
verhogen van de veiligheid in winkelgebieden. 

Veiligheid was in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s 
een belangrijk thema. De daadwerkelijke nieuwe 
collegeakkoorden laten een lichte verbetering zien op 
het gebied van een veilig winkelklimaat. 

In een derde van de gemeenten wordt extra energie 
gestoken in veiligheidsbeleid op thema’s die voor 
winkeliers van belang zijn. 
Denk hierbij aan een investering in de 
handhavingscapaciteit van BOA’s, meer focus op 
jeugdcriminaliteit of bijvoorbeeld extra cameratoezicht. 

Detailhandel Nederland heeft volop ingezet op lokale 
voorlichting. Om lokaal impact te kunnen hebben 
is ingezet op het opbouwen en onderhouden van 
het lokale netwerk. Langs een drietal lijnen is het 

lokale netwerk (gericht op 36 geselecteerde 
gemeenten) uitgebreid, i.e. met wethouders 

economische zaken en ruimtelijke ordening, 
met lokale politieke partijen en lokale 

ondernemersverenigingen. Vooral 
gemeenteraadsleden wisten 

Detailhandel Nederland 
veelvuldig te vinden. Ook 
kreeg Detailhandel Nederland 
veel uitnodigingen voor 

verkiezingsbijeenkomsten 
van lokale partijen met het 

oog op het vormgeven van hun 
verkiezingsprogramma’s. Waar mogelijk 

is aan deze verzoeken gehoor gegeven of 
is de uitnodiging doorgestuurd naar de lokale 

ondernemersvereniging.

Alle nieuwe gemeenteraden zijn via een brief van 
Detailhandel Nederland gefeliciteerd met hun 
installatie. Er was een parkeerschijf bijgevoegd als 
symbool van het belang van parkeren en bereikbaarheid 
voor winkeliers. In een aantal gemeenten is deze brief 
door Detailhandel Nederland of door een plaatselijke 
winkelier in de gemeenteraad nader toegelicht. 
Gemeenteraden kregen daardoor de detailhandel vanaf 
het begin van hun raadsperiode nadrukkelijk op het 
netvlies.

ONDERZOEK VERRUIMEN WINKELTIJDEN 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 
heeft Detailhandel Nederland onderzocht wat 
de consequenties zijn voor het wijzigen van de 
koopzondagopenstelling. Colleges kregen vaak een 
andere samenstelling en maakten nieuwe plannen. 

Detailhandel Nederland heeft ervoor gepleit dat het 
verruimen van winkeltijden in samenspraak met de 
plaatselijke winkeliers gebeurt. Daarbij is benadrukt 
dat de verkoopmomenten verschuiven richting 
de avond en het weekend. Ook is van belang dat 
webwinkels 24/7 open zijn en dat thuisbezorgen op 
zondag is toegestaan. De ondernemer kan het beste 
zelf bepalen of en wanneer hij de deuren opent.

Uit het onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten 
van de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat in 68% 
van de gemeenten de winkels elke zondag open 
mogen. Dat is een groei van 13% ten opzichte van 
2016. In één op de elf gemeenten mogen winkels 
praktisch het hele jaar open: 7 dagen per week en 
tijdens feestdagen Dat kan bijvoorbeeld in Rotterdam, 
Almere en in veel relatief kleine gemeenten, maar niet 
in Amsterdam. Losser heeft zelfs een ‘24/7/365-open’ 
regeling.

Draagvlak lokale politiek voor koopzondag groeit fors
Bijna één op de vier gemeentebesturen had nieuwe 
plannen met de winkeltijden. Dit gebeurde opvallend 
vaak ook met steun van ChristenUnie en SGP. 
 

Geen enkel bestuur is van plan de reeds toegestane 
openingsmogelijkheden te beperken. 

Een minderheid van de gemeentebesturen heeft 
afgesproken om de zondagsrust zo veel mogelijk te 
handhaven. Aan deze besturen nemen altijd SGP en/
of ChristenUnie deel.

Uitdaging voor nieuwe gemeenteraden
Detailhandel Nederland is blij met deze ontwikkeling, 
dat het steeds gewoner wordt dat winkeliers zelf 
mogen bepalen wanneer zij hun winkels openen. 
Consumenten kunnen op momenten die hun het 
beste uitkomen hun boodschappen of aankopen 
doen in de winkel. Een wens is overigens dat 
in de resterende gemeenten ook een bredere 
winkelopeningstijden-regeling wordt ingesteld. In 
gemeenten die geen wekelijkse koopzondag hebben, 
mogen winkels soms wel op zondagen open, maar 
bijvoorbeeld niet elke week.

Het karwei is wat dat betreft niet af. Detailhandel 
Nederland pleit voor dialoog over openingstijden 
op feestdagen, de zondagochtend en het eerlijke 
speelveld: soms mogen alleen bepaalde typen winkels 
open. Daar ligt dus wat Detailhandel Nederland 
betreft nog een uitdaging.

ALGEMENE ZAKEN
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RETAILPOORT 2018:  
DE PLATFORMECONOMIE

Het jaarlijkse evenement van Detailhandel 
Nederland ‘Retailpoort’ stond in het teken van de 
‘platformeconomie’. Eén van de grootste uitdagingen 
die McKinsey & Company signaleerde in hun rapport 
“Werk aan de winkel: Nederlandse detailhandel in 
versnelling richting 2025” in opdracht van Detailhandel 
Nederland. De bijeenkomst was dit jaar kleiner 
van opzet en werd na jaren weer georganiseerd in 
perscentrum en politiek debatcentrum Nieuwspoort in 
Den Haag.
Key note speaker was Rina Joosten-Rabou, tech-
ondernemer in China en Europa Platformeconomie: met 
de voordracht: ‘Missen we de boot?’

Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie 
(A.I.) veranderen ons leven en ons winkelgedrag. Dit 
vraagt om nieuwe businessmodellen, ook voor retailers 
om relevant te blijven. Rina Joosten-Rabou schetste een 
beeld van urgentie.

Dagvoorzitter Diana Matroos leidde een paneldiscussie. 
Daarna volgde een levendige en interessante discussie 
over de platformeconomie tussen de aanwezige gasten 
en panelleden via stellingen. Daarbij kwamen diverse 
inzichten naar voren over bijvoorbeeld samenwerkingen 
binnen de platformeconomie en het al dan niet 
overnemen van robots en algoritmes van de retail, 
waarbij personeel bijna geen rol meer speelt.

VERHUIZING

Half december is de organisatie verhuisd van 
Leidschendam naar Den Haag. Het team werkt nu 
vanuit De Malietoren, waar ook MBK-Nederland en 
VNO-NCW gevestigd zijn. Door deze verhuizing kan de 
samenwerking met deze organisaties versterkt worden. 
De verhuizing zelf is soepel verlopen. 

 

• 

 

RETAILAGENDA

Detailhandel Nederland is mede initiatiefnemer van 
de Retailagenda. Gestart in 2015 als initiatief van het 
ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), 
samen met de betrokken organisaties en marktpartijen 
die streven naar een gezonde toekomstbestendige 
retailsector. In de eerste twee jaar van de Retailagenda 
is gewerkt aan 21 actiepunten.  
 
Er zijn belangrijke stappen gezet, maar er is nog veel 
werk te verzetten om de retail toekomstbestendig te 
maken en te werken aan het aantrekkelijk maken van 
winkelgebieden. Daarom hebben de partijen achter 
de Retailagenda (waaronder Detailhandel Nederland) 
besloten om in ieder geval voor de periode 2018 tot 
2020 door te gaan met de Retailagenda. 

De vijf thema’s zijn onderling met elkaar verbonden. 
Regionale afstemming en lokale transformatie 
hebben een directe impact op het winkellandschap. 
Flexibilisering van de huurmarkt is gewenst om 
investeringen in het winkelvastgoed te stimuleren; 
dit zal met name een effect hebben op de lokale 
transformatie. De thema’s Human Capital Agenda en 
kenniscreatie & innovatie raken de gehele winkelsector. 
Daarnaast zijn er de drie belangrijke onderwerpen 
die dwars door alle thema’s heen spelen en bepalend 
zijn voor de te verwachten ontwikkelingen in de 
sector: digitalisering, internationalisering/Europa en 
duurzaamheid. 

Op de site www.retailland.nl staat een uitvoerige 
beschrijving van de inzet. Detailhandel Nederland 
draagt hier actief aan bij middels menskracht en 
financiële middelen. Het is een unieke publiek-
private samenwerking die recht doet aan het belang 
van de detailhandel, zowel in economische als 
maatschappelijke zin. Detailhandel Nederland is 
dan ook blij dat er commitment is van alle partijen, 
want dat is wat de vraagstukken die voorliggen in de 
detailhandel nodig hebben. 

• regionale afstemming; 
• lokale transformatie; 
• huurmarkt; 
• Human Capital Agenda; 
• kenniscreatie en innovatie. 

Eerdere agendapunten zijn aangescherpt tot vijf 
thema’s:
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• Door de samenwerking tussen Detailhandel 
Nederland en andere stakeholders groeide het 
aandeel elektronisch betalingen naar 61% (lees 
meer op pagina 13).

• Detailhandel Nederland voerde uitgebreid overleg 
met het Ministerie van Financiën, Autoriteit 
Consument en Markt, Betaalvereniging Nederland 
en De Nederlandsche Bank over de ontwikkelingen 
in het betalingsverkeer en de implicaties voor de 
detailhandel op het gebied van contant geld, PSD2, 
veiligheid en vele andere zaken (lees meer op 
pagina 13).

• Aan de achterban werd diverse malen de visie op 
het betalingsverkeer en PSD2 gepresenteerd (lees 
meer op pagina 13).

• Samen met de Stuurgroep Winkelcriminaliteit van 
Detailhandel Nederland werd een seminar over 
Cybersecurity georganiseerd.

• Op verzoek van de MOB Werkgroep Efficiency en 
Europa (WEE) schreef Detailhandel Nederland mee 
aan een rapport over WiFi in de retailomgeving.

• PaySquare draaide mede dankzij protest van 
Detailhandel Nederland de ingangsdatum van een 
nieuwe kostenpost (“Service Fee Compliancy”) 
terug.

• Detailhandel Nederland zorgde ervoor dat het 
aantal muntrolopname-automaten niet drastisch 
werd verminderd.

• Er werd deelgenomen aan diverse ronde tafels 
(Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNO 
NCW ) over de “Platform economie” en Detailhandel 
Nederland stelde daarbij het belang van de retail 
voorop.

• Er werd mede voor gezorgd dat de beschikbaarheid 
van PIN en iDEAL boven de beschikbaarheidsnorm 
lag (99,88%).  

 

• Samen met de drie grootbanken werd de focus 
voor de periode na 2018 inclusief doelstellingen 
bepaald.

• Samen met de Stichting Bevorderen 
Efficiënt Betalen (SBEB) werd het Convenant 
Betalingsverkeer succesvol afgesloten (lees 
hieronder meer).

• Detailhandel Nederland nam deel aan diverse 
overlegfora, MOB Werkgroepen, Europese 
overlegorganen en stakeholdersfora.

• Er werden vele één-op-één gesprekken gevoerd 
met Tweede Kamerleden over het betalingsverkeer 
en de belangen van de detailhandel. 

• Detailhandel Nederland pleitte samen met 
Thuiswinkel.org om een publiek identificatiemiddel 
ook privaat beschikbaar te maken.

• Er werd samen met diverse ShoppingTomorrow-
experts een Blue Paper over het betalingsverkeer 
binnen de Smart Home industrie (publicatie in 
januari 2019). 

• Detailhandel Nederland was veelvuldig te 
horen in de media inzake de belangen van de 
achterban en de ontwikkelingen op het gebied van 
betalingsverkeer.

Ook op het gebied van omnichannel staat met name de 
discussie rondom platforms en data bij alle stakeholders 
hoog op de agenda. 

Ook bij Detailhandel Nederland. Eind 2018 is daarom 
ingezet op nauwere samenwerking met o.a. Thuiswinkel.
org, ANVR, Techniek Nederland (voormalig Uneto-VNI) 
en INretail op deze onderwerpen. 

BETALINGSVERKEER EN 
OMNICHANNEL
Digitalisering en nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo 
op in het betalingsverkeer. Hierdoor wordt de betaalketen complexer. 
Het vereist continu adaptie vermogen en een aangepaste strategie om 
vanuit de lobbyactiviteiten van Detailhandel Nederland een stempel te 
blijven drukken, relevante stakeholders te betrekken, kritisch te blijven 
toetsen en te overtuigen van de belangen van de detailhandel in deze 
portefeuille. Hier geldt dat voorsorteren en tijdig invoegen belangrijk 
is. Betalingsverkeer blijft dan ook een belangrijk speerpunt binnen 
Detailhandel Nederland.

TOELICHTING OP ENKELE 
RESULTATEN IN 2018

Hoogtepunt voor elektronisch betalen; pinrecords 
gebroken
2018 liet wederom een groei zien in het aantal 
elektronische betalingen; 4,37 miljard keer werd er 
met pin of creditcard betaald (voor een totaalbedrag 
van 115 miljard euro), waarvan inmiddels 56% van de 
pintransacties contactloos is.

Sinterklaas en Kerstmis braken alle pinrecords. Sint 
pinde in een week 96 miljoen keer en de Kerstman deed 
dat 104 miljoen maal in een week. Daarmee werden ook 
de omzetrecords in de detailhandel verbroken. Al met 
al ligt de verhouding contant/elektronisch inmiddels 
op 39% en 61%. Detailhandel Nederland ziet dit 
ontwikkelen naar 25% en 75% in 2025. Stimuleren van 
elektronisch betalen blijft een speerpunt.

DDoS-aanvallen en pinstoringen
2018 kende in januari een aantal DDoS-aanvallen die de 
drie grootbanken diverse malen achter elkaar overlast 
bezorgden. ING had in maart van 2018 een korte storing 
waardoor veel consumenten last hadden van dubbele 
afschrijvingen. Ook een pinstoring in juli veroorzaakte 
veel hinder.
Ook in de media heeft Detailhandel Nederland 
veelvuldig de zorgen uitgesproken over de stabiliteit 
van de totale betaalketen. De conclusie was dat 
het betalingsverkeer kwetsbaarder is dan dat 
iedereen zich realiseert. Ook de komst van nieuwe 
betaaldienstaanbieders vanaf februari 2019 met de 
implementatie van PSD2 moet worden afgezet tegen 
de stabiliteit van de betaalketen. Innovatie mag niet 
ten kosten gaan van de doelstelling: een storingsvrij 
betalingsverkeer.

1  De Tariefgarantie houdt in dat de pintarieven voor individuele acceptanten niet zullen stijgen gedurende de periode waar de afspraak betrekking  
    op heeft.

PSD2
PSD2 kende een langdurige politieke vertraging. 
Detailhandel Nederland heeft via een-op-één 
gesprekken, position papers en media-uitingen continu 
aandacht gevraagd voor de zorg- en aandachtspunten 
van de retail. Detailhandel Nederland is van mening 
dat met PSD2 een efficiënt, veilig en betaalbaar 
betalingsverkeer onder druk komt door de komst van 
nieuwe betaaldienstaanbieders. 

Detailhandel Nederland pleit voor een beter, “single 
point” toezicht, goed marktmeesterschap en toetsing 
aan het Nederlandse betalingsverkeer op veiligheid, 
betrouwbaarheid en efficiëntie. Bovenal mogen nieuwe 
betaalmogelijkheden niet duurder uitpakken dan PIN als 
de toegevoegde waarde niet helder is.

Kosten betalingsverkeer: PIN-tarieven
Op 1 januari 2018 eindigde de 1-cent-
Convenantskorting per verrichte pintransactie en 
verviel de in 2005 afgesproken tariefgarantie1 voor 
alle ondernemers die pinbetalingen accepteren. Voor 
ondernemers met een maatwerkcontract (meestal 
de grotere ondernemingen en formules) is de 
tariefgarantie vier jaar geleden al vervallen. Nu werd 
dat ook voor alle andere ondernemers werkelijkheid. 
Banken en de belangenbehartigers voor winkeliers, 
horeca en benzinestations hebben het vertrouwen 
dat de bereikte efficiëntie van het Nederlandse 
toonbankbetalingsverkeer ook zonder tarief- en 
functionaliteitsgarantie behouden kan blijven. Om dit 
vertrouwen te bevestigen hebben de convenantpartijen 
afgesproken dat de tarieven door een objectieve partij 
gemonitord worden. De Nederlandsche Bank (DNB) 
voert dit onderzoek uit en rapporteert hierover.

Voortzetting samenwerking na afloop Convenant
Het Convenant Betalingsverkeer, waar Detailhandel 
Nederland zitting in had, liep eind 2018 af en werd 
afgesloten met zeer positieve resultaten. 
In het convenant werden afspraken gemaakt t.a.v. de 
efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van het 
betalingsverkeer. Samen met ABN Amro, ING en de 
Rabobank bespraken wij hoe deze op een juiste manier 
konden worden geborgd na het Convenant. 

https://www.telegraaf.nl/financieel/2884705/sinterklaas-pint-record-in-de-boeken
https://nos.nl/l/2241262
https://nos.nl/l/2214145
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Alle partijen hebben aangegeven dat zij de behoefte 
hebben om ook na 2018 met elkaar in gesprek te 
blijven om de behaalde doelen van het Convenant 
te waarborgen en te verbeteren waar mogelijk. 
Afgesproken is dat partijen minimaal 2 tot 3 keer per 
jaar bijeenkomen. Net als nu voor het Convenantteam 
het geval is, zal het voorzitterschap per toerbeurt 
worden verzorgd door een vertegenwoordiger 
van de banken en een vertegenwoordiger 
van de toonbankinstellingen. Banken en 
toonbankinstellingen hebben afspraken gemaakt over 
de gespreksonderwerpen van dit overleg: 

• Monitoring en periodieke informatieverschaffing 
over innovaties en ontwikkelingen in 
betaalproducten en aanbieders met relevantie voor 
de efficiency van het toonbankbetalen;

• Inzicht in de kosten van het betalingsverkeer;
• (Verdere) promotie van pin;
• Inzicht in de aansprakelijkheid, betrouwbaarheid en 

stabiliteit van de betaalketen.

Minder overvallen blijft één van de drijfveren voor 
reductie contant geld
Vanuit het oogpunt van een veilig winkelklimaat blijft 
dit punt belangrijk. Hierbij worden de activiteiten van 
het post-convenant overleg mede gebruikt om richting 
ondernemers contant reducerende maatregelen te 
nemen. Denk hierbij aan slimme (afstort)kluizen.

Vals geld blijft hardnekkig
In 2018 is het aantal onderschepte valse biljetten 
gedaald van 43.000 tot 39.000. De introductie van 
het nieuwe briefje van 50 euro in 2017 is daar debet 
aan. Daarnaast zorgt een goede samenwerking tussen 
Detailhandel Nederland, politie en De Nederlandsche 
Bank ook voor afname. We zijn er nog niet; elke vals 
biljet is er één teveel. De strijd zal daarom onverminderd 
door moeten gaan.

 2014 1H 2014 2H 2015 1H 2015 2H 2016 1H 2016 2H 2017 1H 2017 2H 2017 1H 2018 2H

24.000 25.000 37.000 30.000 25.000 22.000 24.000 19.000 21.000 18.000

Tabel 1: Aantal onderschepte valse biljetten, 2014-2018 
(bron: DNB en Detailhandel Nederland)

Contant geld betaalbaar houden
Detailhandel Nederland dringt er continue bij de 
banken op aan dat de kosten voor het afstorten van 
sealbags in de hand worden gehouden. Door de afname 
van contant geld – eind 2018 tot 39% van de transacties 
– is er een toename van de afstortkosten. 

Om de belangen te blijven verduidelijken neemt 
Detailhandel Nederland zitting in de Klankbordgroep 
die het proces begeleid van het gezamenlijke 
geldautomaten beheer door Geld Service Nederland 
(GSN). De uitrol van de Geldmaatautomaten in 2019 
en 2020 worden continue gemonitord. Afstortlocaties 
mogen niet drastisch verminderen in het belang van 
veiligheid en efficiëntie.

 

EUROPA
  Ook in 2018 heeft Detailhandel Nederland zich ingezet voor het verbeteren van toegang tot en 

functioneren van de Europese interne markt, het laaghouden van de Europese regeldruk,  
  en  het promoten van de belangrijke rol die onze sector speelt in de maatschappij. 

Met het einde van het mandaat van de Europese Commissie in zicht (mei 2019) zijn 
er in 2018 een aantal wetsvoorstellen gepubliceerd die een impact hebben op de 

detailhandel. Dit zijn onderwerpen waar we al sinds langere tijd actief over in 
gesprek zijn met beleidsmakers. Er is een aantal positieve ontwikkelingen 

zoals nieuwe regels ter verbetering van de interne markt en toezicht op 
de interne markt; er zijn helaas ook negatieve ontwikkelingen, zoals de 
regulering van de handelsrelaties in de voedseltoeleveringsketen.

INTERNE MARKT 

• Detailhandel Nederland is erin geslaagd om 
Territoriale leveringsbeperkingen (Territorial 
Supply Constraints, oftewel TSC’s) goed onder de 
aandacht te brengen van de Europese Commissie. 
Het betreft beperkingen die een leverancier aan 
winkeliers oplegt bij de inkoop van hun producten, 
waardoor prijsverschillen tussen de EU-landen in 
stand worden gehouden. In samenwerking met 
de Benelux is er een rapport opgesteld waarin een 
duidelijk signaal wordt gegeven over de omvang 
van dit probleem en de negatieve impact op 
consument en winkelier. Binnen EuroCommerce 
wordt in samenwerking met enkele leden een 
economische impact assessment uitgevoerd van 
een aanpak van TSC’s op Europees niveau. De 
Europese Commissie heeft toegezegd verder studie 
te doen naar de impact van TSC’s in de gehele 
Europese Unie en een aanpak voor te stellen aan de 
nieuwe Europese Commissie.

• Europarlementariër Lambert van Nistelrooij 
heeft op verzoek van Detailhandel Nederland 
een schriftelijke vraag ingediend bij de Europese 
Commissie over de aanpak van de Europese 
Commissie van territoriale leveringsbeperkingen. 

• Detailhandel Nederland nam deel aan een high-
level conferentie van de Europese Commissie 
waarin de Europese Commissie is opgeroepen om 
te komen tot een geharmoniseerd stelsel voor 
consumentenbescherming en een aanpak van 
territoriale leveringsbeperkingen. 

• Detailhandel Nederland heeft zich sterk ingezet 
voor het gelijktrekken van regels op het gebied van 
consumentenkoop. De inzet: maximaal gelijktrekken 
en vereenvoudiging van de regels. Het bestaan 
van verschillen in consumentenbescherming 
tussen de EU-lidstaten verhindert de groei van 
grensoverschrijdende e-commerce. Helaas is deze 
(derde) poging om de garantietermijnen binnen 
de EU gelijk te trekken, mislukt. Detailhandel 
Nederland heeft op dit onderwerp nauw 
samengewerkt met VNO/NCW & MKB Brussel 
en het ministerie van Economische Zaken. De 
Nederlandse overheid heeft altijd gepleit voor het 
harmoniseren van de regels maar zag zich helaas in 
een minderheid in de Europese raad. 

http://www.benelux.int/nl/publicaties/publicaties-overzicht/territoriale-leveringsbeperkingen-de-detailhandel-belgie-nederland-en-luxemburg/
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• Detailhandel Nederland is in gesprek gegaan met 
het ministerie om te bekijken of de garantietermijn 
eventueel in Nederland naar een vaste termijn 
gebracht kan worden (in plaats van het huidige 
systeem gebaseerd op het recht op een deugdelijk 
product). Daardoor worden in Nederland de 
garantietermijnen effectiever dichterbij de overige 
lidstaten gebracht (21 lidstaten hebben nu een 
vastgelegde garantietermijn van 2 jaar). 

• Detailhandel Nederland heeft meegewerkt 
aan de totstandkoming van de EuroCommerce 
Gids voor gegevensbescherming die extra 
achtergrondinformatie biedt over de praktische 
uitvoering van de nieuwe regels voor winkeliers.

• De EuroCommerce gids voor implementatie van 
de nieuwe regels inzake geoblocking kwam mede 
tot stand door samenwerking met Detailhandel 
Nederland.

• Door Detailhandel Nederland is gepleit voor een 
gebalanceerd voorstel inzake nieuwe regels die 
de handelsrelaties tussen platformgebruiker en 
platforms organiseren.

• Ook heeft Detailhandel 
Nederland gepleit voor 
minimale herziening 
van de huidige 
consumentenregels 
in de “New Deal voor 
consumenten”. Evenals 
voor een aanpassing van 
het retourrecht wat ook 
door de Europese Commissie in het oorspronkelijke 
voorstel is opgenomen.

• Detailhandel Nederland heeft deelgenomen 
aan een EuroCommerce evenement waarin best 
practices uitgewisseld werden over het verbeteren 
van de vitaliteit van winkelgebieden.

• Detailhandel Nederland heeft zich succesvol 
verzet tegen de uitbreiding van de de Europese 
houtverordening (EUTR).

• Er werd een akkoord bereikt over een verbeterde 
procedure voor het wederzijds erkennen van 
producten. Voor Detailhandel Nederland is het 
prioriteit dat producten die in één land legaal 
verkocht mogen worden, op dezelfde manier ook in 
een ander land verkocht mogen worden. De nieuwe 
procedure is minder bureaucratisch en de termijnen 
zijn ingekort. De regels voor deze wederzijdse 
erkenning zijn nu verduidelijkt en vereenvoudigd. 
Een lidstaat die een product wil weren van de 
nationale markt moet bewijzen dat deze maatregel 
relevant, proportioneel en noodzakelijk is.  
 

Ook zijn er verbeteringen aangebracht aan de 
werking van SOLVIT, het loket waar bedrijven en 
burgers hun praktische problemen met de circulatie 
van goederen op de interne markt kunnen melden. 

• Detailhandel Nederland heeft de toekomst van 
de Interne markt besproken met het ministerie 
van Economische Zaken en meegewerkt aan de 
totstandkoming van een strategie over de toekomst 
van de Interne Markt.  
Enkele punten die zijn benadrukt:  
  noodzaak van het opruimen van bestaande 
  handelsbarrières op de interne markt;  

 het gelijker maken van het internationale 
   speelveld voor winkeliers door een sterkere   
 nadruk op uniforme handhaving voor alle    
   consumentenproducten die via welk kanaal  
   dan ook aan Nederlandse consumenten verkocht  
   worden;
 
 het beschermen van de Interne Markt tegen  
   toenemend protectionisme. 

• Detailhandel Nederland is in principe voorstander 
van de voorstellen die streven naar een gelijk 
speelveld voor bedrijven in Europa. Detailhandel 
Nederland heeft gepleit voor een oplossing op 
internationaal niveau en gewaarschuwd dat 
Europese bedrijven die veel op grote schaal in 
Europa gevestigd zijn en online in de rest van 
de wereld opereren, niet dubbel belast worden 
door deze nieuwe voorstellen. Daarover heeft 
Detailhandel Nederland en Europese winkeliers met 
Europees Commissaris voor Economie en Financiën 
Pierre Moscovici gesproken. Het betrof met name 
de recente voorstellen inzake belasting van de 
digitale economie. De Europese Commissie heeft 
nieuwe regels voorgesteld om te garanderen dat 
onlinebedrijven in de EU op een eerlijke manier 
worden belast. 

• Er is gepleit voor het behoud van flexibiliteit 
voor winkeliers in de aanpassing van de 
richtlijn inzake transparante en voorspelbare 
arbeidsomstandigheden, ter vervanging van de 
richtlijn inzake schriftelijke verklaringen (Written 
Statement Directive 91/533/EEG). Detailhandel 
Nederland heeft flink gelobbyd met de Europese 
Associatie Eurocommerce en VNO-NCW & MKB 
Nederland om de negatieve effecten tegen te gaan 
van een aantal amendementen ingediend door het 
Europees Parlement die veel verslechteringen voor 
de detailhandel met zich mee zouden meebrengen. 
Detailhandel Nederland is gematigd positief over 
de uitkomst. Het is een goede zaak dat veel van de 
aanvankelijk radicale voorstellen zijn afgezwakt. 
De grootste negatieve effecten ten aanzien van 
de oproepkrachten geneutraliseerd door de 
mogelijkheden voor lidstaten om bij nationale wet 
of cao af te wijken. Dat betekent dat de benodigde 
flexibiliteit behouden kan blijven wanneer 
daarover overeenstemming is. Minder positief is de 
uitbreiding van de werkingssfeer, omdat de hele 
kleine contracten (3 uur per week) ook onder de 
Richtlijn komen te vallen.

 
Bij Nederlandse en Europese beleidsmakers is aandacht 
gevraagd voor de toename van het aantal producten 
op de Europese markt dat niet voldoet aan de Europese 
kwaliteitseisen. Deze toename wordt door de Europese 

Commissie gelinkt aan de explosieve groei van directe 
online aankopen door consumenten bij buitenlandse 
(non-EU) webshops. Detailhandel Nederland heeft de 
Europese Commissie gesteund in het lanceren van een 
wetsvoorstel dat verkopen van producten in de EU 
veiliger moet maken. Dit voorstel houdt onder meer 
in dat elke handelaar die verkoopt op de Europese 
markt, een vertegenwoordiger binnen de EU moet 
aanwijzen die verantwoordelijk is voor het verschaffen 
van informatie aan nationale toezichthouders over de 
conformiteit van producten met Europese producteisen. 
Detailhandel Nederland vindt de oplossing van de 
Europese Commissie niet ver genoeg gaan. 

Daarnaast heeft Detailhandel Nederland dit ook onder 
de aandacht gebracht van enkele Tweede Kamerleden 
die een motie over dit onderwerp indienden. In deze 
motie wordt de regering verzocht om in de EU te 
bepleiten dat bedrijven uit derde landen, die online 
producten verkopen aan consumenten in Europa, 
worden verplicht om een aansprakelijkheidsofficier, 
zijnde een persoon verantwoordelijk voor conformiteit 
op Europees grondgebied, te hebben.

• Detailhandel Nederland heeft actief meegewerkt 
aan de totstandkoming van het Retail package: de 
Mededeling “Een Europese detailhandelssector die 
klaar is voor de 21e eeuw” en de praktische gids 

REGELDRUK 

• Er is met succes gepleit bij Europese 
beleidsmakers voor het behoud van maximale 
vrijheid bij het bepalen van het aantal te plaatsen 
laadpalen. Het Europese wetsvoorstel dat 
winkeliers verplicht tot plaatsing 
van elektrische laadpalen op 
parkeerplaatsen van winkels is 
uiteindelijk aangenomen met 
de verplichting dat slechts één 
laadplek per parkeerterrein nodig 
is, en bevat uitzonderingen voor 
MKB. Nu moeten de lidstaten 
de doelstellingen op nationaal 
niveau verder invullen. Detailhandel Nederland 
heeft met succes een oproep gedaan aan 
Nederlandse beleidsmakers om niet te overdrijven 
bij het omzetten van de Richtlijn in nationale 
regels en een uitvoeringsoverzicht gemaakt voor 
de leden.

• Detailhandel Nederland heeft zich ingespannen 
om de uitvoeringsregels onder de nieuwe 
kaderverordening over energielabels werkbaarder 
te maken. Met de komst van het nieuwe 
energielabel moeten huishoudelijke apparaten 
en andere productgroepen geheretiketteerd 

worden door winkeliers. 
Gedurende het jaar is er 
aanhoudend op de voorstellen 
gereageerd om de lasten voor 
onze sector te verlagen. De 
gezamenlijke inspanningen 
met EuroCommerce hebben 
bijgedragen aan het verlengen 
van de heretiketteringsperiode 

voor lampen tot 9 maanden in plaats van de 
aanvankelijke 30 dagen. 

VERLAAG
LOKALE LASTEN EN VERMINDER DE 

REGELDRUK

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/22/eu-moves-to-bolster-free-movement-of-goods-through-extended-mutual-recognition/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A31991L0533
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A31991L0533
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z20519&did=2018D53439
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:93c3b59e-43ad-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:93c3b59e-43ad-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
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”Modernisering van MKB-detailhandel”. In deze 
mededeling doet de Europese Commissie enkele 
suggesties aan nationale en lokale overheden om het 
ondernemersklimaat voor winkeliers te verbeteren 
en zich te laten inspireren door best practices uit de 
Europese lidstaten. Als best practice voor een aanpak 
ter verbeteren van de vitaliteit van winkelgebieden 
wordt de Nederlandse Retailagenda genoemd. 

Detailhandel Nederland heeft bijgedragen aan de voorbereidende discussies en aandacht gevraagd 
voor onderwerpen als specifieke lokale belastingen, restrictieve venstertijden, beperkingen op verkoop 
zelfzorgmedicijnen in EU-lidstaten, en het bestaan van territoriale leveringsbeperkingen. 
De Europese Commissie (EC) erkent het grote belang van de detailhandel voor de Europese economie en stelt 
dat een optimaal functionerende detailhandel belangrijke spillover effecten kan creëren voor de gehele Europese 
economie. Ook erkent de EC dat de detailhandel last heeft van overregulering en dat een opeenstapeling van 
regulering op nationaal, regionaal en lokaal niveau een negatief effect heeft op de prestaties van de detailhandel. 
Detailhandel Nederland heeft tijdens bijeenkomsten over deze mededeling benadrukt dat de regeldruk vanuit het 
Europese niveau daar zeker ook significant aan bijdraagt. 

SOCIALE ZAKEN
De focus van Sociale zaken lag in 2018 op de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt en de daarmee gemoeide loonsom van de totale 
detailhandel. Hoewel de economie zich positief ontwikkelde, had 
de detailhandel het afgelopen jaar wederom te maken met 
het grootste aantal faillissementen ten opzichte van andere 
sectoren, te weten 624 bedrijven. Onder meer een aantal grote 
ketens zoals Charles Vögele, Gaastra, Lakeside, Men at Work, 
Supertrash en Shoeline.  
Bovenal stond 2018 in het teken van de uitwerking van het in 2017 
bereikte regeerakkoord.

Op de volgende dossiers heeft Sociale Zaken van 
Detailhandel Nederland de belangen van de winkeliers 
behartigt:
• De cascadebekostiging werd in het mbo afgeschaft. 

Het systeem belemmerde een goede in- en 
doorstroom van bbl-leerlingen waarmee we in onze 
sector veel werken.   

• De beroepscompetentieprofielen die als basis 
dienen voor de kwalificatiedossiers in het mbo 
werden herijkt. Daarbij is een nieuw retail 
qualification framework (www.retailqf.nl) opgezet. 

• Het loonkostenvoordeel (LKV ) verving de 
premiekorting voor arbeidsbeperkte en oudere 
werknemers. 

• Werkgevers werden via jeugd-LIV (lage 
inkomensvoordeel) gestimuleerd om meer 
jongeren aan te nemen. Hiermee ontvangen 
werkgevers een tegemoetkoming voor jongeren 
van 18 tot en met 21 jaar als compensatie van de 
verhoging van het minimumloon in 2017. Hierbij 
wordt het LIV berekend op basis van het sociale 
verzekeringsloon. 

• Zelfstandigen die werk verrichten op basis van een 
overeenkomst van opdracht (OVO) krijgen vanaf 
januari 2018 recht op het wettelijk minimumloon.

• Een werkgever moet te allen tijde over het 
minimumloon loon uitbetalen voor overwerk en 
vakantiebijslag toekennen over het overwerk. 
Afwijkingen zoals compensaties in tijd zijn in 2018 
nog mogelijk via een schriftelijke overeenkomst, 
maar vanaf 2019 kan dat alleen nog bij cao. 

• Het pensioenfonds voor de dranken zocht 
aansluiting bij de pensioenregeling van de 
detailhandel. De uitvoering is in handen gegeven 
aan Bpf-Detailhandel. 

HANDELSRELATIES IN DE 
VOEDSELTOELEVERINGSKETEN 

• Detailhandel Nederland heeft zich extra ingezet om 
de reikwijdte te beperken van de door de Europese 
Commissie gepubliceerde richtlijn over de aanpak 
van oneerlijke handelspraktijken in B2B relaties in 
de voedseldistributieketen. Er is gepleit dat het 
voorstel beperkt moest blijven tot de bescherming 
van die actoren die de Europese Commissie 
heeft geïdentificeerd als meest kwetsbaar in de 
voedseldistributieketen: de kleine boer en de kleine 
voedselproducent. 

• Detailhandel Nederland heeft weten te voorkomen 
dat dit wetsvoorstel ook tot bescherming zou 
moeten leiden van grote voedselproducerende 
multinationals. In samenwerking met de leden 
en EuroCommerce hebben we samen met de 
inzet van het Europees Parlement met succes 
weten te voorkomen dat het aantal verboden 
handelspraktijken significant uit werd uitgebreid en 
dat de regels op de gehele keten toepasbaar werden 
gemaakt.

• Met enkele van haar leden heeft Detailhandel 
Nederland deelgenomen aan een EuroCommerce 
bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg 
eind mei, om bovenstaande voorstellen te bespreken 
met betrokken Europarlementariërs.

DUURZAAMHEID  
 
Een passend beleid voor 
vermindering van vervuiling 
door plastic op zee. 
Daar heeft Detailhandel 
Nederland voor gepleit. Het 
verwerken van bepaalde 
verpakkingen is via een EPR 
systeem nu Europa-breed 
verplicht en moeten lidstaten inzameling bevorderen. 
Echter ze krijgen zelf de ruimte om dit verder in 
te vullen. Er zijn geen nieuwe afvaldoelstellingen 
bijgekomen. 

IN VOORBEREIDING OP DE EUROPESE 
VERKIEZINGEN 
 
Detailhandel Nederland heeft actief meegewerkt 
aan de totstandkoming van het Verkiezingsmanifest 
van EuroCommerce waarin de strategische 
beleidsprioriteiten stevig verankerd is.

OVERIG 
 
Detailhandel Nederland is met MKB onderneemster 
Anke Pollman van Pollman Servies uit Arnhem langs 
geweest bij Europarlementariërs Esther de Lange (CDA) 
en Caroline Nagtegaal (VVD). Tevens werd haar een 
podium gegeven tijdens de jubileumbijeenkomst van 
EuroCommerce: “25 jaar EuroCommerce: Celebrating 
Retail & Wholesale”. Hier sprak Anke Pollman samen 
met Eurocommissaris voor de interne markt Elżbieta 
Bieńkowska, en Jyrki Katainen, Eurocommissaris voor 
industrie en ondernemers, over de uitdagingen en 
kansen voor winkeliers op de Europese interne markt. 

https://retailland.nl/app/uploads/2018/05/Voorbereid-op-de-toekomst_ET0217617NLN.nl_.pdf
https://www.eurocommerce.eu/media/163606/EuroCommerce_Manifesto_Main.pdf
https://twitter.com/detailhandel/status/1068099418732331008
https://twitter.com/detailhandel/status/1068104798728269824
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OVERZICHT ACTIVITEITEN

• In april werden de ideeën van het kabinet voor nieuwe balans op de arbeidsmarkt voor het eerst bekend via de 
internetconsultatie. Het eerste wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans kende maar liefst een 109 pagina’s tellende 
Memorie van Toelichting. Hoewel Detailhandel Nederland ook een goede balans op de arbeidsmarkt voorstaat, 
leidden veel maatregelen uit het voorstel slechts tot hogere loonkosten zonder dat het meer vaste banen 
oplevert. Dit standpunt is met de campagne “Zo werkt het niet!”, een initiatief met zes andere sectoren, flink 
kracht bijgezet. (Lees hieronder meer.)

• De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) werd aangenomen. Daarmee werden verlofregelingen uitgebreid, 
zoals het geboorteverlof voor partners. Ook het adoptieverlof en verlof voor meerlingen werden verruimd. 
Detailhandel Nederland pleitte voor meer samenhang in de verlofsoorten. Aan de politiek is aandacht gevraagd 
voor samenloop met andere regelgeving en de uitvoerbaarheid ervan.

• Een wetsvoorstel werd gelanceerd om gelijke beloning tussen vrouwen en mannen af te dwingen. Via 
omgekeerde bewijslast door middel van certificering zouden werkgevers moeten aantonen dat vrouwen en 
mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde, Gelukkig liet de staatssecretaris van SZW vlak voor 
de zomer weten dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in een breder perspectief onderzocht en besproken 
moet worden. Een wet om aan te tonen dat een wet wordt nageleefd heeft weinig toegevoegde waarde, was de 
reactie van Detailhandel Nederland. Dit ongeacht het uitgangspunt dat onderscheid naar geslacht, geloof, ras, 
politieke overtuiging of seksuele geaardheid etc. zeer onwenselijk is. 

• Met succes werd gelobbyd voor behoud van de subsidieregeling praktijkleren. (Lees hieronder meer.)
• Er vond stevige verankering van pensioenen plaats in Pensioenplatform Detailhandel (PPD). 

Pensioenen
Het Pensioenplatform Detailhandel (PPD) vormt het 
platform waarin sociale partners van alle branches 
in de non-food detailhandel overleg voeren over 
de pensioenregeling in de sector. Het is een orgaan 
waarin nieuwe afspraken worden gemaakt over de 
pensioenregeling, zowel aan de premiekant als de 
kostenverdeling tussen werkgever en werknemer. 
Detailhandel Nederland is de benoemende organisatie 
en vervult tevens de rol van sociale partners namens 
werkgevers.

In een Bedrijfstak 
Uitvoeringsovereenkomst 
(BUO) zijn afspraken 
vastgelegd tussen het 
pensioenfonds en sociale 
partners over onder 
meer de wijze waarop 
de pensioenregeling 
wijzigingen kan ondergaan. 
De nieuwe structuur 
stelt de branches beter in staat te voldoen aan het 
representativiteitscriterium voor een verplicht gesteld 
pensioenfonds.
In 2018 trad opnieuw een bedrijfstakpensioenfonds 
toe tot PF Detailhandel. Het pensioenfonds voor de 
dranken heeft de uitvoering van de pensioenregeling 
overgedragen aan PF Detailhandel. De lagere 
uitvoeringskosten, de stevigere governance van het 
fonds en het kunnen profiteren van schaalvoordelen, 
zijn van doorslaggevende betekenis geweest. 

Om het PPD vanuit werkgevers meer slagkracht te 
geven wordt intensief overleg gevoerd worden met 
andere pensioenfondsen die actief zijn binnen de 
handel. Hierdoor kan een stevige vuist gemaakt worden 
binnen de PensioenFederatie en binnen de koepel in de 
Commissie Pensioenen van VNO/NCW & MKB Nederland. 
Voor veel fondsen liggen dezelfde vraagstukken op tafel 
en wil men niet steeds het wiel opnieuw uitvinden. 
Daarnaast helpt het om richting uitvoerder een vuist 
te kunnen maken om kosten voor de uitvoering van 
pensioenen verder te verlagen.

Het Kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd 
dat de doorsneepremie komt te vervallen. Als 
gevolg hiervan moeten nieuwe afspraken gemaakt 
worden tussen sociale partners over een nieuwe 
pensioenregeling. Detailhandel Nederland zal regie 
voeren over de gesprekken over zo’n regeling.
De wijzigingen hebben grote impact op de kosten 
rond pensioen en zullen op een zorgvuldige manier uit 
onderhandeld moeten worden.

WKR-Werkkostenregeling
In 2018 werd de 
Werkkostenregeling die sinds 
2015 van kracht is, geëvalueerd. 
Een van de conclusies dat 
de WKR voordeliger is dan 
het oude systeem, wordt 
door onze achterban niet 
gedeeld. Werkgevers hebben 
voor de invoering van de 
WKR veelal veranderingen 
in hun vergoedingen 

en verstrekkingen doorgevoerd, die merendeels 
versoberingen inhielden. De ruimte van 1,2% werd 
en wordt door de overgrote meerderheid als krap 
ervaren. Nadat aanvankelijk slechts enkele budget 
neutrale wijzigingen zouden worden doorgevoerd, zal 
de verruiming worden gerealiseerd door een budget 
dat wordt vrijgemaakt om lagere lasten voor het mkb-
bedrijf te kunnen realiseren.

De beoogde administratieve lastenverlichting is door 
een overgrote meerderheid niet als zodanig ervaren. 
Desalniettemin pleitte Detailhandel Nederland vooral 
voor rust op dit dossier.

Ondanks de vele kritieken in de internetconsultatieronde en zelfs van de Raad van State, werd het voorstel eind 
2018 aangenomen in de Tweede Kamer. Een lichtpuntje was dat er mogelijk een uitzondering wordt gemaakt 
voor jongeren onder de 21 jaar die minder dan 12 uur per week werkzaam zijn. Het is aan de Eerste Kamer om 
te onderzoeken of het wetsvoorstel daadwerkelijk de balans op de arbeidsmarkt gaat herstellen. Detailhandel 
Nederland heeft daar vooralsnog geen vertrouwen in.

Detailhandel Nederland heeft op dit dossier goed samengewerkt met VNO-NCW & MKB-Nederland.

TOELICHTING OP ENKELE RESULTATEN IN 2018

Praktijkleren
Detailhandel Nederland heeft zich in 2018 hard gemaakt om de subsidieregeling praktijkleren te handhaven. De 
regeling heeft tot doel werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het 
betreft een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding. Via het praktijkleren 
kunnen leerlingen, studenten of werknemers die een (beroeps)opleiding volgen en zich zo beter voorbereiden op 
de arbeidsmarkt. Omgekeerd kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. 
De korting van 19,5 miljoen op de subsidieregeling Praktijkleren is gelukkig teruggedraaid. Ook blijft de 
subsidieregeling tot 2023 bestaan om daarmee leerbedrijven zekerheid te geven. Onduidelijk is nog wel wat de 
hoogte van de subsidieregeling in de toekomst zal zijn.

Actieve Lobby Wet Arbeidsmarkt in Balans
Veruit de meeste aandacht is dit jaar gegaan naar de effecten die het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
met zich mee gaat brengen. Naast een aantal pluspunten, zoals uitbreiding van het aantal opvolgende contracten 
en cumulatiegrond voor ontslag dreigen er ook verslechteringen te komen. Zo zal de transitievergoeding ook bij 
hele korte contracten vanaf dag 1 toegekend moeten worden en wordt tijdelijk werk flink duurder gemaakt. Met de 
lancering van het complete wetsvoorstel inclusief 109 pagina’s Memorie van Toelichting kregen werkgevers wel iets 
voor hun kiezen. Dit was voor Detailhandel Nederland het signaal dat er opgeschaald moest worden. Tezamen met 
een aantal andere sectoren is begin december, vlak voor de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer, de 
campagne ‘Zo werkt het niet!’ van start gegaan. Door ondernemers te laten vertellen welke impact het voorstel voor 
hun onderneming heeft, is geprobeerd de politiek te beïnvloeden.
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VESTIGINGSZAKEN
De detailhandel speelt een belangrijke rol in de dorpen en steden van Nederland. De economie zit weer stevig in de 
lift, consumenten weten de winkelstraat weer steeds beter te vinden. De opkomst van online winkelen en de verdere 
internationalisering hebben wel blijvende effecten op de winkelstraat. Door deze ontwikkelingen wordt een nieuwe 
balans gevonden tussen vast en online en loopt het aantal winkelmeters terug. Detailhandel Nederland roept lokale 
bestuurders op om in te spelen op deze nieuwe realiteit en werkt binnen de Retailagenda samen met stakeholders 
op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Naast aandacht voor leegstand en winkelvastgoed is duurzaamheid een 
steeds belangrijker onderwerp op de agenda van de stuurgroep waar ook in de komende jaren in zal worden 
geïnvesteerd door de stuurgroep.  

SERVICEKOSTEN - EFFICIËNTER EN TRANSPARANTER 
 
Het onderwerp Servicekosten werd door Detailhandel Nederland onder de aandacht gebracht. Servicekosten 
kunnen efficiënter en transparanter. Dit kan alleen worden bereikt in nauwe samenwerking met verhuurders. Het is 
onder meer van belang om afspraken te maken over standaarden voor het doorberekenen van kosten aan winkeliers 
en de rapportage hierover. De afgelopen jaren heeft Detailhandel Nederland zich ingezet om verbeteringen tot 
stand te brengen.

GOED FUNCTIONERENDE WINKELVASTGOEDMARKT 
 
Er werd een onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om meer 
helderheid te krijgen over het goed functioneren van de huurmarkt. De locatie van een winkel is van grote invloed 
op het succes van winkeliers. De winkelier committeert zich aan een locatie door een flinke investering te doen 
in een casco winkelpand. De rechten van winkeliers als huurder worden daarom terecht goed beschermd in het 
Burgerlijk Wetboek. 

OMGEVINGSWET
 
Er werd veel gesproken over de zogenaamde lagere regelgeving die voortkomt uit de Omgevingswet. Samen met 
partners van VNO/NCW & MKB Nederland werd hierop door Detailhandel Nederland gereageerd met als doel om de 
wetgeving eenduidig te laten zijn. Door deze wet worden verschillende wetten op het gebied van de leefomgeving 
samengevoegd. Deze wetswijziging heeft grote gevolgen voor winkeliers. Daarom is Detailhandel Nederland nauw 
betrokken bij het wetgevingsproces. 

TOEGANKELIJKHEID
 
Detailhandel Nederland heeft reeds verschillende 
initiatieven genomen om de winkel voor iedereen 
toegankelijk te laten zijn. Waren maatregelen in 
eerste instantie met name gerichte op de vaste 
winkel, inmiddels wordt ook voor webwinkels het 
nodige gedaan. De ratificatie van het VN-verdrag 
voor personen met een beperking in 2016 heeft 
daarbij een belangrijke rol gespeeld. In 2018 
presenteerde Detailhandel Nederland haar sectorplan 
toegankelijkheid. Deze plannen werden in de loop 
van 2018 verder uitgewerkt. Ook de komende jaren zal 
Detailhandel Nederland nieuwe stappen zetten om 
toegankelijkheid van winkels verder te verbeteren

DUURZAAMHEID

• Detailhandel Nederland was betrokken bij het 
Klimaatakkoord door zitting te nemen aan de tafel 
waar werd gesproken over de gebouwde omgeving. 
Op dat vlak zijn forse ambities beschreven om 
duurzaamheid te bevorderen. Detailhandel 
Nederland levert een bijdrage aan deze ambities. 
Belangrijk daarbij is dat er meer begrip ontstaat 
voor de realiteit van de winkelvloer.

• Winkeliers worden steeds actiever op het 
onderwerp duurzaamheid. Nieuwe initiatieven 
werden genomen om energie te besparen en 
winkels in de toekomst duurzamer te laten zijn. 
In 2018 werd de ‘Lijst erkende maatregelen 
voor de detailhandel’ geëvalueerd. Detailhandel 
Nederland heeft hierover nauw overleg gehad met 
de betrokken ambtenaren en heeft waar mogelijk 
gereageerd op de consultaties over de Lijst. Voor 
het melden van maatregelen wordt een loket 
ingericht bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). Detailhandel Nederland zal 
hierbij een rol spelen in de communicatie naar de 
achterban.

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

Bereikbaarheid is van wezenlijk belang voor de 
detailhandel. Te veel gemeenten onderschatten 
bijvoorbeeld het belang van (gratis) parkeren. 
In samenwerking met de secretarissen Lokale 
Belangenbehartiging werd dit onderwerp weer 
prominent onder de aandacht gebracht bij gemeenten 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dit leidde tot 
veel aandacht in de landelijke media. 

Hierbij speelde de hoogte van parkeertarieven een 
voorname rol. Met behulp van een verkiezingsbrochure 
werd het belang van parkeren en lokale lasten voor 
het voetlicht gebracht bij lokale politici. Om dit belang 
te onderstrepen werd ingesproken in gemeenteraden 
en werden parkeerschijven uitgedeeld. Belangrijkste 
boodschap hierbij was het bereikbaar houden van de 
binnenstad en het gebruik van creatieve maatregelen 
om dit te bereiken, zoals het hebben van een P+R 
faciliteit net buiten de stad.

PARKEREN
AUTO, FIETS, OPENBAAR VERVOER 

BEREIKBAARHEID
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VESTIGING WINKELS
 
Het Europese Hof heeft bepaald dat detailhandel onder 
de Europese Dienstenrichtlijn valt. Gevolg van deze 
uitspraak is dat zogenaamde brancheringsregels, de 
regels waarmee gemeenten bepalen welke vorm van 
detailhandel zich waar mag vestigen, beter moeten 
worden onderbouwd door gemeenten. Dit gebeurde 
naar aanleiding van een voorval in Appingedam, 
waarbij de gemeente een vestiging van een winkel 
weigerde. Detailhandel Nederland is betrokken 
bij de verdere uitwerking van de gevolgen van de 
uitspraak. Als gevolg hiervan mag van gemeenten meer 
duidelijkheid en eenduidigheid worden gevraagd in de 
onderbouwing van keuzes van locaties voor winkels. In 
de loop van 2019 wordt de uitspraak van Raad van State 
verwacht over Appingedam. Deze zal een belangrijke 
onderbouwing leveren voor de communicatie over 
dienstenrichtlijn richting gemeenten die in 2019 verder 
wordt uitgewerkt.  Detailhandel Nederland zet zich er 
voor in om deze zo helder mogelijk te formuleren.

WINKELTIJDENWET
 
Er ontstond discussie over de 
openingstijden van winkels 
in de wijk Paddepoel in 
de stad Groningen. Hierbij 
protesteerden winkeliers 
tegen het feit dat zij werden 
verplicht om hun winkel op 
zondag open te stellen, terwijl 
ze hier niet zelf mee hadden 
ingestemd. In een klein aantal 
gevallen blijkt dat winkeliers 
op basis van een collectieve 

afspraak konden worden verplicht hun winkel open 
te stellen. Detailhandel Nederland mengde zich in de 
discussie door aan te geven dat het van mening is dat 
winkeliers uiteindelijk zelf bepalen wanneer zij hun 
winkel openstellen en zelf moeten kunnen kiezen voor 
gezamenlijke openstelling. 

Later in het jaar kwam staatssecretaris Mona Keijzer van 
Economische Zaken en Klimaat met een wetswijziging 
die winkeliers die vrijheid geeft. Detailhandel Nederland 
is blij met het initiatief van de staatssecretaris en 
ondersteunt het wetsvoorstel van harte. 

WINKELCRIMINALITEIT
Ook in het afgelopen jaar werden winkeliers regelmatig geconfronteerd met criminaliteit op de werkvloer: brute 
overvallen, mobiele bendes, diefstallen en meer. Daarom is Winkelcriminaliteit een belangrijk thema voor Detailhandel 
Nederland. Samen met het Openbaar Ministerie, de landelijke politie en andere belangrijke stakeholders wordt 
gewerkt aan een veiligere werkomgeving voor de winkelier en het personeel. 

AANPAK MOBIEL BANDITISME 

• De Taskforce Mobiel Banditisme werd opgericht. 
Hiermee is een belangrijke stap gezet richting een 
landelijke aanpak van dit probleem, al langere tijd een 
wens van Detailhandel Nederland (lees hieronder meer).

• Als onderdeel binnen de Taskforce Mobiel Banditisme 
werd de Stichting GIO opgericht. Detailhandel 
Nederland, het Openbaar Ministerie en de nationale 
politie werken hierin samen om zo beelden te kunnen 
delen en te anticiperen en reageren op eventuele 
activiteiten van mobiele bendes.

• Om de oprichting van de taskforce te markeren 
en om de samenwerking met de Stichting GIO de 
onderstrepen bracht minister van Justitie & Veiligheid 
een bezoek aan de MediaMarkt in Den Haag. Daar 
ondertekenden de partners Openbaar Ministerie, politie 
en Detailhandel Nederland het convenant GIO. Ter 
afsluiting van het bezoek plakte de minister de GIO-
sticker op de pui van de MediaMarkt ten teken van 
deelname aan het initiatief.

OVERVALLEN EN PLOFKRAKEN 
 
Detailhandel Nederland is blij met de resultaten die 
gezamenlijk met politie en Openbaar Ministerie zijn 
behaald in 2018 bij de aanpak van overvallen. Het aantal 
winkelovervallen is in zeven jaar gedaald van ongeveer 
3 per dag naar minder dan één per dag. De resultaten 
laten zien dat deze aanpak moet worden voortgezet. 
Helaas was er aan het eind van 2018 een kentering 
waarneembaar: in de laatste drie maanden van het jaar 
steeg het aantal winkelovervallen weer sterk. Detailhandel 
Nederland trok daarop aan de bel en riep de partners op 
scherpte te behouden in de aanpak van overvallen.
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AANPAK INTERNE FRAUDE & FRAUDE AANPAK 
DETAILHANDEL (FAD) 

• In november vond de traditionele deelnemersbijeenkomst 
plaats van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel. Dit 
gebeurde op een bijzondere locatie, de voormalige ambassade 
van de Verenigde Staten aan het Lange Voorhout in Den 
Haag. Ook hierbij was staatssecretaris Mona Keijzer aanwezig. 
Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de problematiek 
rond privacy. De staatsecretaris benadrukte het belang 
van het onderwerp en gaf aan dat brancheorganisaties als 
Detailhandel Nederland een belangrijke rol kunnen spelen bij 
goede interpretatie van nieuwe wetgeving als de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

• Het jaarverslag 2017 van de stichting Fraude Aanpak 
Detailhandel werd overhandigd aan staatssecretaris Mona 
Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Zij nam het 
jaarverslag in ontvangst uit handen van voorzitter Joop 
Atsma. Ook voorzitter van Detailhandel Nederland, Guido 
van Woerkom was bij het moment aanwezig. Bij dit moment 
benadrukte de staatssecretaris het belang van het werk van 
de stichting FAD en de successen die in de loop der jaren zijn 
behaald. 

AANPAK WINKELDIEFSTAL

• Er werd opnieuw extra aandacht gevraagd voor de administratieve romplomp rond het doen van aangifte. De 
huidige werkwijze is Detailhandel Nederland al jaren een doorn in het oog. De aangifte na winkeldiefstal kan 
veel eenvoudiger en mogelijkheden om de winkelier beter te informeren moeten worden benut. In 2018 vond 
veelvuldig overleg met politie plaats over dit onderwerp. Dit heeft ertoe geleid dat de digitalisering van het 
aangifteproces tot prioriteit bij politie is benoemd. In overleg met winkeliers wordt gewerkt aan een nieuw proces 
dat voor zowel winkeliers als politie vereenvoudigingen en besparing van kostbare tijd met zich meebrengt. De 
resultaten hiervan kunnen waarschijnlijk in 2019 worden gepresenteerd.

• Afgelopen jaar was ‘Afrekenen met Winkeldieven’ opnieuw een belangrijk middel in de aanpak van winkeldiefstal. 
Via deze stichting die is ondergebracht bij Detailhandel Nederland hebben winkeliers de mogelijkheid om  
€ 181,- in rekening te brengen bij de winkeldief voor de overlast die zij ervaren op de winkelvloer. In 2018 was er 
regelmatig overleg met politie over een betere samenwerking met Detailhandel Nederland op dit vlak, waarbij 
ook herhaaldelijk aandacht werd gevraagd voor de verbetering van het aangifteproces. 

CYBERCRIMINALITEIT
 
Cybercriminaliteit krijgt steeds meer aandacht en staat het daarom steeds hoger op de agenda van Detailhandel 
Nederland. Om het belang van dit thema te onderstrepen en om van de leden te horen wat de belangrijkste 
onderwerpen zijn die op het gebied van cybercriminaliteit spelen, organiseerde Detailhandel Nederland een 
cyberevent. Tijdens de bijeenkomst gingen winkeliers met elkaar in gesprek over de laatste ontwikkelingen op 
gebied van cybercriminaliteit en de gevolgen die dit heeft voor de dagelijkse praktijk in de winkel. Belangrijkste 
doelstellingen waren het starten van een gesprek over on- en offline veiligheid en het in kaart brengen van de 
problematiek op het gebied van cybercriminaliteit voor de detailhandel.

DE WEEK VAN DE VEILIGHEID 2018

• De Week van de Veiligheid vond traditioneel plaats in de tweede week van oktober. Ook dit jaar werd er weer 
volop aandacht gevraagd voor veiligheid op de winkelvloer en voor ondernemers. In samenwerking met 
partners als het ministerie van J&V, het CCV Koninklijke Horeca Nederland en Transport & Logistiek Nederland 
werden vele initiatieven genomen. Zo vond er een ondernemersontbijt plaats in Den Haag in aanwezigheid 
van minister van Justitie & Veiligheid Ferdinand Grapperhaus. Hier werden de zogenaamde Wel Zo Veilig 
Awards uitgereikt. In de categorie detailhandel werd de prijs toegekend aan Jumbo-ondernemer Edwin ten 
Brinke. 

• Daarnaast bracht Detailhandel Nederland in de Week van de Veiligheid de resultaten van een onderzoek naar 
cybercriminaliteit onder winkeliers naar buiten. Hieruit bleek dat de schade als gevolg van een cyberaanval 
gemiddeld ongeveer € 53.000 bedragen. Daarnaast blijken veel winkeliers nog onvoldoende voorbereid op 
de gevolgen van cybercriminaliteit. De resultaten uit het onderzoek zijn voor Detailhandel Nederland een 
aansporing om cybercriminaliteit op de agenda te houden.

http://www.afrekenenmetwinkeldieven.nl/
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