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KRACHTIGE SECTOR
De retail sector speelt een vitale rol in het belang van 
de Europese economie en is goed voor 10% van het 
BNP in Europa en 29 miljoen banen. Consumenten 
kunnen dagelijks kiezen uit een breed en betaalbaar 
aanbod van producten en diensten, zowel in 
fysieke winkels als online. In Nederland wordt dat 
mogelijk gemaakt door 100.000 unieke winkeliers 
met handelsgeest, innovatiekracht en vakmanschap. 
Ruim 780.000 medewerkers werkend in de retail 
doen hier veelal hun eerste werkervaring op. In de 
winkel is het elke dag een verkiezingsdag. Winkeliers 
moeten elke dag opnieuw hun klanten overtuigen 
dat hun aanbod en voorwaarden de beste keuze zijn. 
De concurrentie is groot. 

De keuze aan producten moet gevarieerd blijven, 
ook voor de vele consumenten in Nederland met 
een kleine portemonnee. Winkeliers spelen hierop 
in door het opnemen in het assortiment van eigen 
merken. Eigen merken scoren zeer sterk op prijs-
kwaliteitsverhouding. Producten van eigen merken 
in combinatie met merkproducten zorgen voor een 
uitgebreid assortiment in verschillende prijsklassen. 
Hierdoor kunnen consumenten uit een breed 
aanbod van producten kiezen.

EEN SECTOR IN TRANSITIE: DIGITALISERING 
EN VERDUURZAMING 
De detailhandel verandert ingrijpend. Naast het 
aloude aankoopkanaal van de winkel op de hoek 
of in het winkelcentrum is de afgelopen jaren 
een rijk aanbod aan webwinkels en omnichannel 
retailers ontstaan. Deels gaat het om nieuwe 
aanbieders, maar ook de “traditionele” detailhandel 
transformeert naar een omnichannel bedrijfsvoering. 
Deze veranderingen zijn ingegeven door de 
veranderende consument die 24/7 is aangesloten 
op het internet. Tel dit consumentengedrag op bij 
de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens, 
gedeeld kostwinnerschap, ontgroening, vergrijzing 
en krimp van de bevolking in (delen van) het 
land. De digitalisering van de detailhandel 
betekent dat Nederlandse winkeliers niet 
alleen concurreren met ondernemingen uit de 
winkelstraat of het naburige dorp of stad, maar 
met online ondernemingen uit de hele wereld. 
De Nederlandse winkeliers hebben door de 
jaren heen flink geïnvesteerd in uitbreiding naar 
andere EU- lidstaten en zijn ook online goed 
vertegenwoordigd. Het is nu zaak dat het gelijke 
speelveld op Europees niveau wordt gewaarborgd. 
Iedereen die aan Europese consumenten 
producten verkoopt, ongeacht het verkoopkanaal 
of het land van herkomst, moet voldoen aan 
dezelfde eisen.

Daarnaast heeft de detailhandel zich vol gestort op 
verduurzaming van de sector. Winkeliers zijn zeer 
actief in het verkleinen van ecologische voetafdruk, 
met veel succes. Denk aan duurzame inkoop, beter 
informeren van de consument en verminderen 
van verpakkings- en voedselafval. We zijn ervan 
overtuigd dat een circulaire economie alleen kan 
worden bereikt door gezamenlijke en gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle partijen in de keten, 
van producent tot winkelier en consument.

WINKELGEBIEDEN VORMEN HET KLOPPEND 
HART VAN DE BUURT
Zeker in kleinere gemeenten fungeren de lokale 
winkels als een sociaal ontmoetingscentrum, waar 
naast de boodschappen, klanten ook medicijnen 
kunnen kopen, postpakketten afhalen of laten 
bezorgen of geld kunnen pinnen. En dat niet alleen, 
winkeliers zijn veelal ook de sponsors van de lokale 
(sport)-verenigingen en dragen daarmee bij aan 
de sociale cohesie van gemeenten in Nederland. 
De detailhandel speelt in op veranderingen in 
de demografie in Nederland, zoals de vergrijzing. 
Winkelen is ook een belangrijke vrije tijds besteding 
waar beleving steeds meer centraal staat. 

WAT MOET ER GEBEUREN?
De grote veranderingen in de detailhandel 
brengen met zich mee dat besluiten die in de 
komende termijn op Europees niveau worden 
genomen, belangrijker zijn dan ooit voor 
de concurrentiepositie van de omnichannel 
detailhandel in Nederland en de winkelstructuur in 
Nederlandse dorpen en steden. De Interne Markt 
is de belangrijkste motor voor groei voor banen, 
welvaart, en behoud van de Europese waarden. 
Een goede vertegenwoordiging in de Interne Markt 
Commissie van het Europees Parlement is belangrijk 
voor de Nederlandse consument en de retailsector. 
In een steeds politieker opererende Europese 
Commissie is het van belang dat stakeholders, 
zoals het bedrijfsleven gehoord worden en de 
principes van Betere Regelgeving stevig zijn 
verankerd in alle fases van het wetgevingsproces.

Detailhandel Nederland draagt in deze brochure 
een aantal punten aan die voor een vitale 
winkelstructuur in Nederland in het algemeen, 
het winkelend publiek en de winkeliers in het 
bijzonder van belang zijn. Het draagt bij aan het 
behoud van een dynamische sector, consumenten-
tevredenheid, werkgelegenheid, economische 
dynamiek, toenemende innovatie, leefbaarheid, 
veiligheid en sociale cohesie. 

17 MILJOEN
consumenten
KUNNEN
24/7 ONLINE 
SHOPPEN

In de Nederlandse 
detailhandel werken

IN

800.000
MENSEN

100.000
WINKELS
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1. BLIJF WERKEN AAN DE INTERNE MARKT 

We zien dagelijks in onze winkelstraten en winkels dat er een breed aanbod van producten vanuit heel 
Europa aangeboden wordt aan de consument. Dankzij de Europese interne markt kunnen winkeliers een 
brede variëteit aan kwalitatief hoogwaardige producten tegen gunstige voorwaarden aan de consument 
aanbieden. Ook winkeliers die een lokale consumentendoelgroep bedienen, hebben vaak zeer internationale 
toeleveringsketens. 

Bestrijd protectionisme, versterk handhaving, pak handelsbarrières aan
Het is nu zaak om de verworvenheden op de interne markt te beschermen tegen groeiend protectionisme 
van lidstaten en gebrek aan naleving van de afgesproken spelregels. Daarom bepleiten we de volgende 
maatregelen:

• Opruimen van bestaande handelsbarrières 
op de interne markt: De afgelopen 5 jaar is er 
ingezet op een ontmoedigingsbeleid richting 
lidstaten om nationale regels op te leggen 
die de interne markt verstoren. Verbeterde 
procedures voor wederzijdse erkenning, de 
nieuwe regels rondom handhaving en naleving, 
de notificatieprocedure van de dienstenrichtlijn, 
zijn instrumenten die we moeten inzetten in 
het voorkomen van nieuwe handelsbarrières. 
Tegelijkertijd echter moet er een opruimactie 
ingezet worden van afwijkende nationale 
regels waar winkeliers die producten of diensten 
over de grens verkopen aan moeten voldoen. 

• De Europese Commissie moet strenger 
optreden tegen lidstaten die zich niet aan 
de afspraken houden. Bescherm de Interne 
Markt tegen toenemend protectionisme. 
Handhaving van de gemaakte afspraken is een 
absolute must. We geloven dat een onafhankelijk 
handhavingsorgaan binnen of gelieerd aan 
de Europese Commissie, die onderzoeken kan 
doen naar schendingen van Europees recht en 
adviezen geeft over te ondernemen actie en kan 
helpen om de rechtszekerheid van de bedrijven 
te vergroten. 

• Maak een einde aan territoriale 
leveringsbeperkingen door merkfabrikanten. 
Deze interne markt barrières opgelegd door 
fabrikanten, verhinderen winkeliers om 
identieke goederen over de grens in te kopen 
via een centrale locatie en ze vervolgens onder 
verschillende lidstaten te verdelen. 

• Maximale harmonisatie van 
consumentenbescherming is nodig om met 
vertrouwen grensoverschrijdend te winkelen, 
wetende wat de rechten zijn als consument, 
ongeacht het land waarin iemand winkelt.

• Durf te harmoniseren en keuzes te maken: als 
er wordt gekozen voor een gemeenschappelijk 
Europees systeem voor front-of pack-labelling, 
kies dan voor Nutri-score. Dit systeem wordt 
door de consumenten het beste begrepen en 
gewaardeerd en een gelijk Europees systeem 
voorkomt dat verpakkingen moeten worden 
aangepast per Europese lidstaat.

Blijf werken aan de Interne Markt 
• Bestrijd protectionisme
• Versterk handhaving
• Pak bestaande handelsbarrières aan

Help de consument en de winkelier in het 
maken van duurzame keuzes
• Investeer in samenwerking, uitwisseling 

van goede praktijken en informatie
• Laat verduurzaming niet leiden tot frag-

mentatie van de interne markt en  
onnodige regeldruk

Verbeter onze concurrentiekracht 
• Verlaag regeldruk
• Geef winkeliers een eerlijke kans om te 

concurreren op een gelijk speelveld
• Investeer in technologie en digitale 

vaardigheden

Geef de detailhandel een stem in Brussel
• Zet een Retail Intergroup op in het 

Europees Parlement
• Investeer in opbouwen expertise over 

de detailhandel binnen de Europese 
Commissie
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2. VERBETER ONZE CONCURRENTIEKRACHT 

De detailhandel is een zeer concurrerende sector. Elke stijging van de kosten heeft al snel een grote impact op 
het bedrijfsmodel, zeker in het geval van MKB-winkeliers. Elke verhoging van de regeldruk brengt kosten voor 
naleving met zich mee. Omdat de detailhandel direct contact heeft met de consument, wordt er vaak verwacht 
dat de sector de rol overneemt van publieke actoren of producenten in het uitvoeren en toezicht houden op een 
brede waaier aan regels.

Verlaag de regeldruk
Het in 2018 gepubliceerde “A European Retail sector fit for the 21st century” van de Europese Commissie 
bevestigt de noodzaak tot het verlagen van de administratieve regeldruk op de detailhandel vanuit het lokale 
en nationale niveau. Dit is nodig om de concurrentiekracht van de sector te verzekeren. Wij voegen regeldruk 
vanuit het Europese niveau aan dit lijstje toe. Het streven naar betere regelgeving is nog steeds niet behaald. 
Ook hier merken ondernemers dat als de politieke druk maar hoog genoeg is, alle ingebouwde garanties tegen 
arbitraire wetgeving overboord gaan. Het meest schrijnende voorbeeld hiervan is de wetgeving inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de voedsel distributieketen.

De Europese instituties moeten constant blijven voldoen aan hun afspraken zoals vastgelegd in het inter-institutio-
neel akkoord inzake betere regelgeving. Ondanks de verbeteringen die er zeker hebben plaatsgevonden, zien we nog 
steeds dat er wetgeving wordt voorgesteld die niet altijd is gestoeld op een solide feitelijke argumentatie. 
• Graag zouden we zien dat er Impact Assessments worden gemaakt op alle wetswijzigingen die vanuit het Euro-

pees Parlement worden voorgesteld en een enorme impact hebben op bedrijven en consumenten. 
• Creëer meer transparantie en ruimte voor stakeholderparticipatie in de triloog, de laatste fase van het wetgevings-

proces. Ook hier is het introduceren van een Impact Assessment vóór het definitief vastleggen van een akkoord 
noodzakelijk voor het garanderen van de kwaliteit van wetgeving. 

• Consumentenvertrouwen wordt niet vergroot door het alsmaar meer opleggen van informatieverplichtingen op 
etiketten of websites. Behoed de consument voor een overkill aan informatie waarbij de echt relevante informa-
tie verloren gaat.

• Zorg ervoor dat er een mate van flexibiliteit blijft bestaan in de arbeidsmarkt. In een sector waar veel MKB-bedrij-
ven actief zijn, waar behoefte aan winkelpersoneel moet worden aangepast aan verkooppieken- en dalen, waar 
veel gebruik wordt gemaakt van scholieren en jongeren, is een bepaalde mate van flexibiliteit absoluut noodzake-
lijk. 

Geef winkeliers een eerlijke kans om te concurreren op een gelijk speelveld
Door e-commerce en het internet kunnen consumenten nu overal in de wereld online hun aankopen doen. Dit biedt 
geweldige kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. De Europese Commissie stelde in 2014 al vast dat de toena-
me van directe import door Europese consumenten uit derde landen, een directe link heeft met de toename van het 
aantal producten op de Europese markt die niet voldoen aan de Europese kwaliteitseisen. 

Als we groei in de Nederlandse detailhandel willen blijven bevorderen dan betekent dit dat het internationale speel-
veld voor winkeliers gelijker gemaakt moet worden. Dit betekent vooral een sterkere nadruk op uniforme handhaving 
voor alle consumentenproducten die via welk kanaal dan ook aan Nederlandse consumenten verkocht worden. De 
Europese Unie streeft naar een hoog niveau van bescherming voor consumenten en milieu. Deze standaarden zijn 
alleen hoog te houden als elke onderneming die actief is op de Europese markt aan dezelfde standaarden en ver-
plichtingen wordt gehouden.

De totstandkoming van de wetgeving oneerlijke handelspraktijken in de voedsel distributieketen voldeed 
niet aan de principes van Betere Regelgeving. Door deze wet wordt er door de overheid zwaar ingegrepen in 
commerciële relaties ondanks: 

een duidelijk gebrek 
aan economisch bewijs 
voor systematische pro-
blemen in de distribu-
tieketen;

een impact assessment 
dat grotendeels is 
gebaseerd op enquêtes 
vanuit de landbouwsec-
tor en duidelijk waar-
schuwt voor negatieve 
gevolgen voor consu-
mentenwelzijn indien 
de reikwijdte van de 
wetgeving te ver wordt 
opgerekt;

een goed functionerend 
vrijwillig systeem van 
zelfregulering op zowel 
Europees als nationaal. 
niveau.

• Verbeter de bewustwording: Consumenten moeten 
beter begrijpen wanneer ze risico lopen en welk risico 
ze lopen als ze non-conforme producten aanschaffen.

• Handhaving van Europese wetgeving is gefragmen-
teerd doordat het een nationale bevoegdheid is. 
Verbeter de samenwerking en de coördinatie tussen 
de verschillende nationale handhavingsautoriteiten, 
douane en de Europese Commissie.

• Betere samenwerking met de Chinese overheid. De 
Chinese toezichthouder, AQSIQ, speelt een belangrij-
ke rol in het voorkomen van de export van gevaarlijke 
en niet-conforme producten naar de EU.

• Schaf de vrijstelling van de invoerrechten (douanehef-
fingen) voor zendingen onder de 150 euro af (zendin-
gen met zgn. verwaarloosbare waarde)1.

• Zorg voor meer transparantie en betrouwbare data 
over het aandeel en impact van directe importen 
door consumenten. 
 
 
 
 

1 Handboek Douanevrijstellingen goederen met te verwaarlozen waarde

• Neem maatregelen om de verstorende werking van 
subsidiering van pakketbezorging te verminderen 
door aan te dringen op een aanpassing van het in-
ternationale systeem van bezorgkosten zoals vastge-
legd in de Universal Postal Union (een overeenkomt 
uit 1874 waardoor ontwikkelingslanden (waaronder 
China ) lagere kosten betalen voor het versturen van 
postpakketten.

• Ook op het gebied van duurzaamheid en afvalverwer-
king is het speelveld uit balans. Importeurs moeten 
immers meebetalen aan het afval (karton/plastic/ver-
pakkingen) dat ze op de markt brengen. Echter, in het 
geval van de verpakkingen die op de markt gebracht 
worden door partijen van buiten de EU, draaien de 
Nederlandse en Europese winkeliers dus voor de 
kosten op voor de inzameling en verwerking van het 
afval.
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Investeer in digitale vaardigheden en 
technologie en breng dit naar de ondernemers
• Intensiveer in Europese samenwerking op het 

gebied van cybercrime. Digitalisering brengt 
nieuwe vormen van winkelcriminaliteit met 
zich me zoals phishing of het versturen van 
valse facturen. Het delen van gegevens over 
rondtrekkende winkelbendes met winkeliers en 
politie zowel binnen Nederland als binnen de 
EU stuit soms op belemmeringen die 
veroorzaakt worden door de recent 
ingevoerde privacyregels (AVG). We 
vragen Europese beleidsmakers om 
duiding en waar nodig aanpassing van 
AVG-regels die adequate aanpak van 
winkelcriminaliteit in de weg staan.

• Zorg voor een veilig, efficiënt, 
betrouwbaar en betaalbaar 
betalingsverkeer. Nieuwe betaalmethoden 
en -middelen moeten veilig, betrouwbaar en 
efficiënt zijn in het belang van consument en 
winkelier. Het moet mogelijk worden dat een 
alternatief, pan-Europees betaalmiddel als 
tegenhanger van niet-Europese dominante 
marktspelers, een significante rol kan spelen in 
het  
 
 
 
 
 

Europese betalingsverkeer. Verder moet de 
Europese Commissie werken aan duidelijkheid 
rondom uniforme technische standaarden en 
authenticatie-eisen in het PSD spectrum; de 
betrouwbaarheid, robuustheid en veiligheid 
van het betalingsverkeer en de betaalbaarheid 
en toegankelijkheid van contant geld. De 
Europese Commissie moet ontwikkelingen in 
het betalingsverkeer nauwgezet volgen en 

ingrijpen als de gewonnen kostenreducties 
door bijvoorbeeld de Multilateral 
Interchange Fee (MIF)-regulering worden 
ondermijnd of omzeild via verhogingen 
van andere fees die worden doorbelast aan 
retailers. 

Het is belangrijk dat op Europees niveau 
de Europese innovatiekracht in het 

betalingsverkeer wordt bevorderd terwijl 
we tegelijkertijd kritisch moeten kijken naar 
de rol en impact van ‘exoten’ zoals Google(-
Pay), AliPay, Tencent en Facebook die eigen 
betaalsystemen op de markt brengen.

• Investeer in ondernemers en werknemers en 
zorg dat ze de beschikking hebben over de 
nodige kennis, training, data, vaardigheden en 
technologie die ze nodig hebben in een steeds 
veranderende gedigitaliseerde omgeving.

3. HELP DE CONSUMENT EN DE WINKELIER IN HET MAKEN VAN DUURZAME KEUZES

De consument is steeds beter geïnformeerd over en meer geïnteresseerd in het maken van duurzame keuzes 
bij het doen van hun dagelijkse boodschappen en minder frequente aankopen. De detailhandel voorziet in die 
behoefte. Duurzaamheid is een leidend principe geworden in de dagelijkse operaties van onze winkeliers. De 
gehele sector is actief bezig met het reduceren van voedselverspilling, energieverbruik, gebruik van (vooral 
onrecycleerbaar) plastic en zwerfaval. 

Laat verduurzaming niet leiden tot fragmentatie 
van de interne markt en onnodige regeldruk
De Europese Commissie wil een aanjagersrol spelen 
in het verduurzamen van de economie maar verliest 
daarbij soms uit het oog dat maatregelen ook pro-
portioneel en praktisch uitvoerbaar moeten blijven 
voor winkeliers. Denk bijvoorbeeld aan de repareer-
baarheid of inzameling en recycling van producten. 
Ook worden maatregelen genomen die vaak veel 
ruimte laten aan lidstaten, zoals op het gebied van 
afvalverwerking, verpakkingen et cetera. Dit creëert 
nieuwe, soms kostbare verplichtingen en administra-
tieve lasten en mogelijk nieuwe handelsbarrières op 
de interne markt, doordat deze nationale systemen 
geen rekening houden met grensoverschrijdend 
verkeer van producten en afval. De detailhandel pleit 
daarom dat:
• voor de uitvoering van Europese richtlijnen en 

producentenverantwoordelijkheid er door pro-
ducenten en importeurs melding wordt gedaan 
en bijdragen wordt betaald aan collectieve 

structuren die vaak verschillen van land tot land. 
Dit levert problemen op bij grensoverschrijdende 
handel. 

• De beste oplossing om administratieve romp-
slomp bij grensoverschrijdende handel te 
voorkomen is een bepaling dat als een product 
eenmaal op de (Europese) markt is gebracht, er 
niet nogmaals voor hoeft te worden betaald (of 
geregistreerd) in een ander land. Met andere 
woorden, als een accuboormachine wordt inge-
voerd in Nederland (bijv. vanuit het Verre Oos-
ten) en vervolgens wordt verkocht in België, dan 
moet de aangifte in Nederland volstaan (aangifte 
verpakkingen, batterijen en WEEE).

Investeer in samenwerking, uitwisseling van goede 
praktijken en informatie
• Zorg voor platforms en samenwerkingsverban-

den waarbinnen ondernemers best practices en 
ervaringen kunnen uitwisselen op het gebied 
van duurzaamheid en circulaire economie. Wees 
terughoudend in het opleggen van gedetailleer-
de wetgeving waarin enkele soorten afval, plastic 
of producten (plastic tasjes, wattenstaafjes) 
worden verboden zonder na te denken over de 
milieudruk van eventuele vervangende produc-
ten of materialen.

• De Nederlandse detailhandel is voorstander van 
verduurzaming van internationale waardeketens. 
Dit moet een sector gedreven en multistakehol-
der-karakter dragen. Het Convenant Duurzame 
Kleding en Textiel is hier een uniek en goed 
voorbeeld van.  
De Europese Commissie zou de ontwikkeling van 
nationale multistakeholder initiatieven moeten 
steunen, omdat zij de bouwstenen voor een  
Europese aanpak zijn. Bedrijven die in meerdere 
landen actief zijn, zijn terughoudend om zich aan 
te sluiten bij nationale initiatieven. Zij vragen een 
geharmoniseerde Europese aanpak aan koppe-
ling van nationale initiatieven, zoals het boven-

genoemde Nederlandse Convenant Duurzame 
Kleding en Textiel. Uit het oogpunt van een gelijk 
speelveld geven bedrijven de voorkeur aan een 
initiatief op Europees niveau.

• De Europese Commissie en de EU-lidstaten moe-
ten hun invloed aanwenden om overheden in 
productielanden te bewegen, arbeidsrechten en 
mensenrechten effectief in te voeren en controle 
na te leven. Dit kan onder meer via het Europese 
handelsbeleid en de voordelen die dit biedt aan 
landen in ontwikkeling.

• Zorg voor het promoten van goede praktijken 
en het garanderen van proportionaliteit in het 
opleggen van bepaalde verplichtingen of beper-
kingen op de bedrijfsvoering.

• Investeer in onderzoek naar alternatieven voor 
plastic die toch voldoen aan de hoge kwali-
teitseisen voor voedselveiligheid.
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4. GEEF DE DETAILHANDEL EEN STEM IN BRUSSEL

De detailhandel is een sector die opereert in een zeer concurrerende 
omgeving. Onze sector heeft geen beschikking over een legio aan 
vertegenwoordigers in Brussel om haar belangen te behartigen. Daarom 
heeft de detailhandel uw hulp hard nodig om hun stem in het Europese 
debat te kunnen laten horen.

Zet een Retail/services Intergroup op in het EP
Detailhandel Nederland vraagt het Europees Parlement om een Retail/services Intergroup op te zetten. 
Deze groep kan zich bezighouden met retail-gerelateerde onderwerpen on ontwikkelingen en als forum 
dienen waar verschillende stakeholders met in elkaar in gesprek kunnen over voor de detailhandel relevante 
beleidsontwikkelingen.

Investeer in opbouwen van expertise over de detailhandel binnen de Europese Commissie
Detailhandel Nederland vraagt de Europese Commissie om zich intensiever bezig te houden met de belangen 
van de detailhandel. Er moet een directoraat worden opgezet die kan bijdragen aan een beter begrijp bij 
beleidsmakers over het functioneren van onze sector die zo’n centrale rol speelt in de Europese economie. 
Tevens kunnen zij functioneren als een motor achter de creatie van concurrerende, en open markten. 

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. 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 euro.
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