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Meer flexibiliteit voor verkoop biologische producten
Detailhandel Nederland vraagt de Europese Commissie om de han-
del in biologische producten niet verder aan banden te leggen. 
Maar de Europese Commissie heeft recentelijk voorgesteld de wet-
geving rondom de productie en verkoop van bio-producten stren-
ger te maken. Door de voorgestelde herziening wordt het minder  
aantrekkelijk gemaakt om bio-producten te produceren en te verhan-
delen, waardoor bio-producten schaarser en dus duurder worden.  

De ontwerpverordening, die is voorgelegd aan de lidstaten en het 
Europees Parlement, bevat een aantal belangrijke punten waardoor 
de kosten van het verkopen van biologische producten aanzienlijk 
kunnen stijgen:
• De huidige mogelijkheid om bepaalde typen winkeliers vrij te  

stellen van controles heeft in de lidstaten tot uiteenlopende 
praktijken geleid en toezicht bemoeilijkt. Daarom streeft de 
Commissie ernaar deze mogelijkheid in te trekken: alle winkeliers 
die bio-producten verkopen zouden  gecontroleerd moeten 
worden. De Europese Commissie gaat hier echter voorbij aan het 
feit dat winkeliers al met officiële controles te maken hebben. 
Ook verkoopt een meerderheid van winkeliers bio-producten die 
reeds zijn verpakt, geëtiketteerd en gekeurd door controle-instan-
ties bij de producent. Het risico van niet naleven van de regels is 
daardoor verwaarloosbaar. Meer controles op hetzelfde is over-
bodig, en brengt onnodige kosten met zich mee. De mogelijkheid 
om bepaalde winkeliers vrij te stellen van officiële controles van 
bio-producten zou moeten blijven bestaan.

• De Europese Commissie wil de huidige regels uitbreiden door ook 
eisen aan milieuprestaties van de handelaren in bio-producten 
te stellen. Sommige winkeliers worden daardoor bij voorbaat 
uitgesloten van de mogelijkheid om bio-producten te verkopen. 
Bedrijven kunnen geneigd zijn om de distributie en verkoop van 
bio-producten te stoppen als de financiële en administratieve 
lasten te kostbaar worden. Detailhandel Nederland vindt dat elke 
winkelier de kans moet krijgen om bio-producten aan te bieden. 

• De Europese Commissie wil een certificering invoeren om bio-
producten te mogen verkopen. De winkelier ziet daar niets in. 
Een certificaat draagt niet bij aan voedselveiligheid, noch heeft 
het een meerwaarde voor de consument omdat de meeste win-
keliers alleen voorverpakte bio-producten verkopen die slechts 
worden doorverkocht. Als certificering echter verplicht wordt, 
moet de mogelijkheid van groepscertificering uitgebreid worden 
naar groepen distributeurs. Dat is vooral belangrijk voor de kleine 
winkels die extra kosten van een certificeringsplicht niet kunnen 
dragen. 

 
De nieuwe voorstellen leiden tot meer kosten en hogere administratie-
ve lasten voor bedrijven. Detailhandel Nederland vreest dat daardoor 
minder winkeliers bio-producten gaan verkopen. Voor de detailhandel 
is het belangrijk dat er voldoende bio-producten zijn en regelmatig 
worden aangevoerd. Detailhandel Nederland dringt er daarom op aan 
om de Europese wetgeving op dit vlak te laten zoals die is./

Verbeteringen in textielsector gedeelde verantwoordelijkheid 
Rampen zoals die in Pakistan en Bangladesh 
laten zien dat de wereldwijde textiel- en 
kledingindustrie kampt met structurele 
problemen. De detailhandel pakt daarom 
zijn verantwoordelijkheid, ontplooit zelf 
initiatieven en werkt samen met leveran-
ciers en maatschappelijke organisaties. 
In het kader van het Europese Jaar van de 
Ontwikkelingssamenwerking 2015 houdt 
de Europese Commissie gesprekken met  
betrokken partijen, om samen te kijken hoe 
de prestaties van textielbedrijven internati-
onaal kunnen verbeteren en hoe de initia-

tieven vanuit de sector beter zichtbaar wor-
den. De Nederlandse detailhandel heeft bij 
de Europese Commissie aangegeven te willen 
meewerken aan verduurzaming van de indu-
strie. 

De Nederlandse detailhandel voert het over-
leg met de Commissie met het Nederlandse 
Plan van Aanplak Verduurzaming Nederlandse 
Textiel- en Kledingsector 1.0 onder de arm. 
Dit plan van aanpak is namens de gehele 
Nederlandse textiel- en kledingsector door 
drie Nederlandse brancheorganisaties VGT, 

MODINT en INretail opgezet. In het plan van 
aanpak wordt benadrukt dat de structurele 
verbeteringen in de textielsector het best 
in een internationale context gerealiseerd  
kunnen worden. De Nederlandse detailhandel 
vindt dat iedereen zijn eigen verantwoorde-
lijkheid heeft, maar dat de gedeelde verant-
woordelijkheid van de sector de norm moet 
zijn./ 
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Detailhandel Nederland vraagt aandacht voor leefbaarheid 
winkelgebieden en stedelijke mobiliteit
De economische en sociale ontwikkeling van steden en dorpen is nauw 
verbonden met ontwikkelingen die plaatsvinden in de detailhandel. 
Daarom heeft Detailhandel Nederland gereageerd op een openbare 
raadpleging van de Europese Commissie over de stedelijke dimensie 
van het Europees beleid – hoofdkenmerken van een Europese stede-
lijke agenda. Detailhandel Nederland heeft aandacht gevraagd voor 
twee belangrijke onderwerpen die hoog op de agenda moeten staan 
van Europees beleid gericht op de ontwikkeling van stedelijke gebie-
den: de toenemende leegstand en stedelijke mobiliteit.

Toenemende leegstand is ontstaan in veel winkelgebieden door de 
economische recessie en de digitalisering van de detailhandel, en 
leidt tot allerhande sociale problemen en een toegenomen gevoel van 
onveiligheid. Stedelijke mobiliteit is ook een thema waar veel steden 
in Europa mee worstelen. De detailhandel is een sector die opereert in 
het hart van steden en dorpen in Europa. Een stevige samenwerking 
tussen lokale overheden en de detailhandel is hier cruciaal. 

Detailhandel Nederland roept in reactie op de consultatie de Europese 
Commissie op om bij het ontwikkelen van sectoraal beleid niet uit het 
oog te verliezen wat de impact van dat beleid is op steden en dorpen. 
Neem bijvoorbeeld de Digitale Agenda. Deze is onder andere gericht 
op het stimuleren van de transformatie van winkeliers naar omni-
channel winkeliers (verkopen via verschillende verkoopkanalen) wat 

belangrijk is voor de potentiële economische groei van de sector. Bij 
de Digital Agenda besteedt de Europese Commissie echt onvoldoende 
aandacht aan de impact van deze transformatie op bestaande winkel-
gebieden en het treffen van aanvullende maatregelen als de vitaliteit 
van winkelgebieden aangetast dreigt te worden. 

De veranderingen die plaatsvinden in de detailhandel en de impact  
die dit heeft op winkelgebieden zien we ook terug in andere Europese 
lidstaten. Daarom is het opnemen van deze onderwerpen in een bre-
dere visie op de Europese stedelijke agenda relevant. Het uitwisselen 
van praktijken en het op Europees niveau ondersteunen van regio-
nale overheden op deze onderwerpen is wat Detailhandel Nederland 
betreft wenselijk.

Detailhandel Nederland wijst de Europese Commissie op het rapport 
’Winkelgebied van de Toekomst’, dat we begin 2014 publiceerden. In 
dit rapport staan voorbeelden van hoe een succesvolle samenwerking  
tussen overheden (nationaal, regionaal en lokaal) en private partners 
zoals de detailhandel, beleggers in winkelvastgoed, bedrijfsmakelaars 
en projectontwikkelaars er uit kan zien.

Meer informatie over de raadpleging over de Europese stedelijke 
agenda vindt u hier./

Creditcardtarieven concurrentieverstorend en onnodig
Het Europese Hof van Justitie heeft een 
belangrijke uitspraak gedaan in de strijd 
tegen hoge creditcardtarieven. In de zaak 
tegen creditcardmaatschappij Mastercard, 
aangespannen door de Europese vereniging 
van de detailhandel (Eurocommerce), beves-
tigt het hof van Justitie dat het heffen van 
interbancaire tarieven op betalingen met een 
creditcard concurrentieverstorend werken en 
daardoor in strijd zijn met de regels voor de 
Europese interne markt.

Het Europese Hof gaat zelfs nog een stapje 
verder in haar veroordeling van deze tarieven. 
Ze noemt het heffen van de tarieven op credit-
cardbetalingen ‘objectief gezien niet nodig’, 
omdat het betalingssysteem dat Mastercard 
aanbiedt prima kan functioneren zonder de 
opbrengsten uit deze tarieven. Detailhandel 
Nederland is blij met deze uitspraak van het 
Hof die creditcardmaatschappijen oproept 
een einde te maken aan de hoge tarieven 
voor betalingen. Door deze uitspraak kunnen 
de onderhandelingen rondom de voorstellen 

van de Europese Commissie om deze tarieven 
aan banden te leggen hopelijk snel afgerond 
worden.

De Europese Raad en het Europees Parlement 
onderhandelen momenteel over een wets-
voorstel van de Europese Commissie om op 
Europees niveau een maximum te stellen aan 
de bedragen die creditcardmaatschappijen 
mogen rekenen voor een betaling met een 
creditcard./
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REACTIES
Indien u de Detaillist Europa graag op een ander of op meer
e-mailadressen ontvangt, kunt u dit laten weten met een
e-mail naar nieuwsbrief@detailhandel.nl. Ook reacties naar aanlei-
ding van de inhoud van de monitoring zijn welkom op dit adres.
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