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NIEUWVEEN - Hoewel Groenlinks en 
D66 in een wetsvoorstel oproepen 
tot meer zondagopeningen, verwacht 
advocaat Raoul Meester dat dit aantal 
over een jaar juist zal afnemen. “Op 
dit moment buigt de Eerste Kamer 
zich over een voorstel om de zondag-
openingen juist in te krimpen. Dat zal 
naar verwachting sneller operatief 
zijn.”

Het is nu vooral afwachten wat voor 
regering gevormd gaat worden, licht 
Meester toe. “In het geval er een nieuw 
kabinet komt dat voor de zondagopen-
stelling is, bestaat natuurlijk de 
mogelijkheid dat het wetsvoorstel dat 
bij de Eerste Kamer ligt wordt terugge-
trokken. Onder de huidige wetgeving  
kunnen ondernemers bij de aanwezig-
heid van autonoom toerisme in hun 
gemeente, oftewel toeristen die niet 
enkel voor het shoppen komen, op 
zondag hun winkel openen. Hier is wel 
een verordening van de gemeente voor 
nodig. Eerder gebeurde dit in Amster-
dam-Noord en Rotterdam.” Het 
wetsvoorstel dat nu bij de Eerste Kamer 
ligt verandert dat echter. “Nu zal het 
gaan om substantieel toerisme. De 
definitie hiervan ligt niet vast, maar je 
kunt je voorstellen dat tegenstanders 
dit aan zullen grijpen om te proteste-
ren tegen de zondagopening.” 
Demissionair minister van Economi-
sche Zaken Maria van der Hoeven heeft 
voorspeld dat deze wetswijziging de 
zesduizend huidige zondagopeningen 
in Nederland met zevenhonderd zal 
terugbrengen. “Dat voorstel hoeft nu 

alleen nog door de Eerste Kamer en ik 
verwacht dat dit redelijk soepel zal 
verlopen. Vervolgens worden na een 
jaar alle huidige verordeningen 
getoetst aan de nieuwe wet. Dat geeft 
tegenstanders munitie om te zeggen 
dat de zondagopening wegens de 
aanwezigheid van onvoldoende 
toerisme incorrect is. Dat zal voor 
Amsterdam geen probleem zijn, maar 
de gemeente van bijvoorbeeld 
Bataviastad zal meer moeite hebben 
om te bewijzen dat er substantieel 
toerisme in de stad aanwezig is.”

Politieke tegenstand
Mocht het voorstel van D66 en 

Groenlinks erdoor komen dan wordt 
het voor de gemeente en de onderne-
mer die graag op zondag open wil een 
stuk gemakkelijker. “Je houdt dan een 
hele simpele bepaling over die 
verklaart dat de gemeenteraad met een 
verordening het college van burger-
meester en wethouders de bevoegd-
heid verleent over zondagopeningen. 
Gemeentes zonder zondagopening 
kunnen die dan veel sneller realiseren 
of uitbreiden over meerdere winkels.” 
Volgens Meester kan de Eerste Kamer 
echter dwars gaan liggen. “In de 
Tweede Kamer wordt dit wel gesteund, 
maar dat zal in de Eerste Kamer, waar 
tegenstanders als het CDA, de Christen-
unie en de SP de meerderheid vormen, 
misschien wel moeilijker worden. 
Daarbij moet ik ook stellen dat hoewel 
het om een tamelijk simpele wijziging  
gaat, het waarschijnlijk nog maanden 
zal duren voordat dit voorstel operatief 
zal zijn.”

Advocaat Raoul Meester verwacht dat verruiming tegenstand oproept in Eerste Kamer

‘Het aantal zondagopeningen zal op korte 
termijn eerder krimpen dan toenemen’

FORMULES Kees van Delft

NIEUWVEEN - De klant vraagt 
erom. Ziedaar de reden waarom 
supermarktorganisaties en masse 
hun winkels op zondag willen ope-
nen als het marktgebied zich daar-
voor leent. “We zien dat er behoefte 
is aan maximale openingstijden en 
spelen daar graag op in.”

Vier van de grootste Nederlandse 
foodretailers zijn tegenover Levens-
middelenkrant eensgezind in hun visie 
op de zondagopenstelling. Zowel 
Albert Heijn, C1000, PLUS als Jumbo 
zeggen bij monde van hun woord-
voerders dat ze voldoen aan de 
wensen van de klant door op zondag 
open te zijn. “Er is een grote vraag 
van klanten naar zondagsopening”, 
zegt Jumbo-woordvoerder Claire 
Trügg. “We zijn blij dat we hen in 
verscheidende winkels ook op 
zondag honderd procent centraal 
kunnen stellen. In de korte tijd dat 
we open mogen zijn, is de drukte 
vergelijkbaar met kerst. Het succes is 
er met name omdat we elke week 
open zijn, want dan houden klanten 
hier rekening mee.”

Albert Heijn-woordvoerder Dagna 
Hoogkamer spreekt van het ‘graag 
bereikbaar willen zijn op elk 
moment van de dag’. “Het past bij 
het tijdsbeeld dat consumenten de 
vrijheid willen hebben om zelf te 
bepalen op welk moment zij 
boodschappen doen.” 

C1000 biedt haar klanten graag 
‘maximale openingstijden’ aan, 
meldt woordvoerder Rianne van 
Beek. “We zien dat hier behoefte aan 
is en spelen daar graag op in. Maar 
we openen alleen winkels op zondag 

als ze hier profijt van hebben.” Ook 
PLUS-woordvoerder Wenda Buining 
voert het belang aan ‘dat de lokale 
marktsituatie zich er voor leent’.

Zelf bepalen
Jumbo wil naar eigen zeggen in 

meerdere plaatsen op zondag 
winkels openen, evenals Albert 
Heijn. Hoogkamer: “Niet alle klanten 
hebben daar behoefte aan, maar 
Albert Heijn wil graag de mogelijk-
heid hebben om open te gaan in 
gemeenten waar klanten die 
behoefte wel hebben. Wij zijn van 
mening dat niet de overheid maar 
elke gemeente dit in samenwerking 
met de detailhandel zelf moet 
kunnen bepalen.” 

Of een supermarkt geschikt is voor 
zondagopenstelling, kan de winkel 
het beste zelf inschatten, meent Van 
Beek. “In hele christelijke gemeen-
ten kan het dus zeker zijn dat de 
ondernemer ervoor kiest om 
gesloten te blijven. Daarnaast 
hebben we natuurlijk te maken met 
wet- en regelgeving die het niet 
altijd mogelijk maakt om open te 
gaan.”

Ondernemers
De invloed van supermarktonder-

nemers op de zondagopenstelling is 
groot, aldus de woordvoerders. 
Buining: “PLUS-ondernemers kunnen 
uitstekend zelf bepalen of ze op 
zondag open gaan of niet, dat is niet 
aan ons. Vanuit PLUS Retail onder-
steunen wij de ondernemers die op 
zondag open willen.” 

Van Beek meldt eveneens dat ‘het 
aan de ondernemer is om te bepalen 
wat voor zijn marktgebied het beste 

is’. Volgens Hoogkamer is het voor 
de vergunningaanvraag niet relevant 
of een winkel eigendom is van 
Albert Heijn of van een ondernemer. 
“Winkeliers willen open op zondag 
als daar behoefte aan is en spelen 
daarop in.” 

Ook ondernemers bij Jumbo 
hebben daarin een beslissende stem, 
aldus Trügg. “Zij hebben daar 
honderd procent invloed op. Alleen 
zijn we helaas afhankelijk van de 
gemeente waar we de aanvraag 
indienen.”

Volop steunbetuigingen

Stichting tegen 
zondagopening

Retailers wijzen op grote consumentenbehoefte
‘Drukte op zondag is vergelijkbaar met kerst’

“Het wetsvoorstel van GroenLinks en D66 dat leidt tot meer zondagopeningen kan in de Eerste Kamer misschien op flinke weerstand stuiten”, aldus 

advocaat Raoul Meester.

Voor of tegen
Ondernemers die voor of tegen de 
zondagsopening zijn kunnen op een 
aantal manieren bij de gemeente hun 
punt duidelijk maken. Volgens Meester 
moeten voorstanders, willen ze actie 
ondernemen en onder de huidige 
wetgeving met een verordening alsnog 
op zondag open kunnen, de volgende 
zaken goed in de gaten houden:

• Zorg ervoor dat je goodwill bij de 
gemeentes kweekt en doe zelf een 

klein onderzoek naar de aanwezig-
heid van toerisme in de stad. Stuit 
de gemeente dan op protest, dan 
is er al voldoende bewijslast om de 
verordening te kunnen verdedigen.

• Is er alleen verordening voor 
zondagopening en wil een groep 
ondernemers deze verordening 
verruimen, dan is het belangrijk 
om dit samen te doen. Zorg voor 
eensgezindheid onder winkeliers.

Ook tegenstanders kunnen met 
een goede aanpak hun stem bij de 

gemeente laten horen:

• Belangrijk is dat deze ondernemers 
bij de gemeente bewijzen dat, on-
der de huidige wetgeving, de stad 
niet toeristisch genoeg is voor een 
zondagopening. Het is mogelijk om 
daarvoor naar de rechter te stap-
pen.

• Ondernemers moeten bewijzen dat 
zij belanghebbend zijn. Dus moeten 
tegenstanders bewijzen in het 
vaarwater te zitten van winkeliers 
die wel op zondag open mogen.

Zondagopenstelling per formule:
Formule Op zondag open Totaal aantal winkels
AH Circa 350 839
C1000 Circa 50 375
PLUS Circa 50 270
Jumbo Ruim 40  152

ALGEMEEN Kees van Delft

ZOETERMEER - Een groep mid-
denstanders uit Zoetermeer en 
omgeving heeft de stichting Tegen 
Verruiming Zondagopenstelling 
opgericht. 

De stichting is een reactie op het 
wetsvoorstel van D66 en GroenLinks 
om verruiming van het aantal koop-
zondagen mogelijk te maken. Detail-
handel Nederland en MKB-Nederland 
steunen dit voorstel. “Die twee partijen 
zeggen wel dat ze ons vertegenwoordi-
gen, maar dat doen ze helemaal niet”, 
aldus voorzitter Henry Konijn. De 
stichting vreest dat de consument 
uiteindelijk de dupe is van de sluiting 
van kleinere winkels, omdat deze de 
concurrentie niet aankunnen als win-
keliers zelf mogen bepalen wanneer ze 
open zijn. Konijn: “Het merendeel van 
de winkeliers wil niet extra open, daar 
ben ik van overtuigd.” Begin septem-
ber kregen 90.000 ondernemers een 
brief in de bus en een actieposter om 
op te hangen. Op de site www.
tegenverruiming.nl kunnen onderne-
mers en consumenten een petitie 
tekenen tegen het wetsvoorstel. De 
petitie, die afgelopen woensdag al 
13.000 keer was ondertekend, wordt 
aan de Tweede Kamer aangeboden.

Alle grote foodretailers zeggen dat ze voldoen aan de wens van de klant door op zondag open te 

zijn. “Er is grote vraag naar.”

De site tegenverruiming.nl is al druk bezocht.
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