
 
 

Rhoon 10 december 2013. 
Betreft: winkeltijdenwet 

Geachte raadsleden, 
 
Graag wil ik als speciaalzaak “keurslager” mijn eigen visie geven over het door U te nemen 
besluit betreffende verruiming winkeltijdenwet. 
 
Ik constateer 4 stromingen winkeliers m.b.t. meningen over zondagopenstellingen t.w.: 

a. tuincentrum die meer koopzondagen wenst wegens regionale marktpositie 
b. 5-tal supermarkten waarvan er drie niet op zondag open wensen te gaan, met 

belangrijke kanttekening als er één of meer open gaan de andere genoodzaakt zijn 
te volgen. 

c. Kleine speciaalzaken die qua assortiment gebeten worden door supermarkten. Zij 
zijn allen tegen zondagopenstelling. 

d. Kleine winkels die niet gebeten worden door supermarkten. Zij zullen allen geen 
gebruik maken van zondagopenstelling. 

 
Ik beperk mij tot stroming c omdat mij dit betreft als speciaalslager in Rhoon  
 
Bij zondagopenstelling heb ik twee mogelijkheden, liever gezegd twee onmogelijkheden nl. 

1. Ik open mijn zaak op zondag om de omzet te beschermen.  
Hierdoor ben ik 1 ½ uur bezig met opstarten (vers is vers en arbeidsintensief) dan zijn 
we 5 uur geopend om vervolgens 1 uur op te ruimen, reinigen en desinfecteren. Dit 
betekent dat we met aantal personen 7 ½ uur x 2 (dubbel uitbetalen) = 15 uur om 5 uur 
open te zijn. Dit alles zal geen extra omzet opleveren maar slechts een 
omzetverschuiving. 

2. Ik houd de zaak gesloten. 
Hierbij voldoe ik aan de wens van supermarktorganisaties om een gedeelte van mijn 
omzet aan hen af te staan wat aandeelhouders zeker zullen waarderen.  Dit 
omzetverlies kan reden zijn dat één of meer speciaalzaken hun deuren definitief zullen 
sluiten. Klanten zullen uitwijken naar elders waardoor er nog meer aankopen buiten de 
gemeentegrenzen plaatsvindt. 

 
Dorpsbelang 
Als er binnen de 8-tal speciaalzaken die Rhoon momenteel telt 2 of 3 omvallen wordt het 
winkelcentrum door keuzevrijheid voor consumenten onaantrekkelijker. Hierdoor wordt het 
voor overblijvende winkeliers nog moeilijker hun klanten naar Rhoon te trekken. Hierdoor 
daalt het voorziening niveau van winkelcentrum met alle gevolgen van dien. 
Dat we “onze” klanten op zondag elders zien winkelen is spijtig, maar dat gebeurt ook op 
andere dagen van de week. De reden dat mensen elders gaan winkelen is vaak dat het op 
eigen dorp niet verkrijgbaar is. 
Tegelijkertijd begroet ik in mijn winkel weer mensen van elders (Hoogvliet Spijkenisse, 
Charlois) omdat hun speciaalslager verdwenen is. Daardoor worden “hun” klanten weer 
“onze” klanten. 
 
 
 
 



Praktijkvoorbeeld. 
Plm. 15 jaar geleden is in Noordwijk aan Zee zondagopenstelling toegestaan i.v.m. toeristisch 
gebied. Dit is ingevoerd onder druk van vastgoedeigenaren. Deze vastgoedeigenaren wilden 7 
dagen per week om de waarde te kunnen verhogen van hun winkelpanden. Anno 2013 zijn er 
enkel nog grote winkelketens gevestigd in de hoofdstraat en moeten bewoners elders hun 
dagelijkse boodschappen doen. 
Vanochtend las ik in de krant dat dit praktijkvoorbeeld niet uniek is. Graag verwijs ik U naar 
het artikel “Grote ketens adopteren detailhandel in nabije omgeving” op de voorpagina het 
van Algemeen Dagblad van dinsdag 10 december terug te lezen op  http://krant.ad.nl/ waar 
mijn zorgen zitten over de gevolgen van verschraling van winkelaanbod.  
 
Sociaal oogpunt medewerkers. 
60% van mijn verkoopmedewerksters is werkzaam geweest bij supermarkten. Na enkele jaren 
werden zij weggesaneerd omdat zij te duur werden. Deze mensen specialiseren zich bij een 
speciaalzaak en generen een salaris die de supermarkten niet wensen te betalen. Dit zijn voor 
speciaalzaken kostbare maar zeer gewaardeerde krachten. Door hun gevorderde leeftijd 
hebben deze mensen vaak een gezin met kinderen waarvoor zij ook hun verantwoording 
dienen te nemen. Zij zijn hierdoor minder flexibel inzetbaar dan 17 jarige scholieren. 
Zondagopenstelling betekent voor supermarkten, inzetten van veel goedkope 17-jarigen 
ondersteund door enkele managementkrachten. 
Daarin tegen betekent zondagopenstelling voor speciaalzaken, inzetten van duurdere 
vakmensen ondersteund door een enkele scholier. 
Ik merk dat bij jonge mensen zonder verplichting naar gezin minder moeite hebben met 
zondag werken dan oudere mensen die deze verantwoording naar gezin wel hebben. De 
ervaren oudere medewerkers zijn als vakmensen in speciaalzaak nodig om zondag open te 
zijn. 
 
Zondag werken is een vrije keuze. 
Bij supermarkten is het normaal dat de sollicitant aangenomen wordt met een tijdelijk contract 
waarin beloofd wordt geen bezwaar te maken als persoon op zondag ingeroosterd wordt. 
Hoe vrij is dan de keuze. 
 
Wat moet ik dan tegen mijn  medewerkers met jarenlang trouwe dienst zeggen, die zondag 
werken niet kiezen? 
Zondagsluiting kost omzet. Omzetverlies is een economische reden voor ontslag. Degene die 
niet bereid zijn op zondag te werken gaat er als eerste uit????  
Zo moeten we toch niet met mensen om willen gaan. 
 
Zondagrust. 
Belevering van winkels zal bij bewoners in centrum ongewenste overlast veroorzaken. Als ik 
op zondag open ga zal ik moeten worden voorzien van verse producten door gekoeld 
transport. 
Met plezier oefen ik het slagersvak uit. Lange dagen zijn mij niet vreemd. ’s Morgens begin 
ik bij tijd en ga ’s avonds pas naar huis als alles af is. Zes dagen per week. Zeven dagen hierin 
verantwoording nemen is teveel. Zelfs het beste werkpaard gaat van zeven dagen werken 
dood.  
Zondag is voor mij een rustdag, één dag los van verantwoording en verplichting. Tijd voor 
gezin, familie, vrienden, religie, hobby eenieder kan zijn eigen ding doen om de batterij weer 
op te laden voor de volgende week. 
 



Noodzaak van zondagopenstelling. 
Als speciaalzaak zijn wij ruim 62 uur per week geopend, supermarkten zijn zelfs meer dan 72 
uur per week geopend. Hierdoor is ieder huishouden in Albrandswaard in staat zijn of haar 
boodschappen in huis te halen. Zondagopenstelling is geen noodzaak maar pure luxe. Hierbij 
ontstaat de vraag of de gemeente de gevolgen van deze luxe wil dragen. 
 
Ik ben tegen algehele zondag openstelling voor supermarkten en winkels. 
Het zal de kleine speciaalzaken en de diversiteit hiervan schaden. Mede hierdoor zal het 
functioneren van het winkelcentrum op middellang termijn afnemen omdat het 
voorzieningniveau wordt aangetast. 
 
Als tuincentra ontheffing krijgt gezien hun locatie, regionale en seizoensfunctie heb ik daar 
als speciaalzaak geen bezwaar tegen. 
 
Gezien de onzekerheid of het verzoek van agendapunt “winkeltijdenwet” verplaatst wordt 
naar januari, zie ik mij genoodzaakt om maandag 16 december a.s. (onze aller-drukste week 
van het jaar)  in uw vergadering te verschijnen om gebruik te maken van het spreekrecht 
 
Wilt U over dit onderwerp met mij van gedachte wisselen kunt U mij altijd bellen. 
Bij voorkeur tussen 18.00 en 22.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Koot, keurslager 
Rhoon 
010-5015216 / 5011616 
 
 


