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Er komtdus eenparlemen-
taire enquêtenaar de gas-
winning inGroningen.

Enquêtes zijn tijdro-
vendenkostbaar,maar ook zin-
vol.Nuttig is dat er verantwoor-
dingwordt afgelegd.Dit opbasis
vanwaarheidsvinding.Gedegen
enonbevooroordeeldonderzoek
dus.

Watdat betreft, zijnde voorte-
kenenniet zondermeer gunstig.
Zo ziet fractieleider JesseKlaver
vanGroenLinks als centrale on-
derzoeksvraaghoehet konge-
beurendatwinstbejagdoorde
oliemaatschappijen endeStaat
zo lang tenkoste ging vandeGro-
ningers. EndeheleKamer ziet de
enquête als genoegdoening aan

kleintjeGroot
Enquête Gronings gas

dewoede vandeGroningers.
Dat riekt naar eenenquête

waarvandeuitkomstennual
vast staan.Komt er ookaandacht
voorde zorgbij deNederlandse
AardolieMaatschappij (NAM)dat
ze geenpinautomaatwildewor-
den voor elkebouwschade inhet
Noorden?Komt er aandacht voor
hetmassapsychologische feno-
meendat langopgekropte terech-
tewoede somskandoorslaan in
blindeonredelijkheid?

Ikheber eenhardhoofd in.

d
EdGroot

A R B E I D S M A R K T

Kamer schrikt van
omvanggesjoemel
met inhuur zzp’ers
Lien van der Leij
DenHaag

Debrief vanstaatssecretarisMennoSnel van
Financiënover schijnzelfstandigen is inde
Kamer ingeslagenals eenbom.

Coalitie en oppositie reageren onthutst op
de steekproef van de Belastingdienst, waar-
uitblijktdatruimdehelftvandegecontroleer-
de bedrijven de regels schendt bij de inhuur
van zzp’ers.

VVD, CDA enD66 eisten gisteren een snel
vervolg op de geconstateerde overtredingen.
De toegezegde toezicht- enhandhavingsstra-
tegie moet er voor de zomer komen, aldus
CDA-Kamerlid Pieter Heerma. ‘Ditmoet een
follow-upkrijgen,’zeihij. ‘Watmijbetreft leidt
ditertoedatwehonderdenbedrijvengaanbe-
kijken endatwe ook risicogestuurd gaan kij-
ken.’
Staatssecretaris Snel enministerWouter

Koolmees van Sociale Zaken kondigden de
steekproef vorig jaar juli aan om te controle-
ren op naleving van deWet DBA, de bekriti-
seerdeopvolgervandeoudezzp-verklaringdie
schijnzelfstandigheidmoettegengaan.Deaf-
geronde proef wijst uit datmaar liefst 59 van
de 104 bezochte bedrijven de regels rondom
hetbeoordelenvandearbeidsrelatienietgoed
toepassen, lietSneldinsdagavondineenbrief
aandeKamerweten.

In twaalf gevallen zoudenbedrijvenmoge-
lijkwillens enwetens schijnconstructies toe-
passen. Bij die bedrijven doet de Belasting-
dienstaanvullendonderzoekomvasttestellen
of het omkwaadwillendheid gaat.
‘Ik schrik ervan dat de helft het niet goed

doet’, reageerde Steven vanWeyenberg. Het
D66-KamerlidwilnetalszijnCDA-collegadat
het onderzoekwordt voortgezet enwil weten
wat demogelijkheden voor handhaving zijn.
Tot nu toe is dewetnooit actief gehandhaafd
omdater teveelonduidelijkheidzouzijnover
wiezichondernemermagnoemenenwieniet.
DaaromheeftdeBelastingdienstgekozenvoor
eenzogeheten‘coachenderol’.Slechtskwaad-
willenden die opzettelijk de regels aan hun
laars lappenwordenaangepakt.

VolgensGroenLinksisdecoachenderolvan
de Belastingdienst tot nu toeweinig effectief
gebleken. De fiscusmoet niet alleen het ge-

sprekaangaanmaardaadwerkelijknaheffin-
genenboetesopleggen,vroegKamerlidPaul
Smeulders in eenmotie.

Erkwamenvergelijkbaremotiesvandean-
derepartijenoplinks.ZolaatdebriefvanSnel
volgens SP-Kamerlid Bart van Kent zien dat
het veelmenskracht kost omhet bewijs van
opzet rond te krijgen. De SP roept het kabi-
net daaromop te onderzoeken of er wel vol-
doende capaciteit beschikbaar is bij de Be-
lastingdienst om schijnzelfstandigheid aan
tepakkenenzonodigpersoneeldaarvoorvrij
temaken.
De PvdA gaat nog een stap verder. De fis-

cusmoet gewoon premies en loonbelasting
gaan innen als er sprake is van een verkap-
tearbeidsovereenkomst, aldusdemotie van
GijsvanDijk.Uitdebriefvandestaatssecreta-
risvalt immersoptemakendatdeBelasting-
dienst niet adequaat kanhandhaven omdat
kwaadwillendheid veelal niet is vast te stel-
len zonderdat de rechter eraan tepas komt.
Demoties vanuit de Kamer worden door

Koolmees aan zijn partijgenoot voorgelegd.
Vandaag gaat hij met staatssecretaris Snel
omde tafel.Welwijst deminister er alvast op
dat zij destijdsbeslotenomniet actief bij alle
bedrijven te handhaven tot 1 januari volgend
jaar om zo het pad naar nieuwewetgeving te
vereffenen. Als onderdeel van die wetgeving
wordtdedefinitievandegezagsrelatieaange-
scherpt.Diedefinitiespeeltvaakeensleutelrol
bijhetvaststellenofersprake isvanonderne-
merschapofniet.

Menno Snel FOTO: DIJKSTRA

GRONDSTOFFEN

‘Demarkt voor
grondstoffen
gaatopzijnkop’
DeAustralische grondstoffenbe-
leggerMathewKaleelweet het
zeker: de energietransitie zet de
grondstoffenmarkt op zijn kop,
en snel ook. InAustralië verbood
een rechter de aanleg vaneenko-
lenmijn, vanwegede impact op
deomgeving éndeopwarming
vandeaarde. ‘Als je als bedrijf
niet duurzaambezigbent, krijg
je straks geenkapitaalmeer, zo
simpel is het.Over tien tot vijftien
jaar levenwehoedanook in een
compleet anderewereld.’

a PAGINA 27

VERVOER

Devrachtbakfiets:
sympathiekmaar
ookveel gedoe
Deauto endebestelbusjesmoe-
tendebinnenstaduit, dat zien
ookbedrijven in.Dus experimen-
teren ze volopmetbakfietsen, al
danniet elektrisch.Dat scheelt
parkeerkosten enCO2 en leidt
bij de klant vaak tot positieve re-
acties.Maarhet blijkt ook vaak
lastiger dangedacht. Eengevul-
debestelbakfiets kan300kilo
wegen.Wat als eenkindwordt
aangereden?Enop tropischeof
kleddernatte dagen ishet niet
prettig fietsen.

a PAGINA 9
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Keten failliet?
Afslanken en
weer doorgaan
Sinds 2012 zijn zeker zestigNe-
derlandsewinkelketens failliet
gegaan. Toch zijndemeestena-
menniet uit het straatbeeld ver-
dwenen.Demeestewinkelketens
krijgennaeen faillissement een
tweede leven,maarwelmetflink
minderwinkels. Vooralmode-
en schoenenketens—MSMode
Scapino,Manfield, Invito, Siebel
Juweliers—makennaeen faillis-
sement vaak eendoorstart.Daar-
mee is echterniet gezegddat zij
ookwinstgevend zijn.

a PAGINA 18

Barnier, Michel 6
Blom, Marieke 10
Bruining, Paul 7
Draghi, Mario 16
Dulack, Rinke 18
Dumoulin, Sven 32
Edoo, Sharon 11
Gottlieb, Scott 23
Graus, Dion 22

Groeneveld, Maria 11
Horst, Guusje ter 25
Huntjens, Kitty 7
IJzermans, Juul 20
Kamp, Henk 13
Kellermann, Joanne 20
Kreek, Jorrit 9
May, Theresa 6
Moos, René 8

Powell, Jerome 15
Ruiter, Tjerk de 14
Scheringa, Dirk 20
Timmer, Ellen 7
Veen, Ton van 7
Weidmann, Jens 16
Wiebes, Eric 13
Woodford, Neil 30

Ajax 32
Altria 23
Anbang 8
Basic-Fit 8
Bloomon 23
BMW 21
Commerzbank 6
Coolblue 9
Corbion 14

Deutsche Bank 6
Diesel 22
Exotech 20
HelloFresh 15
Honda 23
Idemia 7
Ikea 13
Jumbo 7
Marel 29

MS Mode 18
NAM 13
Orsted 7
Peter Appel 7
Schiphol 13
Urban Arrow 9
VDL 21
Verolme 20
Vivat 8
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Meer online
Dossier
fd.nl/detailhandel
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2012 2013

Expo

Sabon

Selexyz

House of Shoes

Henk ten Hoor Textiel Henk.nl

Schoenenreus

Geddes & Gillmore

Cafe Moda

Free Record Shop

Block Electrostore

iCentre

De Harense Smid

Globe Reisburo (Oad)

Siebel Juweliers

Veel retailketens na
doorstart nog in leven
Moment van faillissement en
(mogelijke voortzetting) van
retailketens vanaf 2012 per maand

Faillissement en doorstart

Gestopt (na overname)

Faillissement en doorstart
(deel) winkels onder andere
keten

Faillissement

© FD | RR | Bron: FD Reseach
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. In Nederland zijn de
afgelopen jaren veel win-
kelketens failliet gegaan.. Maar bankroet bete-
kent vaak niet het einde
van de zaak.. Veel ketens maken in
afgeslankte vorm een
doorstart.. Een nieuwe eigenaar
kan na het faillissement
relatief goedkoop door
met het winstgevende
deel van de keten.

In het kort

D E TA I L H A N D E L

V
&D,MSMode, Perry Sport,
MissEtamennuook In-
tertoys. Sinds 2012gingen
zeker zestigNederlandse
winkelketens failliet. Toch
zijndemeestenamenniet

uit het straatbeeld verdwenen. Zekomen
hooguitminder vaak voorbij. Dat blijkt uit
onderzoek vanHet FinancieeleDagblad
naarde faillissementen vangrote enmid-
delgrotewinkelketens.

Sinds 2012werdminstens 75keer een
faillissementuitgesprokenover eenwin-
kelketen. Sommigeketens gingenmeer-
dere kerenbankroet. Slechts in eenderde
vandegevallen viel daarnaookdefinitief
het doek.

Demeestewinkelketens krijgennaeen
faillissement een tweede leven,maarwel
metflinkminderwinkels. Vooralmode- en
schoenenketensmakennaeen faillisse-
ment vaak eendoorstart.MSMode is daar-
van een voorbeeld.Deketen vanonderne-
merRolandKahn telde 134winkels toen
hij in 2016 failliet ging.Na eendoorstart
heeftMSModenogmaar 97 vestigingen.
OokScapino,Manfield, Invito enSiebel
Juweliers leven voort.

Daarmee is overigensniet gezegddat
ze ookwinstgevend zijn. Siebel ging in
2014 failliet,maarheeft nadedoorstart
onderdenieuweeigenaarMoscow Jewelry
Factorynoggeenwinst gemaakt. Van veel
andere ketens is niet duidelijkhoe zij het
doen, omdat zij geeneigen jaarrekeningen
deponeren.

Voor elektronicaketensblijkt het een
stukmoeilijker na een faillissementdoor
te gaan. Verkopers van tv’s enwasmachi-
nes kampenmetflinterdunnemarges,
doorhevigeprijsconcurrentie vanonline-
verkopers. Als er al eendoorstart komt, is
het na verloop van tijd toch vaak einde ver-
haal voordeketen.MyCom, Scheer &Fop-
penenKijkshop zijn allemaal verdwenen.
Dixons—ooit bijnanegentigwinkels— is
nog slechts eenwebsitewaar particulieren
elektronica kunnenhuren.

CuratorRinkeDulack vanVanBenthem
&Keulen isniet verbaasddatwinkelketens
vaak een tweede levenkrijgen. ‘Het effect
van een faillissement is eengigantische re-
organisatie’, legt hij uit. ‘Dankunnendin-
gendiehet bedrijf zelf ookwel hadwillen
doen,maarwaarhet niet toe in staatwas.’

‘Eenbestaandeonderneming slaagt
er vaakniet in zijn verlieslatendewinkels
kwijt te raken, omdathuurcontractennog
jarendoorlopen.Ook ishet lastig afscheid
tenemenvanpersoneel’, verteltDulack,

die ondermeer curatorwas vanmodeke-
tenWitteveenen vanHalfords, een verko-
per vanfiets- en autoaccessoires.

Hij noemt een faillissement eenbuiten-
kans voor eennieuweeigenaar omtegen
een lageprijs door te gaanmetdewinst-
gevendedelen vaneenketen. ‘Eennieuwe
eigenaarbetaalt nauwelijks goodwill en
kanprecies kopenwathijwil, dus alleen
dewinstgevendefilialen.Hij kanook zelf
bepalenhoeveel vanhet personeel hijweer
indienst neemt.’

Eenovernamenaeen faillissement is
helemaal aantrekkelijkwanneer eenkoper
al een eigenwinkelorganisatie en centrale
inkoopheeft.Deovernamekandaneen
mooie kans zijnmeer schaalgrootte te be-
reiken.Maar er klevenwel risico’s aan. Een
kopermoet binnenenkelewekenbeslis-
senwathijwil kopen. ‘Het is soms lastig al
zo snel te overzienwelkekansener liggen’,
zegtDulack. ‘Jemoethet bedrijf eigenlijk
van tevorenal goedkennen.’

FRANCHISENEMERS
Nahet faillissement van Intertoys vorige
maand lieten franchisenemerswetendat
zijmogelijk deondernemingwildenover-
nemen.Daar lijkt het niet van te komen.
Sowiesokomthetniet vaak voordat fran-
chisenemers een faillietewinkelketen zelf
voortzetten. BijHalfords gebeurdedatwel,
maar alleenomdathet niet lukte omonder
eenandere eigenaardoor te starten. Bij
Mitra sloegende franchisenemers enDe
MonnikDrankendehanden ineenomde
keten van slijterijen voort te zetten.

Bij de faillissementen vangrote enmid-
delgrotewinkelketens sinds 2012waren
ruim37.000werknemersbetrokken.Daar-
vanwerkte 15%bij V&D. Zij raakten eind
2015allemaal hunbaankwijt, omdat de
ketendefinitief stopte.Nahet eerste faillis-
sement vanSchoenenreus in2013 verloor
dehelft vandebijna 1500medewerkers
hunbaan.Bij het tweedebankroet twee
jaar laterwarendiehunbaanalsnogkwijt.

Hoeveel vanhet overigewinkelpersoneel
op zoekmoestnaar anderwerk, valt niet
na te gaan.HetmerkV&D is overigensniet
verdwenen.Hetwarenhuis leeft voort als
webwinkel.Dat gebeurt vaker: ookmode-
merkenGeddes&Gillmore enCoraKem-
permanzijn verdergegaanalswebshop.

Dat kan somsdeopmaat zijn tot het
tochweer openen vanwinkels.Mexx ging
in2014 failliet en verdweennaeenmisluk-
te doorstart uit het straatbeeld.Maar als
het aandenieuweeigenaren ligt, komthet
iconischemerk terug indewinkelstraat.

Winkelketen
failliet?Er is
altijdhoop
De afgelopen jaren gingen winkels bij
bosjes ten onder. Maar voor de meeste
ketens volgde een wederopstanding,
vaak in sterk afgeslankte vorm.
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Polare

Halfords

Hobo hifi

Mexx

Broekman, De Rode Winkel

Taft

Miss Etam, Promiss

Van Dalen, Dr. Adams

MyCom, Dixons

V&D

Scapino, Dolcis, Manfield, Invito

DA

Paradigit

La Ligna

Perry Sport, Aktiesport

Cora Kemperman

HoutBrox, Duthler

Mitra

Adam Menswear, McGregor, Gaastra

Arpi (o.a. Esprit-franchisewinkels)

Kennedy-Au Bon Marché

Boots Shoes

Noor Amsterdam

Scheer & Foppen

Front Runner

Willemsen Mode, Hier Mode

Neckerman.com

Intertoys

Telstar Megastores

Foto Klein

Charles Vögele

Go-Britain

MS Mode

The Phone House

Witteveen

SuperTrash

Leapp

Men at Work

Buining Fashion

De Vrijbuiter

Tuunte Fashion

College Style

Euroland

Kijkshop

Shoeline

Lake Side

Lingerieland

Van den Hoven Shoes

Hans Struijk

De Schoenenfabriek

?
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