
ALV - NUVO,   20 november 2017. 

Graag vraag ik uw aandacht voor de "concurrentievervalsing" in de retail die ook de 
optiekmarkt treft. 

Ter inleiding: 

Ongeveer 2 jaar geleden werden wij via de media geconfronteerd met berichten dat de 
Nederlandse belastingdienst vergaande afspraken had gemaakt met internationaal 
werkende bedrijven waardoor deze bedrijven geen of een zeer gering deel aan 
vennootschapbelasting in Nederland betalen. In dit geval ging het over het koffiebedrijf 
Starbucks maar tevens werd aangegeven dat meer internationaal werkende bedrijven van 
dit soort faciliteiten profiteren. 

Op 23 oktober 2015 schreef ik een brief aan het bestuur van de NUVO met het verzoek 
onderzoek te doen naar eventuele fiscale ongelijkheden binnen onze branche. 

Ongeveer 2 maanden later werd mij, in een simpel telefoontje van de toenmalige directeur 
van de NUVO te verstaan gegeven dat het bestuur van de NUVO, in al zijn wijsheid, had 
besloten hier niets mee te doen. 

Om u een idee te geven: 
Starbucks kreeg sinds 2009 naar schatting tussen de 20 en 30 miljoen euro aan voordeel 
van de Nederlandse belastingdienst. Dit werd door Eurocommissaris voor mededinging; 
Margrethe Vestager betiteld als ongeoorloofde staatssteun. 
Fiscale afspraken die de belastingdruk van een onderneming kunstmatig laag houden, 
stroken niet met de EU-staatssteunregels. "Ze zijn onwettig" aldus Vestager. 
Processen hierover lopen nog. 

Op 21 oktober j.l.  verscheen een uitgebreid artikel van meer dan 2 pagina's in de NRC 
onder de kop "TAX SAVERS". De sub kop gaf aan: (citaat) "Brillenverkopers betalen weinig 
winstbelasting. Ketens als Specsavers en Hans Anders vonden lepe fiscale routes naar het 
buitenland". 

Deze publicatie in de NRC gaf mij aanleiding om opnieuw over dit onderwerp contact te 
zoeken met onze branchevereniging. Zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek met 
de directeur van de NUVO verwees ik naar mijn brief van 2 jaar geleden. 
Gelijk aan de tekst van deze brief maakten wij opnieuw duidelijk dat wij vinden dat een 
branchevereniging er voor zou moeten pleiten dat bedrijven binnen één branche op een 
gelijk fiscaal speelveld zouden moeten spelen. 

Ik vroeg aan de NUVO alles uit de kast te halen, zowel publicitair als in een lobby naar de 
politiek en naar "Brussel", om deze misstanden uit de wereld te helpen. Hiermee zou de 
NUVO zich eindelijk eens kunnen profileren als de pleitbezorger voor de zelfstandige 
optiekmarkt die meer dan 90% van de contributie van de organisatie inbrengt. 

Ik ging er van uit dat de stormbal in Houten nu toch wel zou worden gehesen. 

Code ROOD in Houten !!! 



Tot mijn grote teleurstelling gebeurde dit niet. Verder dan een lauw stukje in een 
nieuwsbrief kwam het niet.  
Een duidelijke stellingname bleef achterwege.  

Onbegrijpelijk dat een onderzoeksjournalist van het NRC 3 pagina's kritische tekst over 
de optiekmarkt schrijft en dat onze brancheorganisatie dit op deze manier afdoet. 
Daar waar het NUVO bestuur eindelijk aan leden en niet leden kon laten zien waar het voor 
staat, liet zij dit na. 
Nogmaals: door mij niet te begrijpen. 

Om deze reden heb ik spreektijd op deze ALV gevraagd. 

Wij zijn bijzonder teleurgesteld in de houding van het NUVO bestuur in deze zaak. 
Sterker nog; wij voelen ons in de steek gelaten door het bestuur. 

En met "wij" bedoel ik een groot aantal zelfstandigen, een aantal directeuren van "midden 
ketens", zowel NUVO leden als geen NUVO leden, en de 2 grootste inkoopcombinaties 
Centrop en Optitrade. Een groot aantal heb ik persoonlijk gesproken. 

Het mag duidelijk zijn: De belastingvoordelen voor de ketens geven een ongelijk 
speelveld binnen onze branche.  
Een betere term is "concurrentievervalsing" t.o.v. de zelfstandige opticiens. De ketens 
kunnen hun producten goedkoper aanbieden en uitgebreid marketing bedrijven mede 
omdat ze, gefaciliteerd door de belastingdienst, vrijwel geen belasting betalen. 
De reden zou zijn "werkgelegenheid'' maar dit is natuurlijk een drogreden. 
Deze bevoordeling is in onze ogen, en gelukkig niet alleen in onze ogen, ongeoorloofde 
staatsteun. 

Accepteren we dit ?  Wij niet………. en u? 

Wij vinden dat actie in deze zaak een taak zou moeten zijn van de NUVO maar het is ons de 
afgelopen 3 weken gebleken dat het NUVO bestuur haar taak hierin heeft verzaakt. 
Daarom hebben wij, samen met collega's, NUVO-leden, niet NUVO-leden, en andere spelers 
binnen de optiekmarkt besloten een lobby richting politiek en pers op te zetten. 
De exacte uitvoering bespreken we deze week. Er is al veel voorwerk gedaan. 

Ondersteunt u dit laat het dan weten aan de initiatiefnemers of meldt het op 
fiscaalonrecht@greving.nl 

We doen dit omdat we vinden dat hier fiscaal echt iets mis is. 
We doen dit voor ons zelf maar ook voor alle bedrijven die wel het normale belastingtarief 
moeten betalen. 

Waarvan acte. 




