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1.500 winkels in Duitsland
moet kunnen, denkt Action
door Jelte Posthumus

AMSTERDAM – De Europese aandelenbeurzen schommelden gisteren rond de slotstanden van een dag eerder. Bescheiden winsten
maakten plaats voor verliezen na een omslag
op Wall Street. De index van middelgrote fondsen werd vooral gedrukt door een verlies van
15 procent bij technisch dienstverlener Imtech. Het bedrijf stelde in een toelichting op
de agenda van de komende aandeelhoudersvergadering de opties voor het versterken van
de financiële positie zo ruim mogelijk te willen
houden. Volgens analisten zette Imtech daarmee de deur open voor een aandelenuitgifte.

NEW YORK – Aandelen van technologiebedrijven waren gisteren, na enig herstel in de twee
voorgaande handelssessies, weer uit de gratie
op Wall Street. Na een stevige opmars in 2013
maken beleggers zich zorgen over de hoge
koersen in de technologiesector en een vlakke
omzetontwikkeling. In de technologiesector
behoorde Facebook tot de sterkste dalers met
een verlies van 5,2 procent. Onlinezoekdienst
TripAdvisor koerste 7,1 procent lager. Chipmachinefabrikant Intel, softwaregigant Microsoft
en de ontwikkelaar van zakelijke software Oracle leverden tot 2,7 procent in.

AMSTERDAM – Action denkt in
Duitsland mogelijk 1.500 winkels
te kunnen openen. Maar hoewel
Nederlandse discounters er floreren, is het kopiëren van een formule riskant, weten Blokker en Hema.

Action heeft nu 23 winkels in
Duitsland maar directeur Ronald
van der Mark ziet potentie voor
1.000 tot 1.500 winkels. Daarmee
zou Action een van de grootste ketens in Duitsland worden.
Door het succes in eigen land
heeft hij zoveel vertrouwen in
zijn formule, dat hij in omringende landen grote ambities heeft.
De formule – de laagste prijzen,
een sterk wisselend assortiment
naast vertrouwde producten als

kantoorartikelen – zou daarbij vrijwel intact kunnen blijven.
Andere discounters als Blokker en
Hema hebben ook geprobeerd
hun Nederlandse formule over te
hevelen naar Duitsland, zonder
groot succes. „Ik begrijp dat Action zelfs klompen wil blijven verkopen”, zegt Enrico Kretschmar
van exportadviesbureau Gateway
to Germany. „Dat kan een grap
zijn, maar Hema en Blokker moesten in hun Duitse winkels flinke
assortimentswijzigingen doorvoe-

䊳 Action heeft grote ambities
in Duitsland, Frankrijk en
België, met vrijwel hetzelfde concept als in Nederland

ren.” Blokker trok zich in 2007
zelfs weer terug van de Duitse
markt, om er later terug te keren
met dochterbedrijf Xenos. „En
niemand herkende de Jip en Janneke-producten van Hema.”
‘Discountland’ Duitsland is daarnaast verwend met lage prijzen.
Ook daarom zou Action het bestaande assortiment daar mogelijk grotendeels intact willen houden, denkt Kretschmar. Want nog
grotere bulkinkoop maakt nog lagere verkoopprijzen mogelijk. Net
als Xenos, Zeeman en Hema zal
ook Action mede daarom een aanwinst voor Duitsland blijken, verwacht hij. „De grootste uitdaging
kon wel eens het vinden van mensen zijn, die ook in de Duitse winkels het typisch Nederlandse ‘Actiongevoel’ kunnen overbrengen.”

䡵 Door het succes in Nederland heeft de Action-directie ambitie te groeien in het buitenland. foto Marina Popova

ed.nl/beurs
Volg veel meer koersen en indexen van minuut tot minuut op onze site.

Jumbo
mag zelf
de boeken
keuren
door Kirsten Rietbergen
VEGHEL – Jumbo Supermarkten
mag voortaan zelf de omzetten
van aangesloten franchise-supermarkten controleren op juistheid.
De supermarktketen uit Veghel
heeft een contract ondertekend
met de Belastingdienst.

Het convenant is een opmerkelijk
gevolg van het fraudeonderzoek
dat de fiscale opsporingsdienst
FIOD twee jaar geleden startte bij
ruim honderd Super de Boer-winkels, die toen net door Jumbo waren overgenomen. Winkeliers bleken jarenlang lagere omzetten te
hebben opgegeven aan de Belastingdienst. Volgens Adriaan Ros
van de Belastingdienst is er ruim
7 miljoen euro aan naheffingen
en boetes terugbetaald.
Jumbo werd volgens financieel directeur Ton van Veen ongewild
met de fraude opgescheept en wil
dit in de toekomst voorkomen.
„We willen alleen samenwerken
met betrouwbare ondernemers.”
Door zelf de kassadata van de franchisenemers te controleren, zoals
dat ook in de eigen filialen gebeurt, is er meer zicht op de boekhouding. Als er onverklaarbare
transacties geconstateerd worden,
haalt Jumbo verhaal bij de ondernemer. „De ondernemer kan fouten herstellen. In ernstige gevallen verwijzen we de ondernemer
rechtstreeks naar de belastingdienst en stappen wij er tussenuit. Wij zijn geen verlengstuk van
de Belastingdienst, we verkleinen
alleen de kans op fraude.”
Volgens de Belastingdienst is voldoende gewaarborgd dat Jumbo
de controles eerlijk uitvoert. „De
franchisegever is niet gebaat bij
fraude door een franchisenemer.”

DEN BOSCH

AMSTERDAM

RWE krijgt definitief geen
boete voor vervuiling Essent

Inkomensverschillen
Zaken doen met
structureel toegenomen Oekraïne riskant

Het Duitse RWE krijgt geen
boete van de provincies en gemeenten waarvan het vijf jaar
geleden het Nederlandse energiebedrijf Essent overnam. Dat
hebben de ex-aandeelhouders
gisteren besloten.
Bij de verkoop, vijf jaar geleden, maakten de lagere overheden met RWE afspraken over
duurzame doelstellingen. Uit
een rapportage die in maart
openbaar werd bleek dat die
doelstellingen niet gehaald
zijn. Essent is in de tussentijd
meer vervuilende stoffen gaan
uitstoten en produceert minder duurzame energie.
Dat er nu geen boete volgt,
heeft twee redenen. Ten eerste
hebben de oud-aandeelhouders begrip voor de moeilijke

omstandigheden in de energiemarkt. Ten tweede bleken de destijds gemaakte afspraken juridisch gezien boterzacht.
Een motie van de gemeente Tilburg, om toch te proberen de boete van maximaal 40 miljoen euro
te innen, haalde het daarom niet.
„Een ruime meerderheid van de
aanwezigen was het er over eens
dat dat geen zin had, en alleen
maar geld zou kosten”, zegt de
Brabantse gedeputeerde Bert Pauli in een reactie. Ook een motie
om de afspraken met een paar
jaar te verlengen, haalde het niet.
GroenLinks in Overijssel laat het
er niet bij zitten, laat Statenlid Robert Jansen weten. Hij wil van de
provincie weten wie verantwoordelijk is geweest voor de juridische toetsing van de afspraken.

De inkomensverschillen in Nederland zijn tussen 1977 en 2011 structureel toegenomen. Dat blijkt uit
een studie van de Universiteit
van Amsterdam. De verschillen
zijn onder meer het gevolg van
overheidsbeleid dat nadelig was
voor lagere inkomens en uitkeringstrekkers.

DEN HAAG

Inflatie in maart naar
0,8 procent gedaald
De inflatie in Nederland is in
maart gedaald tot 0,8 procent. Dat
is het laagste niveau sinds juni
2010. In februari lag de inflatie
nog op 1,1 procent. De daling in
maart is toe te schrijven aan goedkopere kleding en identiteitsbewijzen. IMF is bezorgd over de lage inflatie in de eurozone.

ROTTERDAM

Zaken doen met Oekraïne is
door het conflict met Rusland
hachelijk geworden. Dat
schrijft risicoadviseur en verzekeraar AON in de jaarlijks verschijnende political risk map. De
situatie in de zogeheten
BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) is minder stabiel door lagere economische groei en meer
bemoeizucht van de overheid
met de economie, schrijft
AON. In totaal stond het bedrijfsleven in zestien van de onderzochte 163 opkomende economieën bloot aan meer politieke risico’s. In zes landen
werd de situatie voor bedrijven veiliger. ‘Dat is een verslechtering ten opzichte van vorig jaar’, stelt AON. De political
risk map is als app te downloaden voor iOS-apparaten.

