
 

 
 
 
 
 

Ministerie van Economische Zaken  
t.a.v. staatssecretaris Keijzer 

 
Zeist, 16 april 2020  
 
Onderwerp: Nijpende situatie mode-, sport- en schoenendetailhandel 
 
 
Geachte mevrouw Keijzer, 
 
Per brief heeft de Mode Alliance uw aandacht gevraagd voor de nijpende situatie van de 
Nederlandse modedetailhandel en specifiek het probleem van voorraden. Naar aanleiding van 
de brief hebben de Mode Alliance, INretail en Euretco Fashion een gesprek met uw ambtenaren 
gevoerd over mogelijke oplossingen. Naast dat dit gesprek als prettig werd ervaren met duidelijk 
begrip voor en kennis van de situatie in onze sector, gaf het ook aanknopingspunten voor een 
oplossing van het door ons aangekaarte probleem. Deze oplossing willen wij graag nader met 
uw ministerie verkennen. In deze brief vatten wij kort het probleem samen en doen wij een 
voorzet voor de oplossing van het probleem op dit moment, voor het najaar 2020 en voorjaar 
2021. 
 
Voorraden in winkels, omzetten gekelderd 
Door de coronacrisis en de oproep van premier Rutte om zoveel mogelijk thuis te blijven, zijn 
veel winkels in maart gesloten. Bij zowel de gesloten winkels als de winkels die open zijn 
gebleven, zijn de omzetten met 80% of meer gekelderd. Dat zet de huidige liquiditeit bij alle 
Nederlandse ketenpartijen fors onder druk. Tegelijkertijd zijn de producten en seizoenartikelen 
dusdanig aan demodage onderhevig dat er per maand flink op afgeschreven moet worden. De 
omzetten die winkels nu verliezen, vallen straks niet meer goed te maken. Nieuwe voorraden 
worden op korte termijn geleverd. Dit betekent dat zowel winkels als leveranciers liquiditeit nodig 
hebben om deze periode te overbruggen en gezond de toekomst in te kunnen. Zonder deze 
steun staan meer dan 150.000 banen op het spel, de toekomst van de winkelstraat en van vele 
ketenpartijen tot diep in de productielanden. 
  
 
Krediet noodzakelijk voor (toekomstige) voorraden 
Om de nood te lenigen, hebben wij (overbruggings)krediet nodig om nieuwe voorraden te 
kunnen financieren tot en met het voorjaar 2021 en bestaande voorraden af te betalen. Naar 
schatting heeft de branche een krediet van één miljard euro nodig voor dit specifieke 
voorraadprobleem. De huidige BMKB- en GO-regeling voorzien hier in onvoldoende mate in. 
Signalen uit de praktijk leren ons dat deze kredieten moeizaam worden verleend. Daarnaast 
vormen provisie- en rentelasten een groot probleem. Krediet moet succesvol ontsloten worden 
via, of de bestaande regelingen, of een speciaal daarvoor ingericht liquiditeitsfonds.  
 
Indien wordt gekozen voor de huidige regelingen, dan moeten die beter worden ontsloten door 
middel van het opstellen van specifieke sectorcriteria zodat, als daar aan wordt voldaan, het 
krediet verstrekt wordt door financiers ten bate van de voorraden. Daarnaast moet ook gekeken 
worden naar een verlaging van of een tegemoetkoming op de rente- en provisielasten. 
 
Nadere onderbouwing betreffende het bedrag van één miljard zullen wij op zeer korte termijn 
aanleveren. 
 
  



 

 
 
 
 
 
Korte termijnoplossing om massale uitverkoop te voorkomen 
Een krediet om de komende periode te overbruggen, is onvoldoende om de permanente schade 
in de branche te voorkomen. Naast omzetverlies, is het margeverlies fors. Om de pijn in de 
sector te verdelen, heeft INretail samen met MODINT en FGHS suggesties gedaan aan de 
Nederlandse partijen in de keten om de productaantallen naar beneden te brengen en om dat 
wat verkocht kan worden tegen een verantwoorde prijs te verkopen. We hopen met deze 
oplossingsrichtingen de pijn eerlijk te verdelen in de keten.  Samen  met de overheid willen wij 
verkennen welke maatregelen mogelijk zijn om massale uitverkopen en margeverlies te 
voorkomen. 
 
Op korte termijn gaan wij graag nader met u in gesprek om bovenstaande opties te verkennen 
en een branche specifieke oplossing te vinden voor de mode-, sport- en schoenendetailhandel, 
inclusief Nederlandse ketenpartners. 
 
Deze brief is op initiatief van Mode Alliance, Euretco Fashion en INretail opgesteld en wordt 
gesteund door MODINT, ANWR-GARANT, Vimagro, FNLS en FGHS. 
 
Namens hen allen, met vriendelijke groet, 
 

 
 
Jan Meerman 
Algemeen Directeur INretail 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
Deelnemers Mode Alliance 
• Ballegooyen Modes, Dussen 
• Bastiaansen Modestad, Bavel 
• Blijdesteijn Mode, Tiel 
• Dirk de Wit, Bovenkarspel 
• Jansen-Noy, Sevenum 
• Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland 
• Rinsma Modeplein, Gorredijk 
• Van Tilburg Mode en Sport, Nistelrode 
 
Vimagro 
Vereniging van Groothandelaren, Importeurs, Exporteurs en Agenten in Schoeisel 
 
FNLS 
Federatie van Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten 
 
FGHS 
Brancheorganisatie voor sportleveranciers 
 
ANWR-GARANT 
Retail Service Organisatie voor zelfstandige ondernemers in de schoenen- en sportbranche 
 
MODINT 
Business netwerk van fabrikanten, importeurs, agenten en groothandelaren in kleding, 
modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel. 
 
 


