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I
n Nederland is altijd veel gedoe over de 

zondagsopening. Het leidt tot oeverloze 

discussies tussen winkeliers, en ook poli-

tieke partijen denken er verschillend 

over. Een paar maanden geleden heeft 

een meerderheid in de Eerste Kamer ingestemd 

met het voorstel om gemeenten voortaan zelf te 

laten bepalen of en hoe vaak de winkels binnen 

hun gemeentegrenzen op zondag open mogen. 

VVD, PvdA, PVV, D66, GroenLinks, 50Plus, 

Partij voor de Dieren stemden voor, net als de 

meesten van de elf CDA-senatoren. SP, SGP, 

Christen-Unie, twee CDA’ers en de 

Onafhankelijke Senaats-fractie (OSF) waren 

tegen. Zij vrezen dat de zondagsrust verdwijnt 

en dat kleine ondernemers de dupe worden van 

de veranderingen. Wanneer supermarkten op 

zondag wel open zijn, heeft dat immers grote 

consequenties voor de middenstand.

In Duitsland is de situatie niet te vergelijken 

met de onze. Naar schatting 80 procent van de 

bakkerswinkels is op zondag open, want iedere 

bakker mag in ons buurland de deuren openen. 

Een belangrijk verschil met Nederland is verder 

dat alle Duitse supermarkten op zondag geslo-

ten zijn. Dat hebben de Duitse bakkers dus voor 

op hun Nederlandse collega’s, die te maken 

hebben met de moordende concurrentie van 

grote ketens. In het Duitse Elten, vlak over de 

grens bij Lobith, is op zondagochtend 

Konditorei Heicks & Teutenberg al decennia-

lang open. In de bakkerij werken dan twee ver-

koopsters en een bakker. Veel Nederlanders uit 

de grensgemeenten Zevenaar en Montferland 

nemen de verse broodjes af. Want er is behoefte 

aan. 50 procent van de klanten is Nederlander. 

Bakker Christian Heicks vindt het heel normaal.  

‘Voor mij is de zondag een gewone werkdag 

geworden. En een belangrijke, want op zondag 

willen mensen lekker ontbijten en daar spelen 

‘Er is een markt voor. Zeven van mijn 
elf winkels zijn op zondag open.’ De 
Duitse bakker Christian Heicks, met 
filialen in en rond grensdorp Elten, 
wil niet anders meer.

we op in.’ Heicks vindt het geen enkel probleem 

om op zondag te werken. ‘We hebben het met 

elkaar verdeeld. Dus niet iedereen werkt iedere 

zondag. Maar velen willen dan juist werken, 

omdat ze door de toeslagen meer verdienen.’

Aloys Stienissen uit het Gelderse Loil koopt 

iedere zondagochtend voor meerdere huishou-

dens uit het dorp waar hij woont, zo’n honderd 

broodjes bij deze Duitse bakker. De draagtasjes 

hangt hij bij zijn dorpsgenoten aan de deur. ‘De 

bestellingen komen binnen op mijn telefoon. Ik 

heb nu wel een stop afgekondigd, want het werd 

wat te gek met de aanvragen’, zegt Stienissen, 

eigenaar van viswinkel Het Scholletje in 

Zevenaar. ‘De broodjes zijn populair, omdat ze 

lekker knapperig zijn en niet zo droog als bij ons. 

Maar ook omdat het natuurlijk geweldig is om 

op zondag vers brood bij het ontbijt te nuttigen.’

Er is dus wel een markt voor een bakker die 

op zondag open is. Tot voor kort mochten in ons 

land gemeenten winkeliers twaalf keer per jaar 

toestemming geven om open te gaan op zon-

dag. Alleen in gebieden waar veel toeristen kwa-

men, konden winkels vaker open. D66 en 

GroenLinks wilden af van deze zogeheten toe-

rismebepaling waarvan gemeenten oneigenlijk 

zouden kunnen gebruikmaken. Vandaar dat zij 

met het plan kwamen om gemeenten zelf te 

laten beslissen over de openingstijden van win-

kels. Detailhandel Nederland is tevreden en 

vindt de gemeente de bestuurslaag die het beste 

in staat is om lokale belangen af te wegen.

Het is nog niet duidelijk hoe alle Nederlandse 

gemeenten en de bakkers op het nieuwe beleid 

reageren.

Aloys Stienissen uit het Gelderse Loil koopt op zondagochtend bij Konditorei Heicks & Teutenberg in 

het Duitse Elten broodjes voor zijn dorpsgenoten.  Foto’s: Henk Riswick
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