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Betreft:  onjuiste berichtgeving Accres en ZERO55  

 

Accres heeft gemerkt dat er door de berichtgeving in de media en berichten op sociale media van mede ondernemers 

onjuistheden geformuleerd zijn. Om misverstanden te voorkomen hebben de gemeente Apeldoorn en Accres in dit bericht 

de feiten op een rij gezet. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, schroom dan niet om met ondergetekende 

contact op te nemen. 

 

Vragen en antwoorden over artikelen Accres  

 

Klopt het dat Europa (lees Europese Commissie, State Aid Control) onderzoek doet naar ‘steun’ (‘staatssteun’) 

ZERO55 Apeldoorn? 

Apeldoorn en Accres hebben tot op heden nog niks vernomen vanuit Europa.  

 

Klopt het dat ACM (Autoriteit Consumenten Markt) een klacht heeft ontvangen aan het adres van de gemeente 

Apeldoorn met betrekking tot eventuele oneerlijke concurrentie als gevolg van de ontwikkeling van ZERO55 

Apeldoorn? 

Ja, dat was in 2017. De gemeente heeft in overleg met Accres alle vragen van ACM beantwoord. De beantwoording was 

voor de ondernemer aanleiding om de klacht in te trekken. In 2018 zijn de gemeente en Accres hierover geïnformeerd.  

 

Wanneer was de eerste klacht er? 

De klacht dateert in eerste instantie uit 2017 naar aanleiding van de besluitvorming door de gemeente Apeldoorn over 

ZERO055 Apeldoorn. Accres heeft in 2017 akkoord voor de plannen van de family entertainment centers gekregen van haar 

aandeelhouder na instemming van het college van B&W van Apeldoorn. In 2017 is door zowel Accres als de gemeente 

Apeldoorn onderzocht of zij voldoen aan de wetgeving, en daaruit bleek dat dat het geval is. De klacht is destijds ook 

besproken met de gemeenteraad van Apeldoorn.  

 

Wat wordt er bedoeld met ‘steun’ (‘staatssteun’) en is hier sprake van in het geval van ZERO55 Apeldoorn? 

Ondernemers kunnen bij de Europese toezichthouder op staatssteun een klacht indienen. Bijvoorbeeld  als zij vinden dat er 

in een bepaalde situatie sprake is van ongeoorloofde staatssteun.  
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Met staatssteun wordt financiële steun bedoeld vanuit een overheid aan een bedrijf/onderneming, zoals subsidie of korting 

op grondprijzen, waardoor een ongelijke concurrentiepositie ontstaat. Accres en de gemeente Apeldoorn zijn van mening 

dat er in dit geval geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Mocht de toezichthouder (EU) de klacht van de 

ondernemer in behandeling nemen, dan zal de gemeente in overleg met Accres de vragen van de EU beantwoorden net 

zoals de vragen van ACM.  

 

Personeelsuitwisselingen 

Er wordt niet ‘geschoven’ met personeel. ZERO55 Apeldoorn heeft 35 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Het personeel dat 

werkt voor ZERO55 Apeldoorn b.v. of ZERO55 Enschede b.v. is ondergebracht in één van deze vennootschappen. 

Activiteiten die medewerkers van stafafdelingen van Accres voor ZERO55 doen, worden voor 100% doorbelast aan ZERO55, 

tegen kostprijsdekkende tarieven.  

 

Inkoopvoordeel 

Inkoopafspraken worden rechtstreeks gemaakt tussen ZERO55 Apeldoorn B.V. of ZERO55 Enschede B.V. en de betreffende 

leveranciers. Eventueel schaalvoordeel doordat meerdere BV’s onder Accres Holding BV gezamenlijk inkopen doen bij 

leveranciers is ondernemerschap en niet bij wet verboden.  Accres voldoet dan ook aan de aanbestedingsrichtlijnen. Het 

staat andere ondernemers ook vrij om via een consortium inkopen te doen. 

 

Prijsconcurrentie 

Er is geen sprake van oneerlijke prijsconcurrentie. ZERO55 berekent geen tarieven die onder kostprijsniveau liggen. De 

tarieven die ZERO55 hanteert zijn marktconform als je de tarieven van horeca en activiteiten vergelijkt met andere family 

entertainment centers in Nederland zoals de Kart Fabrique Utrecht, The Maxx Veenendaal en Kartplaza Nijverdal.  

 

Wat gebeurt er met de winst van ZERO55 en hoe zit het met eventuele verliezen? 

ZERO55 Apeldoorn en ZERO55 Enschede zijn zelfstandige bv’s met een eigen boekhouding en eigen accountant controle. 

De winst van ZERO55 draagt bij aan het geconsolideerd resultaat van Accres Holding B.V. waar de gemeente Apeldoorn 

aandeelhouder van is. De aandeelhouder bepaalt hoe het resultaat van de Holding wordt bestemd.  Het risico van eventuele 

verliezen blijft door de juridische structuur beperkt tot de omvang van de deelneming van Accres Holding B.V. in de 

ZERO55 bv’s. 

 

Klopt het dat de Gemeente Apeldoorn van Accres geen dividend krijgt? 

Als het resultaat van Accres Holding BV positief is en de continuïteit van het bedrijf geborgd is, keert Accres dividend uit 

aan de aandeelhouder, gemeente Apeldoorn. De laatste twee boekjaren is 75% van de winst als dividend uitgekeerd aan de 

gemeente Apeldoorn. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

John Niemeijer 

Waarnemend directeur Accres 

 

 


