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De Belangenvereniging Tankstations (BETA) komt op voor de belangen
van de zelfstandige tankstationondernemer. Bij BETA zijn ongeveer
400 ondernemers aangesloten, die samen zo’n 1000 tankstations met
shop exploiteren. Dit zijn lokaal actieve MKB-bedrijven met een veel
bredere rol dan alleen het leveren van brandstoffen. 
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Tankstations
zijn lokaal actieve
MKB-bedrijven
met een veel
bredere rol dan
alleen het leveren
van brandstoffen. 

Het tankstation is een veilige plek. We

zijn vaak tot laat open (of we sluiten

helemaal niet), en het is een plek waar

iedereen altijd terecht kan. Zelfs als alle

andere winkels al lang dicht zijn. Door

de vele preventieve maatregelen die op

tankstations getroffen zijn en door

onze intensieve samenwerking met

politie en justitie nemen de overvallen

in onze branche al jaren in aantal af.

Met de gegevens van criminele klanten

– zoals brandstofdieven – worden ook

andere misdrijven opgelost en onze

camerabeelden worden veelvuldig

opgevraagd als er een misdrijf in de

buurt van een tankstation is gepleegd. .

"Tankstations zijn
vaak tot laat open of
ze sluiten helemaal
niet. En het is een
plek waar iedereen
altijd terecht kan.
Zelfs als alle andere
winkels al lang dicht
zijn. "

DE MAATSCHAPPELIJKE
FUNCTIE VAN HET
TANKSTATION

Bemande tankstations hebben een

belangrijke functie in de maatschappij.

Tankstations zijn veilige plekken,

gelegen op goed bereikbare locaties en

met een breed scala aan diensten.

Steeds vaker vervangt het tankstation

andere lokale voorzieningen, zoals het

postkantoor of de bloemist. BETA

moedigt ondernemers aan om de

sociale rol binnen de omgeving van het

eigen tankstation actief op te pakken.

Dat kan op allerlei manieren. Zo zijn er

ondernemers die AED’s op hun

tankstation hangen of via BETA een

samenwerking met Amber Alert

aangaan.
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BETA sluit al sinds 1997 de CAO voor de tankstationbranche. Ongeveer

17.000 mensen werken dagelijks in een tankstation. Veel jongeren die aan

het begin staan van hun werkende leven doen graag ervaring op in onze

branche. Het is een goede leerschool, omdat er meer van je gevraagd

wordt dan in elk ander detailhandelsbedrijf. De lokale betekenis van het

tankstation als werkgever is daarmee groot. De groep ervaren mensen die

op tankstations werken weet dit als geen ander. Hun kennis en

vaardigheden – van gastvrijheid tot voedselveiligheid – kunnen zij laten

vastleggen in hun eigen “branchepaspoort” via het opleidingsfonds OOTW.

Zo kan elke werkgever direct in één oogopslag zien over welke capaciteiten

iemand beschikt. BETA besteedt veel aandacht aan gedegen opleidingen

en trainingen. Op grote schaal worden e-learnings ingezet, die allemaal

gratis toegankelijk zijn voor elke medewerker in de branche. 

Als tankstations zijn we

goed voor ruim 10% van

alle Nederlandse

pintransacties. Door goede

afspraken met banken te

maken, streven wij naar

een veilig, betrouwbaar,

efficiënt en zo goedkoop

mogelijk betalingsverkeer.

B    etalingsverkeer

BETA stimuleert zoveel mogelijk het

elektronisch betalen in tankstations – ook door

nieuwe technieken zoals mobiel –  en dit zorgt

voor een veilige omgeving. Hoe minder contant

geld er aanwezig is, hoe kleiner de kans op

overvallen. 

Als tankstations verkopen wij

geen tabak aan minder-

jarigen. Als verkoopkanaal

met hoofdzakelijk meerder-

jarige klanten staan wij voor

een verantwoorde verkoop 

van tabak, met goed opgeleid personeel. Wij zijn

ons bewust van de belangrijke functie die wij als

tankstations hebben in het tegengaan van

jeugdroken. Samen met de overheid, onze

medewerkers en de klant zelf bereiken wij dit

doel. Dagelijks investeert BETA– samen met de

vakbonden en andere branchepartijen – hierin

middels eigen mystery shoppers, voorlichtings-

materiaal (NIX-campagne) en scholing. 

T    abak

A  ccijnsharmonisatie
Nederland heeft meer dan

duizend kilometer aan lands-

grens met België en Duitsland.

Desondanks trekt de

Nederlandse overheid zich niets 

aan van wat er gebeurt in onze buurlanden als het

om het accijnzen gaat. De afgelopen jaren hebben

vele lokale tankstation-bedrijven zware verliezen

geleden door dit ondoordachte overheidsbeleid. De

consequentie hiervan is dat steeds meer MKB-

bedrijven met sterke lokale wortels verdwijnen uit

de grensstreek. Dit kan en mag niet gebeuren. BETA

pleit daarom bij de overheid voor harmonisatie van

het Nederlandse accijnsbeleid. Dit dient afgestemd

te worden met onze buurlanden. 

C   A O

De brandstofverkoop loopt al

jaren terug. Dit heeft geleid tot

een sterke concurrentie op prijs

aan de pomp, waar de klant van

profiteert. Vele zelfstandige

tankstation ondernemers kunnen

niet mee in deze  concurrentie-

strijd.De manier van brandstof

inkopen is daar onder andere de

oorzaak van. BETA adviseert

daarom alle zelfstandige

tankstation ondernemers om in

de onderhandelingen over een

nieuw afnamecontract de

Gouden regels

vier Gouden Regels in te brengen.  Op deze manier streven we naar een eerlijk

speelveld voor alle MKB’ers die zelf brandstof inkopen, zodat zij als lokaal bedrijf

de concurrentie aan kunnen.


