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Ivoren torens

5 feb. stuurgroep Betalingsverkeer
7 feb.  VDN Bestuursvergadering
11 feb.  RND Deskundigenoverleg 
 Vestigingszaken
11 feb. stuurgroep Vestigingszaken
12 feb.  Bijeenkomst Winkelgebied van  
 de toekomst
13 feb.  RND Deskundigenoverleg 
 Veiligheid
13 feb.  stuurgroep Winkelcriminaliteit
13 feb.  CBL Bestuursvergadering
26 feb.  SOD Bestuursvergadering
27 feb.  stuurgroep Europa
6 mrt.  VGT Bestuursvergadering
6 mrt.  VGT ALV  (besloten)
12 mrt.  NWR vergadering
13 mrt.  FAD Bestuursvergadering
13 mrt.  RND Algemeen Bestuur
20 mrt.  VGS Bestuurs- en ledenverga- 
 dering
20 mrt.  VGS MVO bijeenkomst 
27 mrt. stuurgroep Betalingsverkeer

Agenda
feb./mrt 2014

13 jan. Principeakkoord betalingsver- 
 keer bereikt
16 jan.  aantal overvallen op winkeliers  
 gehalveerd
20 jan.  Nieuwe regeling slachtoffer- 
 hulp voor winkeliers
28 jan. Winkeliers willen de   
 macht van creditcardmaat- 
 schappijen aan banden! 
 3 feb. Winkeliers: “Nieuwe staats- 
 secretaris van Financiën moet  
 accijnsdrama stoppen”.

In het nieuws

Volg ons op twitter  

De nucleaire top eind maart in Den Haag zal naar verwachting ingrij-
pende gevolgen hebben voor consumenten en winkeliers in enkele 
winkelgebieden in de regio Den Haag. Zeker in de directe omgeving 
van het World Forum lopen winkeliers risico op flinke omzetderving 
doordat winkels moeilijk bereikbaar zijn.

Gedurende de top is niet alleen de verkeersdoorstroming in Den Haag 
problematisch, maar ook vanuit de wijde omgeving is de stad zeer 
slecht bereikbaar, doordat veel snelwegen richting Den Haag (gedeel-
telijk) zijn afgesloten. Dat houdt niet alleen veel consumenten weg uit 
de winkels, maar vergt ook veel van de bevoorrading. De belangrijkste 
verkeersader van Leidsenhage wordt hermetisch afgesloten.

Zulke besluiten moeten wel genomen worden. De veiligheidsrisico’s 
zijn met 58 regeringsleiders in het land immers gigantisch. ‘The Beast’, 
de naam van de auto van de Amerikaanse president, spreekt wat dat 
betreft boekdelen. Geen bestuurder of politicus zou het publieke debat 
overleven als hij of zij voor minder veiligheid zou gaan. En wie weet, 
trekken de 5.000 officials en 3.000 journalisten massaal hun portemon-
nee, zodat in ieder geval een deel van onze winkeliers voordeel heeft 
van de top.

Wel valt het bestuurders en politici ernstig aan te rekenen, dat zij met 
geen woord reppen over schadeloosstelling: Schadeloosstelling voor 
de winkeliers die andere medewerkers moeten inplannen of misschien 
wel niemand kunnen inzetten vanwege de verkeersopstoppingen. 
Voor winkeliers die extra kosten moeten maken voor de logistiek. Voor 
winkeliers die minder consumenten, vanwege genoemde opstopp-
ingen, kunnen verwelkomen of zelfs moeten sluiten, bijvoorbeeld langs 
de snelweg. Vaarwel omzet. Alsof winkeliers oneindig diepe zakken 
hebben. 

Geconfronteerd met deze kritiek verwees de burgemeester van 
Haarlemmermeer direct door naar de nationale overheid: zij had 
immers alles geëntameerd, niet de gemeente. Er is echter geen  
brievenbus ingericht bij die nationale overheid voor deze klachten en 
schadebrieven. Er is gewoonweg (nog) niets geregeld. Veel verder dan 
een bulletin met de reeksen verkeersingrepen gaat het nog niet.

Ook over zaken die geen geld hoeven te kosten, zoals het tijdelijk 
opheffen van venstertijden, is niet de hand uitgestoken. Samen met 
onze partners doet Detailhandel Nederland dat wel. Via onze partners 
zijn wij in gesprek om te kijken welke oplossingen er zijn om ervoor te 
zorgen dat winkeliers zo min mogelijk hinder ondervinden van de top:

Schrap tijdelijk alle venstertijden in de Randstad.

Sander van Golberdinge,
Directeur.
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http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3584745/2014/01/27/Bedrijven-bij-A4-verplicht-dicht-tijdens-nucleaire-top.dhtml
http://www.vananaarbeter.nl/
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/winkeliers-vrezen-omzetverlies-tijdens-top
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Betalingsverkeer

Winkeliers willen de macht van creditcardmaatschappijen 
aan banden! 
Vorige week sprak de Tweede Kamer over voorstellen van de Europese 
Commissie om de problemen op de creditcardmarkt op te los-
sen. Detailhandel Nederland ziet deze voorstellen als een stap in 
de goede richting. We roepen de Tweede Kamer dan ook op zo 
snel mogelijk een einde te maken aan de dominante positie van  
creditcardmaatschappijen. 

Winkeliers ergeren zich al jarenlang groen en geel aan de torenhoge 
vergoedingen en onredelijke eisen die vastzitten aan het gebruik van 
de creditcard. Het voorstel dat in de Tweede Kamer werd bespro-
ken moet hier een einde aan maken. Het belangrijkste winstpunt 
van het voorstel van de Europese Commissie is dat de torenhoge  
creditcardtarieven aan banden worden gelegd. Momenteel moeten 

winkeliers voor elke creditcardbetaling een vergoeding betalen die 
kan oplopen tot enkele euro’s per transactie. Deze tarieven liggen tot 
wel veertig keer hoger dan de tarieven van pinbetalingen. De Europese 
Commissie wil dat de vergoeding beperkt wordt tot een lager percen-
tage van ongeveer 0,3 procent van het aankoopbedrag. Dit leidt tot 
lagere kosten voor winkelier en consument./

Bekijk hier het item in het NOS journaal van 30 januari jl. 

In de stationswinkels van de NS kunnen reizigers vanaf april met hun 
mobiele telefoon betalen, net als in Leiden. De 384 verkooppunten en 
duizend kassa's van de NS-winkelformules Kiosk, Broodzaak en Julia's 
worden uitgerust met terminals die geschikt zijn voor contactloos 
pinnen.

In Leiden begon in september al een proef met mobiel betalen. 
Ongeveer 1000 consumenten en 180 ondernemers deden daaraan 
mee. In drie maanden tijd zijn gemiddeld 2000 betalingen per week 
verricht. Het totaalbedrag dat daarmee gemoeid was, schommelt rond 
20.000 euro per week. /

Ook betalen met je mobiel in 
stationswinkels NS

Storingen iDeal terugbrengen 

Nederlandse banken gaan het online betaalsysteem iDeal minder 
afhankelijk maken van hun eigen systeem voor internetbankieren. 
Hierdoor kan het niet meer gebeuren dat een storing in het ene 
systeem er voor zorgt dat het andere systeem ook niet meer werkt. 

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft dit in een antwoord op 
Kamervragen over storingen en fraude bij bankieren via het web./ 

Tweede Kamer wil lager Europees 
plafond voor pinbetalingen
Op donderdag 30 januari vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de 
Europese voorstellen rondom het maximeren van de kosten rondom creditcard- 
en pinbetalingen.

Tijdens het debat stelden veel Kamerleden (onder andere SP, CDA, VVD, PVV,  D66, 
PvdA) vragen en uitten ze hun zorgen over de kosten van pin- en creditcardbeta-
lingen. Zo liet D66-Kamerlid Wouter Koolmees voor het debat op nu.nl al weten 
dat de pinkosten voor winkeliers niet door de voorstellen mogen stijgen. Hij pleit 
voor een vast laag bedrag per transactie.  

Tijdens het debat verwoordde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer de situatie als volgt: 
“De Europese maximumvergoedingen voor pin- en creditcardbetalingen moeten 
verder worden verlaagd. Nederland kent lage tarieven voor pinbetalingen en dat 
moet zo blijven. In Nederland zijn de kosten voor pinbetalingen slechts enkele 
centen. Het moet dan ook de inzet van Nederland zijn om het voorstel, voor een 
relatief kostenmaximum van 0,2% per betaling, verder terug te brengen naar een 
absoluut kostenmaximum”.

Tot slot pleitte ook minister Dijsselbloem (Financiën) voor een lager Europees 
pintarief. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheid voor het verbeteren van de 
creditcardtarieven./ 

IBAN-nummer moge-
lijk langer automatisch 
omgezet

Consumenten kunnen mogelijk langer voort met hun oude 
bankrekeningnummer. Het nieuwe IBAN-nummer is al inge-
voerd, maar banken bieden nu nog een automatische 
omzetting van het oude naar het nieuwe nummer bij inter-
netbankieren. Minister Dijsselbloem wil die mogelijkheid 
verlengen tot februari 2016.

Hij gaat daarvoor ontheffing aanvragen bij de Europese 
Commissie. Die wil eigenlijk dat banken de automatische 
omzetting in augustus van dit jaar stopzetten. Websites die 
nu het rekeningnummer omzetten in het IBAN-nummer 
kunnen wel gewoon blijven aanbieden wat ze nu bieden./

http://nos.nl/video/603897-kamer-wil-lagere-kosten-voor-creditcard.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2014/01/30/bijlage-antwoorden-kamervragen-over-storingen-en-fraude-bij-online-bankieren.html?ns_campaign=alle-kamerstukken-van-rijksoverheid.nl&ns_channel=att
http://www.nu.nl/economie/3687950/pinnen-mag-niet-duurder-worden-voorstel-brussel.html
http://nos.nl/artikel/604063-dijsselboem-pinnen-goedkoper.html
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Europa

Europees Parlement roept op tot vermindering gebruik  
plastic draagtassen
In het Europees Parlement wordt gespro-
ken over het verminderen van het gebruik 
van lichtgewicht plastic draagtassen. Uit het 
ontwerpvoorstel van de Europese Commissie 
blijkt dat elke Europese lidstaat nationale 
maatregelen moet nemen om de consump-
tie van lichtgewicht plastic draagtassen te 
verminderen. Dit kan door middel van eco-
nomische instrumenten, zoals belastingen 
en heffingen, of door middel van marketing 
beperkingen zoals een verbod op nationaal 
niveau. Detailhandel Nederland heeft altijd 
gepleit tegen een Europees verbod op plastic 
draagtassen, en steunt het voorstel om de 
nationale lidstaten zelf de instrumenten te 
laten kiezen om het gebruik van plastic draag-
tassen aan banden te leggen.  

Draagtassen dienen om de consumenten 
hun aangekochte goederen schoon en zon-
der schade thuis te brengen. De lichtgewicht 
draagtassen vallen echter niet onder de hui-
dige recyclestromen waardoor dit soort ver-
pakkingen relatief snel in het milieu terecht-
komen. De sector is zich hiervan bewust en 
wil graag een bijdrage leveren. Zo zijn er in 
de loop der jaren al vele vrijwillige initiatieven 
gestart om het (eenmalig) gebruik van plastic 
draagtassen te veranderen en te verminde-
ren. In veel winkels moeten consumenten 

bijvoorbeeld zelf om een tas vragen, in plaats 
van dat ze deze krijgen aangeboden. 

De Deense Europarlementariër Margrete 
Auken (Groenen en belast met het ontwerp-

advies namens de Milieu Commissie van het 
Europees Parlement) gaat verder dan de  
initiële voorstellen van de Europese 
Commissie. Zij stelt voor een vermindering 
van lichtgewicht plastic draagtassen met ten 
minste 80% in te voeren (vergeleken met de 
gemiddelde consumptie 2010). Ook vindt de 
rapporteur dat ‘de lidstaten ervoor moeten 
zorgen dat winkeliers de draagtassen niet (...) 
kosteloos voorzien op de plaats van verkoop 
van goederen of producten’. Dit geldt voor 
alle draagtassen, niet alleen de lichtgewicht 
tassen.

Bij prijsmaatregelen om het gebruik van 
plastic draagtassen te reduceren moet er 
rekening mee worden gehouden dat het 
effect van prijsmaatregelen sterk kan vari-
eren. Prijsmaatregelen hebben er in de  
levensmiddelendetailhandel toe geleid dat 
veel consumenten eigen tassen meene-
men. In de non-food detailhandel gebeurt 
dit minder, mede omdat er in de non-food 
sector vaker sprake is van impulsaankopen. 
Detailhandel Nederland is van mening dat 
het beschikbaar maken van draagtassen nooit 
volledig kan worden verboden, ongeacht het 
gebruikte materiaal. Plastic zakken zijn soms 
ook de enige oplossing voor het vervoer van 
goederen (onbeschermd eten, fijne mode-
items, enzovoorts). Zij zorgen voor hygië-
ne, bescherming tegen vocht, beschermen 
het kledingstuk en stellen consumenten in 
staat om alleen de benodigde hoeveelheid 
te kopen. 

Dit rapport moet eind april bekrachtigd wor-
den door het Europees Parlement. Het dos-
sier maakt deel uit van de herziening van 
de Verpakking en Verpakkingsafval Richtlijn 
94/62/EC dat eind 2014 in zijn geheel wordt 
behandeld./

EP neemt eigen initiatiefrapport aan over fraude in de  
voedselketen 

Gevallen van fraude met voedsel tonen aan 
dat de Europese Unie het functioneren van de 
voedselketen moet herzien, beter moet con-
troleren en de regels voor etikettering moet 
aanscherpen, zo stelt het Europees Parlement 
in het eigen initiatiefrapport inzake voedsel-
fraude. 

Het rapport van Europarlementariër Esther 
de Lange (CDA), dat op 14 januari door het 

Europees Parlement werd aangeno-
men, onderstreept de noodzaak tot 
strengere straffen voor voedselfrau-
deurs en voor grensoverschrijden-
de voedselcontroles. Het Europees 
Parlement concludeert in haar rapport 
dat het aantal fraudegevallen toeneemt 
en hier steeds vaker criminele organisa-
ties bij betrokken zijn. 

De detailhandel staat volledig  
achter de initiatieven om het  
vertrouwen van de consument te her-

stellen. Voedselveiligheid moet vanzelfspre-
kend zijn en het is dan ook nooit een punt van 
onderhandeling voor de sector. Detailhandel 
Nederland vindt voedselfraude onacceptabel. 
Het veroorzaakt een ernstige beschadiging 
van het vertrouwen van de consument in 
voedsel. In plaats van het instellen van nog 
meer regels ziet de detailhandel liever dat de 
focus wordt verlegd naar een betere uitvoe-
ring van de bestaande regels. Een versterkte 

Meld u aan voor de 
wekelijkse nieuws-
brief uit Brussel   
Kantoor Brussel maakt elke week een over-
zicht met nieuws uit Brussel. In dit over-
zicht vindt u informatie over voor de 
detailhandel relevante beleidsinitiatieven 
en -ontwikkelingen, rapporten en bijeen-
komsten op Europees niveau. Wilt u deze 
nieuwsbrief ook wekelijks ontvangen, 
meldt u dan aan bij de Secretaris Europa:  
Margriet.keijzer@detailhandel.nl./ 

coördinatie en samenwerking bij de uitvoe-
ring van controles en verbeterde uitwisseling 
van informatie is nodig om tijdig actie te 
kunnen ondernemen in het geval van voed-
selfraude./
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Sociale Zaken

MKB voorzitter zet discussie toeslagen weer prominent op de 
agenda

Michaël van Straalen, de voorzitter van MKB Nederland, roept in een 
paginagroot artikel in het FD de vakbonden op de toeslagen voor 
het werken op bijzondere uren af te schaffen. Volgens Van Straalen is 
de toeslag voor werk op tijden die vroeger als ongebruikelijk werden 
gezien helemaal uit de tijd. “We leven niet meer in 1960", zo stelt hij.

Detailhandel Nederland is blij met deze oproep omdat branches 
in de detailhandel van de toeslagen af willen. In een aantal grote  
onderhandelingen die voor de deur staan moet een doorbraak in het 
toeslagendossier bereikt worden.

In een artikel in Metro is uitvoerig ingegaan op de discussie die ont-
stond na het artikel en reageert Verhoog op het verhaal van vakbon-

den dat de jeugdlonen afgeschaft zouden moeten worden./

Pieter Verhoog, secretaris sociale zaken bij Detailhandel Nederland
“Het beeld is verdeeld. Je merkt dat de ondernemers die op zon-
dagen en koopavonden open willen tegen hoge kosten oplopen, 
maar als we de toeslagen afschaffen moet er compensatie betaald 
worden aan de vakbonden. Het kost allebei geld. Wij zijn voor het 
afschaffen. Daarnaast vinden wij het jeugdinkomen niet achter-
haald. Het houdt de jeugdwerkloosheid laag. In omringende landen 
is die hoger. Jongeren doen op deze manier ook werkervaring op. 
Wij willen het dan ook in stand houden.”

Premiekorting voor aannemen jongere werknemer

Ondernemers die een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) een half jaar voor minimaal 32 uur per week aannemen, krijgen een premie-
korting als deze werknemer een werkloosheids- of bijstandsuitkering heeft.

De premiekorting is 3500 euro per jaar. Werkgevers ontvangen die korting vanaf 1 juli voor jongeren die zijn aangenomen vanaf 1 januari. Van 1 
juli tot 1 januari bedraagt de premiekorting dan 1750 euro. De premiekorting geldt voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van 
twee jaar. Werknemers hebben een doelgroepverklaring nodig van het UWV of van de gemeente. Hierin staat dat de werknemer een uitkering 
had op de dag vóór indiensttreding.

Deze wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen gaat officieel in per 1 juli, maar geldt voor jongere werknemers die vanaf 1 januari 
jongstleden in dienst zijn getreden. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016./

Recht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden

Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke 
vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht 
op zorgverlof. Nu kunnen mantelzorgers 
alleen zorgverlof opnemen voor een zieke 
partner, kind of ouder. 

Het kabinet neemt deze maatregel omdat 
mensen steeds meer zorgtaken hebben. Meer 
mensen zijn alleenstaand en er is niet altijd 
een gezinslid dat de zorg op zich kan nemen. 
De uitbreiding van het zorgverlof is aange-
kondigd in een brief aan de Tweede Kamer. 

Het recht op zorgverlof geldt voortaan voor 
alle vormen van zorg. Nu heb je alleen recht 
op langdurend zorgverlof als het om een 
levensbedreigende ziekte gaat, kortdurend 
zorgverlof geldt al voor alle zorg voor zieken. 
Ook het vaderverlof wordt uitgebreid. Op dit 
moment hebben vaders twee dagen kraam-
verlof. Daar komen drie dagen onbetaald 
verlof bij. De werkgever kan dit extra verlof 
niet weigeren. 

Voortaan kan een partner dus een week verlof 
opnemen na de geboorte van het kind.

Werknemers moeten werk en zorg beter  
kunnen combineren. Nu gaan nog te veel 

werknemers minder uren werken omdat zij 
hun zorgtaken niet kunnen afstemmen op het 
werk. Het is daarom belangrijk dat vrouwen 
en mannen de taken eerlijk verdelen zodat 

de zorg niet alleen op vrouwen neer komt. 
Werknemers en werkgevers zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het maken van afspra-
ken over het combineren van werk en zorg.

Uitgangspunt bij de voorstellen is dat, gezien 
de huidige economische situatie, de extra 
lasten voor de overheid, werkgevers en werk-
nemers beperkt zijn. Het extra zorg- en vader-
verlof komt bovenop de maatregelen voor 
het gemakkelijker maken van het opnemen 
van verlof, waarover al een wetsvoorstel bij de 
Tweede Kamer ligt. In dit wetsvoorstel wordt 
ook geregeld dat ouders van couveusekinde-
ren recht hebben op meer weken verlof nadat 
het kindje uit het ziekenhuis komt.

Er is een verschil tussen lang- en kortdu-
rend zorgverlof. Langdurend zorgverlof is zes 
weken en onbetaald. Kortdurend zorgverlof 
is twee weken en hiervoor ontvangt diegene 
zeventig procent van het loon. Een nadere 
uitwerking van hoe de verlofvormen precies 
worden aangepast, volgt binnenkort./
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Vestigingszaken

Het Winkelgebied van de Toekomst

Vanuit het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is een reservering gemaakt 
voor de aanpak van leegstand. Om het belang van een goede detail-
handelsstructuur te onderstrepen is ervoor gekozen om een onder-
zoek uit te voeren naar het ‘Winkelgebied van de Toekomst’. 

De insteek van Detailhandel Nederland was om zoveel mogelijk 
met alle stakeholders op te trekken. Alle partijen betrokken bij de 
Winkeltop van VNO-NCW en MKB-Nederland*  hebben uiteindelijk 
meegewerkt aan het onderzoek, wat uitgevoerd is door Platform31. 
Deze samenwerking met de stakeholders vergroot de acceptatie van 
de inhoud van het onderzoek en  afzetmogelijkheid bij de voornaam-
ste doelgroep, namelijk gemeenten. In de publicatie wordt vermeld 
dat dit product mogelijk is gemaakt door de detailhandel.

Publicatie
Het onderzoeksrapport Winkelgebied van de Toekomst begint met 
een voorwoord van Minister Kamp waarin hij de publiek-private 
samenwerking die ten grondslag ligt aan het rapport prijst. 

Het rapport bevat meer dan alleen de aanpak van leegstand van 
winkelpanden. Het geeft bouwstenen voor publiek-private samen-
werking.  Overheden moeten in samenwerking met het bedrijfsleven 
keuzes maken over hoe toe te werken naar winkelgebieden met toe-
komstperspectief. Veelal ontbreekt het gemeenten aan deze kennis. 
In de rapportage worden verschillende trends beschreven waarmee 
de bestaande detailhandel(structuur) mogelijk wordt geconfronteerd. 
Om concreet aan de slag te gaan met publiek-private samenwerking 
en detailhandelsbeleid is het nuttig te weten wie de relevante partijen 
zijn op dit dossier en inzicht te hebben in de belangen en instrumen-
ten die zij hebben. Tevens is het noodzakelijk dat specifiek per regio 
gekeken wordt op welke wijze invulling kan worden gegeven aan een 
toekomstbestendige detailhandelsstructuur. Hiervoor is een sterke 
provincie en bovenregionale afstemming van gemeenten onmisbaar.
De publicatie wordt op 12 februari 2014 gepresenteerd tijdens het 
congres Winkelgebied van de Toekomst in Gouda. 

Congres
De animo voor het congres is zeer groot. Op 12 februari biedt 
Harry Bruijniks, voorzitter van de stuurgroep Vestigingszaken van 
Detailhandel Nederland, de publicatie aan Alida Oppers aan, zij is 
directeur Regio en Ruimtelijke Economie van het ministerie van 
Economische Zaken.

Deelnemers gaan tijdens de volgende deelsessies in kleinere groepen 
dieper op de materie in: ‘Politiek debat: het winkelgebied van de toe-
komst’, ‘Gebiedsgerichte samenwerking, actuele trends en hun rele-
vantie voor winkelgebieden’, ‘Multi-service winkelaanbod: combinatie 
on- en offline’, ‘Leegstand en winkelvastgoed’ en ‘Instrumentarium’.
Detailhandel Nederland draagt met het onderzoek en het congres 
namens de sector haar steentje bij om de urgentie van goed detailhan-
delsbeleid te onderstrepen en gemeenten en andere partijen van de 
nodige kennis en instrumenten te voorzien om concreet en actief aan 
de slag te gaan. Doel is om gewenste ontwikkelingen op het gebied 
van detailhandelsbeleid en ruimtelijke ordening van start te laten 
gaan, de leefbaarheid in winkelgebieden te behouden en behoud van 
de ruimte voor nieuwe initiatieven.

Website
Ter publicatie van het onderzoek, ter ondersteuning van infor-
matie over het congres en om in de toekomst als kennisplatform 
op dit onderwerp te fungeren heeft Detailhandel Nederland voor 
de samenwerking met andere partijen een website gelanceerd:  
www.winkelgebiedvandetoekomst.nl./

* Neprom, IVBN, Vastgoedbelang, NVM, VNG, IPO, G32, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Gezamenlijke visie van marktpartijen op locatiebeleid

Veel gemeenten worden geconfronteerd met bedrijven die wen-
sen hebben met betrekking tot het locatiebeleid van winkels. Denk 
aan aan ontwikkelaars, investeerders, vastgoedpartijen, makelaars en 
detaillisten. Voor gemeenten en andere overheden is het lastig om 
over locatiebeleid van detailhandel een afweging te maken in maat-
schappelijk belang, in marktbelang en ten opzichte van de bestaande 
detailhandelsstructuur. Veelvuldig ontvangen de marktpartijen de 
vraag vanuit overheden: Wat wil de markt nu? 

De NVM, NEPROM, IVBN, Vastgoed Belang en Detailhandel Nederland 
hebben gezamenlijk een visie op locatiebeleid van detailhandel ont-
wikkeld waar overheden mee geïnformeerd kunnen worden.  

Gemeenten moeten na de gemeenteraadsverkiezingen in maart keu-
zes maken voor de toekomst van het locatiebeleid van de detailhandel. 
Om goede beleidsbeslissingen te kunnen nemen is een gezamenlijke 
visie van het bedrijfsleven onmisbaar. 

Detailhandel Nederland zorgt in samenwerking met andere private 
partijen voor een actieve verspreiding van de gezamenlijke visie van 
het bedrijfsleven. Met deze visie leveren we een bijdrage aan de 
doelstelling van Detailhandel Nederland dat gemeenten actief gaan 
werken aan een goed en toekomstgericht vestigingsklimaat voor 
detaillisten. Het visiedocument is op te vragen bij Jildau Schuilenburg, 
secretaris Vestigingszaken./

mailto:jildau.schuilenburg@detailhandel.nl
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Aantal overvallen 
in de detailhandel 
flink gedaald

Uit de evaluatie van de VKB-regeling van afgelopen jaar blijkt dat op 1 december 2013 in totaal 
ruim 7.500 scans zijn uitgevoerd. Meer dan 80% van de ondernemers was tevreden over de 
scan. Minister Opstelten heeft besloten de ondersteuning bij het vergroten van de veiligheid 
van de kleine ondernemer voort te zetten. De minister is evenwel van mening dat de hui-
dige VKB-aanpak nog kan worden doorontwikkeld met als doel het verder vergroten van de  
effectiviteit en het borgen van kwaliteit en transparantie. Opstelten: "De wijze waarop de nieu-
we aanpak verder vorm dient te krijgen, verdient zorgvuldige afstemming met stakeholders, 
zoals de onderzoekers ook aanbevelen. Dit neemt enige maanden in beslag. Gedurende het 
proces van aanpassen en doorontwikkeling van de aanpak, zal met het oog op de gewenste 
continuïteit van de ondersteuning aan kleine bedrijven de huidige systematiek in stand blijven, 
ten minste tot 31 maart 2014." 
 
Detailhandel Nederland was betrokken bij de evaluatie en is ook positief over de VKB-regeling. 
Detailhandel Nederland pleit ervoor dat winkels die eerder al gebruik maakten van de VKB-
regeling, dat in de voortgezette opzet (dus na 1 maart 2014) weer zouden moeten kunnen 
doen. Bovendien moet de subsidie  van €1000,- blijven bestaan. Daarbij wordt onderzocht of 
de subsidie van de VKB-regeling en de subsidie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, voor 
winkeliers die al slachtoffer zijn geweest van een geweldsmisdrijf, gecombineerd kunnen wor-
den. Op de website www.hoeveiligisuwzaak.nl vindt u meer informatie./ 

VKB-regeling wordt verlengd

Korpschef van de Nationale Politie Bouman 
sprak in het televisieprogramma Knevel 
en Van den Brink over het succes van de 
Nationale Politie. Bouman noemde daarbij 
de daling van het aantal overvallen in de 
detailhandel als voorbeeld van het succes 
van de Nationale Politie.
 
Detailhandel Nederland bevestigde in de 
media dat het aantal overvallen inderdaad 
hard daalt, dat is een groot succes. Het 
aantal overvallen op de detailhandel in 2013 
gedaald met 33 procent. De detailhandel 
doet het hiermee beter dan het landelijk 
gemiddelde dat in 2013 een daling van 18 
procent laat zien. In de laatste vier jaar is het 
aantal overvallen op winkeliers zelfs gedaald 
met 57 procent, van 991 in 2009 naar 422 in 
2013.  Dat komt door de succesvolle publiek-
private samenwerking van winkeliers met 
onder andere politie en justitie. 

Genoemde daling is zichtbaar geworden 
in 2010, met de instelling van de Taskforce 
Overvallen door de minister. De Nationale 
Politie is in 2012 van start gegaan, na het 
instellen van de Taskforce Overvallen. Met 
de komst van de Nationale Politie en de 
continuering van de samenwerking in de 
Taskforce Overvallen, moet voor de komen-
de jaren ingezet worden op een verdere 
daling van het aantal overvallen in het alge-
meen en in de detailhandel in het bijzonder.

De aanpak van verschillende andere vormen 
van winkelcriminaliteit gaat echter nog niet 
goed. De aanpak van bijvoorbeeld winkel-
diefstallen die worden gepleegd door geor-
ganiseerde bendes uit veelal Oost-Europa 
zal nog verder vorm moeten worden gege-
ven. Detailhandel Nederland begrijpt dat 
het vormen van de Nationale Politie tijd 
vergt. In de tussentijd moet (vooral geor-
ganiseerde) winkeldiefstal meer aandacht 
krijgen van politie en justitie. De winkeliers 
pleiten er onder andere voor dat er vaart 
wordt gemaakt met het delen van informatie 
tussen politieregio’s./

Nieuwe regeling Slachtofferhulp  
gepresenteerd

Staatssecretaris Teeven, directeur van Slachtofferhulp Nederland Harry Crielaars en directeur 
van Detailhandel Nederland Sander van Golberdinge, trapten op 20 januari jl. de nieuwe rege-

ling voor slachtofferhulp in 
de detailhandel af. 

Bij de bijeenkomst werd 
de samenwerking tussen 
het ministerie van V&J, 
Detailhandel Nederland en 
Slachtofferhulp Nederland 
benadrukt. Het aantal 
overvallen in de detail-
handel daalt hard, maar 
als er tóch een overval 
plaatsvindt, kunnen winke-
liers een beroep doen op 
Slachtofferhulp Nederland. 
Om de uitbreiding naar 
winkeliers mogelijk te 
maken heeft staatssecreta-
ris Teeven Slachtofferhulp 

Nederland toestemming gegeven om haar diensten buiten de gebruikelijke doelgroep (privé-
personen) aan te bieden. 
 
Vangnetregeling voor mkb-winkeliers
De nieuwe regeling is bedoeld als gratis vangnetregeling voor mkb-winkeliers die het  
slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld een overval. Mkb-winkeliers zijn redelijkerwijs niet 
altijd in staat om daar zelf een regeling voor te treffen. Grote ondernemingen met meerdere 
vestigingen hebben vaak zelf beleid ontwikkeld om slachtofferhulp te organiseren. Daardoor 
kunnen deze winkeliers ook eisen stellen aan de hulpverlening. Wanneer Slachtofferhulp 
Nederland een directe hulpvraag ontvangt, zal deze nooit worden geweigerd. Het staat winke-
liers en brancheverenigingen uiteraard vrij om zelf een regeling te treffen met een gespeciali-
seerd bureau voor slachtofferhulp./

v.l.n.r.  Harry Crielaars  (directeur Slachtofferhulp Nederland) Fred Teeven (staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie) en Sander van Golberdinge (directeur Detailhandel Nederland).
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Nieuwe staatssecretaris van Financiën moet accijnsdrama 
stoppen

Toenmalig Wethouder Eric Wiebes van Amsterdam samen met directeur Sander van Golberdinge 
tijdens de overhandiging van de Beste Parkeergarage 2012. Gaat hij nu ook het accijnsdrama  
stoppen?

Detailhandel Nederland ziet een unieke 
kans voor de, nieuwe staatssecretaris van 
Financiën, Eric Wiebes, om de economie in 
de grensstreek te redden door de accijnzen 
te harmoniseren met België en Duitsland. 
Er is geen tijd meer te verliezen. De nieuwe 
staatssecretaris moet meteen aan de slag 
met de geplande kabinetsevaluatie van de 
gevolgen van de accijnsverhogingen. Deze 
is door de vorige staatssecretaris pas laat, 
einde mei, geagendeerd. Uit deze kabinets-
evaluatie zal blijken dat de kosten als gevolg 
van de accijnsverhogingen hoger zijn dan 
de opbrengsten. Voor het kabinet zit er dan 
maar één ding op: de accijnsverhogingen 
terugdraaien.

Door de accijnsverhogingen heeft het kabi-
net Nederland uit de markt geprijsd. Het 
prijsverschil met België en Duitsland voor 
brandstoffen, tabak en alcohol drijft steeds 
meer consumenten naar de andere kant van 
de grens. Consumenten kopen daar niet 
alleen accijnsproducten, maar doen vaak ook  
andere inkopen, mede door de  
btw-verhoging naar 21%. Inmiddels staat veel 
winkeliers het water aan de lippen. Het aan-
tal faillissementen zal oplopen, met verlies 
van banen tot gevolg in een groot deel van 
Nederland. De cijfers uit monitoren van onze 
leden tonen dit schokkende beeld./

Helpt u de winkeliers
ook met het accijnsdrama?


