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De Detaillist
Eurofilie is geen ziekte

14 mei  DB HBD
15 mei  AB RND
15 mei  FAD Bestuursvergadering
15 mei  Bestuursvergadering DN
22 mei  VGS bestuur- en ledenvergade- 
 ring
23 mei  stuurgroep Sociale Zaken
29 mei  Hemelvaart

Agenda
mei 2014

9 april Retourpinnen 
16 april Pasen zorgt voor omzetboost 
16 april Voorlichting cruciaal om  
 gebruik plastic tassen te  
 verminderen
30 april Winkeliers willen slimmere  
 Europese wetgeving

In het nieuws

Volg ons op twitter  

Het anti-Europees sentiment viert hoogtij. 
In heel Europa mobiliseren populisten het 
verzet. De Britten gaan in 2017 wellicht zelfs 
naar de stembus voor een referendum over 
een mogelijk vertrek van het Verenigd Ko-
ninkrijk uit de EU. Wie de kansen benoemt 
die Europa biedt, wordt uitgemaakt voor Eu-
rofiel: een chronisch zieke geest. Begrijpelijk, 
maar onverstandig en onterecht.

Voor winkeliers heeft de EU haar glans niet 
verloren. Integendeel. Er kan nog altijd veel 
gedaan worden om grensoverschrijdende 
handel te vereenvoudigen. Het weghalen 
van handelsbelemmeringen leidt tot een ge-
lijk speelveld voor 6 miljoen winkeliers. Dat 
zorgt voor meer concurrentie en daardoor 
voor meer innovatie, meer variëteit aan aan-
bod en scherpere prijzen. Hiervan profiteren 
maar liefst 500 miljoen consumenten. Het 
voltooien van de interne markt zou ambitie 
nummer één moeten zijn van de Europese 
beleidsmakers.

Toch zal alleen het schetsen van een beeld 
van welvaart dankzij de EU onvoldoende blij-
ken om het gevoel van onbehagen bij kiezers 
weg te nemen. Onze volksvertegenwoor-
digers zullen ook een overtuigend, politiek 
antwoord moeten geven op de schaduwzijde 
van Europa. Reeds in 2006, ver voor de euro-
crisis, bleek uit het Nationaal Kiezersonder-
zoek van het CBS dat de scepsis groot was. 
Het anti-Europees sentiment wordt dus door 
meer gevoed dan alleen monetaire weef-  
fouten.

Denk aan de misdaad die wordt gepleegd 
door criminelen uit andere EU-landen. Het 
commentaar op Facebook van de Almelose 
politie, nadat zij een Poolse veelpleger op de 
trein  had gezet, is exemplarisch: “Wij zoe-
ken naarstig naar een oplossing voor dit pro-
bleem, maar voelen ons hierin alleen staan.” 
Grensoverschrijdende criminaliteit vereist 
een daadkrachtige aanpak door de nationale 
autoriteiten en instanties als Europol en Eu-
rojust. Niet alleen om samen met de winke-
liers de schade terug te dringen maar ook om 
daarmee bij te dragen aan het herstel van 
het vertrouwen van burgers in Europa.

Een andere kwestie die prioriteit verdient, is 
het snoeien in het woud van regels die niet 
uit te leggen zijn. Menig burger denkt bij 
Europese politiek spontaan aan onnodige 
bureaucratie. Winkeliers hebben hier ook 
ervaring mee. Zo werkt de Houtverordening 
helaas ook de invoer van duurzaam hout te-
gen. 

Detailhandel Nederland pleit voor een beter 
evenwicht tussen wat in de EU afgesproken 
wordt en wat nationaal moet worden ge-
daan. Door minder regeldruk en meer interne 
markt zal de EU nieuw elan krijgen en de eco-
nomische groei volop gestimuleerd worden. 
Hoe kun je hier nou tegen zijn? 

Sander van Golberdinge,
Directeur Detailhandel Nederland

De winkeliers van 
Nederland over  
Europa in de media

NOS Journaal 20.00 uur op 30 april 

De radioshow van Paul van Liempt op BNR 
(Over Europa na circa 24 minuten) 

Europese  
verkiezingen 
Op 22 mei 2014 zijn de Europese  
verkiezingen. Dit zijn belangrijke  
verkiezingen voor de Nederlandse  
winkeliers, want het grootste deel van de 
wetgeving waar winkeliers mee worden 
geconfronteerd wordt gemaakt in Brussel. 
Deze Detaillist is voorzien van een uitge-
breide Europa-bijlage. Deze bijlage ver-
schijnt voortaan ieder kwartaal. Op onze 
site leest u welke beleidsprioriteiten we 
voor Europa opstelden. 

Koninklijke  
onderscheidingen 
voor de detailhandel 

De dag voor  
Koningsdag ontving 
een select gezel-
schap een onder-
scheiding voor de 
grote inzet voor 
de maatschappij. 

Nico Wiese (Peek & Cloppenburg) en 
Jan Linders (Jan Linders Supermarkten)  
kregen deze Koninklijke Onderscheiding  
opgespeld./ 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/7E4C461D-2893-485A-8098-E487B053F54B/0/2006g62pub.pdf
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3538126/2013/11/03/Politie-Almelo-zet-Poolse-veelpleger-op-de-trein.dhtml
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/11/wel_een_lekker_goedkope_oplossing_voor_een_groeiend_probleem.html
http://nos.nl/video/642345-winkeliers-producten-duurder-door-regelgeving-eu.html
http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&audioId=2215723
http://detailhandel.nl/europeseverkiezingen
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/04/25/staatscourant-publicatie-koninklijke-onderscheidingen-2014/staatscourantkoninklijkeonderscheidingen-1.pdf
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Betalingsverkeer

Niet goed? Pin je geld terug
Een artikel terugbrengen naar de 
winkel en het aankoopbedrag via de 
betaalautomaat op je bankrekening 
retour ontvangen. Dat kan nu bij win-
kels die via de Rabobank Retourpinnen 
aanbieden. Score is met 80 locaties de 
eerste winkel waar klanten de omge-
keerde pintransactie kunnen uitvoe-
ren. Alle betaalpassen zijn hiervoor ge-
schikt, ongeacht waar de consument 
bankiert. Detailhandel Nederland heeft 
jaren gelobbyd voor retourpinnen en is 
dan ook blij met het resultaat.

Nederlandse banken introduceren 
Retourpinnen op verzoek van winkeliers. Tom Ponjee, secretaris Beta-
lingsverkeer: “Door Retourpinnen wordt het gebruik van de betaalpas 
nog gemakkelijker voor de klant. Bovendien hoeven wij minder wis-
selgeld in de kassa te hebben. Dit verhoogt de veiligheid voor win-
kelier, medewerker en klant.” Detailhandel Nederland is in diverse 
media om reactie gevraagd. Beluister hier het interview op BNR.  
 Kijk hier het interview met RTL Nieuws terug.  
 

Ook ABN AMRO en ING introduceren Retourpinnen voor ondernemers 
in 2014. “Met Retourpinnen komen banken tegemoet aan een al lan-
ger geuite wens van de detailhandel”, zegt Fred van Pouderoijen, 
manager Zakelijk Betalen van Rabobank. “Het is efficiënter en veili-
ger voor de ondernemer, maar zeker ook voor de consument. Er zijn 
steeds meer klanten die het niet prettig vinden om het geld dat zij na 
ruil of borg retour krijgen cash te ontvangen.”

Klanten die reeds betaalde artikelen terugbrengen naar de winkel, 
steken de pas in de betaalautomaat, waarna de winkelier opdracht 
geeft het aankoopbedrag te retourneren. Na een geslaagde opdracht 
ontvangt de klant een ondertekende retourpinbon als bewijs. De vol-
gende werkdag wordt het bedrag bijgeschreven op de rekening van 
de klant.

Retourpinnen is geschikt voor alle betaalpassen. Wel geldt de optie 
alleen voor aankopen die ook met een pas zijn afgerekend. Contante 
betalingen, betalingen met cadeaubonnen, tegoedvouchers en be-
talingen met iDEAL en Chipknip komen niet in aanmerkingen voor  
Retourpinnen. Ondernemers hebben geen nieuwe betaalterminal no-
dig, zij kunnen Retourpinnen aanvragen bij hun bank./

Contactloos betalen breed uitgerold onder klanten
Klanten van ING kunnen vanaf april  met hun 
betaalpas contactloos betalen. Hiermee ont-
staat een grote groep potentiële gebruikers 
van deze betaalmethode. Bij geschikte betaal-
automaten hoeven klanten hun pas niet meer 
in de gleuf te steken, maar hem alleen vlak bij 
de automaat te houden. Voor betalingen tot 
25 euro hoeft geen pincode ingetoetst te wor-
den. 

Detailhandel Nederland overlegt regelmatig 
met maatschappelijke partners over mobiel 
en contactloos betalen om er voor te zorgen 

dat deze introductie winkeliersvriendelijk ver-
loopt. ABN Amro heeft ook al passen waarmee 
je contactloos kunt betalen, maar op een be-
perkte schaal. Bij die bank heeft nu zo'n half 
miljoen van de 4,5 miljoen klanten een ge-
schikte pas. De Rabobank gaat geen passen 
invoeren met een chip voor contactloos be-
talen, maar zet in op betalingen via de smart-
phone. Afrekenen met je smartphone is sinds 
vorige maand in een aantal winkels mogelijk.

Alleen passen die sinds juni 2013 zijn uitge-
geven zijn geschikt voor contactloos betalen. 

ING zegt sindsdien ruim vier miljoen nieuwe 
passen te hebben verspreid, waardoor meer 
dan de helft van de klanten nu contactloos 
kan betalen.

Om de veiligheid te waarborgen moet voor 
betalingen boven de 25 euro wel een pin-
code ingetoetst. Ook als kleinere betalingen 
bij elkaar opgeteld boven de 50 euro uitko-
men, moet weer de pincode worden inge-
toetst. Meer dan 30.000 betaalautomaten zijn  
inmiddels geschikt voor contactloos betalen./

Pinnen, ja graag! Campagne 12-25 mei
Vanaf 12 mei wordt er door de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen weer een grote campagne gevoerd ter promotie van de pinbetaling. Twee 
weken lang wordt de tv-commercial ‘Pinnen, ja graag’ uitgezonden. In deze periode wordt aan winkeliers gevraagd ondersteuning te verlenen op 
de winkelvloer. Het hiervoor benodigde pinpromotiemateriaal is gratis te bestellen via www.pin.nl. Er is een diversiteit aan materialen ontwikkeld, 
variërend van stickers, posters tot kassabanddividers.

Voor winkeliers die contactloos betalen of Retourpinnen aanbieden is  nieuw promotie-
materiaal ontwikkeld. Dit promotiemateriaal is eveneens gratis te bestellen via www.pin.nl 
en laat zich prima combineren met het ‘Pinnen, ja graag!’ materiaal.

Begin mei brengt de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen ook weer een Betaalwij-
zer uit. Naast informatie over de pincampagne, gaat de Betaalwijzer in op nieuwe  
ontwikkelingen. MKB-ondernemers ontvangen de Betaalwijzer standaard via de post.  
Grootwinkelbedrijven krijgen een elektronisch exemplaar toegestuurd zodat ze deze zelf 
eenvoudig kunnen verspreiden onder hun winkels. In week 19 kunnen ondernemers de 
Betaalwijzer verwachten./

http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=20140409153233120
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/handig-geld-terugkrijgen-op-je-pinpas
http://www.pin.nl/retourpinnen/
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Europa

Nieuwe Consumentenwetgeving van kracht
Vanaf 13 juni 2014 gelden er, als gevolg van nieuwe Europese wetge-
ving, nieuwe regels op het gebied van consumentenrechten. Neder-
landse consumenten worden straks beter beschermd bij de aankoop 
van producten en diensten, ook uit het buitenland. De Europese richt-
lijn zorgt ervoor dat consumenten in de hele Europese Unie dezelfde 
rechten krijgen. Dat is nu niet zo: in diverse lidstaten lopen regels voor 
consumenten uiteen. Verschillen in regels belemmeren ook de bedrij-
ven die hun producten en diensten in het buitenland willen aanbieden.

De termijn waarbinnen een consument af kan zien van een aankoop 
zal straks hetzelfde zijn in alle lidstaten. Als je bijvoorbeeld online of 
aan de deur een product koopt, heb je standaard 14 dagen de tijd om 
zonder opgave van redenen alsnog van de koop af te zien. Wel moet de 
consument het  product binnen 14 dagen terugsturen. Daarnaast moet 
de verkoper de consument duidelijkheid bieden over bijvoorbeeld de 

contractsduur en de eventuele bijkomende kosten. Nieuw is ook dat 
het risico voor beschadiging en verlies pas overgaat op de koper na 
ontvangst van het product. Ook bevat het wetsvoorstel een uniforme 
regeling voor het geval de verkoper te laat levert.  

Detailhandel Nederland is blij met Europese consumentenwetgeving 
die het makkelijker maakt om grensoverschrijdend volgens de regels te 
handelen. We maken ons echter wel zorgen over de mogelijke uitvoe-
ringsverschillen tussen de EU-lidstaten. Als deze verschillen te groot 
worden gaan de procedures en regels alsnog per lidstaat verschillen, 
waardoor ze potentieel handelsbelemmerend kunnen werken. Dit is 
bijvoorbeeld nu al het geval voor de regels rondom de Nederlandse 
garantietermijn, die duidelijk langer en complexer is dan die van om-
ringende landen./

Europees Parlement stelt verplicht ‘made-in’ label voor 

Het Europees Parlement stemde in april 
over twee rapporten over de veiligheid van  
niet-gereguleerde non-food consumenten-
producten en het markttoezicht hierop. De 
aangenomen rapporten behouden de meeste 
van de al bestaande vereisten inzake product-
veiligheid, maar leggen ook nieuwe regels op 
over de vermelding van het land van herkomst 
en identificatie van producten. Detailhandel 
Nederland vraagt zich af of dit de veiligheid 
van producten ook echt ten goede komt.

Het voorstel legt een aantal nieuwe verplich-
tingen op aan fabrikanten, distributeurs en 
importeurs van consumentenproducten. 
Productveiligheid staat hoog in het vaandel 
bij winkeliers. Het aangenomen rapport over 
productveiligheid is gericht op het garande-
ren van de identificatie en traceerbaarheid 
van producten door het vermelden van batch 
en lotnummers en naam en identiteit van  
fabrikant of importeur. Het Europees  
Parlement heeft hier ook een verplicht 'made 
in' label aan toegevoegd: dit heeft echter niks 
te maken met productveiligheid. Land van 
herkomst etikettering biedt geen informatie 
aan consumenten over de veiligheid van het  
product: het verplichte 'made in' label maakt 
een product niet dusdanig veiliger. 

Het is belangrijk dat verantwoordelijkheid 
wordt genomen door de juiste speler: winke-
liers en consumenten moeten erop kunnen 
vertrouwen dat producten veilig op de Euro-

pese markt zijn gebracht en dat deze gerust 
kunnen worden verhandeld. Winkeliers con-
troleren of alle elementen van identificatie 
van het product vermeld worden, zodat de 
toezichthouder bij problemen het product 
kan traceren tot aan de verantwoordelijke in 
de keten. Het 'made in' label beoogt niet het 
doel om onveilige producten weg te houden 
van de markt, het identificeren van de markt-
spelers die de producten op de Europese 
markt zetten wel.

Het pakket met de twee verordeningen is al 
gedurende lange tijd thema van discussie, 
met voorstanders en tegenstanders lijnrecht 
tegenover elkaar. In het Parlement bleek nu 
een meerderheid voor het 'made in' label te 
bestaan. Het pakket ligt nog bij de Raad, waar 
dezelfde verdeeldheid bestaat. Detailhandel 
Nederland blijft oproepen tot het verwijderen 
van deze verplichting uit het voorstel./

Kandidaat Europarlementariërs op bezoek in de winkel 
Steeds meer beleid is 
afkomstig uit Europa en 
dat merken winkeliers. 
Of het nu gaat om grens-
overschrijdend handelen, 
kosten voor betalings-
verkeer of productveilig-
heid, het wordt steeds 
meer in Europa bepaald. 
Daarom nodigde Detail-
handel Nederland aan 
de vooravond van de  

verkiezingen voor het Europese Parlement (kandidaat)  
Europarlementariërs uit voor een winkelbezoek. Aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk geeft Detailhandel Nederland inzicht in 

een aantal Europese thema’s die voor Nederlandse winkeliers van 
groot belang zijn. Denk daarbij in het bijzonder aan het Europees  
Actieplan voor de Detailhandel, Europees vestigingsbeleid, het sti-
muleren van een omnichannel detailhandelsbeleid, het verminderen 
van grensoverschrijdende handelsbarrières, grensoverschrijdende  
winkelcriminaliteit en Europees betalingsverkeer. 

Het winkelbezoek vond plaats op 30 april en stond onder leiding van 
Jan Meerman, voorzitter Detailhandel Nederland. Het bezoek stond in 
het teken van de toenemende regeldruk voor winkeliers. Er zijn veel 
voorbeelden benoemd waarin de ongewenste effecten van Europese 
wetgeving geleid hebben tot extra verplichtingen voor de winkelier./
Lees verder op pagina 7 
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Sociale Zaken

Enquête over  
modernisering  
Ziektewet

Rienks Arbodienst doet 
onderzoek naar de Wet 
Bezava (Wet Beperking 
ziekteverzuim en ar-
beidsongeschiktheid 
vangnetters). Deze wet 
beoogt het ziektever-
zuim en de instroom in 
de arbeidsongeschikt-
heidsregelingen van 
vangnetters te vermin-
deren, maar heeft onder 

ondernemers voor veel onrust en onduidelijkheid gezorgd.

Werkgevers zijn vanaf 1 januari dit jaar deels of volledig verantwoor-
delijk voor de ziektewetuitkeringen en de uitkeringen Werkhervatting 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan zieke 'einde-dienstverbanders'. 
De kosten voor sociale zekerheid komen hiermee nog meer op het 
bord van de ondernemer terecht.

De resultaten van deze korte en eenvoudige enquête moeten een in-
druk geven van de (mogelijk onvoorziene) gevolgen van deze wet. Het 
invullen neemt ongeveer tien minuten in beslag. De gegevens worden 
anoniem, vertrouwelijk en alleen voor statistische analyse gebruikt.  
De enquête is te vinden op www.arbodienst.nl/rov/enquetebezava.

Bij een toekomstige herziening van het be-
lastingstelsel moet bekeken worden of de  
loonkosten van werknemers uit lagere 
loonschalen omlaag kunnen. Zo komen zij 
eerder aan de slag doordat bijvoorbeeld 
een kleine ondernemer goedkoper een 
klusjesman kan aannemen, terwijl deze 
werknemer niet minder betaald krijgt. 

Detailhandel blij met verlaging loonkosten*

Minister Asscher heeft een oproep gedaan 
om de loonkosten voor werkgevers structu-
reel te verlagen. Hij pleit ervoor het verschil 
tussen de bruto en netto beloning kleiner te 
maken.

Detailhandel Nederland is blij met deze op-
roep van de minister. De loonkosten in de de-
tailhandel zijn de afgelopen jaren fors hoger 
geworden. Deze stijging is nog zonder de au-
tonome loonsverhogingen die werkgevers en 
werknemers afspreken in de cao. Er zijn bijna 
geen cao’s tot stand gekomen, waardoor er 
dus ook bijna nergens een loonsverhoging is 
toegekend. Was dit wel gebeurd, dan waren 
de loonkosten nog meer gestegen.

Asscher: Loonkosten voor ondernemers omlaag
Dat zei minister Asscher van Sociale Za-
ken bij de opening van de Week van de  
Ondernemer.

Asscher wees de aanwezigen in de Jaar-
beurs op het feit dat de omzet en winst 
van een onderneming voor een belang-
rijk deel afhangt van de betrokkenheid 
van haar medewerkers. Het ministerie van 
SZW heeft daarom een website ontwik-
keld waarop werkgevers kunnen uitrekenen  

wat investeren in hun werkne-
mers de onderneming oplevert. 

Volgens Asscher zijn werknemers overigens 
vaak flexibeler dan hun werkgever verwacht. 
Uit onderzoek in opdracht van het ministe-
rie blijkt namelijk dat medewerkers veel va-
ker dan hun baas denkt bereid zijn om zich 
bijvoorbeeld om of bij te scholen, gezonder 
te gaan leven, te verhuizen of zelfs een heel 
andere functie te accepteren binnen het  
bedrijf./

Neem bijvoorbeeld 
de veranderingen in 
de WW, waardoor de  
loonkosten met 
bijna 2% zijn toe-
genomen omdat 
over het volle salaris 
premie moet wor-
den betaald. Ook 
de stijging van de 
pensioenpremie en 
de stijging van de 
AWBZ premie zor-
gen voor een loon-
stijging.

Minister Asscher 
stelt branches en 
sectoren in de ge-
legenheid om sec-
torplannen in te 
dienen. Hoewel 
hiermee tegemoet 
gekomen wordt aan 
de wens van het be-
drijfsleven om van 
subsidie te kunnen 
profiteren is 

Detailhandel Nederland bezorgd over de 
complexiteit die is ingebakken bij het uitvoe-
ren van sectorplannen. Niet alleen moeten 
werkgevers en werknemers samen afspraken 
maken over de maatregelen die in het sector-
plan moeten komen, ook moeten werkgevers 
de cofinanciering  voor hun rekening nemen. 
Bij relatief lage lonen zijn de extra administra-
tiekosten vaak hoger dan het voordeel wat er 
door kan worden gerealiseerd. Een algemene 
loonsverlaging heeft eenzelfde effect en kan 
administratief eenvoudig uitgevoerd worden. 

Vooral de sectoren detailhandel, schoon-
maak, horeca, zorg en (post)bestelling profi-
teren van deze verlaging van de loonkosten. 
Bovendien ontmoedigt een verkleining van 
het verschil tussen de bruto en netto belo-
ning de gedwongen overstap naar zelfstan-
dig ondernemerschap als ZZP-er. Hiermee 
bereikt de minister een andere doelstelling, 
namelijk het oneigenlijk gebruik van ZZP-ers 
terugdringen.

Detailhandel Nederland gaat graag met de 
minister in gesprek om te bespreken hoe de 
detailhandel een bijdrage kan leveren aan het 
bestrijden van jeugdwerkloosheid. Een com-
binatie van werken en leren kan jongeren hel-
pen om werkervaring op te doen en het oplei-
dingsniveau te verhogen, waardoor de kans 
op werk toeneemt. Bovendien wordt hiermee 
tegemoet gekomen aan de wens van veel be-
drijven om hoger opgeleide medewerkers te 
kunnen aantrekken. 

Bedrijven, overheid en vakbonden moe-
ten samenwerken om de crisis te be-
strijden zodat werkgevers goed gesteld 
zijn voor economisch betere tijden./ 
 
*Bovenstaand artikel is als opiniestuk opgenomen in 

het FD van 24 april

uitrekenen http://werkgevers.duurzameinzetbaarheid.nl/calculator
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Vestigingszaken

Rijk moet zich actief bemoeien met afwaarderen  
winkelvastgoed

Steden worden steeds belangrijker 
in de mondiale economie. Met over-

wegend middelgrote steden beschikt 
Nederland over onvoldoende agglo-

meratiekracht om goed mee te kunnen 
doen in de internationale concurrentie. 
Nederlandse steden zijn - in termen 

van massa en dichtheid - een maatje te 
klein. In het advies 'De toekomst van de 
stad' dat op 23 april 2014 is overhandigd 

aan minister Blok, stelt de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur dat ge-
meenten deze achterstand moeten com-

penseren. Niet door grote metropolen te ontwikkelen, maar door te 
'lenen van de buren'. Volgens de Raad kunnen steden een forse impuls 
aan de economie geven en internationaal sterker staan als zij meer uit-
gaan van hun eigen identiteit en vervolgens elkaars kwaliteiten beter 
benutten.

Van groei naar transformatie van vastgoed
De Raad verwacht dat transformatie van bestaand vastgoed de ko-
mende jaren belangrijker zal worden dan nieuwbouw. ‘Niet nieuw-
bouw, maar transformatie moet als trekpaard voor ontwikkeling 
worden gezien’, zo staat in het onderzoek. Daarbij gaat het in het bij-
zonder om kleinschalige initiatieven. De tijd van grootschalige sloop 
en nieuwbouw is voorbij, stelt de organisatie vast. Volgens de Raad 
zal zowel de rol van marktpartijen als die van de overheid verande-
ren. Door financiële beperkingen treden beide partijen minder op de 
voorgrond. ‘Kleine ontwikkelaars, lokale ondernemers, corporaties en 
particulieren worden steeds belangrijker’, voorspelt de raad. 

Wil de stad van de toekomst beter het bestaande benutten, 
dan zijn het centraler stellen van beheer en het meer ruimte 
bieden aan andere kleinere partijen onvermijdelijke stappen.  

Omdat afwaardering op bestaand leegstaand vastgoed gunstige con-
dities biedt voor transformatie, moet het Rijk de toegankelijkheid van 
kennis omtrent de (on)mogelijkheden rond afwaarderen vergroten.

Afwaarderen van vastgoed onvermijdelijk
Het afwaarderen van de boekwaarde van leegstaand vastgoed moet 
door de rijksoverheid worden geregeld. Herbestemming van leeg-
staande gebouwen is onmogelijk zonder af te boeken op de waarde 
van gebouwen, maar de meeste vastgoedeigenaren weigeren een la-
gere boekwaarde te noteren. Voor de overheid ligt er in het bijzonder 
een taak om de vastgoedeigenaren te stimuleren hun gebouwen af 
te waarderen. Volgens de Raad is beleid hiervoor noodzakelijk, omdat 
te hoge boekwaarden van vastgoed herbestemming en transformatie 
belemmeren. Om realistischer waarden vast te stellen, is het nodig dat 
bij het taxeren van leegstaande panden inzichtelijk wordt gemaakt te-
gen welke prijs vergelijkbaar vastgoed is verkocht. Dit verheldert het 
beeld van de actuele waarde van gebouwen.

De Raad tekent aan dat leegstand van kantoren en overaanbod van 
vastgoed op bedrijventerreinen niet alleen te wijten zijn aan de  
recessie. Ook een gebrek aan inzicht van de rijksoverheid in demogra-
fische en economische ontwikkelingen heeft hierbij een rol gespeeld.

Winkeliers worden nog steeds geraakt door hoge huren, terwijl de 
vloerproductiviteit, mede door de opkomst van het internet steeds 
meer afneemt. Aangezien de waarde van het winkelvastgoed steeds 
verder afneemt, moet ook de boekwaarde van winkelvastgoed naar 
een realistisch niveau worden afgeboekt, zodat ook de huren verder 
kunnen normaliseren. Detailhandel Nederland maakt zich hard voor 
realistische huren en toekomstbestendige winkelgebieden. Dit kan  
alleen gerealiseerd worden als de winkelpanden afgewaardeerd wor-
den en de bestaande mogelijkheden tot flexibiliteit in huurcontracten 
beter benut worden. Het adviesrapport  'De toekomst van de stad' kunt 
u hier downloaden./

BIZ wetsvoorstel naar de Tweede Kamer
Met Bedrijven Investeringszones (BIZ) kunnen 
ondernemers makkelijker afspraken maken 
over bijvoorbeeld afvalinzameling, het aan-
brengen van extra verlichting en het verbete-
ren van de beveiliging. Ook het gezamenlijk 
ontwikkelen van een speciale app over het 
winkelgebied behoort tot de mogelijkheden.

Tot nu toe konden ondernemers alleen ex-
perimenteren met een BIZ. Het wetsvoorstel 

maakt de mogelijkheid voor een BIZ permanent.  “De nieuwe wet moet 
ondernemers in staat stellen om samen hun werkomgeving te verbe-
teren”, aldus minister Kamp. “Een veiliger en schoner bedrijventerrein 
of winkelgebied is niet alleen prettig, het levert ook meer bedrijvigheid 
op”.

Op de voorpagina van de StaatsCourant van 15 april stond een  
artikel over het Wetsvoorstel voor definitieve invoering van de Bedrijfs 
Investerings-zones (BIZ). Detailhandel Nederland heeft hier benoemd 
dat het een goede zaak is dat in geval van winkelleegstand de eigenaar 

aangeslagen kan worden om een bijdrage te leveren aan  het ‘schoon, 
heel en veilig' houden van een winkelgebied. Daarnaast wordt gesteld 
dat het verbreden van de BIZ grondslag, namelijk van 'schoon, heel en 
veilig' van de ruimtelijke kwaliteit naar de 'economische ontwikkeling' 
een ongewenste ontwikkeling is.

In de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede 
Kamer voert Detailhandel Nederland een actieve lobby om:
• In het kader van de invoering van de BIZ te pleiten voor  

afschaffing achterhaald instrumentarium zoals precario- en recla-
mebelasting;

• De verbreding van de BIZ in het wetsvoorstel ongedaan te maken. 
Met de verbreding van de BIZ bestaat het gevaar dat het bestaan-
de draagvlak voor het instellen van de BIZ drastisch afneemt.

Meer informatie over wetsvoorstel BIZ dat naar de Tweede Kamer is 
gegaan vindt u hier./

http://www.rli.nl/sites/default/files/rliadviestoekomststaddef.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2014/04/10/overheid-steunt-ondernemers-die-omgeving-willen-opknappen.html
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Winkeliers starten rechtszaken tegen 
winkeldieven
Tegen winkeldieven die de claim niet  
willen betalen, wordt door de stichting Af-
rekenen met Winkeldieven rechtszaken 
gestart. De eerste rechtszaken staan voor 
begin mei op de rol. Het doel is dat uit-
eindelijk alle winkeldieven de schade ver-
goeden die ze veroorzaken bij winkeliers. 

Winkeliers claimen steeds vaker de door 
diefstal geleden schade bij de winkeldief. 

Het aantal claims is in een jaar tijd toegeno-
men van 6625 naar 7634. Dat is een stijging 
van 15%. 
 
Winkeliers kunnen zich gratis aansluiten 
bij de stichting via website. De stichting 
Afrekenen met winkeldieven voert de 
regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ uit 
voor Detailhandel Nederland./

VKB-scan en subsidie kan opnieuw 
worden aangevraagd 

De aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) is opnieuw van start 
gegaan. Winkeliers die van de regeling gebruik hebben gemaakt 
voor 2013 (dus nog van Agentschap NL) kunnen opnieuw mee-
doen. Vorig jaar hebben relatief weinig winkeliers van de regeling 
gebruik gemaakt, omdat in de jaren ervoor al veel winkeliers de 
subsidie en de scan hadden gehad. Deze winkeliers kunnen nu dus 
opnieuw gebruik maken van de regeling.

De aanpak biedt kleine bedrijven de mogelijkheid om een gratis 
veiligheidsscan uit te laten voeren door een onafhankelijke VKB-

scanner van het CCV. Op basis daarvan wordt een advies op maat uitgebracht en kunnen 
ondernemingen investeren in maatregelen om de veiligheid in hun winkel te verbeteren. De 
helft van die investering wordt vergoed vanuit de nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrij-
ven, tot een maximum van 1.000 euro. Het budget is beschikbaar gesteld door het ministerie 
van Veiligheid & Justitie. 

Sinds 15 april kunnen kleine ondernemers (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 
10 fte’s) zich aanmelden voor een gratis veiligheidsscan via www.ccv-veiligondernemen.nl, 
waarna een afspraak met een VKB-scanner wordt ingepland.
 
In december 2013 heeft het ministerie van Veiligheid & Justitie de aanpak laten evalueren 
door Adviesbureau Andersson Elffers Felix. Hieruit is gebleken dat de veiligheidsscan bij 
meer dan 80% van de ondervraagde ondernemers heeft bijgedragen aan een beter inzicht 
in de veiligheidssituatie van hun bedrijf. Daarnaast uitte 82% van de ondernemers zich te-
vreden over de kwaliteit van de pakketten met veiligheidsmaatregelen. Reden genoeg om in 
2014 de aanpak voort te zetten.

De genoemde evaluatie heeft ook duidelijk gemaakt dat er behoefte was aan meer aanbie-
ders en aan een inzichtelijker selectieproces. Vandaar dat voor de aanpak in 2014 onder-
zoeksbureau TNO is gevraagd de ingediende veiligheidspakketten te beoordelen op prijs, en 
bovenal, kwaliteit. Op deze manier is de ondernemer zeker van een pakket dat voldoet aan 
kwaliteitseisen tegen een goede prijs.

Detailhandel Nederland is betrokken geweest bij de evaluatie van de VKB-regeling en heeft 
gepleit voor de verlenging ervan. Het is goed om preventieve maatregelen onder de aan-
dacht te blijven brengen van winkeliers: voorkomen is beter dan genezen./

Stop Heling

Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft 
de brochure ‘Stop Heling’  ontwikkeld. Alle 
wettelijk verplichte elementen van de re-
gistratie- en legitimatieplicht zijn in het  
Digitale Opkopers Register (DOR) opgeno-
men. Het DOR staat direct in verbinding met 
(politie)registers van gestolen goederen. 
Daardoor geeft het de politie meteen een 
seintje als een goed aangeboden wordt dat 
van diefstal afkomstig is en waarvan aan-
gifte is gedaan.

Voor opkopers biedt de gratis aansluiting 
op DOR volgens het ministerie een aantal 
voordelen. Zo vereenvoudigt het DOR voor 
hen de wettelijk verplichte registratie van  

opgekochte tweedehands goederen. Dankzij 
de verbinding van het DOR met de registers 
van gestolen goederen wordt de opkoper 
bovendien beter beschermd tegen heling. 
Als hij gestolen goederen opkoopt, maakt hij 
zich immers schuldig aan een strafbaar feit. 
Dit kan ertoe leiden dat de politie het ge-
stolen goed in beslag neemt, de opkoper fi-
nancieel gedupeerd achterblijft en vervolgd 
wordt voor heling. 
 
Ook gemeentes hebben een rol bij de aan-
pak van heling. Zij dienen er – zo nodig sa-
men met de politie – op toe te zien dat er 
een actueel overzicht is van de opkopers in 
de gemeente en dat de opkopers voldoen 
aan hun wettelijke meldplicht. Sinds 2013 
hoeft de handhaving van de registratie- en  
legitimatieplicht niet meer uitsluitend door 
de politie uitgevoerd te worden, maar mo-
gen hiervoor ook buitengewoon opsporings-
ambtenaren in domein II (milieu, welzijn en 
infrastructuur) ingezet worden./

www.afrekenenmetwinkeldieven.nl
http://www.detailhandel.nl/images/pdf/J-23396_Folder_STOPHELING_p2.pdf
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vervolg van pagina 3
Tijdens een bezoek aan een modewinkel en een doe-het-zelf-zaak 
lieten de winkeliers zien hoe zij, vaak onbedoeld, worden opgeza-
deld met administratieve lasten afkomstig van Europese wetge-
ving. Zij gaven aan dat bij het maken van Europese wetgeving niet 
genoeg wordt gekeken naar de effecten van de implementatie op 
winkeliers. 

Detailhandel Nederland heeft laten zien dat er een gedegen afwe-
ging moet plaatsvinden van de impact die voorgestelde Europese 
wetgeving heeft op de verschillende distributiekanalen. Nederland-
se winkeliers zijn gebaat bij slimmere wetgeving. 

Bij de winkelbezoeken waren de volgende (kandidaats) Europarle-
mentariërs aanwezig: Wim van der Camp (CDA), Dennis de Jong (SP), 
Maarten Smit (VVD), Raoul Boucke (D66), Flora Goudappel (PvdA) en 
Bert Jan Ruisen (CU/SGP).

Voorzitter Detailhandel Nederland overhandigt Europarlementariërs Dennis de 
Jong (SP) en Wim van de Camp (CDA) de stempel waarmee zij van  
wetsvoorstellen kunnen bekijken of ze geschikt zijn voor de detailhandel

V.l.n.r. Sander van Golberdinge, Raoul Boucke, Bert Jan Ruisen, Dennis de Jong, Jan 
Meerman, Maarten Smit, Wim van de Camp en Flora Goudappel.


