
Uitgave van Detailhandel Nederland

Nr. 60 / september /1

september 2014 / 6e jaargang / Nr. 60

De Detaillist

Retailpoort 2014: 
‘Fluiten op het nieuwe 
speelveld’

Tijd: 15.00 uur - 18.30 uur
donderdag: 6 november 2014
Locatie: Kyocera Stadion in Den Haag 
(stadion ADO Den Haag)

3 juli Werkkostenregeling wordt  
 definitief ingevoerd
1 aug. Campagne Provinciale  
 Verkiezingen van start!
11 aug. De Week van de  
 Veiligheid komt eraan
21 aug. Huidige huurwetgeving in 
  balans
3 sept. Meer pin dan contant over  
 vier jaar

In het nieuws

Volg ons op twitter  
Detailhandel Nederland twittert voortaan 
vanuit @detailhandel. Volgt u ons daar al? 

18 sept.  CBL bestuur
18 sept. stuurgroep Betalingsverkeer
19 sept. stuurgroep Sociale Zaken
25 sept. SRD Cie opleidingen
2 okt. RND Algemeen Bestuur
2 okt. Bestuur
2 okt. FAD Bestuur
 

Agenda
sept./okt. 2014

Het echte spektakel van Prinsjesdag zit ‘m 
voor de winkeliers niet in de financiële plan-
nen voor volgend jaar, maar in de aanzet die 
het kabinet deze derde dinsdag heeft gege-
ven voor een hervorming van het belasting-
stelsel.

Het huidige belastingstelsel, en de daaraan 
gekoppelde toeslagen en sociale zekerheden, 
is te ingewikkeld en zou op termijn wel eens 
onhoudbaar kunnen zijn. Neem de gevolgen 
van de ontgroening en vergrijzing die zich 
de komende periode pas echt gaan manifes-
teren: Op dit moment zijn er vier werkenden 
voor iedere gepensioneerde, in 2020 zijn dat 
er drie en in 2040 nog maar twee. 

Niets doen is geen optie. Zowel linkse als 
rechtse politici hebben er dan ook belang bij 
dat het stelsel van belastingen wordt aange-
past, opdat werken lonender wordt. Over de 
manier waarop dat moet worden bewerkstel-
ligd en waar precies de rekening komt te lig-
gen, zijn de meningen echter verdeeld.

Vrijwel alle opties liggen op tafel. Het vermin-
deren van subsidies voor lage inkomensgroe-
pen, het verhogen van de vermogensbelas-
ting voor sommige groepen, verschuivingen 
in de ondernemingsbelastingen, het verlagen 
van de totale inkomstenbelasting en het 
zwaarder belasten van consumptie. Bij deze 
laatste optie zijn trouwens verschillende 
scenario’s denkbaar. Zelfs het nogmaals ver-
hogen van het hoge btw-tarief met twee pro-
centpunt hangt boven de markt.

Het maken van keuzes in dit ingewikkelde 
dossier, waar alles met alles samenhangt, is 
geen sinecure. Toch zal ook de detailhandel 
moeten anticiperen. In dit licht is het ontlas-
ten van arbeid voor de detailhandel een juis-
te, principiële keuze. Vanuit ons perspectief 
als grootste, private werkgever moet in ieder 
geval stevig ingezet worden op een gunstig 
resultaat voor lage inkomens en deeltijdwer-
kers. Denk aan het verkleinen van de wig.

Meer in zijn algemeenheid is het van belang 
dat de koopkracht verbetert en de consu-
ment niet wordt afgeschrikt door abrupte 

prijsstijgingen als gevolg van btw- en accijns-
politiek. Besluiten hierover kunnen wat ons 
betreft het beste niet over één nacht ijs wor-
den genomen. 

Wat de uitkomst van een eventuele, substan-
tiële belastinghervorming ook moge zijn, het 
is onwaarschijnlijk dat deze per 2016, het jaar 
van het volgende belastingplan, zal zijn door-
gevoerd. De doos van Pandora die openging 
kort na de presentatie van het huidige regeer-
akkoord en het plan voor een inkomensafhan-
kelijke zorgpremie in het najaar van 2012, ligt 
menig partijpoliticus nog vers in het geheu-
gen.

Ook in geval van een betekenisvolle belas-
tingherziening zullen er groepen zijn die er 
ongunstig uitspringen en daarmee de toon 
van het publieke debat zetten. Zulke effec-
ten willen partijleiders en hun campagne-
strategen graag voorkomen in aanloop naar 
de Tweede Kamerverkiezingen, die uiterlijk 
in maart 2017 worden gehouden. Dergelijk 
stuntwerk zal men liever reserveren voor de 
verschillende campagnes. Reden te meer voor 
de detailhandel om onze belangen scherp te 
laten doorklinken in de aankomende verkie-
zingsstrijd.

Sander van Golberdinge,
Directeur. 

Belastinghervorming belooft politieke 
stuntshow te worden

Reta   lpoort
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Betalingsverkeer

Banken en ondernemers zetten samenwerking voort
In het bijzijn van minister Dijsselbloem van Financiën is op 3 september 
de Nadere Overeenkomst II bij het Convenant Betalingsverkeer geslo-
ten. Namens Detailhandel Nederland tekende stuurgroepvoorzitter 
Jacques Parson. Hij vat het resultaat van deze overeenkomst voor win-
keliers als volgt samen: “Met deze overeenkomst wordt een belangrijke 
impuls gegeven aan het Nederlandse, efficiënte betalingsverkeer. In 
de komende jaren wordt wederom geprobeerd de betaalketen zo ef-
ficiënt mogelijk in te richten met lage maatschappelijke kosten.” 

Achtergrond
In 2005 sloten de toonbankinstellingen en banken voor het eerst een 
overeenkomst over de toekomst van het betalingsverkeer, het zoge-
noemde Convenant Betalingsverkeer 2005. Hierin staan afspraken die 
bijdragen aan een efficiënt, veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. Er 
is vervolgens in het kader van de invoering van het nieuwe pinnen (van 
magneetstrip over op de EMV-chip) een aanvullende set afspraken ge-
maakt in 2009, de Nadere Overeenkomst. Een aantal van de afspraken 
liep af op 1 januari 2014. Ook waren er afspraken voor onbepaalde tijd, 
die sommige partijen wensten af te bouwen. Daarom hebben partijen 
een Nadere Overeenkomst II (NO II) opgesteld waarmee de samenwer-
king wordt voortgezet tot 1 januari 2019. 

Samenvatting resultaten samenwerking 2009-2013
Belangrijke resultaten die reeds geboekt werden in de afgelopen  
periode zijn:
1. Het aantal pinbetaling is in 5 jaar met een miljard transacties ge-

groeid tot bijna 2,7 miljard (eindstand 2013) per jaar. 
2. De contante geldopnames via geldautomaten en banken zijn met 

11 procent teruggelopen. 
3. Het aantal betaalautomaten is inmiddels boven de 300.000 uit-

gekomen.
4.  Er zijn op aandringen van partijen mogelijkheden voor MKB-

ondernemers op de markt gekomen om minder kwetsbaar voor 
storingen te zijn (dubbele telecomoplossingen).

5. De kosten van een pinbetaling zijn in de periode 2009 naar 2012 
niet gestegen: nog steeds bedragen de gemiddelde kosten van 
een pinbetaling € 0,21

6. Er zijn de afgelopen jaren forse inspanningen door Equens en 
banken geleverd om de overlast van storingen te verminderen. 
Pinstoringen bij die partijen komen vrijwel niet meer voor.

7. De schade door skimming is afgenomen tot € 6,8 miljoen.

Samenvatting Actieprogramma 2014-2019
Belangrijke onderdelen uit de Nadere Overeenkomst II zijn:
1. Partijen werken in elk geval tot 1 januari 2019 samen in de Stich-

ting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) en definiëren projecten 
rondom de thema’s efficiency, veiligheid, betrouwbaarheid en in-
novatie. Dat is ook de looptijd van de NO II.

2. Partijen stimuleren ook in de komende jaren pinbetalingen en ef-
ficiënt betaalgedrag. Partijen streven er vanwege veiligheidsover-
wegingen in het bijzonder naar het aantal contante betalingen 
verder te laten af nemen ten gunste van pinbetalingen. Concreet 
doel is om de huidige verhouding (60 procent contant/40 procent 
pin) om te draaien naar 40 procent contant/60 procent pin. 

3. Partijen streven er naar ook de resterende contant geldketen ef-
ficiënt, betrouwbaar en veilig in te richten. 

4. Partijen onderschrijven het belang om de pinketen zo robuust 
mogelijk te maken. Partijen onderzoeken daarom met elkaar hoe 
zij storingen in de betaalketen verder kunnen reduceren.

5. De tariefgarantie voor maatwerktarieven verviel op 1 januari 
2014. De tariefgarantie voor gepubliceerde venstertarieven en 
gepubliceerde transactiebundels/schijven wordt door de Nadere 
Overeenkomst II verlengd tot 1 januari 2018. Op dat moment ver-
valt ook de 1 cent korting. De tariefgarantie en de 1 cent korting 
worden dus stapsgewijs afgebouwd. Partijen streven er echter 
naar dat het efficiënte Nederlands betalingsverkeer met lage 
maatschappelijke kostenstructuur wordt  behouden. 

6. Partijen participeren in het onderzoek naar een snellere verwer-
king van het betalingsverkeer via de werkgroep maatschappelijke 
efficiency. Op een pragmatische manier wordt hier besproken 
hoe op korte termijn een efficiëntere afhandeling van onderdelen 
in het betalingsverkeer gerealiseerd kan worden.

7. De activiteiten worden via onderzoeken tussentijds en na afloop 
geëvalueerd, zoals ook is gedaan in de samenwerking tot nu toe. 

Ondertekenaars
De ondertekenaars van de overeenkomst zijn: De Nederlandse Ver-
eniging van Banken, ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V., Rabobank 
Nederland, SNS Bank N.V., Triodos Bank N.V., de Raad Nederlandse 
Detailhandel, de Nationale Winkelraad, de Koninklijke Vereniging MKB-
Nederland, Detailhandel Nederland, Horeca Nederland, Vereniging Ne-
derlandse Petroleum Industrie, BOVAG, Nederlandse Organisatie voor 
de Energiebranche, Belangenvereniging Tankstations, Stichting Bevor-
deren Efficiënt Betalen. /

Ondertekening Convenant Betalingsverkeer
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Europa

Nieuwe regels  voor explosieve precursoren in producten
De Europese Unie heeft nieuwe regels over 
het op de markt brengen en het gebruik van 
precursoren voor explosieven vastgesteld. Ex-
plosieve precursoren zijn stoffen die gebruikt 
kunnen worden voor de vervaardiging van 
explosieven. Het beperken van de beschik-
baarheid van deze stoffen voor particulieren 
is belangrijk in de strijd tegen terrorisme. 
Deze nieuwe wet (Verordening nr. 98/2013) 
voorziet een verbod voor particulieren om be-
paalde chemische stoffen in bepaalde (hoge) 
concentraties aan te kopen. Lidstaten mogen 
afwijken van dit verbod door het opzetten van 
een vergunning- of registratiesysteem. Neder-
land heeft gekozen voor het instellen van een 
vergunningensysteem en heeft een consulta-
tie opengesteld waarop u tot 15 september 
kan reageren. 

De nieuwe wet legt een handelsbeperking op 
aankopen, het bezit, en gebruik door het groot 
publiek/de particulieren alleen. Er is dus geen 
beperking op de verkoop aan of het gebruik 
door professionele gebruikers of de industrie. 

Niettemin voorziet de verordening ook een 
meldplicht voor alle marktdeelnemers (dus 
ook de winkeliers) die producten verkopen die 
hoge concentraties van de geviseerde chemi-
sche stoffen bevatten. Ze moeten verdachte 
transacties, verdwijningen of diefstallen mel-
den bij een nationaal meldpunt. Hierbij is het 
niet van belang of de koper een particulier dan 
wel een professioneel is.

De Europese Commissie heeft een lijst opge-
steld met stoffen die als explosieve precursor 
worden beschouwd en maximum percenta-
ges ervan die in een product mogen voorko-
men. Als dit maximum wordt overschreden, 
dan valt het desbetreffende product onder 
de reikwijdte van de nieuwe wetgeving. De 
maximumpercentages zij dusdanig hoog dat 
bijna alle huishoudelijke producten die deze 
stoffen bevatten (denk aan bleekmiddelen, 
kunstmest, etcetera) niet onder de reikwijdte 
vallen van deze wet. Een stof die als explosie-
ve precursor wordt beschouwd en dus dient 
aangegeven te worden in geval van verdachte 

transacties, is aceton, wat terug te vinden is in 
nagellakremovers. Het lijkt er op dat dit mo-
menteel het enige huishoudelijke product is 
dat onder de reikwijdte valt van deze nieuwe 
regels. 

De Europese Commissie heeft richtlijnen vast-
gesteld. Deze zijn bedoeld om de uitvoering 
van de eisen van de verordening door de be-
voegde autoriteiten en de marktdeelnemers 
te vergemakkelijken en te harmoniseren, en 
om goede praktijken te verdelen, die de na-
leving ondersteunen. Deze richtlijnen geven 
verduidelijking over de meldplicht van ver-
dachte transacties en de etiketteringsplicht. 
De richtlijnen en verdere informatie over 
deze wet zijn op verzoek beschikbaar via  
margriet.keijzer@detailhandel.nl.

Detailhandel Nederland blijft, in samenwer-
king met de RND, de uitvoering van deze wet 
nauwgezet volgen./

EC vraagt uw mening over het  
functioneren van de interne markt voor 
diensten

Op 1 november wordt de nieuwe Europese 
Commissie gevormd. In het nieuwe werkpro-
gramma is veel aandacht voor resterende han-
delsbelemmeringen op de Europese interne 
markt. De Europese Commissie heeft een en-
quête uitgezet waarmee ze een beter inzicht wil 
krijgen in de ervaringen van bedrijven die op de 
dienstenmarkt (waar de detailhandel ook onder 
valt) grensoverschrijdend willen opereren. 

Met deze enquête maakt de Europese Commis-
sie op basis van concrete ervaringen een analy-
se van de resterende belemmeringen voor een 
volledig functionerende eengemaakte dien-
stenmarkt. Zulke belemmeringen kunnen van 
regelgevende aard zijn, maar omvatten ook alle 
beperkingen die van invloed zijn op de doeltref-
fendheid en de samenhang van het bestaande 
rechtskader voor de dienstenactiviteiten. De en-
quête is gericht op alle ondernemingen, en met 
name het mkb, die in een ander EU-land dien-
sten verlenen (verkopen), een bedrijf hebben 
opgericht, diensten inkopen, of dit zonder suc-
ces hebben geprobeerd. Ook online activiteiten 
vallen hieronder. Ook feedback van afnemers 
van diensten (consumenten of andere bedrij-
ven) wordt op prijs gesteld.

De resultaten van deze enquête worden in het 
najaar gepresenteerd. De enquête kan ingevuld 
worden tot 15 november 2014. 

Detailhandel Nederland roept winkeliers die er-
varing hebben op de Europese interne markt op 
hun ervaringen te delen met de Europese Com-
missie via deze enquête. Indien gewenst kunt 
u deze enquête ook op vertrouwelijke basis 
invullen. Uw bijdrage aan deze enquête is een 
waardevolle bijdrage aan de lobbyactiviteiten 
van Detailhandel Nederland ter versterking en 
verbetering van de Europese interne markt./

Detailhandel 
Nederland Groet & 
Ontmoet Nederlandse 
Europarlementariërs

Op 10 september heeft de stuurgroep 
Europa van Detailhandel Nederland een 
bijeenkomst in het Europees Parlement 
gehouden met Nederlandse Europar-
lementariers en medewerkers. Tijdens 
deze bijeenkomst is kennis gemaakt met 
nieuwe Europarlementariërs en is er van 
gedachten gewisseld met alle aanwezigen 
over Europese onderwerpen relevant voor 
de detailhandel. Onderwerpen die aan 
bod zijn gekomen zijn onder andere: beta-
lingsverkeer, duurzaamheid, omnichannel 
beleid, en een goede samenwerking in de 

voedseltoeleverings-
keten.

Detailhandel Neder-
land bedankt de deel-
nemende Europarle-
mentariërs en kijkt uit 
naar een constructieve 
samenwerking op Eu-
ropese onderwerpen 
de komende vijf jaar./

https://www.internetconsultatie.nl/precursoren
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/internal-market-services-businesses?surveylanguage=NL
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Sociale Zaken

Het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel heeft be-
sloten om de uitvoering van het pensioenfonds Detailhandel onder 
te brengen bij TKP in Groningen. Voorheen werd de administratie ver-
zorgd door Syntrus Achmea. Dit besluit is genomen na zorgvuldige 
afweging en een vergelijking van de kosten. De overgang levert een 
besparing op. 

Het Deskundigenoverleg Pensioenen Detailhandel Nederland heeft 
tijdens een bijeenkomst nader kennis gemaakt met de nieuwe uitvoer-
der. Er wordt binnenkort een bezoek aan TKP in Groningen gepland 
om de organisatie in praktijk te bekijken. Belangstellenden kunnen 
zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van Detailhandel Nederland. 
Leden van het Deskundigenoverleg worden hiervoor automatisch uit-
genodigd.

Als gevolg van de overgang van de pensioenadministratie worden 
ook de administraties van de sociale fondsen niet langer door Syntrus 
Achmea uitgevoerd. Detailhandel Nederland ondersteunt de fondsen 
bij de overgang en onderzoekt samen met vakbonden de mogelijkhe-
den om fondsen samen te voegen om zo een efficiëntere organisatie 
in te richten. 

Fondsen die besluiten om te stoppen, kunnen nog een beroep doen 
(tegen vergoeding) op Syntrus Achmea om te liquideren. Op korte 
termijn wordt er een bijeenkomst belegd voor bestuurders van sociale 
fondsen vanuit de werkgeversorganisaties om overleg te voeren over 
de voortgang./

Overgang pensioenuitvoering naar TKP

Website voor pensioendebat
De website www.denationalepensioendialoog.nl is eind augustus gelan-
ceerd. De website maakt onderdeel uit van de maatschappelijke dialoog 
over de pensioensector, waarmee het kabinet met partijen binnen en 
buiten de pensioensector wil verkennen hoe het pensioenstelsel in de 
toekomst nog beter kan aansluiten op de manier waarop mensen wer-
ken en leven. De website ondersteunt de dialoog door wensen, ideeën en 
behoeften die in de samenleving leven, digitaal bijeen te brengen en zo 
breed toegankelijk te maken. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van So-
ciale Zaken in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over de stand 
van zaken rond de Nationale Pensioendialoog.

In de periode september tot met december vinden er bijeenkomsten 
plaats waar deskundigen, geïnteresseerden en belangenbehartigers met 
elkaar in gesprek gaan over onderwerpen als solidariteit, keuzevrijheid en 
collectiviteit. De opbrengst van deze pensioendialoog wordt verwerkt in 
een hoofdlijnennotitie die in het voorjaar aan de Tweede Kamer wordt 
gestuurd.

Detailhandel Nederland besteedt tijdens Retailpoort 2014 uitvoerig aan-
dacht aan de discussie over de toekomst van pensioenen. De voorzitter van Pensioenlab, Derya Gunaydin, is één van de sprekers tijdens de 
Speerpuntsessie Sociale Zaken op Retailpoort. 

Verder levert Detailhandel Nederland via de tot beschikking staande kanalen zoals VNO-NCW / MKB-NL en de Pensioenfederatie input aan dit 
debat./

Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid
Voortaan komen niet alleen werkloze 55-plus-
sers, maar ook werkzoekenden vanaf 50 jaar 
in aanmerking voor bijvoorbeeld een sollici-
tatietraining of geld voor scholing. Minister 
Asscher van Sociale Zaken maakt 34 miljoen 
euro extra vrij om de kansen op werk voor ou-
deren te vergroten, zo schrijft hij in een brief 
aan de Tweede Kamer.

Het kabinet stelde vorig jaar al 67 miljoen 
euro beschikbaar aan het UWV voor de aan-
pak van de werkloosheid onder 55-plussers. 
Door het 'Actieplan 55-plus werkt' kan een ou-
dere werkzoekende met een werkloosheids-
uitkering netwerk- en sollicitatietrainingen 

krijgen, geld ontvangen voor scholing, of in-
spiratiedagen bezoeken waar werkzoekenden 
en werkgevers aan elkaar gekoppeld worden. 
Ook ontvangt een uitzendbureau een bonus 
als het een oudere werkzoekende aan een 
baan helpt. Omdat de arbeidsmarktpositie 
van 50-plussers niet veel afwijkt van de groep 
55-plussers, breidt de minister de regeling nu 
uit voor deze leeftijdsgroep. 

In het kader van het doelgroepenbeleid, roept 
Detailhandel Nederlands de leden op om bij 
het aannemen van medewerkers ook aan de 
groep werkloze 55-plussers te denken. Vaak 
zijn dit mensen met veel ervaring die een 

waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 
uw organisatie. Bovendien helpt een actief 
beleid voor deze groep om de kosten van de 
WW te verlagen en is het een extra stimulans 
om het quotum voor doelgroepen niet in te 
voeren als het bedrijfsleven zelf haar verant-
woordelijkheid neemt om mensen aan werk 
te helpen. /
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Vestigingszaken

Beperkte daling WOZ-waarde winkelpanden zorgt mogelijk 
voor vertraging huurverlaging 
De Waarde Onroerende Zaken (WOZ) van woningen daalt sneller dan de waarde van niet-woningen. De WOZ-waarde van woningen zit nu 
onder het niveau van 2007 (gemiddeld 211.000 euro), terwijl de WOZ-waarde van niet-woningen, waaronder winkels, rond het niveau zit van 
2009 (454.019 euro gemiddeld). De hoogte van WOZ-waarde van winkels heeft invloed op de hoogte van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) 
die winkeliers moeten betalen.

De achterblijvende daling van de WOZ waarde niet-woningen is opvallend. Voor de waardering van niet-woningen geldt de waarde in het eco-
nomische verkeer (gekapitaliseerde huurwaarde). Hierbij moet ook omliggende leegstand worden meegenomen. Het overaanbod van winkels 
is op dit moment 7,3% (Locatus, 2014). Voor kantoren is dat 17% (Copendium, 2014). Dit moet uiteindelijk resulteren in lagere WOZ-waarden. 
In 2012 stelde bestuursvoorzitter Cuno van Steenhoven van DTZ Zadelhoff al: “Het gat tussen verhuurd vastgoed en onverhuurd vastgoed is 
inmiddels zo groot geworden dat men komt tot een te hoge WOZ-waarde, die totaal niet correspondeert met de reële waarde”(www.nu.nl).
Een te hoge WOZ waardering van niet-woningen heeft ook effect op de mogelijkheid tot huurverlaging in het winkelvastgoed. De mogelijkheid 
tot huurverlaging is gerelateerd aan de waarde waarvoor het winkelvastgoed in de boeken staat. Afschrijven kan de vastgoedeigenaar van het 
pand bij verhuur alleen als de fiscale boekwaarde van een pand hoger is dan de zogenaamde ‘bodemwaarde’. Deze bodemwaarde is gekoppeld 
aan de WOZ-waarde. De mogelijkheid tot afboeken van winkelvastgoed wordt beperkt door een relatief hoge WOZ-waarde, met als gevolg dat 
een eventuele huurverlaging achterwege moet blijven.

Jaar WOZ-waarde woningen Ontwikkeling in % WOZ-waarde niet-woningen Ontwikkeling in %

2008 1 653 070 - 427 971 -

2009 1 735 392 5% 455 777 6%

2010 1 759 443 1% 470 279 3%

2011 1 732 458 -2% 475 522 1%

2012 1 706 625 -1% 471 793 -1%

2013 1 651 314 -3% 466 070 -1%

2014 1 570 465 -5% 454 019 -3%

Bron: CBS, 1 augustus 2014

Het is mogelijk dat de daling van de WOZ-waarde van niet-woningen vertraagd reageert op de marktontwikkelingen. Detailhandel Nederland 
blijft de komende tijd de ontwikkelingen van de waardering van winkelvastgoed actief volgen, met als doel een realistische huur voor winkeliers. 
De winkeliersorganisatie heeft de verwachting dat de huren voor winkelmeters de komende jaren sterk zullen moeten worden verlaagd, zodat de 
van oorsprong natuurlijke balans tussen omzet per vierkante meter in de detailhandel en de huurprijs zich zal kunnen hervinden./

Op dit moment is de Omgevingswet in behandeling door de Tweede 
Kamer. Het kabinet heeft een duidelijke visie op de herziening van het 
omgevingsrecht: het moet eenvoudiger en beter. Veel gemeenten 
ervaren het omgevingsrecht als ingewikkeld en onduidelijk. Die com-
plexiteit leidt tot lange tijdsduur, hoge kosten en onvoorspelbaarheid 
van de uitkomst van ruimtelijke procedures. De Omgevingswet moet 
15 bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet 
en de Wet ruimtelijke ordening vervangen. Van ongeveer 25 andere 
wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de nieuwe wet. 
Verder zorgt de wet voor het integreren van 125 algemene maatrege-
len van bestuur in die ene omgevingsvergunning en neemt het aantal 
bestemmingsplannen, provinciale en gemeentelijke verordeningen 
aanzienlijk af.

Detailhandel Nederland vindt dat het instrument doorzettingsmacht 
door middel van instructieregels voor provincies in het beleidsproces 
van de ruimtelijke ordening behouden moet blijven. Na inspanning 
van Detailhandel Nederland hebben VNO-NCW en MKB-Nederland de 
doorzettingsmacht van provincies in het wetsvoorstel gehandhaafd. 
Op 11 september jl. nam Detailhandel Nederland deel aan een ronde-
tafelgesprek in de Tweede Kamer. Hierin was veel aandacht voor de 

bestuurlijke verhouding tussen provincie en gemeenten. Detailhandel 
Nederland zet in op het instrumentarium voor een regierol voor pro-
vincies op het terrein van detailhandelsontwikkelingen.

De Omgevingswet is een grove kapstok waaraan drie  Amvb’s worden 
opgehangen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van 
deze Amvb’s. Het bedrijfsleven wordt actief betrokken bij de inhoud 
ervan. Na vaststelling van de Omgevingswet volgen nog de Uitvoe-
ringswetgeving en de Invoeringswet. Verwacht wordt dat de Omge-
vingswet in 2017 in werking treedt. Detailhandel Nederland neemt 
actief deel aan de projectgroep Omgevingswet van VNO-NCW en MKB 
Nederland./

Omgevingswet in behandeling bij de Tweede Kamer
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Winkelcriminaliteit

Nieuwe secretaris 
Winkelcriminaliteit

Graag stel ik mij 
hierbij voor als de 
nieuwe secretaris 
Winkelcriminaliteit 
bij Detailhandel  
Nederland. Mijn 
naam is Bert van 
Steeg, 37 jaar. Ik 

ben erg gemotiveerd om mij als nieuwe se-
cretaris in te zetten om concrete resultaten 
te bereiken voor ondernemers in de detail-
handel. Hierover hoop ik u in deze nieuws-
brief maandelijks te informeren. Vanuit mijn 
achtergrond in de Tweede Kamer, waar ik 
als beleidsmedewerker werkte, wil ik het be-
wustzijn van veiligheid op de winkelvloer bij 
bestuurders en politici verder versterken./

Week van de Veiligheid
Week 41: maandag 6 oktober t/m zondag 12 oktober

De voorbereidingen voor de Week van de Veiligheid zijn in volle gang!  Er zijn al vele initiatieven 
gestart ter voorbereiding. Zo kunt  u bijvoorbeeld op de hoogte blijven van het nieuws over de 
Week door het Twitteraccount te volgen: @WvdVeiligheid. 

Samen met het Ministerie van Veiligheid & Jus-
titie en het Openbaar Ministerie organiseert  
Detailhandel Nederland de aftrap van de Week 
van de Veiligheid. Minister Opstelten en Gerard 
van Breen, voorzitter van de stuurgroep Winkel-
criminaliteit, verzorgen de aftrap op 6 oktober 
van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Deze bijeenkomst biedt winkeliers een mooie 
kans om direct in contact te treden met de 
minister en vertegenwoordigers van politie en 
justitie. Zo kunt u direct problemen die u in de 
praktijk op het gebied van veiligheid ervaart 
voor leggen aan beleidsmakers. 

We hopen dat veel winkeliers gebruik ma-
ken van deze kans en de opening bijwo-
nen. Op die manier wordt een krachtig sig-
naal gegeven, namelijk dat aandacht voor 
veiligheid niet mag verslappen. Aanmelden 
kunt u door middel van een e-mail naar  
suzanne.vandegraaf@detailhandel.nl. 

Het thema van de Week is: Minder cash, wel zo veilig! Martin Morero is ambassadeur van de 
Week van de Veiligheid en heeft tips voor horecaondernemers, winkeliers en transporteurs. In 
de toolkit kunt u materialen downloaden om de Week onder de aandacht te brengen./  

Nieuwe Veilig 
Ondernemen Scan
Met de nieuwe Veilig Ondernemen Scan van 
het CCV krijgt u binnen vijf minuten advies 
tegen criminaliteit. Door middel van een 
korte vragenlijst krijgen ondernemers gratis 
advies om maatregelen te nemen tegen bij-
voorbeeld diefstal, inbraak en cybercrime. Het 
advies is persoonlijk en op maat en geeft een 
compleet overzicht met acties die onderne-
mers kunnen uitvoeren. Een aantal maatrege-
len zijn eenvoudig zelf te nemen terwijl ande-
re maatregelen een goed aanknopingspunt 
bieden om met een beveiligingsadviseur in 
gesprek te gaan. De scan is gratis en zonder 
commercieel belang ontworpen./

Onderwijzen in preventie
Detailhandel Nederland zet steeds sterker in 
op het gebied van bewustwording rond het 
thema preventie. Versterken van veiligheid 
door middel van investering in apparatuur 
en veiligheidssystemen gebeurt nog steeds 
in toenemende mate. Maar daar stopt het 
niet. Zo is in de MBO-opleiding detailhandel  
preventie inmiddels een verplicht onderdeel 
van het curriculum. Op die manier raken ko-
mende winkeliers vanaf het eerste moment 

vertrouwd met het belang van preventie. 
Daarnaast treden veel winkeliers graag in 
contact met docenten die lesgeven over 
veiligheid. Ook zijn er online trainingen be-
schikbaar via www.detailhandel.nl. Kortom, er 
gebeurt steeds meer op het gebied van trai-
ning en onderwijs en Detailhandel Nederland 
zet zich er voor in, dat deze investeringen in 
de komende jaren zullen worden geïntensi-
veerd./
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