
Deze maand presenteerde Detailhandel Nederland het jaarverslag van 2015. Een

bewogen jaar voor de detailhandel. Onze markt verandert ingrijpend. Naast de aloude,

vertrouwde winkel op de hoek of in het winkelcentrum is de afgelopen jaren een rijk aanbod

aan webwinkels ontstaan. Deels gaat het om nieuwe aanbieders, maar ook de ‘traditionele’

detailhandel timmert aan de weg. Winkeliers transformeren zich tot omnichannel

ondernemingen. Het is een uitdagende tijd waarin uiteraard ook Detailhandel Nederland

meebeweegt.

lees meer »

  

VVV Cadeaubonnen BV heeft op 23 maart aangekondigd hun acceptantenprovisie te

verhogen van 4,5 naar 6 procent. Wij bundelden miljoenen aan bonnen en duizenden

acceptatiepunten toen we richting VVV togen. VVV Cadeaubonnen BV verkocht in 2015

voor 128,7 miljoen euro aan cadeaubonnen, die inwisselbaar zijn op 23.000 plaatsen.

lees meer »
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Beste Deborah,

Winkeliers worden door reclamebelasting enorm op kosten gejaagd. De totale opbrengst van

gemeenten is jaarlijks meer dan 20 miljoen euro. Detailhandel Nederland voert al jarenlang actie

tegen deze vorm van belasting. In deze editie van De Detaillist leest u hier alle ins and outs over.

Verder gaan we in op de subsidieregeling voor onder andere Praktijkleren, de Digitale Interne Markt

en staat het Jaarverslag 2015, dat deze maand is gepubliceerd, voor u klaar.

Veel leesplezier.
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Overleg met VVV Cadeaubonnen BV over verhoging
acceptantenprovisie

Verplichting tot verkoop is geen wondermiddel voor
grensoverschrijdende handel
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Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie rond de aanpak van ongerechtvaardigde

geoblocking is een klassiek Europees compromis geworden: consumenten kunnen kopen

in buitenlandse webwinkels, maar winkeliers hoeven niet in het buitenland te leveren. Een

oplossing voor de kern van het probleem, ongelijke regels en procedures, lijkt niet in zicht.

lees meer »

     

Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats ter beschikking

stellen, kunnen een aanvraag doen voor de subsidieregeling Praktijkleren van het

ministerie Onderwijs. Het doel van die regeling is dat leerlingen, deelnemers, studenten of

werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en dat

werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

lees meer »

     

Detailhandel Nederland voert al jarenlang actie tegen reclamebelasting. De

reclamebelasting is namelijk één van de meest controversiële belasting waar winkeliers

mee te maken krijgen. De belasting wordt veelal gebruikt door gemeenten om tekorten in

de gemeentebegroting af te wentelen op winkeliers. Winkeliers worden door

reclamebelasting enorm op kosten gejaagd. De totale opbrengst van gemeenten is jaarlijks

meer dan 20 miljoen euro

.lees meer »

     

Winkeldiefstal wordt in Nederland nog vaak gezien als een licht vergrijp dat “er een beetje

bij hoort”. De mentaliteit waarbij dit vergrijp niet erg serieus wordt genomen, leeft breed in

Nederland. Ook bij politie en Openbaar Ministerie heeft de aanpak van winkeldiefstal geen

prioriteit. En als je een enkele winkeldiefstal afweegt tegen andere vormen van misdaad, lijkt dat misschien

logisch. Maar als je kijkt naar de impact die winkeldiefstal heeft op de hele samenleving, wordt de omvang van

de problematiek duidelijk. Jaarlijks wordt er voor honderden miljoenen gestolen uit Nederlandse winkels.

lees meer »

     

Aanvragen subsidieregeling Praktijkleren

Stop Reclamebelasting

Georganiseerde winkeldiefstal in Nederland

Overgoo 13
Postbus 262

Kantoor Brussel
Nerviërslaan 85
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