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OVER ONS     SPEERPUNTEN     PUBLICATIES     LEDEN     CONTACT

Beste Lezer,

In de Detaillist van deze maand leest u meer over onder andere de worsteling van winkeliers met

Zwarte Piet, over het nieuwe 20 eurobiljet en het Nederlands voorzitterschap van de EU.

Daarnaast maak ik u er graag nog eens op attent dat inschrijven voor Retailpoort 2015: Powerhouse

Europa! vanaf nu mogelijk is. Meld u dus snel aan voor een plekje in het Kyocera Stadion op 5

november.

Algemene Zaken  |  Betalingsverkeer  |  Europa  |  Sociale Zaken  |  Vestigingszaken  |  Winkelcriminaliteit

De winkeliers van Nederland willen het Sinterklaasfeest teruggeven aan de kinderen. Dat doen wij

door deel te nemen aan het rondetafeloverleg van het ministerie van Sociale Zaken. Het doel

hiervan is om te komen tot een toekomstbestendige invulling van het Sinterklaasfeest: op weg naar

de Polderpiet.

lees meer »
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Op 25 november 2015 komt het nieuwe €20-biljet in omloop. De introductie van het nieuwe biljet

moet er onder andere voor zorgen dat vervalsing moeilijker wordt.

lees meer »

Meer over Betalingsverkeer

Contactloos betalen in opmars

ING maakt mobiel betalen in de winkel mogelijk

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland het voorzitterschap van de Raad van de

Europese Unie. Het voorzitterschap betekent dat Nederland een groot deel van de vergaderingen

van de Europese Unie voorbereidt en voorzit.

lees meer »

Meer over Europa

Consultaties over Digitale Interne Markt geopend

Europese Commissie: ‘verplicht herkomstlabel niet effectief tegen voedselfraude’
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De recente discussie over de verhoging van de beloning van jongeren is aanleiding om alle voors en

tegens weer eens op een rijtje te zetten.

lees meer »

Meer over Sociale Zaken

Doorpakken met veranderingen pensioenstelsel

Op donderdag 3 september ontving minister Kamp van Economische Zaken de gedeputeerden van

alle twaalf provincies op zijn ministerie. De delegatie sprak over detailhandelsbeleid.

lees meer »
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ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

nascetur

lees meer »

Meer over Winkelcriminaliteit

Aftrap Week van de Veiligheid

Welke vergaderingen zijn er in oktober en november? Interessante bijeenkomsten of congressen die

u niet mag missen? Bekijk het in onze agenda.

lees meer »

TWEETS

Detailhandel
@detailhandel

Vandaag verwelkomen we minister Van der Steur op
het ROC Mondriaan #WvdV

Detailhandel
@detailhandel

Aanmelden voor Retailpoort 2015: Powerhouse
Europa! op 5 november in Den Haag is vanaf nu
mogelijk! 

Detailhandel
@detailhandel

De genomineerden voor de Hein Roethofprijs zijn
bekend.

Detailhandel
@detailhandel

Vandaag spraken gedeputeerden @jokegeldof en
@jaapbond @provincieNH met Sander van
Golberdinge over de #Retailagenda

Volg ons op Twitter »
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