
 |  ONLINE VERSIE

De Detaillist februari 2018 | 5e jaargang | 01 

Beste Deborah,

Hierbij ontvangt u de Detaillist van de maand februari met berichtgeving over belangrijke zaken in de

detailhandel.

‘Kies voor het kloppend hart’
Het was druk bij de plaatselijke stembureaus afgelopen maandag 5 februari 2018. Toen zijn

verspreid door het land duizenden kieslijsten ingediend voor de aanstaande

gemeenteraadsverkiezingen. Een formaliteit en ongetwijfeld een bijzonder moment voor iedereen die

een zetel wil veroveren. Zeker voor degenen voor wie de race naar het stadhuis nieuw is. En dat zijn

er velen.

 

Het verloop is immers groot. Omdat het raadslidmaatschap een serieuze nevenfunctie is die je maar

moet zien te combineren met een drukke baan elders. Of omdat er soms ogenschijnlijk onoplosbare

ruzies zijn en partijen versplinteren. En helaas soms ook omdat er op zijn minst twijfels zijn ontstaan

over iemands integriteit. Er wordt inmiddels zelfs geroepen om politiële en justitiële controles van

raadsleden om infiltratie van gemeenten door de georganiseerde misdaad tegen te gaan.

 

Onthutsend, maar dat neemt niet weg dat nog altijd duizenden enthousiaste, betrokken en

getalenteerde mensen iets aan hun stad of dorp willen verbeteren. Net als Detailhandel Nederland.

Onze nationale winkeliersvereniging is er klaar voor.

 

De komende weken gaan wij op pad om kandidaat-gemeenteraadsleden parkeerschijven te

overhandigen en te vertellen hoe belangrijk goede, gastvrije parkeerfaciliteiten zijn voor

winkelstraten en -centra. Parkeren moet het visitekaartje zijn voor onze consumenten. De

parkeerschijf staat symbool voor hoe het wel kan: een korte tijd gratis parkeren in plaats van de

hoofdprijs betalen voor een bezoek aan de winkels.

  Natuurlijk vraagt Detailhandel Nederland dan ook

aandacht voor de andere onderwerpen die

http://detailhandel.detailhandel.nl/ct/m12/k1/v1J4kcOv0WIVw1WuMHaSDLWpcIl1kJ0kuZia6dBWmx7ce2JYlVnE3IFjAkBZWLyJ29KgrjfCLINX2swGhc1DKQ/zSsHByHQx4Xz6yw
http://detailhandel.detailhandel.nl/ct/m12/k1/fF7IJdzd1UhxsMtrRzRlmu1ri6sOwPx9NEE7mi8FSvm63eNljlG1BmQRfChdYzHdf_iV2gnS68wuGXavDVjmhg/7DLjcFt3BZurSEm


belangrijk zijn voor de lokale detailhandel. Hiermee

willen wij de gemeenteraden helpen om straks na

de verkiezingen de beste keuze te maken. Een

keuze voor het kloppend hart: voor consumenten en

winkeliers.

 

Sander van Golberdinge

Directeur Detailhandel Nederland

Als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ligt, worden de

afspraken uit het regeerakkoord snel uitgewerkt. Zoals het nu in de planning staat, wil het kabinet

nieuwe wetgeving in de loop van 2018 bij het parlement indienen, zo heeft hij het aan de Tweede

Kamer laten weten.

lees meer »

  

Het Europese Hof bepaalde op 30 januari dat detailhandel een dienst is. Daarmee valt detailhandel

onder de Europese Dienstenrichtlijn. Deze uitspraak maakt dat assortimentsbeperkingen voor

detailhandel in ruimtelijke plannen in beginsel in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn. Dit heeft als

gevolg dat gemeenten en provincies bij het beperken van vrije vestiging van detailhandel, aan

moeten tonen dat deze doelmatig zijn ter bescherming van het stedelijk milieu. Daarbij moet de mate

van beperking in verhouding staan tot het negatieve effect dat de overheid tracht te voorkomen.

lees meer »
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Detailhandel Nederland gaat samen met Stad & Co, INretail en Mindlogyx Retail Nederlandse

binnensteden gastvrijer maken. Met hulp van de Stichting Detailhandelsfonds wordt het komende

jaar in Hilversum, Meppel, Zoetermeer en Eindhoven een pilot gedraaid met het opleiden van city

hosts en winkelpersoneel. De ervaringen moeten leiden tot een Toolbox Gastvrijheid 2.0 die landelijk

ingezet kan worden.

lees meer »

  

De 1 cent Convenantkorting per verrichte pintransactie eindigt per 1 januari 2018. Dan vervalt ook de

in 2005 afgesproken tariefgarantie voor alle ondernemers die pinbetalingen accepteren. Voor

ondernemers met een maatwerkcontract - meestal de grotere ondernemingen en formules - is de

tariefgarantie vier jaar geleden al vervallen. Nu geldt dat ook voor alle andere ondernemers. Dit kan

consequenties hebben voor u als acceptant. Banken hebben hun klanten hoogstwaarschijnlijk al

geïnformeerd over de tarieven voor het betalingsverkeer voor 2018.

Meer over Betalingsverkeer

Maatregelen tegen mogelijke fraude met cadeaukaarten

100 miljard euro pinbetalingen in 2017
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Er is een nieuw Europees akkoord over maatregelen ter verbetering van de btw-procedures voor

bedrijven die online grensoverschrijdend actief zijn. Het akkoord bevat maatregelen die

grensoverschrijdende btw-procedures zullen vereenvoudigen en het gelijke speelveld tussen

handelaren binnen en buiten de EU verbeteren.

lees meer »

Meer over Europa

Goed nieuws voor consument en winkelier: nieuwe Europese voorstellen omtrent verkopen

producten in EU

Onderzoek Europese Commissie bewuste marketfragmentatie door Belgische

bierleverancier 

  

Een overval kan iedere winkelier overkomen. Om de hulp aan winkeliers goed te regelen, heeft

Slachtofferhulp Nederland in overleg met Detailhandel Nederland gewerkt aan verbetering van de

hulp aan winkeliers en ondernemers. Eigenaren, werknemers, getuigen en andere betrokkenen

kunnen bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor hulp bij schade en juridisch advies. Deze hulp is

gratis.

Op verzoek van Detailhandel Nederland heeft Slachtofferhulp Nederland haar website met

praktische informatie over wat te doen bij bedrijfsovervallen geoptimaliseerd. Zo wordt er middels

een paar korte animaties verteld wat de organisatie in geval van een overval voor de winkelier kan

betekenen. Website bekijken

Meer over Winkelcriminaliteit

Schadefonds Geweldsmisdrijven
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Detailhandel Nederland behartigt de collectieve sociale en economische belangen van de winkeliers.

Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen.

Door de samenwerking in Detailhandel Nederland kunnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) en

grootwinkelbedrijf (GWB) gezamenlijk met één standpunt naar buiten treden. Dit versterkt de

belangenbehartiging van de detailhandel bij de Nederlandse en Europese overheid.

 

Detailhandel Nederland is een samenwerkingsverband van CBL, NWR en RND. De volgende

brancheverenigingen zijn verbonden:

Overgoo 13
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
+31 (0) 70 320 23 45

Kantoor Brussel
Nerviërslaan 85
1040 Brussel
+32 2 732 49 41

  Twitter » 
  Linkedin »
  Facebook » 

 

Afmelden »
Printversie »
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