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Beste Deborah,

Hierbij de zomereditie van De Detaillist met interessant en belangrijk nieuws over de detailhandel.

Hoezo Komkommertijd?
De komkommertijd is weer aangebroken, de zomer is vroeg begonnen dit jaar. We hebben dan ook de edities

juni en juli van De Detaillist samengevoegd.

De inhoud is wederom heel divers, maar desalniettemin zeker relevant voor u als lezer. Enkele ICT-gerelateerde

onderwerpen: van cybercriminaliteit via PDS2 tot een digitale stresstest voor banken. En in Europa is ook het

nodige te melden, zoals ontwikkelingen op het gebied van territoriale leveringsbeperkingen en het gelijktrekken

van garantietermijnen.

Op het gebied van sociale zaken ziet het er naar uit dat de voorstellen voor veranderingen in wetgeving niet de

door ons gewenste hervormingen laten zien.

Ondanks de zomerperiode blijft er voor ons voldoende werk aan de winkel om uw belangen te behartigen in

deze steeds veranderende wereld. Ons team houdt u op de hoogte. De volgende (zomer) uitgave verschijnt

begin september. Indien er zich tussentijds voor u interessante ontwikkelingen voordoen, krijgt u uiteraard een

update.

Een goede zomer toegewenst.

Sander van Golberdinge

Directeur Detailhandel Nederland
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Kraamverlof mogelijk nog verder uitgebreid

Een week nadat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn Wet invoering extra

geboorteverlof (Wieg) indiende bij de Tweede Kamer, gingen de Europese ministers van Sociale Zaken op 21

juni jl. akkoord met het plan om het betaald kraamverlof voor partners uit te breiden naar tien dagen.  

lees meer »

Kraamverlof mogelijk nog verder uitgebreid

Ministerraad akkoord met 'Wet arbeidsmarkt in balans'

Praktijkonderwijs moet niet gekort worden

Verhoging minimumjeugdlonen

Gastvrije binnenstad

De pilot Gastvrije Binnenstad is begin 2018 van start gegaan met een uitgebreid onderzoek om Nederlandse

binnensteden gastvrijer te maken. Gastvrije Binnenstad is een samenwerking van Detailhandel Nederland,

INretail, Stad & Co en MindLogyx Retail. Winkelgebieden die gastvrij zijn en actief sociale meerwaarde bieden,

hebben meer bezoekers die vaker komen en langer blijven.

lees meer »
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Nota minister Hoekstra implementatie PSD2

Op 19 juni jl. heeft minister Hoekstra een nota gestuurd naar de kamer naar aanleiding van het verslag inzake de

“implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten”.

Het Ministerie van Financiën, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en De Nederlandsche Bank (DNB) lijken

overeenstemming te hebben bereikt over hoe het toezicht geregeld moet worden in de Nederlandse wet. Het

privacy toezicht komt volledig te liggen bij de AP.

lees meer »

Opkomst Chinese AliPay: VVD stelt kritische vragen in lijn met zorgpunten Detailhandel

Nederland

CPB pleit voor digitale stresstest banken

Oproep tot actie: territoriale leveringsbeperkingen

Recentelijk publiceerde de Benelux-unie (een samenwerkingsverband tussen Nederland, België en Luxemburg)

een rapport over territoriale leveringsbeperkingen in de Benelux.

lees meer »
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Gelijktrekken van garantietermijnen in de EU dreigt helaas te mislukken

Nederlandse Detailhandel maakt zich zorgen over nieuwe regels over plastic producten voor

eenmalig gebruik

Gemeente mag winkels aan stadsrand niet zomaar weren

Terugblik op een geslaagd Cyberevent

Detailhandel Nederland kijkt terug op een geslaagd cyberevent. Tijdens de bijeenkomst gingen winkeliers met

elkaar in gesprek over de laatste ontwikkelingen op gebied van cybercriminaliteit en de gevolgen die dit heeft

voor de dagelijkse praktijk in de winkel. Belangrijkste doelstellingen waren het starten van een gesprek over on-

en offline veiligheid en het kaart brengen van de problematiek op gebied van cybercriminaliteit voor de

detailhandel.

lees meer »

Aangifte doen steeds minder populair bij winkeldiefstal

Overgoo 13
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
070 320 23 45

Kantoor Brussel
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0032.2.732 49 41
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