Zeist, 11 november 2019
Onderwerp: Help de veenbrand bestrijden!

Geachte Kamerleden, beste woordvoerders mkb,
In de Nederlandse winkelstraten smeult een veenbrand en de overheid voegt daar
voortdurend zuurstof aan toe. Dat nekt ons. Wij zien als winkeliers een steeds lastiger
toekomst voor ons en voor onze kinderen. Veel mooie familiebedrijven zijn al verdwenen en
het einde van andere ligt op de loer.
Wij zien met lede ogen aan hoe gewaardeerde collega’s uit het straatbeeld verdwijnen.
Vaak gaat het om ondernemersgezinnen die al jaren voor banen zorgen en hun brood
verdienen met winkels. Eerst verdween het beleg van de boterham en inmiddels houden
we het hoofd niet meer boven water. Nog altijd voelen we in de retail de gevolgen van de
crisis die ons land al weer tien jaar geleden trof.
Vandaag de dag zijn wij al blij met omzet, maar iedereen weet dat winst nodig is om te
kunnen overleven en te investeren in de toekomst. Wij willen innoveren, verduurzamen en
doorpakken en hebben wel de ambitie, maar niet het geld. Zelfs waar de omzet groeit, holt
het rendement terug. De vele lastenverhogingen en nieuwe regels van de overheid werken
als een sluipmoordenaar. Niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar voor ons een
voelbare last. Het wordt ons onmogelijk gemaakt om klaar te zijn voor de toekomst.
De gevolgen zijn niet alleen groot voor ons, maar nog veel meer voor de Nederlandse
economie en voor de maatschappij. Als er niets gebeurt, gaan ondernemers failliet en
verdwijnen banen -800.000 mensen werken in de retail!- en verloederen winkelstraten en
daarmee onze dorpen en steden. Daarvoor runnen wij niet met hart en ziel onze winkels.
Wij willen mensen werk bieden, de Sinterklaasintocht mogelijk maken, zorgen voor
decembersfeer,voor sponsorgeld voor lokale verenigingen, voor saamhorigheid en voor
veiligheid.
Stelt u zich eens een samenleving zonder winkels en winkeliers voor. Dat lijkt ondenkbaar,
maar de overheid werkt verdraaid goed aan het voor elkaar krijgen van dat doembeeld.
Winkels zijn van nationaal belang. Miljoenen mensen komen er dagelijks en ook u moet
toch zien dat de schouders van winkeliers niet nóg meer kunnen dragen. Zelfs als we
zouden willen stoppen met de zaak, dan wordt ons dat ook onmogelijk gemaakt door de
overheid. De enige uitweg is faillissement. Maar dat past niet bij onze
ondernemersmentaliteit. Wij maken ons grote zorgen!
In de ‘Retailagenda’ die wij samen met het ministerie van Economische Zaken hebben
uitgewerkt, vinden we elkaar. Daar staat het in goede banen leiden van problemen
centraal, maar tegelijk laten andere ministers de lasten stijgen en worden nieuwe regels
opgelegd. Te veel gemeenten volgen dat voorbeeld en bouwen ondanks de leegstand ook
nog eens vele extra winkelmeters bij. Dat is de zuurstof die van alle kanten aan de
veenbrand wordt toegevoegd en dat moet u als politiek aanpakken. Wij willen een brede
landelijke aanpak, een retail taskforce.
Er wachten genoeg makkelijke kansen om ondernemerschap in de retail te helpen. Maar ze
blijven liggen. Dat snappen wij niet. Het is niet uit te leggen en dat moet veranderen.
Daarom attenderen wij u hieronder op actiepunten die snel geregeld kunnen worden. En wij
roepen op om veel meer aandacht te hebben voor onderwerpen die de retail helpt overeind
te blijven en haar rol voor de samenleving te vervullen. Haal ons uit de dwangbuis van
regels en help de veenbrand bestrijden!
Vertrouwend op uw steun,

De ondernemers in de non-food retail

De volgende acties stellen wij voor:
Hef versneld btw op China-pakketjes
Vanaf 2021 wordt ook btw geïnd over bestellingen uit China die minder kosten dan € 22.
Voer de btw-heffing op China-pakketjes al in per januari 2020. Het is niet alleen eerlijker
voor ons, het levert de overheid ook inkomsten op.
Verlaag de btw
Verlaag de btw. Het huishoudboekje van de overheid is uitstekend op orde. Draai de
tijdelijke (!) verhoging van 19% naar 21% terug. Net zo snel als het ingevoerd werd, kan het
teruggedraaid worden.
Maak van parkeerkosten geen retail killer
Parkeerkosten jagen klanten weg uit de winkelstraten. Dat weet iedereen, maar nog steeds
verhogen gemeenten de parkeerkosten. Het veroorzaakt leegstand en verwaarlozing. Stel
als landelijke overheid paal en perk aan de ongebreidelde verhogingen van
parkeertarieven.
Geef gas bij criminaliteitsbestrijding
Alle winkelondernemers hebben te maken met fraude, diefstal en andere criminaliteit. Het
veroorzaakt persoonlijke drama’s en kost ons miljarden (!) euro’s per jaar. Wij voelen ons in
de kou gezet als daders onvoldoende, of zelfs helemaal niet, bestraft worden. Wij willen
meer en sneller actie bij de aanpak van winkeldiefstal.
Regel een eerlijk speelveld voor de hele retail
In de winkelstraat vallen de klappen van regels die online niemand raken: geen tasjes meer
voor de klant, reclamebelasting, reclamefolders die verboden worden enz. enz. Winkeliers
in de straten voelen dit keihard, maar hun online concurrenten niet. Sterker nog, die
profiteert er daardoor van! Voer regels niet in als ze niet voor alle retailers gelden. Zorg ook
voor een platformeconomie waarin we eerlijk concurreren en die werkt voor iedereen.
Beloon werkgeverschap, verkoop geen sigaar uit eigen doos
Wij bieden meer banen dan welke sector ook. Onze lasten stijgen alleen maar, met als
dieptepunt de WW-boete op flexibel werk uit de ‘WAB’. Dit gaat ten koste van lonen en kost
banen, maar wij horen alleen maar dat de lonen fors omhoog moeten. Verlaag de lasten,
schaf de transitievergoeding af. Geef ons verder geen sigaar uit eigen doos met
compensaties die we zelf betalen. Verlaag de loonkosten, laat werken lonen en maak
werkgeverschap aantrekkelijk.
Maak mixen mogelijk
We willen van winkelen een feest maken en onze klanten koffie kunnen bieden of een
lunch of aperitief als het concept daarmee completer en dus beter wordt. Verruim de dranken horecawet en meer mengvormen van retail en horeca mogelijk te maken. Dat kan
allemaal met respect voor een goede gezondheid.
Laat de nadeelcompensatie werken
Om omzetverlies door wegopenbrekingen voor de winkeldeur te compenseren, hebben we
recht op een vergoeding. Maar er wordt nooit uitgekeerd! De compensatie is een papieren
tijger die ons niet helpt. Kom met een landelijke regeling die makkelijk is en aansluit op de
praktijk. Creëer een landelijk ondernemersfonds om winkeliers in nood te ondersteunen.
Help ons met toepassen van voor innovaties
Nederland is een handelsland en als iemand van handel weet, dan is het wel de retail. De
innovatiepotjes van de overheid zijn alleen maar voor het maken van producten. Daarmee
zijn veel ondernemers niet geholpen. Steun ons en maak geld vrij voor ondernemers om
innovaties toe te passen in de retail. Help ook ons klaar te zijn voor de toekomst.

Help ons verduurzamen
Wij doen alles aan het terugdringen van energieverbruik. Maar maak het ons daarin
makkelijker! We moeten investeren in wat we in vijf jaar tijd terug kunnen verdienen, maar
waar vinden we het geld en de tijd? Ondertussen stijgt de energierekening steeds weer
door extra belastingen en hebben we steeds meer administratie met de
energiebesparingsplicht.

