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Informatieve bijeenkomst 

Op dinsdag 16 april jl. organiseerde de NVBO een informatieve bijeenkomst. We waren te gast bij 

CBW Mitex, de brancheorganisatie voor ondernemers in wonen, mode, schoenen en sport, te Zeist. 

Na het welkomstwoord door de voorzitter van de NVBO, Peter Brandenburg, geeft Frank van Sebille, 

bestuurslid NVBO, een korte toelichting op de aanleiding van het thema en de sprekers. Aansluitend 

volgt een korte voorstelronde onder de deelnemers. 

 

Het blijkt dat veel ondernemers, waaronder starters, de huisvestingskosten en de bepalingen en 

voorwaarden in een huurcontract accepteren als een voldongen feit. Toch zijn huisvestingskosten 

vaak de tweede kostenpost na inkoop. Daarom is het goed ook deze kosten tegen het licht te houden 

en je goed te laten informeren bij het opstellen van een huurovereenkomst of tijdens een 

huurprijsherzieningsproces. 

 

Mark van Heeren 

De eerste spreker, mr. Mark van Heeren van Deterink Advocaten en Notarissen, geeft een toelichting 

op het nieuwe ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte 2012 (ROZ = Raad voor Onroerende 

Zaken). Het ROZ-model is het meest toegepaste model vanwege het feit dat het in zijn algemeenheid 

een huurdersvriendelijk model is. Toch is het belangrijk altijd de extra bepalingen kritisch door te 

nemen en te onderhandelen met de verhuurder. Een aantal belangrijke wijzigingen in de 

huurovereenkomst en de algemene bepalingen ten opzichte van het voorgaande model worden 

besproken.  

 

De volledige presentatie treft u als bijlage bij de mail aan of kunt u downloaden via de link: 

http://db.tt/cJHv6X8J 

 

Steven Verouden 

De tweede spreker, Steven Verouden van Vastgoed InterVisie, gaat in op de huurprijsherzienings-

procedure. Vastgoed InterVisie is hierin gespecialiseerd en adviseert huurders bij zaken rondom 

huurovereenkomsten, waarbij het belangrijk is niet alleen te kijken naar de huurprijs maar ook naar 

de contractuele bepalingen.  Tijdens een huurprijsherzieningsprocedure let de rechter op het 

gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimtes ter plaatse. Discussiepunten zijn 

o.a. de vergelijkingsobjecten, het oppervlak, de oorspronkelijke staat van het gehuurde en of de 

huurprijs wel te herzien is. Vastgoed InterVisie adviseert over de onderhandelingen. Daarnaast 

leveren zij scans en rapporten om bewustwording te krijgen bij ondernemers. 

Voorgesteld wordt om een convenant aan te gaan, zodat de leden van de NVBO tegen scherpe 

tarieven gebruik kunnen maken van deze diensten. 

 

De volledige presentatie treft u als bijlage bij de mail aan of kunt u downloaden via de link: 

http://db.tt/sRxtOjeS 

 

Jan Meerman 

Als laatste krijgt de heer Jan Meerman, voorzitter CBW Mitex, vice-voorzitter van MKB Nederland en 

voorzitter van Detailhandel Nederland, het woord. Hij licht in het kort toe waar CBW Mitex zich op 

dit moment mee bezig houdt; er zijn drie grote onderwerpen die op gebied van retail spelen. 
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De verwachting is dat de komende tijd nog 30% van de non-food retailers zullen moeten stoppen. De 

sanering gaat door, maar dat is inherent aan de huidige economie. Daarom moet het consumenten-

vertrouwen verbeterd worden. CBW Mitex is bezig in een project rondom de bouw; de woningmarkt 

moet weer op gang komen, hypotheekmogelijkheden moeten vergroot worden. Hierover vindt o.a. 

overleg plaats met pensioenfondsen. 

 

Naar aanleiding van de brief die CBW Mitex heeft gestuurd aan het kabinet inzake het belang van 

verbetering van de detailhandel, wordt er een overleg gepland met minister Kamp. Suggesties inzake 

verbetering om aan de minister voor te leggen, zijn welkom. 

 

Het derde onderwerp betreft het creëren van één standpunt in vastgoedontwikkeling. Hiertoe 

dienen landelijke spelregels door de landelijke overheid en Ruimtelijke Ordening  (SER-ladder) te 

worden opgesteld. Gemeentes bouwen dan niet meer zomaar in de periferie en gaan eerder 

herinvesteren in binnensteden/bestaande winkelcentra. Tevens wordt elke gemeente verplicht een 

detailhandelsbeleid op te stellen. De provincie moet dan gaan toetsen of gemeentes zich aan de 

spelregels houden.  

 

Samengevat, de retail heeft het moeilijk, maar er liggen ook kansen en plannen. 

 

Op de vraag hoe ondernemers/winkeliers hun winkel levensvatbaar kunnen maken en houden, geeft 

de heer Meerman aan dat winkels door het winkelend publiek als veel te saai worden bestempeld. 

Personeel bedient slecht of heeft geen aandacht voor de consument. De combinatie internet en 

fysiek in de winkel is van levensbelang. Dit is ook de boodschap die CBW Mitex uitdraagt. De 

ondernemers moet weer van visser naar jager, ze moeten weten wie hun klant is en zich 

dienstverlenend gedragen. Het verlenen van net dat beetje extra service zorgt voor klantenbinding. 

 

De rol van de NVBO 

Hierna neemt Peter Brandenburg weer het woord en hij vraagt hoe de NVBO haar rol als 

belangbehartiger van binnensteden kan verbeteren, wat kan zij nog meer doen voor haar leden. 

Is er behoefte aan meer van deze bijeenkomsten? Dit wordt bevestigend beantwoord. Met de 

(actuele) informatie die ondernemersverenigingen krijgen tijdens deze bijeenkomsten, kunnen zij 

weer naar hun leden. Ook inzet bij ‘negatieve’ ontwikkelingen, zoals Bleizo en Ressen (Nijmegen) is 

van belang.  

 

Rondvraag 

Jelle Groeneveld van WBA Alkmaar vraagt of de NVBO iets kan doen aan de toeslag op de lonen voor 

het werken op zondag. Jan Meerman zegt te verwachten dat dit in de volgende CAO-onderhande-

lingen een punt wordt waarop de werkgevers zullen gaan voor het schrappen van deze verhogingen. 

Peter Brandenburg zegt dat dit echt een punt is voor CAO-onderhandelingen, maar dat de NVBO wel 

de zorgen van haar leden kenbaar kan maken aan de diverse branches.  

 

Daar er geen vragen meer zijn wordt de bijeenkomst afgesloten met een woord van dank aan CBW-

Mitex voor hun gastvrije onthaal. Hierna wordt de bijeenkomst afgesloten en wordt iedereen 

uitgenodigd voor een broodje aan de catwalk beneden. 


