
  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 11-1-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden op 15 januari 

 Uit MKB nieuwsbrief 10-1-2013 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari 

Ook de ondernemersvereniging gaat weer beginnen aan een nieuw jaar. Als bestuur 

willen wij graag met alle leden en hun partners het glas heffen op een succesvol 

2013. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 15 januari om 20.00 uur in Cultureel 

Centrum de Pas. 

 

Uit MKB nieuwsbrief 10-1-2013 

 

 

Nieuws 

Biesheuvel vraagt Tweede Kamer om actieplan detailhandel 

De politiek moet een actieplan opzetten om de detailhandel in Nederland door de crisis heen 

te loodsen. MKB-Nederlandvoorzitter Hans Biesheuvel vraagt dit in een 

nieuwjaarsboodschap aan de Tweede Kamer. De situatie in de detailhandel is al lange tijd 

zeer ernstig en het aantal faillissementen neemt genadeloos toe, zo waarschuwt hij. Lees 

meer.. 

'Begrotingswet mag niet leiden tot beperking investeringen' 

Het is bijzonder schadelijk als gemeenten, provincies en waterschappen investeringen in 

bijvoorbeeld gebouwen en infrastructuur schrappen vanwege de Wet Houdbare 

overheidsfinanciën (Wet Hof). Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW kunnen overheden 
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beter op andere zaken bezuinigen. Voor het structureel versterken van de economie zijn 

investeringen noodzakelijk. Dat benadrukken beide organisaties in een brief aan de Tweede 

Kamer.  Lees meer... 

De Experimentenwet BIZ (bedrijveninvesteringszone) krijgt een permanente 

status.  

De minister van Economische Zaken schrijft eind december 2012 in een brief aan de Tweede 

Kamer dat hij daar binnenkort een wetsvoorstel voor zal indienen. Dit besluit volgt op de 

uitkomsten van de evaluatie van de wet vorig jaar. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij 

met dit besluit. De BIZ is zeer populair bij ondernemers. Echter, sinds het aflopen van de 

experimentenwet op 31 december 2011 is het niet meer mogelijk een nieuwe BIZ op te 

richten. Een onwenselijke situatie, meent MKB-Nederland. Lees meer in het dossier BIZ. 

Bij het oprichten van een ondernemersfonds is het aan te raden een Service Level Agreement 

af te sluiten. Lees het infoblad. 

Ander nieuws  

1. 'Blij met versoepeling liquiditeitseisen banken' 
2. 'Ondernemerschapsplan EU goed, maar soms onduidelijk' 
3. 'Omvorming roc's interessant experiment' 
4. 'Versoepeling van voorwaarden voor cookies is goede stap' 

Veroordeling voor spookfactuur Kantoor voor Klanten 

Ruim vier jaar geleden, op 8 december 2008, stuurde KvK (Kantoor voor Klanten) een 

spookfactuur aan ruim 357.000 Nederlandse ondernemers. Drie mannen van 38, 47 en 58 

jaar zijn door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot achttien maanden celstraf voor het 

versturen van deze spooknota's. Lees hier meer. 

Regeling voor slachtoffers van overvallen verlengd tot 31 december 2013 

De tijdelijke subsidieregeling is bestemd voor preventieve (beveiligings)maatregelen. Een 

bedrag van maximaal 1.000 euro wordt uitgekeerd aan bewoners of bedrijven die zijn 

overvallen. De regeling wordt uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven en is per 1 

januari 2013 verlengd met een termijn van 1 jaar. Lees ook ons infoblad met de regeling t/m 

2012. 

 

 

Al meer dan 400 bedrijventerreinen in Nederland hebben een KVO-B Keurmerk. Gemeenten, 

bedrijven en politie werken hier optimaal samen aan een veilige werkomgeving! Kijk op de 

kaart welke terreinen door MKB-Nederland sinds 2011 zijn ge(her)certificeerd. 

 

 

Agenda 

1. Nog twee weken te gaan voor de finale van The Next Entrepreneur van MKB-
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Nederland en Rabobank. Wie gaat er winnen, CHOCSTAR, New Day at Work, 

Healthy Food Comany of Evou? Kijk hier voor meer informatie. 

1. Van 14 t/m 28 mei organiseren MKB-Nederland, VNO-NCW en DNB zes 

voorlichtingsbijeenkomsten IBAN/SEPA voor ondernemers. Kijk in de Agenda 

voor data en locaties en geef het door aan uw leden! 

1. De data voor de landelijke Week van de Ondernemer 2013 en de 

daaropvolgende regionale edities zijn bekend. Binnenkort volgt meer informatie. 

 

Oproepen en Mededelingen 
 

1. Bestelbusjes zijn steeds vaker het doelwit van criminelen. In 2012 zijn tot 1 

november al 1994 bestelbusjes gestolen, dit is een stijging van 4 procent ten opzichte 

van 2011. Van deze 1994 stuks betreft het 522 keer een VW Transporter. Kijk 

hier voor tips voor ondernemers om zich te beschermen. 

1. Discussieer mee met meer dan 5.300 ondernemers in de LinkedIn groep van 

MKB-Nederland. Meld u hier aan! Bekijk ook onze bedrijfspagina voor de laatste 

producten en diensten. Wilt u eerst meer informatie? Kijk hier voor de laatste 

informatie over het gebruik van Sociale Media. 

1. MKB Servicedesk heeft een gratis Windows 8 app ontwikkeld speciaal voor de 

ondernemer van deze tijd. Kijk hier voor meer informatie. 

 

 

  

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459247     
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