
Speerpunten
MKB-Nederland
voor Justitie 
en Veiligheid
 MKB-Nederland verenigt 130 brancheverenigingen en in totaal 170.000 mkb-bedrijven en onder-

nemers. Wij zetten ons in voor een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. Ondernemers
bepalen onze koers, wij zijn de stem van ruim 170.000 leden.
 
Veiligheid en Justitie zijn erg belangrijke thema’s voor ondernemers. Deze brochure bevat de 
speerpunten van MKB-Nederland. Het gaat niet alleen om het tegengaan van criminaliteit, 
zoals cybercrime en ondermijning, door goede samenwerking, informatie-uitwisseling en onder-
steuning van ondernemers. Ook zijn betere regels rond auteursrecht, privacy, verpanding en de 
toegang tot de rechter van groot belang voor ondernemers. Daarnaast zijn er nog vele branche-
specifieke regels rond bijvoorbeeld kansspelen, lijkbezorging, autoverhuur en -heling, beveiliging 
en wapens, etc. Op al deze regels zou standaard een MKB-toets toegepast moeten worden, 
zodat geborgd is dat deze ook in de praktijk toepasbaar zijn.
 
2018 is een belangrijk jaar voor ondernemers omdat in dit eerste jaar van de nieuwe kabinets-
periode veel wetgeving zal passeren. In de uitwerking van het regeerakkoord moet de onder-
nemer centraal staan: ondernemen en werkgeven moet aantrekkelijker worden. Het midden- en 
kleinbedrijf kent een grote diversiteit. Wij vragen uw aandacht voor deze verschillen bij uitwerking 
van wetgeving.
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CRIMINALITEIT, ONDERMIJNING, 
CYBERCRIME
Criminaliteit tegen ondernemers is aan de orde van 
de dag. Via de fysieke én de digitale weg verliezen 
ondernemers inmiddels jaarlijks miljarden euro’s. Dit kan 
een risico vormen voor de groei en zelfs de continuïteit 
van bedrijven. Daarbij is nog niet meegenomen het 
persoonlijk letsel en leed, psychisch en vaak ook fysiek, 
bij talloze ondernemers én medewerkers in bedrijven. 
Waar mogelijk verdient het voorkomen van schade de 
voorkeur boven het achteraf opsporen en vervolgen. 
Succesvolle preventie vereist nauwe publiek-private 
samenwerking en informatie-uitwisseling. Op dat vlak 
zijn nog veel verbeteringen mogelijk én nodig:

• Zorg voor structurele financiële borging van 
succesvolle instrumenten die criminaliteit tegen 
vooral kleine ondernemers voorkomen, en schrap het 
telkens verder bezuinigingen op preventie. Elk jaar 
weet de Tweede Kamer een voorgenomen bezuiniging 
weer tegen te gaan, maar dat geldt slechts voor één 
jaar. Dat leidt tot grote onzekerheid voor succesvolle 
initiatieven. Bovendien zijn er toezeggingen gedaan aan 
bedrijventerreinen om de veiligheid periodiek op niveau 
te brengen. Het gaat in totaal om een bezuiniging van 
een miljoen euro op het Keurmerk Veilig Ondernemen 
en de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven. De daling 
van criminaliteit in de KVO-gebieden bewijst het succes. 
Ook voor het voortbestaan van de Fraudehelpdesk 
moet elk jaar een pleidooi worden gehouden. Die 
onzekerheid maakt het onmogelijk om meerjarige 
plannen te maken voor het ontwikkelen van barrières.

• Betrek het bedrijfsleven bij de aanpak van 
ondermijning. Criminelen infiltreren in onze bedrijven 
en instellingen door intimidatie, bedreiging, omko-
ping en chantage. Veel bonafide ondernemers 
worden hierdoor hard geraakt. Het kabinet heeft 
100 mln vrijgemaakt om ondermijning tegen te 
gaan. Dat is goed begin, het bedrijfsleven wordt 

echter onvoldoende betrokken bij de aanpak. Door 
samenwerking met het bedrijfsleven en gebruik maken 
van de aanwezige kennis kunnen we ondermijning 
effectiever tegengaan.

• Het beter uitwisselen van informatie kan crimi-
naliteitsbestrijding én criminaliteit voorkomen veel 
effectiever maken. Verbeteringen zijn nodig in de 
informatie-uitwisseling publiek-publiek, publiek-privaat 
en privaat-privaat. Er moet nu eindelijk echt vaart 
gemaakt worden met de Wet gegevensverwerking 
door samenwerkingsverbanden. Daarnaast moet er 
wetgeving komen die de al langer geplande Fraude-
Infodesk mogelijk maakt: dat is een in UK al werkend 
systeem waarbij private partijen elkaar informeren 
over fraudeurs en zo miljarden aan fraudeschade 
voorkomen en waar publieke partijen informatie uit 
halen die de opsporing en bewijsvoering ondersteunt. 

Cybercriminaliteit is snelst groeiend
Alle onderdelen van onze economie zijn sterk 
afhankelijk van digitale processen. Dat biedt econo-
mische kansen en maakt ons tegelijkertijd afhankelijk. 
Niet voor niets is cybercriminaliteit de snelst 
groeiende vorm van criminaliteit. Cybercriminelen 
worden met de dag professioneler, cyberaanvallen 
geavanceerder en complexer. Dreigingen zijn gericht 
op diefstal van geld (rechtstreeks of via afpersing), 
goederen en waardevolle informatie en op het 
ontregelen van systemen. Het up-to-date houden 
van alle systemen is een grote uitdaging voor alle 
gebruikers en vooral voor mkb-ondernemers die niet 
over een ICT-staf beschikken.

• Extra middelen voor cyberveilig mkb. Het is mooi 
dat het kabinet extra middelen vrijmaakt voor cyber 
security. Dit moet echter niet alleen ten goede 
komen aan een weerbare overheid. Ondernemers uit 
het midden- en kleinbedrijf hebben kennis en hulp 
nodig om zichzelf, en daarmee onze economie en 
samenleving weerbaarder te maken. De opzet van het 
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Digital Trust Centre (DTC) is daarom goed, maar de 
toegezegde 2,5 mln is onvoldoende om de ambities 
te kunnen realiseren en de honderdduizenden mkb-
ondernemers ook echt te bereiken.

  

                                                           

PRIVACYREGELS BRENGEN 
ONDERNEMERS IN SPAGAAT
Ondernemers willen zorgvuldig omgaan met persoons-
gegevens, om zo de persoonlijke levenssfeer van hun 
klanten en werknemers te beschermen. De huidige 
regels (UAVG) en het toezicht daarop door de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) brengen onder-
nemers echter in een onwenselijke en onmogelijke 
spagaat. Ondernemers willen (en moeten volgens 
de wet) hun bijdrage leveren aan belangrijke thema’s 
zoals re-integratie, veiligheid en gezondheid van 
medewerkers, arbeidsparticipatie, etc. Het ontbreken 
van een goede wettelijke grondslag die past binnen 
de strenge Europese AVG, en de uitermate restrictieve 
uitleg van de AP brengen ondernemers echter in de 
problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

• Re-integratie. De mogelijkheid om zonder tussen-
komst van de bedrijfsarts aan zieke medewerkers te 
vragen welke functionele mogelijkheden en beperk-
ingen zij hebben. Dat is nodig voor een werkgever om 
goede begeleiding te bieden, maar kan nu niet.

• Bemiddeling van werknemers met afstand tot 
arbeidsmarkt. De bemiddelaar en potentiële 
werkgever willen vroegtijdig van het UWV weten of 
iemand in aanmerking komt voor loondispensatie dan 
wel loonkostensubsidie. UWV mag die informatie van 
de AP echter niet geven.

• Alcohol en drugstesten. Voor de veiligheid en 
gezondheid van medewerkers en vitale infrastructuren 
willen werkgevers kunnen testen op alcohol en drugs. 

Hiervoor ontbreekt echter een deugdelijke wettelijke 
grondslag.

• Aansprakelijkheid aannemer voor onderaannemer. 
Een aannemer kan aansprakelijk worden gesteld als zijn 
onderaannemer geen loonheffingen betaalt of geen 
vergunning heeft voor een buitenlandse werknemer. 
Een aannemer zal daarom deze gegevens willen 
ontvangen van onderaannemer. Maar een wettelijke 
grondslag daarvoor ontbreekt. Het zelf ophalen van 
deze informatie door de aannemer bij de werknemers 
van de onderaannemer is onnodig omslachtig en 
kostbaar.

• Fraude werktijden tegengaan. Sommige sectoren 
zijn erg gevoelig voor fraude met werktijden. Een 
prikklok op basis van een irisscan of vingerafdruk biedt 
uitkomst, maar onduidelijk is of dit mag, waardoor deze 
oplossing ongebruikt blijft.

• Gegevens delen over fraudeurs. Ondernemers 
kunnen succesvol fraude tegengaan door informatie 
uit te wisselen over fraudeurs. De AP houdt echter de 
cross-sectorale uitwisseling van deze gegevens tegen, 
waardoor fraudeurs ongestoord hun gang kunnen 
blijven gaan.

AANPASSEN VERPANDINGSVERBOD 
VOOR FINANCIERING MKB
Grote opdrachtgevers kunnen in hun inkoopvoor-
waarden opnemen dat hun leveranciers de vorderingen 
die zij op hen hebben, niet kunnen overdragen aan 
andere partijen. Banken en factormaatschappijen 
kunnen deze vorderingen niet financieren en ook 
alternatieve financieringsvormen worden er door 
belemmerd. Voor ondernemers wordt zo dus een 
belangrijk instrument om liquiditeit aan te trekken 
afgesneden.
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Wij zijn verheugd dat het kabinet de ‘wet opheffing 
verpandingsverboden’ in gang heeft gezet om dit 
probleem op te lossen. De internetconsultatie is 
inmiddels geweest en we hopen dat de wet snel 
behandeld en vastgesteld kan worden. De verwachting 
van banken en factormaatschappijen is dat de 
wetswijziging zal leiden tot 1 miljard euro aan extra 
kredietruimte voor (met name) het mkb. 

KRACHTIGER TOEZICHT 
AUTEURSRECHT
 Het is volstrekt normaal dat “makers” voor hun 
creatieve werken betaald worden in de vorm van 
auteursrecht. Het draagvlak hiervoor neemt onder 
ondernemers wel af omdat het aantal collectieve 
beheersorganisaties (CBO’s) dat verschillende 
claims neerlegt toeneemt. De nieuwe wet Auteurs-
contractenrecht heeft een ongewenste bijwerking: 
de eerder gegeven vrijwaring door bestaande CBO’s 
wordt ingeperkt en er komen claims van meerdere 
nieuwe CBO’s bij, uiteindelijk resulterend in hogere 
rekeningen. De tarieven en voorwaarden komen in 
belangrijke mate tot stand vanuit de economische 
machtspositie van de CBO’s, die de facto vaak een 
monopolie positie hebben. Het toezicht op CBO’s door 
het College moet daarom aangescherpt worden:

• Vooraf toestemming voor tariefsverhoging.          
De huidige wet regelt dat CBO’s vooraf toestemming 
moeten vragen aan het College van Toezicht Auteurs-
recht (CvTA), wanneer zij eenzijdig tarieven willen 
verhogen. Het voornemen van het ministerie om deze 
instemming te schrappen zou de onevenwichtige 
machtsverhouding tussen gebruikers en CBO’s verder 
verslechteren.

• Geen aanmerkelijke verhogingen of 
kostenverhogende nieuwe tarieven. Het College 
kan zijn instemming voor tariefsverhoging onthouden 
bij een “buitensporige” verhoging. Dat geeft 
nog ruimte om tarieven (veel) sterker te verhogen 
dan de inflatiecorrectie terwijl de waarde van het 
product niet toeneemt. Wij stellen voor het College 
de bevoegdheid te geven om ook “aanmerkelijke” 
verhogingen af te wijzen. Dat geeft meer dan 
voldoende ruimte voor indexering. Bovendien zou het 
College ook vooraf goedkeuring moeten geven voor 
nieuwe tarieven, en die moeten afwijzen als die leiden 
tot overall hogere kosten voor ondernemers.

• Eén factuur. Voor ondernemers is van belang dat zij 
één factuur blijven ontvangen, ook als onverhoopt 
meer CBO’s op basis van aangepaste wetgeving 
recht verkrijgen rechtstreeks bij ondernemers te 
innen. De CBO’s zullen daar met elkaar en met de 
ondernemersverenigingen goede afspraken over 
moeten maken. Desnoods moet de minister één CBO 
hiervoor aanwijzen. 

• Betalen voor gebruik. Technologische veranderingen 
hebben grote invloed op de wijze van gebruik en 
openbaarmaking van muziek en beeld, waardoor 
klantgedrag in vele sectoren sterk verandert. Er is veel 
overleg over “betalen voor daadwerkelijk gebruik”, 
maar door de opstelling van de CBO’s zijn er weinig 
aanpassingen die tot modernisering op dit vlak leiden. 

• Eén inningsorganisatie. Vanzelfsprekend is er vrijheid 
van vereniging in Nederland en staat het alle groepen 
makers vrij een belangenbehartigende organisatie op 
te richten. Als deze echter allemaal hun eigen recht op 
auteurs- of naburig recht gaan uitoefenen en dat innen 
gaat dat sterk ten koste van de efficiëntie. Wij pleiten 
voor een scheiding van de belangenbehartigende 
CBO’s en één inningsorganisatie waarvan de kosten 
drukken op het te innen bedrag. Er kan daardoor 
een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden ten 
opzichte van het innen door de huidige CBO’s met 
een claim op het gebruik van muziek (2), beeld (4 in 
Nederland en zeker 3 buitenlandse) en reprorecht (1). 
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TOEGANG TOT HET RECHT VOOR 
MKB-ONDERNEMERS  
Ondernemers hebben behoefte aan laagdrempelige en 
snellere procedures voor civiele geschillen:

•   bij kleine vorderingen verlagen. De toegankelijkheid 
van het recht wordt in gevaar gebracht doordat het 
innen van relatief kleine vorderingen voor 
ondernemers niet loont. Voor een vordering van € 510,- 
moet een ondernemer € 476,- aan griffierechten 
betalen! Het loont daardoor niet meer om achter 
zijn vordering aan te gaan en dit brengt calculerend 
gedrag met zich mee hetgeen niet bevorderlijk is voor 
een gezond handelsverkeer. Om eerlijk zakendoen te 
bevorderen en de rechtspraak effectiever en voldoende 
toegankelijk te maken moet het griffierechtenstelsel 
dringend worden herzien.

• MKB-rechter. De minister gaat experimenteren 
met een MKB-rechter: een combinatie van kort 
geding en bodemprocedure, zodat zaken sneller en 
eenvoudiger opgelost kunnen worden. Wij steunen 
deze inzet, waarbij vooral gekeken moet worden 
naar de ervaringen van de ondernemers. Dit mag 
geen instrument worden om verder te bezuinigen op 
rechtbanken.

SPECIFIEKE SPEERPUNTEN 
GEMELD DOOR 
BRANCHEORGANISATIES

BGNU, Branchevereniging Gecertificeerde 
Nederlandse Uitvaartondernemingen

Dit najaar zal de 2e kamer de Wet op de lijkbezorging 
behandelen. BGNU signaleert knelpunten:

• Inperken van het medisch geheim
Behalve de professionals in onze branche moeten 
ook de nabestaanden beschermd worden tegen de 
risico’s van besmettelijke ziektes tot stralingsgevaar 
door de toenemende nucleaire geneeskunde. Door 
de strikte hantering van het medisch geheim (terwijl 
een overledene volgens AVG geen persoon meer is) 
krijgen wij geen bericht van de arts over mogelijke 
gezondheidsrisico’s. De informatievoorziening overlaten 
aan nabestaanden is onvoldoende zo blijkt maar weer 
door de sluiting van het crematorium in Purmerend in 
juli 2018 door een recent behandelende overledene 
met jodium 125... 

Onze zorg wordt gedeeld door RIVM en ANVS die eind 
september 2018 een rapport over gezondheidsrisico’s 
bij nucleaire geneeskunde zal publiceren waarbij 
nadrukkelijk de uitvaartzorg wordt genoemd als 
risicogroep. BGNU pleit voor verplichting van 
de schouwarts om het gezondheidsrisico aan de 
uitvaartverzorger volgens vastgestelde procedure te 
melden. 

• Formele erkenning van het beroep van 
uitvaartverzorging
De instroom van onvoldoende bekwame zzp’ers, 
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brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Onze 
register uitvaartverzorgers worden structureel 
geschoold in het (h)erkennen of een overledene 
een risico vormt voor haar omgeving. Risico’s op 
het gebied van justitie in verband met omgang niet 
natuurlijke dood en meldplicht is hierbij ook een 
belangrijk aspect dat niet onvermeld mag zijn. 
Ook is er het risico van financiële uitbuiting van 
nabestaanden; in ons vak is de nabestaande 
geen consument maar hij moet wel een uitvaart 
‘inkopen’. Om de integriteit, ethisch handelen, 
correcte manier van optreden en basiskennis van 
de ondernemers en hun uitvaartverzorgers te 
borgen, heeft BGNU het keurmerk uitvaartzorg 
voor uitvaartondernemers (1,5 jaar controle door 
een officieel extern auditbureau) en het nationaal 
vakexamen incl. PE punten en het register voor 
uitvaartverzorgers opgericht. 

BGNU verzoekt de overheid in de wet op de 
lijkbezorging een officiële erkenning van deze twee 
kwalificaties op te nemen. Ook voor de functie van 
thanatopracteur achten wij een dergelijk systeem van 
belang.

• Toetsingskader alternatieve vormen van 
lijkbezorging
De innovatie in onze branche over milieuvriendelijke 
vormen van lijkbezorging is in volle gang. Om deze 
nieuwe vormen goed te kunnen beoordelen is  er 
een toetsingskader ontwikkeld voor het ambtelijke 
apparaat om een innovatieve van lijkbezorging te 
toetsen. Dit instrument is tevens een goed handvat 
voor innoverende ondernemers. BGNU pleit dit 
toetsingskader op te nemen in de Wet op de 
lijkbezorging.

Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met mevr. Heidi van Haastert, directeur 
BGNU, 06 82158290 of e-mail h.van.haastert@bgnu.nl

BOVAG

• Landelijke aanpak verhuurcriminaliteit
BOVAG is voorstander van de aanpak van malafide 
verhuurbedrijven, maar vindt een lappendeken 
van lokale vergunningstelsels onwenselijk. BOVAG 
wil toe naar één centrale, landelijke set afspraken, 
zonder lokale legekosten. Dat schept duidelijkheid en 
voorkomt dat ondernemers met meerdere vestigingen 
worden geconfronteerd met verschillende lokale leges 
en regels.

Er moet geen aparte kentekenplaat voor verhuur-
bedrijven komen, want dat stigmatiseert een 
hele categorie voertuigen. Dat een voertuig een 
verhuurvoertuig is, zegt niets over de berijder. Er 
zijn slimmere oplossingen mogelijk, zoals Regeling 
Tenaamstelling Leasevoertuigen van de RDW.

Geef de branche een landelijk afgesproken barrière-
middel aan de verhuurbalie, zodat ondernemers 
hun steentje bij kunnen dragen in de strijd tegen 
ondermijning. Dat zou het bovenstaande RTL kunnen 
zijn. 

• DOR (Digitaal Opkopers Register)
Stel via wetgeving het kentekenregister van de RDW 
gelijk aan een door de burgemeester gewaarmerkt 
inkoopregister, zodat ondernemers geen onnodige 
dubbele registraties hoeven te verrichten in DOR 
en in het Kentekenregister. Diefstalsignalering in 
het Kentekenregister biedt namelijk voldoende 
bescherming tegen heling. Deze wetgeving is in 
voorbereiding, maar tot op heden is er nog geen 
internetconsultatie bekend.

Aangezien voertuigen via het Kentekenregister 
traceerbaar zijn, is de bewaartijd volgens DOR niet van 
meerwaarde. Deze onnodige handelsbeperking zou 
moeten worden geschrapt. 
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Onderdelenregistratie in DOR is nu nog in de maak. 
Beperk deze bij voorbaat tot de meest gestolen 
onderdelen omwille van administratieve lasten en 
handhaafbaarheid. Ondermijningswetgeving mag geen 
stok tussen de spaken van de circulaire economie zijn.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden 
met Dhr. Jan Bessembinders, BOVAG 06 13807980 
janbessembinders@bovag.nl

Dibevo, de brancheorganisatie voor                
hele gezelschapsdierensector

• Illegale puppyhandel
Omdat de eisen voor het houden van dieren, ook 
Europees gezien, steeds scherper worden, zien we dat 
de handel in dieren zich deels naar minder zichtbare 
handelsstromen verplaats. Met name als het gaat over 
de illegale puppyhandel. Uit de reguliere en zichtbare 
fok komen ieder jaar ongeveer 80.000 honden. Terwijl 
de vraag zo rond de 125.000 zit. Dat geeft druk en zet 
de deur naar de illegale puppyhandel open. Scherpere 
regels of verbieden zullen deze handel niet stoppen, 
sterker nog dit zal een averechts effect hebben.  

Dibevo, de vereniging van producenten, kwekers, 
groothandel, dierenspeciaalzaken, tuincentra met 
een afdeling dier en verzorgende bedrijven, zoals 
dierenpensions, vraagt om met elkaar in overleg te 
gaan en gezamenlijk in te zetten op het zichtbaar 
maken en regulering van deze handelsstromen. Dit kan 
alleen als we in Europees verband optrekken. 

• Knelpunten rond handhaving
In wetgevende zin zien we steeds vaker dat 
er doelwetgeving wordt ontwikkeld. En dat is 
lovenswaardig. Ook onze sector heeft te maken met 

doelwetgeving, juist met als argument dat dit de 
nalevingskosten binnen de redelijke perken houdt. 
Maar als het op handhaving aankomt, zien we te vaak 
dat handhavende diensten (NVWA en LID) te veel 
vrijheid nemen en eigenhandig normatieve invulling 
geven aan doelwetgeving. Waarmee strijdigheid 
ontstaat met het na te streven doel. En er zelfs toe leidt 
dat steeds minder dierenspeciaalzaken levende dieren 
verkopen waardoor de groothandel c.q. fokkerijen in 
de problemen raken en deze gezelschapsdieren wel 
aangekocht worden via allerlei niet zichtbare kanalen. 
Dit heeft ook gevolgen voor de wereldwijde export. 
Europa’s grootste rendierexporteur is namelijk in 
Nederland gevestigd. 

Dibevo vraagt overleg om dit punt door te spreken 
en afspraken te maken over het beoordelen van 
welzijnskwesties rond gezelschapsdieren.

• Knelpunten rond consumentenbescherming
Al lange tijd is onduidelijk welke positie dieren binnen 
dit deel van de wetgeving innemen. We zien te vaak dat 
wetgeving wordt ontwikkeld en dat er wel aan allerlei 
goederen, zoals een smartphone, fiets of een koelkast, 
wordt gedacht, maar nooit aan dieren en planten. En 
dat levert hele specifieke onwenselijke knelpunten 
op, namelijk dat je een onmogelijke garantie geeft op 
gezondheid. Met als neveneffect dat door een ruimere 
bescherming van de consument deze veel sneller tot 
impulsaankopen zal overgaan, terwijl we die juist willen 
voorkomen. En dit vaker tot geschillen zal leiden als de 
consumentenbescherming nog verder wordt verruimd.

Dibevo streeft in dit geval na dat dieren en planten 
(aquaristiek en terraria) uitgezonderd worden. 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden 
met dhr. Henk van Houwelingen, secretaris Dibevo, 
033 455 04 33 of e-mail h.vanhouwelingen@dibevo.nl
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Koninkijke Horeca Nederland 

Bestuurlijk optreden tegen ondermijning
De Gemeentewet biedt de burgemeester van een 
gemeente zeer verregaande bevoegdheden om de 
openbare orde te kunnen handhaven. Ondernemers 
onderkennen het belang hiervan. Een burgemeester 
moet in een noodsituatie kunnen ingrijpen. In sommige 
(grotere)gemeenten is er zelfs een beleidsregel 
waarin is beschreven hoe lang een bedrijf/pand wordt 
gesloten als er een ernstig geweldsincident heeft 
plaats gevonden (In Amsterdam was dat tot voor kort 
een periode van minimaal 3 maanden). 

Het afgelopen jaar zien we in toenemende mate 
voorbeelden waarbij het er alle schijn van heeft dat 
criminelen (of andere kwaadwillenden) inspelen 
dan wel anticiperen op de (standaard)reacties van 
burgemeester om bij ernstige geweldsincidenten een 
bedrijf/pand te sluiten. Wat zien we het laatste jaar in 
toenemende mate gebeuren: 
- Een bedrijf wordt, vrijwel altijd na sluitingstijd, 

beschoten of er wordt een handgranaat neergelegd 
c.q. aan de deur gehangen

- De burgemeester gaat ‘standaard’ tot sluiting over 
wegens gevaar voor de openbare orde 

- Ondernemers verlenen hun volledige medewerking 
aan het onderzoek.

- Het politieonderzoek levert weinig tot niets op. 
- Ondernemers krijgen zelfs te horen dat hen geen 

verwijt kan worden gemaakt. 
- De burgemeester houdt het bedrijf desalniettemin 

gesloten, vrij vertaald ‘omdat de veiligheid niet kan 
worden gegarandeerd’.

Voor een crimineel/kwaadwillende is het dus eigenlijk 
wel heel erg makkelijk om er voor te zorgen dat een 
bedrijf wordt gesloten.

Club Blu in Rotterdam is ruim 5 maanden gesloten 
geweest en uiteindelijk op last van de rechter weer 
geopend. Suzy Wong in Amsterdam in totaal is ruim 3 
maanden gesloten geweest voordat de burgemeester 
besloot dat ze weer open mochten. Bestuursrechters 
toetsen in de spoedprocedures in dit soort kwesties 
marginaal wat in de praktijk betekent dat een 
burgemeester niet werkelijk hoeft aan te tonen dat er 
een gevaar voor herhaling is. 

Kortom, er zijn dus situaties waarbij een bedrijf voor 
langere tijd wordt gesloten, er met zoveel woorden 
wordt gezegd dat een ondernemer geen verwijt 
treft en een zaak desalniettemin gesloten worden 
gehouden. Er zijn maar weinig ondernemers die dat 
maandenlang vol kunnen houden. De schade voor het 
imago met een dergelijk incident is al enorm, daarnaast 
lopen vaste kosten door terwijl er geen inkomsten 
kunnen worden gegenereerd. 

Dat een bedrijf/pand voor korte tijd wordt gesloten 
om goed onderzoek te doen en duidelijk te krijgen 
of een ondernemer mogelijk betrokken is, is nog 
voorstelbaar. Blijkt dat niet zo te zijn dan moet een 
bedrijf/pand zo snel mogelijk weer open. Koninklijke 
Horeca Nederland pleit voor een noodfonds voor 
ondernemers waarvan de zaak langer dan een maand 
gesloten wordt gehouden vanwege een ernstig 
geweldsincident terwijl de ondernemer geen enkel 
verwijt kan worden gemaakt. De overheid moet het 
fonds vullen want het is de overheid die besluit de 
zaak/het pand gesloten te houden. Dit is namelijk geen 
normaal ondernemersrisico meer.

Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met De heer Hans Kant, Koninklijke Horeca 
Nederland, 06 51987022 of e-mail j.kant@khn.nl 
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KNB, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

KNB vraagt aandacht voor het Initiatiefvoorstel 
Nijboer en Alkaya ‘Wet centraal aandeelhouders-
register’.
 
Dit wetsvoorstel beoogt de instelling van een centraal 
aandeelhoudersregister (CAHR). Dit register verzamelt 
en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders 
voor onder meer publieke diensten en notarissen.
 
Voordelen:
Hulpmiddel voor onder meer de notaris bij de 
voorkoming en bestrijding van financieel-economische 
criminaliteit, zoals faillissementsfraude.
 
CAHR vergemakkelijkt het titelonderzoek door 
de notaris, maakt dit goedkoper en vergroot de 
betrouwbaarheid. Rechtszekerheid wordt zo groter 
en de kosten en administratieve lasten voor het 
bedrijfsleven lager.
 
Omwille van de privacy van aandeelhouders, mag het 
register niet breed toegankelijk worden. “
 
Algemeen
De KNB licht graag verder toe welke rol als 
‘Poortwachter’ de notaris nu en in de toekomst heeft in 
de aanpak van fraude en misbruik van rechtspersonen.
 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden 
met dhr. Jacco Sjerps, juridisch adviseur Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie, 070 3307226 of e-mail 
j.sjerps@knb.nl

Nederlandse Vereniging van 
Bioscopen & Filmtheaters
 

• Wetgeving die aansluit bij nieuwe Leeftijdsgrenzen 
Kijkwijzer
De huidige leeftijden van Kijkwijzer en de daaraan 
gekoppelde regelgeving en handhavingsbeleid zijn 
alweer een flink aantal jaren oud en mede door de 
opkomst van internet c.a. niet meer van deze tijd.
 
Om aan te sluiten bij de nieuwe mediawereld 
introduceert Kijkwijzer een nieuwe leeftijdsindeling, nl 
AL, 6,9,12,15 en 18 jaar. De belangrijkste wijziging is de 
introductie van de 18 jaar-grens  en de invoering van 
een tussenleeftijd van 15 jaar. De harde grens van 18 
jaar zal worden toegepast op mediaproducties met zeer 
extreem geweld en harde porno. Overigens zijn die 
tegenwoordig meer via andere kanalen dan de bioscoop 
te zien. De andere leeftijdsgrenzen zijn adviezen.
 
Een dergelijk wijziging vereist een aanpassing van de 
wetgeving (artikel 240a wetboek van Strafrecht).
Concreet:
- Wijziging artikel 240a Wetboek van Strafrecht: 

leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar
- Handhaving uitsluitend bij 18 jaar grens voor alle 

media.
 
Voor de bioscopen betekent dit:
- Alleen de leeftijdsgrens van 18 jaar zal worden 

gehandhaafd
- Bij films met een lagere leeftijdsclassificatie geldt dat 

een kind of jongere altijd wordt toegelaten als die met 
een ouder of andere volwassene is.

 
De NVBF wil graag ondersteuning bieden bij het 
opstellen van een initiatief wetsvoorstel.
Positieve effecten:
- de nieuwe leeftijdsindeling creëert meer nuance, volgt 

de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en 
jongeren.
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- jongeren en kinderen zullen minder illegaal kijken
- de 18-jaar grens zal beter begrepen worden en 

komt tegemoet aan de wens van ouders om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. Deze grens sluit 
bovendien aan bij de 18-jaar grens die voor andere 
onderwerpen (alcohol, tabak, etc.) geldt.

Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met dhr. Gulian Nolthenius, directeur NVBF, 
020 - 42 66 100 / 06 – 50 20 76 56 gulian@denvbf.nl

j.sjerps@knb.nl

NVRA, Nederlandse Vereniging 
voor Rechtskundig Adviseurs

• Toelaten van specialisten op specifieke gebieden 
zoals mediation en  sociaaljuridisch advies
Er zou een drempelverlaging moeten komen 
voor toelating tot werken als mediator en als 
schuldhulpverlener. De formele eisen van een 
2-jarige opleiding als mediator zouden verlicht 
kunnen worden voor diegenen die wel de nodige 
expertise hebben verworven door opleidingen maar 
die niet de mediation-opleiding hebben gevolgd. 
Voorwaarde is dan wel dat men is aangesloten bij 
een beroepsvereniging met een gedragscode en een 
klacht- en tuchtrechtregeling. 

De leden van de NVRA hebben een gedegen 
algemeen juridische opleiding en een aantal van die 
leden zijn ware specialisten op een aantal terreinen. 
Zij hebben de vereiste opleidingen gevolgd en zijn 
onderworpen aan de gedragscode en het klacht- en 
tuchtrecht van de beroepsvereniging NVRA. Hiernaast 
dienen zij te voldoen aan de eisen van permanente 
educatie van de NVRA.
Niettemin worden zij niet geaccepteerd door bijvoor-

beeld het bureau Wsnp van de Raad voor de 
Rechtspraak.

Onze rechtskundige adviseurs kunnen op een groot 
aantal terreinen hetzelfde bieden aan rechtszoekenden 
als advocaten. Onze leden zijn echter veelal goedkoper 
en vaak ook veel meer laagdrempelig en dichter 
staande bij de rechtszoekende.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden 
met mevr. Wil van den Herik, secretaris NVRA, 
013 5944126 of e-mail herik.juridienst@planet.nl

RECRON is dé brancheorganisatie voor de 
recreatieondernemers in Nederland

• Veiligheid op vakantieparken
De veiligheid op vakantieparken is een essentiële 
voorwaarde voor de vrijetijdssector in de regio’s. 
Ondernemers, lokale en provinciale overheden hebben 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een 
goed en veilig recreatieklimaat te creëren. Het is van 
groot belang om ongewenste activiteiten op en rond 
recreatieparken tegen te gaan.

Wat er moet gebeuren:
- Een effectievere samenwerking en informatie-

uitwisseling tussen  gemeente en ondernemer. 
De recreatieondernemer moet te alle tijde met 
beschikbare informatie kunnen achterhalen wie 
zich hebben ingeschreven op het adres van het 
vakantiepark. De aanpak van permanente bewoning 
is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van 
overheid en ondernemer.

- Maatschappelijke problemen zoals de krapte op de 
woningmarkt en sociale uitsluiting mogen niet op het 
bordje van de recreatieondernemer komen te liggen. 
Plaatsing van arbeidsmigranten en andere moeilijk 
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plaatsbare doelgroepen op vakantieparken impliceert 
dat de recreatiefunctie van een bedrijf geen stand kan 
houden. Het thema transformatie van recreatieparken 
mag oplossingsgericht op de politieke agenda. 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden 
met dhr. Jarin van der Zande, Recron manager public 
affairs en beleidszaken, 0343 - 524716 / 06 18733439 
of e-mail vanderzande@recron.nl

Transport en Logistiek nederland (TLN)
 

• Inzet Sensing Hoofdwegennet en parkeerplaatsen
Een veilige logistieke keten is een cruciale factor voor 
het behoud van het vertrouwen dat opdrachtgevers 
moeten hebben om hun producten via Nederland te 
laten vervoeren. Nederland heeft met de positie van 
“gateway to Europe” haar verantwoordelijkheid te 
nemen en dient te zorgen voor voldoende en veilige 
parkeerplaatsen. Op openbare parkeerplaatsen is 
veel criminaliteit. Het toepassen van technologische 
oplossingen zoals “sensing” (sensornetwerken) levert 
een substantiële bijdrage aan de veiligheid.
 
TLN benadrukt het belang om sensing ook in te zetten 
op parkeerplaatsen. Met sensing kan criminaliteit gericht 
tegen chauffeurs, ladingen en voertuigen met relatief 
beperkte handhavingscapaciteit worden aangepakt. 
Afwijkende gedragingen worden “real-time” gemonitord 
met een netwerk van slimme camera’s. Door de inzet 
van het sensornetwerk worden ook andere vormen 
van criminaliteit bestreden zoals mobiel banditisme, 
drugssmokkel, mensenhandel en mensensmokkel, heling 
en het illegaal dumpen van afval.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden 
metmevr. Helene Minderman, Transport en Logistiek 
Nederland, 06 2291 5126 hminderman@tln.nl

VAN Kansspelen, brancheorganisatie voor 
kansspelaanbieders in Nederland

• Kansspelwetgeving
Schaf de tijdelijke verhoging van de kansspelbelasting 
van 1,1% zo snel mogelijk af. Deze wordt opgebracht 
door legale aanbieders van landbased kansspelen, niet 
door de illegale aanbieders van online aanbieders. Het 
belastingplan 2019 biedt daartoe de mogelijkheid.

Moderniseer het Speelautomatenbesluit 2000 door de 
bedragen te indexeren; deze zijn sinds invoering niet 
aangepast terwijl prijzen in deze periode met ongeveer 
1/3 zijn gestegen.

Nederlandse eisen aan speelautomaten zijn zo 
gedetailleerd en wijken zoveel af van andere landen, 
waardoor deze speciaal voor de Nederlandse markt 
gemaakt moeten worden. Dat remt innovatie en vers   
toort de interne markt.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden 
met VAN Kansspelen brancheorganisatie dhr. Sanne 
P.D. Muijser, 070-3490192 of e-mail muijser@vaninfo.nl

VBe NL, Vereniging Beveiligingsorganisaties 
Nederland

• ‘Betere screening Beveiligers nodig’
Iedereen kan een beveiligingsbedrijf starten - ook 
de zus van een crimineel of werkgevers die van 
faillissement naar faillissement lopen met economische 
delicten in hun recent verleden.

Brancheverenigingen zelf doen veel aan kwaliteits-
ontwikkeling maar de organisatiegraad laat zien dat 
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mkb.nl

veel lokale mkb-bedrijven geen aansluiting zoeken 
i.v.m. kosten en concurrentie door een beperkt aantal 
grootbedrijven. 

Is het niet tijd om deze screening strakker te regelen en 
de kring van screening voor een vergunningsaanvraag 
en het daarmee het voeren van een beveiligingsbedrijf 
uit te breiden?

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden 
met dhr. Leon Vincken, directeur VBe NL, 06 11351705 
of e-mail directie@vbe.biz 

VVJS, Verenigde Vakspecialisten 
Jacht & Schietsport 

• De Wet Wapens en Munitie (WWM)
Deze wet is er om de illegale handel tegen te gaan 
middels het reguleren van het legale wapenbezit. 
Recentelijk bemerken we dat Erkende wapenhandels 
op één hoop geveegd worden met de illegale 
wapenhandel - het betreft tenslotte ook wapens. 

Juist daar gaat het de verkeerde kant op: 
verzekeringen voor normale ondernemersrisico’s 
zijn niet meer toegankelijk, net als financierings- en 
betalingsproducten. Dit ondermijnt de oorspronkelijke 
bedoeling van de wetgever. Een zorgelijke situatie die 
politiek slechts aandacht krijgt als het straks misgaat. 

Laten we proberen hier een standpunt over te krijgen 
en de legale wapenhandel een andere status toe 
te kennen om zo juist calamiteiten te voorkomen. 
Speerpunt nummer 1 voor onze branche!

• Nepwapens 
Met enige regelmaat is er in de kamer discussie 
over zogenaamde ‘nepwapens’. Een oplossing 
voor dit probleem is voorhanden en wordt breed 
gedragen door zowel handel, rechtelijke macht als 
overheidsonderdelen.  
 
Politieke steun is echter vereist om deze aanpak te 
effectueren in een op handen zijnde nieuwe WWM. 
Kamer- en commissielid Chris van Dam (CDA) heeft hier 
in de kamer reeds vragen over gesteld. De oplossing 
voor het probleem met nepwapens ligt dus klaar, maar 
er wordt niet doorgepakt op het voorstel. Wie pakt 
handschoen op? VVJS legt graag de oplossing uit en 
het brede draagvlak daarvoor.

Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met 
dhr. Rob Boom van Phoenix Advisory, aangewezen 
vertegenwoordiger namens de VVJS. E-mail: rob@
phoenix-advisory.eu tel. 06 41365348
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