Patrick van Domburg komt op voor de winkelambachten:

‘Geef schoenmakers minder gedoe
en meer tijd om te ondernemen’
Ondernemers in het winkelambacht hebben last van ingewikkelde regels en omslachtig
toezicht. Dat kost al gauw 5% van de winst en bovendien veel irritatie. Daar gaan we
wat aan doen.
Schoenmakers houden zich tegenwoordig niet alleen bezig met het repareren van schoenen. Door
allerlei regels vanuit de ministeries en vanuit de gemeente moet de schoenmaker regelmatig
lastige formulieren invullen. Wie daar geen zin in heeft, loopt het risico op een fikse boete. En dus
gaan veel ondernemers er in de avonduren nog eens goed voor zitten. Anderen nemen het zekere
voor het onzekere en laten het over aan een adviseur, die ook niet voor niks werkt.
Actieprogramma
Het Actieprogramma regeldruk winkelambacht
pakt dit soort knelpunten aan. De
brancheorganisaties werken hierin samen met
toezichthouders, gemeenten en ministeries.
Het programma is ontstaan uit een
gezamenlijke lobby in Den Haag door de vijf
brancheverenigingen in het winkelambacht.
Begin vorig jaar heeft de minister de situatie
van het winkelambacht besproken met de
branchorganisaties waaronder de Nederlandse
Schoenmakers Vereniging (NSV) en aan het
einde van het jaar presenteerde hij aan de
tweede kamer het beloofde Actieprogramma regeldruk winkelambacht. Het programma beschrijft
de belemmeringen die ondernemers ervaren en wat bedrijfsleven en overheid daar samen aan
gaan doen.
Ambassadeur
De ambassadeur van dit programma is Patrick van Domburg. Als burgemeester van IJsselstein en
daarvoor als wethouder in Zoetermeer heeft hij zich ingezet voor minder regeldruk voor
ondernemers. Zijn aanpak in Zoetermeer was zo succesvol dat die werd overgenomen door andere
gemeenten. Van Domburg werd benoemd tot regionaal ambassadeur regeldrukvermindering.
Vervolgens vroeg minister Kamp van Economische Zaken hem als ambassadeur voor de landelijke
aanpak voor het winkelambacht.
Overbodige regels
Patrick van Domburg wil door zijn inzet zorgen dat het leuk blijft om te ondernemen in het
winkelambacht. “Overbodige regels en administratieve verplichtingen kosten niet alleen geld. Het
maakt het vak ook onaantrekkelijk. De kinderen van de ondernemers zien dat hun ouders veel
bezig zijn met het nakomen van regels en minder met het vak. Dat geeft hen het gevoel van: ‘daar
begin ik niet aan’. Het gevaar is dat schoenmakers daardoor geen opvolger meer hebben en dat
mooie familiebedrijven verloren gaan.”

31.000 winkels
Ook privé is Patrick van Domburg een fan van ambachtelijke winkels: “Ik stap er graag even
binnen als ik aan het winkelen ben. Je vindt er unieke producten en persoonlijke service. De
schoenmakers, bloemisten, bakkers, slagers en kappers geven kleur aan het winkelhart van steden
en dorpen. Ik vind dat we deze winkeliers ruimte moeten geven. Een bakker willen bakken, een
kapper wil knippen en een schoenmaker wil schoenen repareren voor zijn klanten. Zonder
overbodige administratie en verplichtingen waar niemand beter van wordt. Het winkelambacht is
niet alleen goed voor de winkelstraat, maar ook voor de economie. Nederland telt 31.000
ondernemingen in deze sector met een omzet van 3,4 miljard euro en werk voor 102.000 mensen.”
Dit pakken we aan:
1. Onnodige kosten door onduidelijke regelgeving bedrijfshulpverlening (BHV)
2. Hoge en complexe vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten
3. Administratieve verplichtingen vanwege de hygiënecode zonder toegevoegde waarde
4. Hoge regeldruk door nieuw etikettenbeleid
5. Hoge kosten en veel werk door de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
6. Hoge kosten door verplichtingen in het ontslagrecht
7. Dure verplichtingen bij langdurige of regelmatige ziekte van medewerkers
8. Complexe regels van de werkkostenregeling
9. Dienstverlening van gemeenten is onder de maat
10. Hoge en onduidelijke gemeentelijke lasten voor ondernemers in het winkelambacht
11. Verlies van omzet door hoge parkeerkosten en slecht parkeerbeleid

Wie doen er mee?
Het actieprogramma is initiatief van de brancheorganisaties voor bakkers (NBOV),
schoenherstellers (NSV), slagers (KNS), bloemisten (VBW) en kappers (ANKO). De oplossing zijn
ontwikkeld in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken, Financiën, Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, regiegroep
Retailagenda, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,
Inspectie SZW, gemeenten Capelle aan den IJssel,
Dordrecht, Dronten, IJsselstein en Tilburg, Stichting
Voice, Stichting Reprorecht, Sena, Buma-Stemra,
Detailhandel Nederland, MKB Nederland en VNO-NCW.
Patrick van Domburg benadrukt het belang van
brancheverenigingen als de NSV: “Er zijn veel partijen
nodig om knelpunten op te lossen, maar het gaat
uiteindelijk om de ondernemer. Daarom ben ik ben blij
met de enorme inzet van de NSV, samen met de
brancheverenigingen voor kappers, bloemisten, bakkers
en slagers. Als we samen de schouders eronder zetten,
kunnen we veel voor elkaar krijgen.”

