Heffing 2013
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)
maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel, waarin het goed ondernemen
en werken is. Vanuit die missie werken
werkgevers- en werknemersorganisaties
in het HBD samen.
Voor de activiteiten van het HBD betaalt
u jaarlijks een bijdrage. Deze collectieve
heffing is wettelijk vastgesteld en dus
verplicht voor elke ondernemer die bedrijfsmatig actief is in de detailhandel, of hij
nu een (web)winkel heeft of op de markt
staat. In deze folder vindt u een samenvatting van de activiteiten van het HBD
in 2013 en een toelichting op de factuur.
Meer informatie vindt u op www.hbd.nl.
Daar kunt u al onze producten ook gratis
downloaden of bestellen.

Zo blijven de voor de sector belangrijke
activiteiten ook in de toekomst voor u
beschikbaar.

Het HBD:
• i s het kenniscentrum voor de
detailhandel
• bestrijdt winkelcriminaliteit
• verbetert de bereikbaarheid en
aantrekkelijkheid van winkelgebieden
en warenmarkten
• zorgt voor (bij) scholing van bestaand
personeel
• stimuleert innovatie, met de nadruk
op Het Nieuwe Winkelen
• en doet nog veel meer.

OP INTERNET
www.hbd.nl

Naar aanleiding van het regeerakkoord
heeft het HBD-bestuur besloten om al in
2013 zo veel mogelijk activiteiten op een
zorgvuldige manier over te dragen.

Het HBD maakt zich sterk voor een
gezonde detailhandel, waarin het
goed ondernemen en werken is.
In het HBD werken samen:
• MKB-Nederland
• Raad Nederlandse Detailhandel
• Centrale Vereniging voor de
Ambulante Handel
• FNV Bondgenoten
• CNV Dienstenbond

Kenniscentrum
Het HBD is het kenniscentrum voor de
detailhandel. Op www.hbd.nl vindt u
up-to-date cijfers over omzet, bedrijfsresultaten, bestedingen, samenwerking,
winkellocaties en arbeidsmarkt. Voor de
hele detailhandel en voor bijna alle afzonderlijke branches. Zowel voor winkels,

webwinkels als ambulante handel. Helder
gepresenteerd, makkelijk op te slaan en te
printen én gratis.

OP INTERNET
www.hbd.nl/onderzoek

Afrekenen met winkeldieven
Een winkeldief betrappen kost
ergernis, tijd én geld. Doet u mee aan
de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’, dan kunt u bij de dief € 151,schadevergoeding claimen ter
compensatie van de tijd die u kwijt
bent aan afhandeling van de diefstal.

Bestrijding winkelcriminaliteit
Een van de HBD-speerpunten: veiligheid
in en rond uw winkel, met de nadruk
op preventie. Het HBD biedt gratis (online)
preventietrainingen, een online veiligheidsscan en foldermateriaal met praktische tips. En wilt u samen met collegawinkeliers, gemeente, politie en brandweer
werken aan de veiligheid in uw winkelgebied? Kies dan collectief voor het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
Zo’n 450 winkelgebieden gingen u voor.

In 2013 gaat het HBD nauw samenwerken
met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat de activiteiten
rondom het Keurmerk Veilig Ondernemen
overneemt. Ook helpt het HBD het CCV in
de opzet en uitvoering van de vernieuwde
subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven.

OP INTERNET
www.hbd.nl/winkelcriminaliteit

Onderwijs en scholing
In de HBD-Cursuswinkel vindt u meer dan
1.500 cursussen, trainingen en opleidingen
gericht op de detailhandel. Van gratis (online) trainingen tot meerdaagse cursussen
bij gerenommeerde opleidingsinstituten.

Geselecteerd en erkend door het HBD.

OP INTERNET
www.hbd.nl/scholing

OP INTERNET
www.hbd.nl/betalingsverkeer

Op www.hbd.nl vindt u de antwoorden op de
meest gestelde vragen.

OP INTERNET
www.hbd.nl/servicepuntdetailhandel
www.hbd.nl/arbeid

Ruimtelijke ordening
Een aantrekkelijk winkelgebied waar klanten
graag komen en: het is een eerste vereiste.
Maar hoe bereik je dat? Samen met uw
ondernemersvereniging kunt u de hulp
inroepen van een ruimtelijk economisch
adviseur van het HBD. De adviseur – met
al z’n kennis en ervaring – adviseert,

toch iets gebeurt, dan kunt u
gratis een beroep doen op HBD
Slachtofferhulp Detailhandel
de melding is er een professionele
hulpverlener ter plaatse.

Het nieuwe winkelen
voor u in kaart. In 2013 worden de twee
websites gecombineerd. Zo komt alle
informatie nog beter beschikbaar. Helder
en overzichtelijk.

Arbeid en personeel
Heeft u vragen over arbeidszaken en
personeel? Zoekt u hulpmiddelen voor een
goede introductie van nieuwe medewerkers?
Of advies over samenwerking en overleg in
de winkel? Wilt u meer weten over de regels
rond ziekteverzuim en re-integratie?

Als er ondanks alle preventie

(0800-0801). Binnen twee uur na

Betalingsverkeer
Welke kassa past het best bij uw zaak? Is
uw kassasysteem klaar voor de toekomst?
Op de website www.kassakiezer.nl vindt
u alle informatie over kassasystemen.
Op www.betaalterminal.nl kunt u
terecht voor alle informatie over pinnen en
brengen we het aanbod aan pinautomaten

OP INTERNET
Meld u gratis aan op
www.afrekenenmetwinkeldieven.nl

ondersteunt en treedt op als schakel
tussen uw vereniging, overheden en
projectontwikkelaars.

OP INTERNET
www.hbd.nl/adviesopmaat

De consument oriënteert zich steeds
vaker online. Mobiel internet en sociale
media bepalen meer en meer het
koopgedrag. Deze ontwikkeling – Het
Nieuwe Winkelen genoemd – biedt
nieuwe kansen voor de hele detailhandel.
Om kansen en effecten in beeld te krijgen
startte het HBD in 2011 in Veenendaal de
pilot ‘Het Nieuwe Winkelen’. In 2013
bundelen we de
opgedane
kennis en
ervaringen en
stellen we die
beschikbaar voor
iedereen die met
Het Nieuwe
Winkelen aan de
Het Nieuwe
slag wil.
Winkelen rapport

OP INTERNET
www.hbd.nl/hetnieuwewinkelen

Volg het HBD op twitter
twitter.com/detailhandel

Bestemmingsheffingen 2013
Op verzoek van de ondernemers- en
werknemersorganisaties in verschillende
detailhandelsbranches onderneemt het
HBD extra activiteiten, specifiek voor die
betreffende branche. Deze activiteiten
worden betaald uit de zogenoemde
bestemmingsheffing. De bestemmingsheffing geldt voor de branches:
Aardappelen, groente en fruit
Met onder meer de promotiecampagne
‘Echte smaak beleef je bij de groenteman’.
(www.hbd.nl/groentezaken)
Bloemen en Planten
Met onder meer activiteiten gericht op
verdere professionalisering van de branche.
(www.hbd.nl/bloemenwinkels)
Brood- en Banketzaken
Zowel collectieve promotie – de campagne
‘Met zorg gemaakt, met smaak gegeten‘ –
als activiteiten gericht op verdere professionalisering van de branche.
(www.hbd.nl/broodenbanketzaken)
Dieren en Dierenbenodigdheden
Met onder meer de collectieve promotiecampagne voor de dierenspeciaalzaak

‘Uw dier verdient beslist een echte
specialist’.
(www.hbd.nl/dierenspeciaalzaken)

Gratis online trainingen

Markt-, Straat- en Rivierhandel
Activiteiten gericht op verbetering van de
positie en de toekomst van de ambulante
handel.
(www.hbd.nl/ambulantehandel)

• Voorkomen van en omgaan met
agressie en geweld in de winkel
• Aanhouden winkeldieven
• Laat je niet overvallen
• Gegarandeerd Goed
(regels rondom koop en garantie)
• Sturen op cijfers
• www.winkelveiligheidsplan.nl

MKB-sportdetailhandel
Indesport.nl is het platform voor sportprofessional én ondernemer, een van de
activiteiten uit deze heffing.
(www.hbd.nl/sportzaken)

In 45 minuten bent u weer volledig
op de hoogte met deze e-learning
modules. Op ieder moment en op
iedere plek te volgen via internet.
Met persoonlijk certificaat.

Modedetailhandel mkb
www.indemode.nu, dé website
waar modeprofessionals de informatie
vinden om nog beter te scoren, en het
Perscentrum Mode.
(www.hbd.nl/modezaken)
Wonen
Met onder meer activiteiten gericht op
verdere professionalisering van de branche.
(www.hbd.nl/woonzaken)

OP INTERNET
www.hbd.nl/trainingen

Ingevolge de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de
Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2013

Toelichting
heffing 2013
Toelichting heffing 2013
Op uw factuur kunt u de volgende
onderdelen aantreffen:
A een algemene heffing voor iedere
onderneming
Indien van toepassing:
B een heffing werkzame personen
C een filiaalheffing
D een bestemmingsheffing (als u actief
bent in een branche waarvoor het HBD
extra activiteiten onderneemt)
De hoogte van de heffingen wordt
jaarlijks bepaald en vastgelegd in de
heffingsverordening HBD. Het HBDbestuur legt de heffingen op, op grond
van de Wet op de Bedrijfsorganisatie.
Volgens deze wet bent u verplicht aan het
HBD een heffing te betalen als u bedrijfsmatig actief bent in de detailhandel.
Zie: www.hbd.nl/heffing
Het HBD-bestuur heeft de hoogte van
de heffing vier jaar onveranderd kunnen
laten. Voor 2013 is het bestuur echter
genoodzaakt de heffing te verhogen. De
heffingsverhoging wordt onder andere
veroorzaakt door hogere inkoopkosten,
het wegvallen van enkele overheidssubsidies, de afname van het aantal
ondernemingen en de extra kosten die
gepaard gaan met een zorgvuldige
overdracht van HBD-projecten en de
verdere afbouw van het HBD.

Wat verstaan we onder
detailhandel?
Onder detailhandel verstaat het HBD:
het bedrijfsmatig verkopen van waren
aan particulieren. Hierbij is het niet
noodzakelijk dat er sprake is van een
winkel. Ook het verkopen van waren
bijvoorbeeld vanuit huis, op een
warenmarkt of via internet valt onder
detailhandel.

Betaal op tijd
Zo voorkomt u een verhoging

Vragen
Kijk voor meer informatie over de
registratie bij het HBD op
www.hbd.nl/registratie
Meer informatie over de heffing vindt
u op www.hbd.nl/heffing

Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen in uw gegevens kunt
u uitsluitend doorgeven via het
wijzigingsformulier dat u vindt op
www.hbd.nl/wijzigingen

Afdeling Registratie en Heffing
Postbus 90756
2509 LT Den Haag
T (070) 338 57 33 (HBD)
T (070) 338 57 66 (HBA /HBD)
Bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot
16.00 uur.
Heeft u vragen over de activiteiten van
het HBD, kijk dan op www.hbd.nl of bel
met de Infodesk (070) 338 56 66.
We hebben in deze folder de heffingsnota
van het HBD zo helder mogelijk uitgelegd.
Aan de inhoud van deze folder kunnen
geen rechten worden ontleend. In dat
verband gelden de teksten van de
verordeningen. Die kunt u vinden op
www.hbd.nl/heffing

Het HBD maakt zich sterk voor een
gezonde detailhandel, waarin het goed
ondernemen en werken is.

HBD/01

Kvk: 50169270

A Algemene heffing
De algemene heffing bedraagt per onderneming € 110,-. Wanneer u uitsluitend
ambulante handel uitoefent, bedraagt de algemene heffing per onderneming
€ 84,- (u betaalt dan overigens nog wel een bestemmingsheffing).
Op de algemene heffing van het HBD krijgt u korting als u ook aan een of meerdere
andere product- of bedrijfschappen moet betalen. Deze kortingen zijn:
€ 47,70 als uw onderneming ook heffing verschuldigd is aan het Hoofdbedrijfschap
Ambachten (HBA)
€ 35,10	wanneer u in uw onderneming uitsluitend ambulante handel uitoefent
en ook  heffing verschuldigd bent aan het HBA
€ 26,80 wanneer uw onderneming ook heffing verschuldigd is aan het
Bedrijfschap Horeca en Catering (BHenC)
€ 41,30 wanneer u in uw onderneming uitsluitend ambulante handel uitoefent
en ook heffing verschuldigd bent aan het HBA en BHenC
€ 60,20 wanneer uw onderneming ook heffing verschuldigd is aan het HBA en
BHenC
€ 23,60 wanneer uw onderneming ook heffing verschuldigd is aan het
Bedrijfschap Afbouw
€ 2,80 wanneer uw onderneming ook heffing verschuldigd is aan de Commissie
voor Slijters van het Productschap Dranken.
Deze kortingen zijn in uw factuur verwerkt in het bedrag bij ‘Samenloopkorting’.  

B Heffing werkzame personen
Deze heffing is afhankelijk van het aantal werkzame personen in uw onderneming.
Onder werkzame personen verstaan we: alle personen die doorgaans 15 uur of meer
per week in uw onderneming werkzaam zijn (inclusief eigenaar en meewerkende
gezinsleden).

Klasse

Aantal werkzame personen

Heffing

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
1
2 tot en met 4
5 tot en met 9
10 tot en met 19
20 tot en met 49
50 tot en met 99
100 tot en met 199
200 tot en met 499
500 en meer

€
€
€
€
€
€
€
€

15,59,92,129,184,295,442,552,-

Deze heffing wordt gehalveerd als u ook een heffing werkzame personen aan het
HBA verschuldigd bent. Deze kortingen zijn in uw factuur verwerkt in het bedrag
bij ‘Samenloopkorting’.
Aan ondernemingen waarin uitsluitend ambulante handel wordt uitgeoefend
wordt geen heffing werkzame personen opgelegd.

C Filiaalheffing
Deze bedraagt per filiaal € 67,Hierop wordt een korting verleend als voor deze vestiging ook heffing verschuldigd
is aan het Bedrijfschap Horeca en Catering. Deze korting bedraagt € 8,30.

Totaal van de heffing
De som van de algemene heffing, de filiaalheffing en de heffing werkzame personen
bedraagt ten hoogste € 4.816,-

D Bestemmingsheffing
Naast een algemene heffing geldt voor sommige branches (z.o.z.) een bestemmingsheffing.

Korting of vermindering
Georganiseerdenkorting
U heeft recht op een korting van maximaal
€ 36,90 op de algemene heffing als u lid
bent van (een ondernemersorganisatie die
is aangesloten bij):
• MKB –Nederland
• Raad Nederlandse Detailhandel
• Centrale Vereniging voor de
Ambulante Handel
• of een andere ondernemersorganisatie
die tot de kortingsregeling is toegelaten.
Aan het recht op deze korting zijn
enkele regels verbonden:
• U heeft aan deze organisatie over
2012 contributie betaald
• De korting mag niet meer bedragen
dan de helft van de betaalde
contributie (excl. btw).
• De korting bedraagt maximaal
€ 18,45 als u heffing betaalt aan het
Hoofdbedrijfschap Ambachten, het
Bedrijfschap Horeca en Catering of het
Bedrijfschap Afbouw.

Vermindering van heffing voor lage
inkomens (sociale vermindering)
Als uw verzamelinkomen in 2012 lager
was dan € 18.880,- kunt u een verzoek
doen tot vermindering van de heffing.

De heffing kan dan worden verlaagd tot
50% van de oorspronkelijke heffing.
Bedraagt uw verzamelinkomen minder
dan € 14.160,- dan kan de heffing
verlaagd worden tot 20% van de
oorspronkelijke heffing. Een verzoek
tot vermindering kunt u indienen via
www.hbd.nl/vermindering

Startdatum
Bent u uw bedrijf op of na 1 april 2013
gestart, dan krijgt u 50% korting op de
algemene heffing. Deze korting is op uw
factuur vermeld onder ‘starterskorting’.
Ondernemingen die starten op of na
1 oktober 2013 krijgen geen heffing
meer opgelegd over 2013.

Bedrijfsbeëindiging
Indien u voor 1 april 2013 stopt met
uw bedrijf wordt geen heffing opgelegd.
Stopt u met uw bedrijf binnen 6 maanden
na aanvang, dan wordt geen heffing
opgelegd. U moet het HBD in al deze
gevallen binnen vier weken na bedrijfsbeëindiging informeren via het
wijzigingsformulier dat u vindt op
www.hbd.nl/wijzigingen

