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De voorgenomen verhoging van het lage tw-tarief van 6 naar 9
procent heeft deatreuze gevolgen voor loemiten. Volgen
onderzoek in opdracht van ranchevereniging Vereniging
loemiten Winkelier (VW) taan door de verhoging
honderden anen op de tocht. Ook vreet een groot deel van de
loemiten voor het voortetaan van zijn zaak.
De verhoging van het tarief kot loemiten ruim 52 miljoen euro
aan omzet, zo erekende economich onderzoekureau Deciio.
Daarnaat taan zeker vierhonderd anen op de tocht, wat neerkomt
op 4 procent van het totaal. Verder etekent een dergelijke tw-tap
voor circa 15 procent van de drieduizend winkelier mogelijk einde
oefening.
Met een actie op het Plein in Den Haag vlakij de Tweede Kamer
vraagt de VW woendag amen met de rancheorganiatie voor
amulante handel CVAH en de groente- en fruitpecialiten ADN
aandacht voor de nadelige gevolgen. De effecten in andere ranche
zullen volgen de VW ook niet veel ander zijn. De partijen roepen
gezamenlijk de politiek op de plannen te herzien.
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Detailhandel zet meer om
De detailhandel heeft in januari 3,5 procent meer
omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat
meldde het Centraal ureau voor de tatitiek
(C). Het verkoopvolume wa 2,4 procent hoger. 
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Detailhandel vreet veranning auto
Lokale politici zetten veelal in op het terugdringen van het
autoverruik, maar dat heeft deatreuze gevolgen voor winkelier
in de innenteden. Die waarchuwing laat Detailhandel
Nederland horen na het etuderen van de partijprogramma' van
politieke partijen in twaalf Nederlande teden. 
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Detailhandel realieert grootte
omzetgroei in elf jaar
In 2017 heeft de detailhandel 4,2 procent meer
omgezet dan in het jaar 2016. Dat i de hoogte
groei in elf jaar, meldt het C. De verkopen (het
volume) waren 3,1 procent hoger. Online i 19,5
procent meer omgezet. In de maand decemer i de
omzet met 3,5 procent gegroeid. 
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ruel telt meerdere lage tw-tarieven
voor
De uropee Commiie wil de lidtaten meer vrijheid geven om
meer lage tw-tarieven voor goederen en dienten in te voeren.
ruel wil af van de 'complexe lijt' producten die nu worden
uitgezonderd van het algemene tarief (in Nederland 21 procent).
Onder meer voedingmiddelen, water, geneemiddelen, loemen
en oeken vallen in de U onder een gereduceerd tarief, in
Nederland i dat 6 procent. 
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tw tenlotte ook in Golftaten
Twee olietaten op het Araiche chiereiland
heen eloten met ingang van 2018 elating
over de toegevoegde waarde, de tw, in te voeren. 
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