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 Geeft u een compleet overzicht van wet- en regelgeving in: 
 • Vestiging van bedrijven 

•  Grondexploitatie 

•  Arbeidsmarkt, sociale zekerheid en onderwijs 

•  Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

•  Innovatie en internationaal ondernemen 
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 Vergroot de economische groei 
in uw gemeente met (nieuwe) 
wet- en regelgeving 

 Uw gemeente is gebaat bij een sterke economische 

bedrijvigheid, een concurrerend vestigingsklimaat en voldoende 

werkgelegenheid. Binnen de gemeente bent u het eerste 

aanspreekpunt voor alle ondernemers als het gaat om (nieuwe) 

wet- en regelgeving op het terrein van economische zaken. 

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te behalen is uw 

actuele kennis van (nieuwe) wet- en regelgeving van cruciaal 

belang. Hoe kunt u ondernemers uit uw gemeente (waar nodig 

en mogelijk) van juridisch advies voorzien zodat zij kunnen 

excelleren in ondernemen? 

 5 redenen waarom u deze cursus 
moet volgen: 

 1  U bent in 5 dagen volledig op de hoogte van alle actuele 

 juridische ontwikkelingen op het terrein van economische 

 zaken

2  U krijgt concrete voorbeelden van de gevolgen van de 

 veranderende wet- en regelgeving voor ondernemers

3  Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en 

 uitwisseling van ervaringen met uw medecursisten en 

 uw docenten

4  U krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele 

 casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct 

 in uw eigen praktijk aan de slag kunt

5  U blijft ook na afl oop van de cursus via de online 

 leeromgeving in contact met uw medecursisten en 

 uw docenten 

  

 Wet- en regelgeving vestiging 
bedrijven 

 Introductie en kennismaking 
  Katja van der Vet , managing partner van Made in May en 
hoofddocent van de cursus Werken met wet- en regelgeving 
in Economische Zaken en de opleiding beleidsmedewerker 
Economische Zaken 

 Wet Bedrijven Investeringszone 
 B   Op welke manier kunnen ondernemers in een afgebakend 

gebied (zoals een bedrijventerrein of een winkelcentrum) op 
basis van de Wet Bedrijven Investeringszone samen investeren 
in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving? 

 B  Hoe kan een Bedrijven Investeringszone worden opgericht? 
En waar moet deze aan voldoen? 

 B  Welke activiteiten (zoals onderhoud, beveiliging, 
groenvoorziening, verkeersvoorzieningen, evenementen) 
kunnen worden ontplooid in een Bedrijven Investeringszone? 

 

 Winkeltijdenwet 
 B   Wat schrijft de Winkeltijdenwet voor over de openingstijden 

van winkels? 
 B  Wanneer verleent uw gemeente een ontheffi ng en stelt u 

winkels in staat om af te wijken van de verboden volgens de 
Winkeltijdenwet? 

 B  Welke belangen (zoals werkgelegenheid, economische 
bedrijvigheid, zondagrust, leefbaarheid en veiligheid) laat u 
meewegen in de besluitvorming? 

  Huurwet 
 B   Wat schrijft de Huurwet voor over de huur van een 

bedrijfsruimte? 
 B  Waaraan moet een bedrijfsruimte juridisch voldoen? 
 B  Aan welke voorwaarden moet een bedrijf voldoen om in 

aanmerking te komen voor termijnbescherming? 
Raoul Meester, eigenaar en oprichter van Meester Advocaten, 
specialist in huurrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, 
bestemmingsplannen en vergunningen

  Leegstandswet 
 B   Op welke wijze kan op basis van de Leegstandswet een 

leegstand bedrijfspand voor andere doeleinden worden 
gebruikt? 

 B  Hoe kan met een tijdelijke omgeving vergunning worden 
afgeweken van het bestemmingsplan? 

 

MODULE 1
17 januari 2017



Tijdschema modules cursus
09.00  Ontvangst met koffie en thee
09.30  Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse  
 koffie- en theepauze
12.30  Lunchpauze
13.30  Aanvang middagprogramma, met tussentijdse  
 koffie- en theepauze
16.30  Afsluiting van de module
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Wet- en regelgeving  
grondexploitatie 

Grondexploitatiewet
 B Waar moet uw gemeente volgens de grondexploitatiewet aan 

voldoen bij de overdracht van grond voor commerciële functies 
(winkels, kantoren)?

 B Op welke manier stelt uw gemeente een grondexploitatieplan 
op?

 B Hoe maakt uw gemeente afspraken met een grondeigenaar 
over de fasering, eisen en regels die worden gesteld aan de 
ontwikkeling van grond?

 B Hoe kan uw gemeente de kosten van de planontwikkeling 
verhalen op de grondeigenaar?

Ruud Broekman, adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling bij 
Plan & Project, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, 
projectontwikkelaars en bedrijfsleven bij planontwikkeling

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 B Wat schrijft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor 

over de vergunning van bouwen, ruimte, natuur en milieu?
 B Op welke manier leidt de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht tot betere dienstverlening aan en minder 
administratieve lasten voor bedrijven?

Omgevingswet
 B Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor u en uw 

gemeente?
 B Welke veranderingen doen zich voor die betrekking hebben op 

activiteiten van bedrijven?
 B Hoe kunt u anticiperen op de komst van de Omgevingswet?

Crisis- en herstelwet
 B Hoe kan met de Crisis- en herstelwet de besluitvorming rond 

infrastructurele projecten op het gebied van duurzaamheid, 
energie en innovatie worden versneld om de economie een 
impuls te geven?

 B Op welke manier kan een juiste balans worden gevonden 
tussen het versnellen van procedures enerzijds en het 
waarborgen van zorgvuldige besluitvorming anderzijds?

Barry Meruma, advocaat bij Habitat advocaten en juristen, 
gespecialiseerd in omgevingsrecht

MODULE 2
24 januari 2017

Wet- en regelgeving arbeidsmarkt, 
sociale zekerheid en onderwijs 

Wet Werk en Zekerheid
 B Wat betekent de inwerkingtreding van de Wet Werk en 

Zekerheid voor bedrijven?
 B Wat zijn de consequenties van de Wet Werk en Zekerheid op 

het terrein van het flexrecht en het ontslagrecht?
 B Op welke manier draagt de hervorming van de arbeidsmarkt en 

sociale zekerheid bij aan economische groei?

Participatiewet
 B Wat schrijft de Participatiewet voor over het verzorgen van een 

arbeidsplek voor arbeidsgehandicapten met een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beperking?

 B Hoe kan de arbeidsbekwaamheid van arbeidsgehandicapten 
worden behouden dan wel bevorderd?

 B Op welke manier kan een uitstroom van arbeidsgehandicapten 
uit de sociale werkvoorziening naar een reguliere baan worden 
gestimuleerd?

Wet Educatie en beroepsonderwijs
 B Wat schrijft de Wet Educatie en beroepsonderwijs voor over de 

organisatie van beroepsonderwijs en volwasseneducatie?
 B Hoe kan onderwijs bijdragen aan een goed functionerende 

lokale arbeidsmarkt?

MODULE 3
31 januari 2017
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Wet- en regelgeving 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen

Warenwet
 B Wat schrijft de Warenwet voor aan bedrijven over productie, 

bereiding en verkoop van consumentenproducten?
 B Hoe houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

toezicht op bedrijven die consumentenproducten produceren, 
bereiden en verkopen? En wanneer kan de NVWA een 
waarschuwing geven of een boete opleggen?

Drank- en Horecawet
 B Wat is het doel van de Drank en Horecawet?
 B Welke (nieuwe) bevoegdheden heeft uw gemeente op het 

gebied van regelgeving en handhaving?
 B Hoe houdt uw gemeente toezicht op horecagelegenheden, 

supermarkten en slijterijen die drank verkopen?
Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere 
Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, 
vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wet Bibob
 B Wat schrijft de wet Bibob voor op het terrein van 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur?
 B Hoe kunt u met de wet Bibob bonafide bedrijven uit uw 

gemeente weren en bedrijven met een eerlijke bedrijfsvoering 
beschermen tegen oneerlijke concurrentie?

 B Op welke wijze houdt u bij de beoordeling van het aanvragen 
van vergunningen rekening met specifieke belangen (zoals 
schadeaansprakelijkheid, economische belangen of de 
persoon van de aanvrager)?

 B Hoe kan een aanvrager van een subsidie of vergunning 
bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing 
gebaseerd op een bibob advies?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & 
Notarissen, gespecialiseerd in de wet Bibob

MODULE 4
7 februari 2017

Wet- en regelgeving innovatie en 
internationaal ondernemen 

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
 B Hoe kunnen innovatieve bedrijven, die zorgen voor 

economische groei, een betere concurrentiepositie en meer 
werkgelegenheid, de financiële lasten van research en 
development verlagen door middel van de Wet Bevordering  
Speur- en Ontwikkelingswerk?

 B Voor welke bedrijven (starters, kleine zelfstandigen, MKB 
bedrijven en multinationals) is de WBSO bedoeld?

 B Welke projecten, werkzaamheden, kosten en uitgaven 
komen in aanmerking voor de WBSO?

Jos van den Broek, adviseur bij European and Regional 
Affairs Consultants, ondersteunt en adviseert gemeenten 
en regio's bij de realisatie van hun economische en 
maatschappelijke ambities met behulp van (revolverende) 
fonsen en subsidies

Dienstenwet
 B Wat betekent de Dienstenwet voor bedrijven die zich in een 

andere lidstaat van de Europese Unie willen vestigen of 
diensten willen verrichten?

 B Welke bedrijven en diensten vallen wel/niet onder de 
Dienstenwet?

Wet Arbeid vreemdelingen
 B Wat schrijft de Wet Arbeid vreemdelingen voor over 

de voorwaarden waaronder een bedrijf buitenlandse 
werknemers van buiten de Europese Unie kan inzetten?

 B Hoe verkrijgt een bedrijf een tewerkstelling voor 
buitenlandse werknemers van buiten de Europese Unie?

MODULE 5
14 februari 2017
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Ook interessant voor u
 Opleiding beleidsadviseur 
Economische Zaken 
 Het vestigingsklimaat bepaalt hoe aantrekkelijk uw gemeente 
voor bedrijven is om een vestiging te openen. 
De infrastructuur, het opleidingsniveau, de aanwezigheid 
van andere bedrijven en de vestigingsmogelijkheden zijn van 
groot belang of een bedrijf zich wel of niet wil vestigen in uw 
gemeente. Op de opleiding beleidsadviseur Economische 
Zaken leert u hoe u samen met bedrijven komt tot een 
lokaal economisch beleidsplan dat leidt tot een gunstig 
ondernemingsklimaat in uw gemeente. Meer informatie over 
het programma en de docenten van deze opleiding vindt u 
op de website  www.sbo.nl/beleideconomischezaken  

 Voor wie bestemd? 
 Beleidsmedewerkers, accountmanagers, bedrijfscontact-
functionarissen, coördinatoren, adviseurs, teamleiders, 
(programma)managers en juristen Economische Zaken bij: 

 B  Gemeenten 
 B  Provincies 
 B  Rijksoverheid 
 B  Lokale/regionale samenwerkingsverbanden 
 B  Adviesbureaus 
 B  Kennisorganisaties 
 B  Opleidingsinstituten 
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Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig.
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Ondersteund door online leeromgeving
Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, 
gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) 
leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, 
zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen 
naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als 
netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en 
docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor 
aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de 
online leeromgeving en een uitnodiging om uw profi el aan 
te maken.

Incompany mogelijkheden
Wilt u deze cursus afgestemd op de eigen situatie volgen?
Al onze cursussen bieden de mogelijkheid tot maatwerk.
De Incompany manager maakt samen met de docenten en 
met u een uniek programma, afgestemd op uw situatie en 
wensen. In overleg met u bepalen we datum, locatie, tijdstip,
lengte en inhoud van de cursus.
Neem voor meer informatie contact op met:

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe 
opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw 
gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens 
niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via 
www.sbo.nl

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert onder de vlag van Euroforum, al ruim 
40 jaar events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers 
en docenten zijn we leading in het spotten van nieuwe trends, die we vertalen naar inhoudelijke 
opleidingen en innovatieve events. Naast topbestuurders staan game changers op het podium, 
leading topics en disruptieve markten worden besproken en communities worden gevormd. 
Zo maken we vooroplopen in uw vakgebied gemakkelijk. Kijk voor ons portfolio op www.sbo.nl

Eenvoudig aanmelden via internet:

U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.
Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.
Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040–2 972 770
of stuur een email naar s.donkers@sbo.nl.

Klantenservice: 040–2 974 888

Data en locatie
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Vergroot de economische groei in uw gemeente met (nieuwe) wet- en regelgeving
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Uw investering 
De kosten van deze cursus bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffi e, 
thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

www.sbo.nl/economischezaken
Voor routebeschrijving zie: 

040 - 2 972 770
s.donkers@sbo.nl

Sandra Donkers-Habraken

Persoonlijk opleidingsadvies
Voor inhoudelijke vragen belt u met:

Eenvoudig online 
inschrijven!

EenvoudigEenvoudigEenvoudigEenvoudig

www.sbo.nl/economischezaken

Guusje Verhoeven
040 - 2 972 729
g.verhoeven@sbo.nl

Vergroot de economische groei in uw gemeente 
met (nieuwe) wet- en regelgeving


