
Uitgave van Detailhandel Nederland

Nr. 55 / maart /1

maart 2014 / 6e jaargang / Nr. 55

De Detaillist
Raad Onroerende Zaken komt winkeliers 
inzake Koopzondagen tegemoet

6 mrt.  VGT Bestuursvergadering
6 mrt.  VGT ALV  (besloten)
13 mrt.  FAD Bestuursvergadering
13 mrt.  RND Algemeen Bestuur
13 mrt. Bestuursvergadering
19 mrt.  NWR vergadering
20 mrt.  VGS Bestuurs- en ledenverga- 
 dering
20 mrt.  VGS MVO bijeenkomst 
27 mrt. stuurgroep Betalingsverkeer
28 mrt.  stuurgroep Sociale Zaken
3 april  RND Milieucommissie
9 – 11 april Week van de Ondernemer 
10 april KC Handel Bestuursvergadering
10 april  SRD Bestuursvergadering
10 april  VWDHZ Ledenvergadering
15 april  VGT werkoverleg MVO
23 april  RND Deskundigenoverleg 
  Vestigingszaken
23 april  stuurgroep Vestigingszaken
24 april  stuurgroep Europa

Agenda
maart/april 2014

26 feb. Coalitieteksten geformuleerd  
 tijdens Winkelgebied van de 
 Toekomst
24 feb. Creditcardgigant MasterCard 
 verlaagt tarieven na onderzoek  
 ACM  
 12 feb. Masterplan winkelleegstand  
 gereed

In het nieuws

Volg ons op twitter  

In de zomer van 2013 heeft de Eerste Kamer de wijziging van de Winkeltijdenwet aan-
genomen overeenkomstig het standpunt van Detailhandel Nederland (DN): door deze 
wijziging bepalen gemeenten zelf hoeveel Koopzondagen er zijn. Niettemin stellen 
SGP en SP geregeld vragen aan de verantwoordelijke minister van Economische Zaken 
(EZ) hierover. Onder meer via een aangenomen motie, tijdens debatten en middels 
schriftelijke vragen.
 
Met name de contractuele vrijheid van winkeliers om niet open te gaan op zondag 
krijgt de aandacht. Er zijn contracten met een boetebeding, wanneer de winkelier niet 
opent op zondagen. Naar aanleiding van dit punt heeft DN samen met andere belang-
hebbenden, zoals verhuurders, overleg gevoerd met EZ. Aangegeven is dat de huidige 
Winkeltijdenwet voldoet. De gemeente beslist over de Koopzondagen op basis van 
overleg met de winkeliers en consumenten.
 
Om tegemoet te komen aan specifieke, individuele gevallen, denk aan gewetensbe-
zwaarden, is de Raad Onroerende Zaken (ROZ) voornemens een clausule in haar model-
contract op te nemen. Het model is niet verplicht, maar wel vaak maatgevend voor op 
te stellen contracten. Genoemde, toe te voegen clausule roept in feite op om flexibel 
om te gaan met redelijke verzoeken van winkeliers om gesloten te mogen blijven op 
zondag. Denk aan ondernemers die vanwege hun geloofsovertuiging de zondagsrust 
willen respecteren. Ook roept de ROZ verhuurders op om geen boete op te leggen aan 
de hurende winkeliers die sinds de wetswijziging het aantal Koopzondagen hebben 
zien toenemen.
 
Minister Kamp zal vorenstaande communiceren aan het parlement. Detailhandel 
Nederland en de ROZ zullen dit doen richting de achterban.

Sander van Golberdinge
Directeur
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Betalingsverkeer

Creditcardgigant MasterCard verlaagt tarieven na onderzoek 
ACM  
Na tussenkomst van toezichthouder ACM heeft creditcardmaatschap-
pij MasterCard aangekondigd de tarieven voor winkeliers stapsgewijs 
te verlagen. Detailhandel Nederland pleit al jaren voor verlaging van 
de tarieven en ziet de uitspraak als een morele overwinning. Dit is een 
belangrijke stap richting een eerlijker betalingsverkeer. 

De torenhoge tarieven die banken vragen voor creditcardbetalingen 
zijn winkeliers al jaren een doorn in het oog. Deze liggen soms wel 
veertig keer hoger dan de kosten voor pinbetalingen. MasterCard 
halveert nu na aandringen van de ACM in de komende twee jaar de 
tarieven die banken elkaar onderling berekenen voor het verwerken 
van binnenlandse creditcardbetalingen. Hiermee vallen de kosten voor 

winkeliers en consumenten een stuk lager uit. 

Detailhandel Nederland tekende enkele jaren geleden al protest 
aan tegen de torenhoge tarieven van creditcardmaatschappijen als 
MasterCard. Wij juichen deze interventie van de toezichthouder dan 
ook toe. De afgedwongen tariefsverlaging is nog maar een eerste stap. 
Het gebruik van de creditcard is na de tariefsverlaging nog steeds veel 
duurder dan pin. Bovendien bewijst dit ook dat winkeliers en consu-
menten de afgelopen jaren veel te hoge kosten hebben gemaakt. Het 
zou MasterCard sieren als ze deze terugbetaalt./

Europees Parlement wil kaart-
betalingen aan banden leggen

Leidse proef met contactloos 
betalen afgerond

Het Europees Parlement vergaderde in februari over een voorstel van 
de Europese Commissie om kaartbetalingen aan banden te leggen. 
Tijdens dit debat, dat in april wordt vervolgd, liet een meerderheid van 
de parlementsleden weten het voorstel van de Europese Commissie 
te steunen. 

Zoals het er nu naar uitziet worden de interbancaire vergoedingen 
(MIF’s) gemaximeerd op 0,2 procent voor debet (of 7 eurocent) en 
0,3 procent voor credit. Dit levert een forse kostenbesparing op voor 
de winkelier en consument. In Nederland profiteert de winkelier en 
consument vooral door het voorstel rondom creditcardbetalingen. Dit 
levert een jaarlijks voordeel op van 54 miljoen euro.

De pintarieven liggen in Nederland echter onder het Europese 
niveau. Detailhandel Nederland wil er dan ook voor zorgen dat ons 
Nederlandse pinsysteem gehandhaafd blijft. De kap zou gelden voor 
zowel grensoverschrijdende als binnenlandse betalingen. Ook willen 
de parlementsleden enkele belangrijke spelregels rondom credit-
cardbetalingen aanpassen. Zo moeten winkeliers vrij zijn om zelf te 
bepalen welke kaart zij wel of niet accepteren. De zogenaamde ‘honor 
all cards rule’ moet hiervoor worden geschrapt.

Het Europese voorstel is nog niet definitief. In de zomer wordt hier 
door de parlementsleden over gestemd. Detailhandel Nederland ver-
dedigt de belangen van de Nederlandse winkeliers en klanten en pleit 
voor nog lagere tarieven./

ABN AMRO, ING en Rabobank hebben de afgelopen maanden een 
proef gehouden met mobiel en contactloos betalen in Leiden. 
Ongeveer 1000 consumenten en 180 ondernemers hebben aan de 
introductie in Leiden deelgenomen. In drie maanden tijd zijn gemid-
deld 2000 betalingen per week verricht. Consumenten betalen vooral 
lage bedragen (tot 25 euro) met hun mobiel en doen dat bij voorkeur 
bij grote supermarkten, warenhuizen en bij winkels op het station.

Snelheid is het belangrijkste pluspunt volgens de deelnemende win-
keliers. Onderzoek naar de transactiesnelheid wijst uit dat een mobiele 
betaling gemiddeld ongeveer zeven seconden sneller is dan een beta-
ling met contant geld of de traditionele betaalpas. 

Nu de gezamenlijk introductieperiode in Leiden is afgerond, is het aan 
de afzonderlijke banken in Nederland of en hoe zij mobiel betalen 
aan hun klanten gaan aanbieden. Detailhandel Nederland gaat met 
deze banken gesprekken aan om de resultaten van de proef in Leiden 
te analyseren. Ook zorgen wij er bij de eventuele implementatie van 
contactloos en mobiel betalen voor dat de winkeliersbelangen wor-
den behartigd./
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Europa

Milieucommissie stemt voor effectievere voedselcontroles 

Realistisch Europees akkoord voor uitfasering f-gassen

Gevallen van fraude met voedsel tonen aan 
dat de Europese Unie het functioneren van 
de voedselketen moet herzien, beter moet 
controleren en de regels voor etikettering 
moet aanscherpen, zo stelde het Europees 
Parlement in een eigen initiatiefrapport inza-
ke voedselfraude van Europarlementariër 
Esther de Lange (CDA) op 14 januari. Het 
rapport onderstreept de noodzaak tot stren-
gere straffen voor voedselfraudeurs en voor 
grensoverschrijdende voedselcontroles. De 
discussie over grensoverschrijdende voed-
selcontroles  gaat voort bij de herziening van 
de Verordening betreffende officiële contro-
les en andere officiële activiteiten. Het voor-
stel voor officiële controles is bedoeld om 

een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van mensen, dieren en planten 
te waarborgen. 

De milieucommissie van het Europees 
Parlement heeft op 20 februari het rapport 
van Pirillo (Italie, S&D) aangenomen en pleit 
voor meer samenwerking met belangheb-
benden in de voedselketen en om bestaande 
kwaliteitsborgingssystemen van bedrijven te 
erkennen. Zo wordt een bedrijf niet onder-
worpen aan dubbele controles. De detailhan-
del pleitte voor de erkenning van inspannin-
gen die reeds zijn gedaan door de sector om 
veilig voedsel te verkopen. 

Verder onderstreept het rapport het grote 
openbare belang van officiele controles. De 
detailhandel is voorstander van openheid en 
transparantie maar vindt dat informatie alleen 
mag worden gepubliceerd als er een risico 
voor de volksgezondheid bestaat. De detail-
handel is daarom tevreden met het compro-
mis amendement dat minder mogelijkheden 
aan de lidstaten geeft om resultaten van 
individuele bedrijven te publiceren. 

Het voltallige Europees parlement stemt op 
13 april over het rapport./

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft zich op 30 
januari uitgesproken over het uitfaseren van gefluoreerde broeikasgas-
sen (f-gassen) in huiselijke, supermarkt en industriële koelinstallaties 
met 79% in 2030.  Het akkoord, dat eind december in de Europese 
raad werd overeengekomen, heeft tot opluchting van Detailhandel 
Nederland niet de overambitieuze deadlines voor uitfasering en de 
toewijzingsvergoeding op het gebruik van f-gassen overgenomen, 
zoals eerder werd voorgesteld door het Europees Parlement.

De deadlines in het akkoord zijn een verbetering ten opzichte van 
het door het Europees Parlement gedane voorstel van 2013 dat een 
onderhoudsverbod al vanaf 2017 wilde instellen. De detailhandel 
heeft zich hier fel tegen verzet, want dit zou betekenen dat als een 
winkelier in 2013 voor 40.000 euro een nieuwe koelinstallatie heeft 
aangeschaft, deze vanaf 2017 niet meer mag worden onderhouden 
en dus bij een defect volledig zou moeten vervangen, wat leidt tot 

grote onvoorziene investeringen voor een winkelier. Daarom pleitte 
Detailhandel Nederland voor een praktische haalbare en economische 
reële uitfaseringsperiode. 

Het slechtste scenario wordt met het huidige voorstel vermeden, er 
heerst echter nog wel bezorgdheid in de sector over de garantie en 
beschikbaarheid van voldoende geschikte alternatieve koelmiddelen 
om aan de groeiende vraag naar natuurlijke gassen te voldoen. Het 
voorlopige akkoord moet nog bekrachtigd worden door het voltal-
lige Europees Parlement in maart en vervolgens door de Europese 
Ministers voordat de regels vanaf 1 januari 2015 in werking treden./

Betaalbare pakketbezorging essentieel voor groei  
e-commerce

Het Europees Parlement heeft begin februari een rapport aangenomen dat de noodzaak onderstreept van het ontwikkelen van een geïnte-
greerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel in de EU. Door 57% van de webwinkels worden 
grensoverschrijdende leveringen gezien als een obstakel, terwijl de helft van de consumenten zich zorgen maakt over de levering bij grens-
overschrijdende aankopen. Een efficiënt en betaalbaar pakketbezorgingssysteem speelt een grote rol in het opbouwen van vertrouwen tussen 
consumenten en winkeliers.  

Het Europeees Parlement stelt dat betere informatie over leveringsmogelijkheden, prijzen en voorwaarden van essentieel belang is voor de 
consument. Het roept daarom de Europese Commisie op om maatregelen te nemen ter verbetering van grensoverschrijdende track-and-trace 
systemen, vereenvoudigde procedures voor ophaling en terugzending en het instellen van een informatieplatform over beschikbare besteldien-
sten om de transparantie in tarieven en voorwaarden voor bedrijven en consumenten te vergroten.  

De Europese Commissie heeft eind december een eigen stappenplan gepubliceerd voor het versterken van de interne markt op het gebied 
van pakketbezorging. Het roept hierin de bezorgdiensten op binnen 18 maanden zelf met voorstellen te komen. Midden 2015 zal de Europese 
Commissie opnieuw bekijken of er verbeteringen in de markt voor pakketbezorging zijn opgetreden en waar nodig, aanvullende maatregelen 
voorstellen./
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Sociale Zaken

Premiekorting voor aannemen jonge werknemer

Rapport arbeidsdeskundige naar werkgever bij beslissing WIA 

UWV stuurt brief over Ziektewet-flex-uitkeringen

Werkgevers kunnen premiekorting krijgen voor werknemersverze-
keringen als zij een jongere werknemer met een uitkering in dienst 
nemen. Het kabinet wil hiermee de werkgelegenheid voor jongeren 
stimuleren.

De premiekorting geldt voor het aannemen van werknemers van 18 
tot 27 jaar oud met een werkloosheidsuitkering of bijstandsuitkering. 
De hoogte van de premiekorting is €3.500,- per jaar. Voor de periode 
van 1 juli tot 1 januari 2015 is de premiekorting €1.750,-. De regeling is 
geldig zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar met 
een maximum van twee jaar. Verder moet de werknemer voor mini-
maal 32 uur per week in dienst komen en moet hij een arbeidscontract 
voor minimaal zes maanden krijgen.

De regeling is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2016. Wie vanaf 1 januari 
dit jaar een jongere werknemer aangenomen heeft ontvangt de pre-
miekorting vanaf 1 juli 2014. Meer informatie over de premiekorting 
staat op www.antwoordvoorbedrijven.nl. 

Detailhandel Nederland heeft via de Stichting Opleidingsfonds 
Detailhandel een sectorplan voor de detailhandel opgesteld. Hierin 
is een groot aantal deelplannen vanuit verschillende brancheorgani-
saties verwerkt, waaronder supermarkten, drogisterijen, AGV en de 
mode- en sport detailhandel. In totaal is er voor 20 miljoen euro aan 
plannen ingediend en rekenen we op medewerking van de vakbonden 
om de plannen te kunnen realiseren. De detailhandel is bij uitstek een 
branche waar inzet van jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt 
mogelijk is./

Werkgevers ontvangen voortaan het rapport 
van de arbeidsdeskundige bij de beslissing 
of een zieke werknemer in aanmerking komt 
voor een uitkering uit de Wet werk en inko-
men naar arbeidsvermogen of de Ziektewet. 
In dat rapport licht de arbeidsdeskundige de 
beslissing over de uitkering toe.

Er staat geen medische informatie in het rap-
port; alleen wat voor werk de werknemer wel 
en niet kan doen met zijn arbeidsbeperkingen. 
Werkgevers ontvangen dit rapport omdat zij 
willen weten op welke informatie een beslis-

sing is gebaseerd. Zo biedt het rapport voor 
werkgevers die eigenrisicodrager zijn ook een 
handvat om de re-integratie verder vorm te 
geven. Meer informatie over de re-integratie 
van een zieke werknemer vindt u hier. 

Detailhandel Nederland dringt al langer aan 
op inzage voor de werkgever in de mogelijk-
heden om het werk te hervatten. Dat is nodig 
voor een goede beoordeling van de moge-
lijkheden. Bij een paar aangesloten bran-
cheorganisaties lopen processen tegen het 
UWV om meer inzage te krijgen. Detailhandel 

Nederland volgt de ontwikkelingen op de 
voet. Daarnaast moeten in de meeste cao’s in 
de detailhandel de artikelen rond aanvulling 
bij arbeidsongeschiktheid aangepast worden 
omdat effecten van de nieuwe wetgeving 
vertaald moeten worden naar de cao. Hiertoe 
onderneemt de stuurgroep Sociale Zaken van 
Detailhandel Nederland initiatief om voor één 
model-artikel in de cao zorg te dragen zodat 
cao-partijen van dit voorstel gebruik kun-
nen maken bij hun onderhandelingen met de 
vakbonden./

Het UWV stuurt werkgevers een brief over de Ziektewet-flex-uitkeringen 
die het van januari tot en met juni vorig jaar heeft toegekend aan (ex)
werknemers. In de brief staat een overzicht van deze uitkeringen. Deze 
uitkeringen tellen mee in de berekening van de premie Ziektewet-flex 
(ZW-flex) voor 2015. Met dit overzicht kunnen zij kopieën opvragen 
van de beslissingen die het UWV aan de (ex)werknemer heeft gestuurd.

Op 1 januari vorig jaar is de Wet beperking 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
vangnetters ingevoerd. De wet heeft tot 
doel om de instroom van vangnetters 
te beperken. Werkgevers worden gesti-
muleerd om hieraan mee te werken. De 
manier waarop de gedifferentieerde pre-
mie Werkhervattingskas wordt vastge-
steld, wordt daarom aangepast.

Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedif-
ferentieerde premie Werkhervattingskas 
uit drie onderdelen: de gedifferentieer-
de premie Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten WGA-vast, 
WGA-flex en ZW-flex. De premie ZW-flex voor 2015 wordt berekend 
op basis van de Ziektewetuitkeringen die het UWV vorig jaar heeft 
toegekend aan flexwerkers. Werknemers zonder zulke (ex)werknemers 

betalen alleen de minimumpremie. Dit jaar is deze premie voor grote 
werkgevers 0,14 procent. Kleine werkgevers betalen een premie op 
sectorniveau. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemid-
delde van de sectorpremie en hun individuele premie. In het najaar 
informeert de Belastingdienst hen over de hoogte van de gedif-
ferentieerde premie Werkhervattingskas voor het premiejaar 2015. 

Meer informatie over de berekening van de 
gedifferentieerde premies vindt u hier en in 
de nota Gedifferentieerde premies WGA en 
ZW 2014.

Detailhandel Nederland adviseert alle 
ondernemingen om de brief goed te contro-
leren. Als er op de brief namen voorkomen 
van medewerkers die niet ziek zijn of niet 
in dienst zijn geweest bij de onderneming 
moet u direct aan de bel trekken. Later kan 
het niet indienen van bezwaar tegen fouten 
in de beschikking van het UWV veel kosten 
met zich meebrengen en is de mogelijkheid 

om later alsnog bezwaar aan te tekenen vervallen. Mocht u twijfelen 
neem dan contact op met uw brancheorganisatie om te overleggen 
hoe u moet handelen./

http://www.uwv.nl/Werkgevers/medewerker_is_ziek/index.aspx
uwv.nl/premie2014]
http://www.uwv.nl/OverUWV/publicaties/Kennis_onderzoeken/Premieadviezen_en_sociale_fondsen/Gedifferentieerde_Premies_WGA_en_ZW_2014.aspx
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Vestigingszaken

Deelnemers congres Winkelgebied van de Toekomst formu-
leren gezamenlijk coalitieteksten

Bestaan er straks nog branches in de detailhandel? Of kopen we 
‘schoenen & 3 bier’? Hoe kunnen winkelgebieden continu vernieuwd 
worden zodat ze aantrekkelijk blijven voor de consument? Welke 
innovatieve elementen zijn generiek toepasbaar? Maar vooral: hoe 
komen we tot een gezamenlijke visie op de toekomst van winkelge-
bieden en geven we op basis hiervan publiek-private samenwerking 
vorm? Deze oproep staat centraal in de publicatie ‘Winkelgebied van 
de Toekomst. Bouwstenen voor publiek-private samenwerking’. Ook 
liep deze oproep als rode draad door het gelijknamige congres, waar 
vastgoedeigenaren, winkeliers, raadsleden, bestuurders, ambtenaren, 
projectontwikkelaars en andere betrokkenen vooruitblikten op de 

toekomst van winkelgebieden en de komende gemeentelijke col-
legeperiode.

Wake-up call: het is tijd voor actie
Diverse sprekers luidden de noodklok over de toenemende leegstand 
van winkels en het ontbreken van regie op winkelgebieden. Daarbij is 
geen enkele partij vrij van actie. Een aantal zaken waarop verschillende 
belanghebbenden kunnen inzetten: doorwrochte centrumvisies van 
gemeenten (keuzes), provinciale en regionale kaders (en afspraken 
hierover), innovatie onder winkeliers (de consument verandert) en 
medewerking vastgoedeigenaren (sloop/transformatie).
De oproep was helder: het is tijd voor actie. Die actie is moge-
lijk op basis van opgedane kennis en ontstane voedingsbodem 

om publiek-private samenwerking (meer dan voorheen) invulling te 
geven. Illustratief hiervoor is de samenwerking in de Winkeltop, een 
publiek-privaat initiatief dat zich gezamenlijk buigt over de opgaven 
en benodigde acties in en rondom winkelgebieden. De partijen uit de 
Winkeltop waren allen vertegenwoordigd op het congres.

Gezamenlijk belang bij goed functionerende winkelgebieden
Duidelijk is: winkelen vervult, samen met wonen en werken, een heel 
belangrijke functie in (binnen)steden en voor gemeenschappen. Hier 

tekent het gezamenlijke en brede belang bij goed functionerende win-
kelgebieden zich uit. Winkels blijven attractief, maar ontwikkelingen 
zoals online aankopen, demografische transities en branchevervaging 
beïnvloeden de detailhandelssector uiteraard wel. Harry Bijl (InRetail) 
verwoordt een deel van de moderne consumentenwens als volgt: 
“Ik wil schoenen en drie bier”. Anticiperen hierop heeft nogal wat 
consequenties voor alle partijen. Denk aan veranderingen in wet- en 
regelgeving, het maken van impopulaire keuzes, het durven loslaten 
van oude principes en soms ook verdienmodellen. “De instrumenten 
zijn er wel, nu de toepassing nog”, aldus Sylvio Ekkel. Volgens Pieter 
Affourtit is er behalve een detailhandelsvisie ook een brede visie op 
transitie nodig. Yvonne van Mierlo geeft aan dat gemeenten middenin 
dit proces zitten.

Resultaten deelsessies in de vorm van paragrafen coalitieakkoorden
De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 staan voor de deur. Een 
deel van de aanwezigen zal invloed hebben op de inhoud van de 
coalitieakkoorden. Alle aanwezigen hebben belang bij agendering 
van toekomstgericht beleid voor winkelgebieden in de nieuwe col-
legeperiode. Tijdens de deelsessies formuleren de deelnemers en 
gespreksleiders suggesties voor alinea’s zoals die gewenst zouden zijn 
in de nieuwe coalitieakkoorden. Bekijk de resultaten hier.

Publicatie ‘Winkelgebied van de Toekomst. Bouwstenen voor publiek-
private samenwerking’
De publicatie biedt bouwstenen voor iedereen die de opgaven in 
winkelgebieden wil aangaan. De focus ligt op het lokale en regionale/
provinciale niveau. De publicatie beschrijft de relevante trends die op 
winkelgebieden inwerken en schetst hun verwachte impact. Daarnaast 
biedt de publicatie een analyse van partijen die werken in winkelgebie-
den en hun rollen en belangen. Ook bevat de publicatie een overzicht 
van de vele concrete instrumenten die deze partijen kunnen inzetten 
om de toekomst van winkelgebieden te beïnvloeden. De publicatie is 
niet bedoeld om van kaft tot kaft te lezen, maar om er per hoofdstuk 
uit te halen wat u, in uw specifieke situatie, nodig heeft om vooruit te 
kunnen./

Links
• Benieuwd wat er is getwitterd over #winkeltoekomst? Bekijk de 

storify
• Bekijk hier alle foto’s
• Video-impressie van het congres

http://www.winkelgebiedvandetoekomst.nl/wp-content/uploads/2014/02/Paragrafen-coalitieakkoorden-winkelgebieden_1.pdf
http://storify.com/Platform31/congres-winkelgebied-van-de-toekomst-12-februari-2
http://www.winkelgebiedvandetoekomst.nl/gallery/
http://www.detailhandel.nl/nieuws/2014/410/Terugblik%20op%20succesvol%20congres%20Winkelgebied%20van%20de%20Toekomst!%20.html
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Winkelcriminaliteit

Strijd tegen  
mobiele bendes 

Bedelverbod in de gemeente Hilversum

Veiligheid tijdens de Nuclear Security 
Summit

Op 24 en 25 maart vindt de Nuclear Security 
Summit 2014 (NSS 2014) plaats in Den Haag. 
Dit is veel in het nieuws geweest: wegen 
worden afgezet en er worden per dag 13.000 
agenten ingezet. Dat is vier keer zo veel als bij 
de troonswisseling vorig jaar in Amsterdam. 

Tijdens de NSS ontvangt het Haagse World 
Forum Centre 58 wereldleiders, 5000 delega-
tieleden en 3000 journalisten. Het is de groot-
ste top die in Nederland ooit is georganiseerd. 
Voor een goed verloop worden veiligheids- 
en verkeersmaatregelen getroffen.
 
Detailhandel Nederland heeft bij politie nage-
vraagd wat de gevolgen van NSS 2014 zijn 
voor de beschikbaarheid van politieagenten 
voor winkeliers in Nederland. Alle verloven 
van de politieagenten zijn voor deze dagen 
ingetrokken. Particuliere beveiligers worden 
door politie ook volop ingezet tijdens de 

nucleaire top. Details worden niet bekend 
gemaakt, het is niet duidelijk hoeveel en voor 
welke werkzaamheden de beveiligers wor-
den ingezet. Het is volgens de Nederlandse 
Veiligheidsbranche niet uitgesloten dat de 
beveiligers politietaken uitvoeren in dorpen 
en steden, omdat politie bij de top zou zijn.
 
De basispolitiezorg zou op hetzelfde niveau 
blijven als normaal. Dat geldt sowieso voor 
noodhulp, zoals overvallen of geweldsmis-
drijven. Politie heeft daarbij aangegeven 
dat politieagenten in heel Nederland ook 
gewoon beschikbaar zijn voor wanneer bij-
voorbeeld een winkeldief op heterdaad is 
betrapt. Incidentele gevallen daargelaten, 
zouden winkeliers volgens politie weinig 
moeten merken van het feit dat NSS 2014 in 
Nederland plaatsvindt. In geval van nood belt 
u, zoals altijd, 112./

Duitse en Nederlandse politieagenten heb-
ben tijdens een grootscheepse grenscontrole 
42 mensen aangehouden. Het was een geza-
menlijke actie gericht tegen mobiel bandi-
tisme.

Politie noemt de internationale samen-
werking op gebied van verkeerscontroles 
een volgende bouwsteen in de strijd tegen 
mobiele inbrekersbendes en dievengildes. 
De mobiele daders zijn in bendevorm geor-
ganiseerd en plegen veel inbraken of diefstal-
len in korte tijd, waarna ze weer verdwijnen 
over de landsgrens naar het buitenland. Juist 
door intensieve samenwerking en het delen 
van informatie hoopt de politie deze bendes 
een halt toe te kunnen roepen.

Frans Heeres, landelijk portefeuillehouder 
High Impact Crime bij de Nationale Politie: 
“De verkeerscontroles passen perfect in het 
Integraal Actieplan tegen mobiel bandi-
tisme van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. In Nederland zien we een toename 
van mobiel banditisme, gepleegd door met 
name verdachten uit Oost-Europa. Als politie 
willen wij dit een halt toeroepen en laten zien 
dat dit in Nederland niet zomaar gaat.”
 
Detailhandel Nederland juicht deze acties 
toe. Verdachte auto's worden aan de grenzen 
gecontroleerd. Detailhandel Nederland pleit 
er ook voor dat de acties die worden gehou-
den op campings en bungalows zich ook 
richten op gestolen goederen en leden van 
mobiele bendes. 

De winkeliers pleiten er verder voor dat er 
vaart wordt gemaakt met het opzetten van 
de Nationale Politie en het delen van infor-
matie tussen politieregio’s. Politie moet ook 
actief gebruik maken van de informatie van 
andere politieregio’s wanneer een winkeldief 
is opgepakt, zodat daadwerkelijk onderzocht 
wordt of de betreffende winkeldief al vaker 
is opgepakt. Deze georganiseerde professio-
nele winkeldieven moeten vervolgens langer 
worden vastgehouden om verder onderzoek 
te kunnen doen. De recente oprichting van de 
Gemeenschappelijke Informatie Organisatie 
(GIO) is daarbij een goede, nuttige stap, maar 
op zichzelf onvoldoende./

De gemeente Hilversum stelt een bedelver-
bod in voor de hele stad. In de stad zijn onder 
andere opdringerige junks die bedelen voor 
geld. Mensen in de stad hebben daar last van. 

Een verbod op bedelarij kan helpen om bij-
voorbeeld zakkenrollers of handlangers 
van bendes aan te pakken. Ook is de laatste 
jaren het aantal bedelaars sterk in opmars. 
Bedelaars veroorzaken niet altijd direct over-
last voor de winkel zelf, maar bijvoorbeeld wel 
wanneer zij bezoekers van het winkelcentrum 
aanklampen. Sommige bedelaars en straat-

muzikanten blijken tot een groep zakkenrol-
lers te behoren.

Detailhandel Nederland heeft het opnemen 
van een bedelverbod in de APV's expliciet 
benoemd in de gemeentelijke campagne. 
In deze campagne vestigen winkeliers de 
aandacht op kwesties die voor gemeenten 
belangrijk zijn, zodat de lokale politieke par-
tijen deze ideeën mee kunnen nemen voor 
de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen./ 
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