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De Detaillist
Een stem in het kapittel

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
25 april  VDN Bestuursvergadering
26 april  Koningsdag
14 mei  DB HBD
15 mei  AB RND
15 mei  FAD Bestuursvergadering
15 mei  Bestuursvergadering
22 mei  VGS bestuur- en ledenvergade- 
 ring
23 mei  stuurgroep Sociale Zaken
29 mei  Hemelvaart

Agenda
april/mei 2014

6 mrt. Winkelverbod
10 mrt. Winkeliers presenteren  
 stemmonitor OZB
12 mrt. Aangifte politie zinloos
12 mrt. Parkeertarieven blijven stijgen
26 mrt. Compensatie storing België
28 mrt. Campagne Europese  
 Verkiezingen van start
31 mrt. Overval juwelier Deurne
1 april   Afrekenen met Winkeldieven
3 april   Europa voor goedkoper  
 betalingsverkeer
9 april Retourpinnen

In het nieuws

Volg ons op twitter  

De kiezer heeft gesproken en conclusies worden getrokken. De winnaars van de 
gemeenteraadsverkiezingen maken zich op voor een positie in de te vormen colleges en 
hoewel sommige verliezers dat ook doen, likken zij toch vooral hun wonden. Een enkele 
lijsttrekker stapt op.

Voor de detailhandel is het echter nog iets te vroeg om consequenties te verbinden aan de 
stembusuitslag. De verdergaande versnippering van het politieke landschap leidt ertoe dat 
veel ideologisch gemotiveerde standpunten over bijvoorbeeld lokale lasten verwateren in de 
collegeonderhandelingen.

Dit beeld komt ook naar voren uit onderzoek van Detailhandel Nederland 
naar de ontwikkeling van de OZB voor hurende winkeliers in de afgelopen 
gemeenteraadsperiode. De overgrote meerderheid van politieke partijen heeft toen 
voor belastingverhoging gestemd. Tegenstemmers zag men weinig, ook niet bij de 
partijen die oppositie voerden. CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, SP, VVD 
en de lokale partijen stemden allen veel vaker vóór dan tegen een stijging van de OZB.  
Beluister hier onze reactie daarop bij BNR. 

Desondanks is het mogelijk om successen te behalen. En die zijn er ook zeker. Zo is de OZB voor 
winkeliers in Den Haag fors verlaagd. De reclamebelasting is in Amsterdam gehalveerd. Dat 
smaakt naar meer. Detailhandel Nederland vindt dat het de komende vier jaar anders moet en 
kan. Moet, omdat winkels cruciaal zijn voor de leefbaarheid en zorgen voor de meeste banen in 
onze buurten. Kan, omdat er een luisterend oor lijkt te zijn. Lokale 
politici betuigden in reactie op genoemd onderzoek via Twitter 
massaal steun aan de winkeliers. 

Om ons pleidooi voor een plezierig winkelklimaat kracht bij te 
zetten - daarbij gaat het niet alleen over geld - hebben wij direct na 
de verkiezingen alle lokale politici onze vijf prioriteiten aangereikt. 
De respons geeft vertrouwen. Laten wij er alles aan doen om 
ervoor te zorgen dat dat vertrouwen niet wordt beschaamd. In 
ieder geval maakt Detailhandel Nederland de komende jaren 
graag inzichtelijk hoe onze lokale volksvertegenwoordigers 
daadwerkelijk stemmen./

Sander van Golberdinge,
Directeur

Op 12 en 13 mei zijn de European Business 
Days, onderdeel van de Europese STEM-10-
Daagse die verder bestaat uit 2 jongerendagen 
en 3 publieksdagen. De European Business 
Days is een live kennis-informatiecentrum 
met workshops, debatten en panelsessies 
onder leiding van journalistieke toppers. 
Buiten het feit dat u en/of uw relaties een 
unieke belevenis ervaren, draagt u middels 

uw toegangskaart(en) maatschappelijk bij om de jongeren- en publieksdagen te 
realiseren. 

http://www.detailhandel.nl/nieuws/2014/415/PERSBERICHT%20%7C%20Winkeliers%20presenteren%20stemmonitor%20OZB.html
http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/22366118/__Politiek_nekt_winkeliers__.html
http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/615076-1403/ondernemers-de-dupe-van-ozb-verhoging
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/maart/01/burgers-die-het-niet-interesseert-en-lobbyisten-1350872
http://www.detailhandel.nl/images/pdf/14.010_Brief_-_Uw_kiezers,_onze_klanten_-_Inbreng_voor_nieuwe_volksvertegenwoordigingen_en_colleges.pdf
European Business Days http://europesestem10daagse.eu/?actie=DETAILACTIE
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Betalingsverkeer

Belgische winkeliers gecompenseerd voor storing  
In België deed zich vlak voor Kerst een grote storing voor in het 
betalingsverkeer. Hierdoor konden klanten in de winkel twee 
uur lang niet pinnen. Als compensatie voor de geleden schade 
neemt de veroorzaker van de storing (Worldline) nu verschillende 
maatregelen. Detailhandel Nederland juicht deze positieve hou-
ding van de Belgische financiële sector toe. De winkeliers zien 
hierin een voorbeeld voor het Nederlandse betalingsverkeer, dat 
de afgelopen maand weer fors te kampen had met storingen.

Alle kleine Belgische winkeliers krijgen een jaar lang gratis toegang 
tot het pin back-upsysteem TINA. Hierdoor kan de klant tijdens een 

storing gewoon doorpinnen in de winkel. Daarnaast zijn de trans-
actiekosten voor winkeliers op de zaterdag voor Kerst de komende 
twee jaar gratis. Ook neemt Worldline achter de schermen maat-
regelen waardoor storingen zich in de toekomst minder snel voor 
doen. Secretaris Betalingsverkeer Tom Ponjee denkt dat wij een voor-
beeld kunnen nemen aan de situatie in België: “Een back-upsysteem 
voor pinbetalingen is een oude wens van de Nederlandse winke-
liers. Daarnaast is het een goede zaak dat de veroorzaker van de sto-
ringen zich  moreel verplicht voelde om maatregelen te nemen.”

Lees hier meer over de maatregelen in België./ 

ING ziet af van proef met betaalgegevens

ING kondigde halverwege maart aan de proef met het delen van 
klantgegevens op te schorten. ING kreeg na het bekendmaken van de 
plannen een storm van kritiek over zich heen. Detailhandel Nederland 
liet aan ING en aan de media weten niets te zien in deze ondoordachte 
actie. 

De bank bood excuses aan voor de onduidelijkheid en besloot de proef 
vooralsnog uit te stellen. In een open brief aan haar klanten schrijft 
Nick Jue, directievoorzitter van ING Nederland: "We zijn niet duidelijk 
genoeg geweest over dit zo gevoelige onderwerp. Hierdoor hebben 
wij veel bezorgde reacties van onze klanten ontvangen. Deze reacties 

maken duidelijk dat er veel vragen en zorgen zijn over de bescherming 
van klantgegevens. En dat spijt mij zeer.”

Veilig en goed werkend betalingsverkeer heeft voor winkeliers 
de hoogste prioriteit. Door de ondoordachte actie van ING is het 
vertrouwen in het betalingsverkeer onnodig beschadigd. 

Detailhandel Nederland volgt dit dossier dan ook op de voet./

Een derde van de klanten pint 
op de markt
Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat ongeveer een derde van de 
marktbezoekers wel eens met de pinpas betaalt op de markt.  Vooral 
jonge marktbezoekers trekken hun pinpas regelmatig.  Detailhandel 
Nederland is blij met deze ontwikkelingen. Samen met de horeca, 
banken en tankstations promoten wij elektronisch betalen aan de 
kassa. Pinnen is namelijk veiliger en efficiënter dan contant geld. Het 
afgelopen jaar organiseerden wij daarom via de Stichting Bevorderen  
Efficiënt Betalen enkele pinpromotieactiviteiten op de markt. /

Fraude betalingsverkeer  
opnieuw gedaald
De fraude in het betalingsverkeer is voor het tweede achtereen-
volgende jaar flink gedaald. Dat zegt de Nederlandse Vereniging 
van Banken (NVB). Vorig jaar daalde de totale schade naar 33,3 mil-
joen euro, een afname van bijna 60 procent ten opzichte van 2012.
  
Detailhandel Nederland heeft er in de afgelopen jaren con-
tinu bij de banken op aangedrongen om noodzakelijke maat-
regelen te nemen ter bestrijding van fraude. Het gevolg 
hiervan was onder andere de invoering van geoblocking. 

Uit de cijfers blijkt dat mede door geoblocking de schade als ge-
volg van skimming van betaalpassen met 76 procent is gedaald tot 
6,8 miljoen euro. De schade door fraude met internetbankieren nam 
met 72 procent af tot 9,6 miljoen euro. Een klinkend resultaat dus. /

http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/22432748/__Winkeliers_prijzen_Belgische__pincompensatie___.html
http://www.comeos.be/menu.asp?id=11321&lng=nl
http://www.nuzakelijk.nl/mkb/3722266/detailhandel-ziet-weinig-in-ing-plan.html
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Europa

Uitgebreid handelsakkoord kan ook voor winkeliers  
voordelen opleveren 
Na zijn bezoek aan Nederland voor de nucleaire top, bracht President 
Obama eind maart ook een bezoek aan Brussel. Hij wilde hiermee een 
stimulans geven aan de onderhandelingen over het grootste bilate-
rale handelsakkoord ter wereld, de Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP). De EU en de VS onderhandelen al sinds juli 2013 
over een vrijhandelspact dat belemmeringen voor de onderlinge han-
del weg moet nemen en de economische groei aan beide zijden van 
de Atlantische Oceaan moet bevorderen. Door hun economieën aan 
elkaar te koppelen, willen Europa en de VS zich beter wapenen tegen 
nieuwe economische grootmachten als China, India en Brazilië.

Een succesvol handelsakkoord kan onnodige kosten, administratieve 
lasten en vertragingen in de transatlantische handel tegengaan. Een 
recente positieve ontwikkeling is dat Amerikaanse en Europese on-
derhandelaars ook specifieke maatregelen ter ondersteuning van de 
kleinere bedrijven bespreken. De TTIP kan op de volgende gebieden 
gunstig zijn voor de Nederlandse winkelier:

• Een van de hoofddoelstellingen van de TTIP is de han-
del stimuleren door het verminderen van onnodige bij-
komende kosten en lasten bij douaneprocedures.  
 

Exporteurs en detailhandelaren profiteren van lagere kosten, 
meer transparantie en minder bureaucratie aan de grenzen.

• Ondernemers profiteren van een eventuele afschaffing van de 
tarieven die men met het akkoord  wil bereiken. In de huidige 
concurrerende wereldmarkt kan zelfs een kleine toename in de 
kosten van een product als gevolg van invoertarieven het verschil 
maken in de verkoop. 

• Transparante regelgeving zorgt voor een lastenvermindering.  
Bedrijven kunnen disproportioneel worden belast door niet-tari-
faire belemmeringen, zoals regels die pas over de grens aan de 
marktspeler worden opgelegd.

Ook bedrijven die niet rechtstreeks exporteren  of importeren naar de VS 
kunnen toch voordeel hebben bij een toekomstig VS-EU akkoord, door 
de verkoop van intermediaire goederen en diensten van bedrijven die 
wel handel doen over de Atlantische oceaan. De economie heeft baat 
bij zo min mogelijk protectionisme. Wanneer de internationale handel 
aantrekt, wordt dat voor iedereen merkbaar. In het meest gunstige 
scenario van een breed handelsakkoord kan het Nederland zo’n 4 miljard 
euro per jaar opleveren (Onderzoek Ecorys). De onderhandelingen 
zullen naar verwachting nog zeker meer dan een jaar duren./ 

EU pakt bescherming privacy verkeerd aan

Het Europees Parlement heeft een voorstel aangenomen voor een 
nieuwe Europese wet voor de bescherming van persoonsgegevens. 
Ondernemingen die de gegevens verwerken van meer dan 5000 
klanten worden verplicht een functionaris voor gegevensbescherming 
in dienst te nemen. Detailhandel Nederland luidt de noodklok over 
de disproportionele gevolgen van deze wet voor winkeliers. Het 
belangrijkste bezwaar van Detailhandel Nederland is dat er geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen de hoeveelheden gegevens 
die bedrijven verwerken, en waarvoor deze gegevens worden 
gebruikt. Als bedrijven of overheden zich niet aan deze regels 
houden kunnen ze boetes krijgen tot vijf procent van hun jaaromzet.

Door de toenemende digitalisering en online handel, zijn er steeds 
meer bedrijven die grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelen 
en bewerken. Om aan de toenemende vraag om deze gegevens te 
beschermen te voldoen, heeft de Europese Commissie voorgesteld 
de gegevensbescherming op Europees niveau te versterken. 

Volgens het  goedgekeurde voorstel moet er een functionaris voor 
gegevensbescherming worden ingesteld, die gedegen kennis 
heeft van de inhoud en toepassing van de wettelijke regels van 
gegevensbescherming. Deze functionaris moet onafhankelijk 
kunnen opereren en speciale bescherming krijgen tegen ontslag. 
Waar de Europese Commissie voorstelde een functionaris in te 
stellen voor bedrijven vanaf 250 personen, heeft het Europees 
Parlement deze bepaling verplicht voor bedrijven die gegevens 
verwerken van meer dan 5000 klanten.  Dit  omdat er bijvoorbeeld 
technologiebedrijven zijn die maar een beperkt aantal mensen 
in dienst hebben, maar veel (online) gegevens verwerken. 

Detailhandel Nederland erkent dat goede regels voor de 
bescherming van privacy van vitaal belang voor het vertrouwen 
van consumenten zijn. Wij onderkennen dan ook het belang 

van bescherming van persoonsgegevens, maar het kan toch 
niet de bedoeling zijn dat bijvoorbeeld een speelgoedwinkel 
die met toestemming van haar klanten gegevens gebruikt voor 
bijvoorbeeld een  klantenkaart, nu opgezadeld wordt met deze zware 
administratieve verplichting die duizenden euro’s per jaar gaat kosten?

Jarenlang is er in Brussel gediscussieerd over de inhoud van 
dit voorstel waarin een goede balans gevonden moest worden 
tussen de bescherming van persoonsgegevens en het uitwisselen 
van gegevens voor diensten waarbij persoonsgegevens worden 
verwerkt, zoals klantenkaarten, pakketbezorging, online verkopen, 
cameratoezicht, et cetera. Het voorstel moet nu goedgekeurd 
worden in de Europese Raad van Ministers. Detailhandel Nederland 
roept Nederlandse beleidsmakers op een uitzondering te 
bedingen voor winkeliers waar het verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens niet tot de economische hoofdactiviteit behoort, 
en waar het risico op misbruik van gegevens beduidend minder is./

http://www.ecorys.com/sites/default/files/files/EU-US HLWG Ecorys Final report.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
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Sociale Zaken

Associate degrees kunnen stap volwassenen naar hoger  
onderwijs verkleinen

De tweejarige Associate degree-
opleidingen verdienen een 
stevige impuls. Er komt in de 
toekomst namelijk veel meer 
vraag naar hoger opgeleiden. 
Maar het aantal volwassenen dat 
in deeltijd hoger onderwijs volgt, 
loopt terug. Associate degrees 
maken de stap naar het hoger 
onderwijs gemakkelijker, ook 
voor volwassenen met een baan. 
Daarom is extra aanbod nodig. Dat 
staat in het rapport Flexibel hoger 
onderwijs voor volwassenen 
van de Commissie Rinnooy Kan, 
die onderzoek deed naar hoger 
onderwijs voor volwassenen. 

De commissie stelt een aantal maatregelen voor om het hoger 
deeltijdonderwijs beter te laten aansluiten op de wensen van 

volwassenen. Ze stelt onder andere voor de samenwerking tussen 
hogescholen en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij het aanbieden 
van Associate degrees te versterken, hogescholen de mogelijkheid 
geven om op andere plaatsen Associate degrees aan te bieden en 
de bekendheid te vergroten door meer gerichte samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven. De Associate degree past verder 
volgens de commissie goed bij het streven naar flexibilisering. 
Ook is het belangrijk dat meer mbo-studenten de overstap naar 
het hoger beroepsonderwijs maken; de behoefte aan hoger 
opgeleiden wordt immers steeds groter. "De Associate degree 
verlaagt de drempel en bevordert de toegankelijkheid van het 
hoger onderwijs. Een potentiële deelnemer begint vaak liever 
niet aan een vierjarig traject, maar vindt een tweejarig traject 
wel te overwegen", aldus het rapport. Na die twee jaar kunnen 
afgestudeerden alsnog doorstromen naar de bachelor opleiding./ 

Meer informatie over de Associate degree staat op  
www.deassociatedegree.nl.

Werkgevers krijgen brief UWV over Ziekewet-flex-uitkeringen 
in 2013

Het UWV heeft in januari een brief 
gestuurd aan werkgevers van wie (ex-)werk-
nemers van januari tot en met juni vorig jaar  
Ziektewet-flex-uitkeringen kregen. In 
de brief staat een overzicht van de toe-
gekende uitkeringen. Deze uitkeringen  
tellen mee in de berekening van de premie 
Ziektewet-flex (ZW-flex) voor 2015. Met dit 
overzicht kunnen de werkgevers kopieën 
opvragen van de beslissingen die het UWV 
aan de (ex-)werknemer heeft gestuurd.

Op 1 januari vorig jaar is de Wet beperking ziek-
teverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnet-
ters ingevoerd. De wet heeft tot doel om de  
instroom van vangnetters te beper-
ken. Werkgevers worden gestimu-
leerd om hieraan mee te werken. De 
manier waarop de gedifferentieerde  
premie Werkhervattingskas wordt vast-
gesteld, wordt daarom aangepast.

Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gediffe-
rentieerde premie Werkhervattingskas uit 
drie onderdelen: de gedifferentieerde premie  
Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschik-
ten (WGA)-vast, WGA-flex en ZW-flex. De pre-
mie ZW-flex voor 2015 wordt berekend op ba-
sis 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 sectorni-
veau. Middelgrote werkgevers betalen een 
gewogen gemiddelde van de sectorpremie 
en hun individuele premie. In het najaar in-
formeert de Belastingdienst hen over de 
hoogte van de gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas voor het premiejaar 2015.

Meer informatie over de berekening 
van de gedifferentieerde premies vindt 
u op de site van het UWV en in de nota  
Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014.
Het is belangrijk voor werkgevers om de be-
richtgeving van de Belastingdienst en het UWV 
hierover goed te controleren, zodat niet ten 
onrechte vangnetters worden toegerekend. 
Ondernemers kunnen bezwaar ma-
ken als de informatie niet klopt./

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/12/flexibel-hoger-onderwijs-voor-volwassenen.html
http://www.uwv.nl/premie2014
http://www.uwv.nl/OverUWV/publicaties/Kennis_onderzoeken/Premieadviezen_en_sociale_fondsen/Gedifferentieerde_Premies_WGA_en_ZW_2014.aspx


Nr. 56 / april / 5

Vestigingszaken

Vestigingsvoorkeuren van webwinkels
Op 27 maart is het onderzoek ‘Vestigings-
voorkeuren van Webwinkels’  gepresen-
teerd. Het onderzoek is gefinancierd door 
het HBD en de Kamer van Koophandel. De  
vraag die centraal staat in het onderzoek: 
Wat zijn de overwegingen en kenmerken 
van webwinkels die interesse hebben in 
een (tijdelijke) fysieke vestiging en welke 
eisen stellen zij aan een (tijdelijke) fysieke 
winkel?

Uit het onderzoek blijkt dat webwinkels 
voor de vestiging van een fysieke winkel 

winkelgebieden verkiezen boven bedrijventerreinen. Online 
detaillisten vestigen zich graag in aanloopstraten, waarbij de 
belangrijkste locatie-eisen zijn:
• Goede autobereikbaarheid;
• Veel andere winkels in de directe omgeving;
• Kleinere panden (tot 100 m2);
• Lage huur (maximaal 80 euro per m2 per jaar).

Voor het onderzoek hebben meer dan 350 pure online detaillisten 
meegewerkt aan het onderzoek. Teven zijn stakeholders, waaronder 
Detailhandel Nederland, gevraagd om een reactie te geven op het 
onderzoek. In de resultaten vallen de volgende zaken op;  pure online 
detaillisten zitten liever in een winkelstraat dan op een bedrijventerrein. 

Belangrijke aandachtspunten zijn een goede bereikbaarheid, goede 
parkeervoorzieningen en lagere huren.

De digitalisering van de detailhandel leidt tot omni-servicebedrijven, 
waarbij een combinatie van fysieke winkels en online de toekomst zal 
hebben. Detailhandel Nederland is positief over deze ontwikkeling, 
het bewegen van pure online detaillisten naar de fysieke winkels is niet 
dé oplossing voor leegstand. Winkelstraten kunnen versterkt worden 
door innovatieve nieuwe detailhandelsconcepten. Hiervoor moet 
zowel het vastgoed, als de gemeenten in het beleid, aandacht houden 
en ruimte bieden aan ondernemers. 

Detailhandel Nederland blijft bij gemeenten aandacht vragen 
voor handhaving van de bestemmingsplannen, zodat oneerlijke 
concurrentie kan worden tegengegaan. Op basis van dit onderzoek 
komt het ondersteunende argument naar voren dat online detaillisten 
zich zelf ook liever in de detailhandelsstructuur willen vestigen. Zowel 
vanuit online detaillisten als detaillisten in de fysieke winkelstraat is een 
goede bereikbaarheid van essentieel belang. Detailhandel Nederland 
pleit voor betaalbare parkeervoorzieningen (parkeren per minuut) 
en blauwe zones voor parkeren bij winkelcentra. Ook wat betreft de 
toegankelijkheid moet er zoveel mogelijk een gelijk speelveld zijn voor 
alle winkeliers van Nederland, in welke vorm van detailhandel dan 
ook./

Nationale Parkeertest 2014 signaleert stijging tarieven
Ieder jaar brengt Detailhandel Nederland de Nationale Parkeertest 
uit. Een onderzoek naar 80 parkeergarages in Nederland. Ook dit 
jaar zijn de tarieven hard gestegen, gemiddeld met 5%. Bovendien 
zijn de eenheden waarin tarieven worden berekend nog te groot. De 
consument   betaalt voor een uur parkeren gemiddeld 11% te veel. Dit 
moet veranderen. Parkeergelegenheden bepalen immers de eerste én 
de laatste indruk van consumenten, en zouden daarom het visitekaartje 
van de winkelcentra en –straten moeten zijn. De resultaten van het 
onderzoek zijn hier te bekijken. 

Detailhandel Nederland pleit voor eerlijke 
en transparante parkeertarieven: betalen per 
minuut en fatsoenlijke tarieven. De landelijke 
winkeliersorganisatie maakt zich er sterk voor dat 
voor januari 2016 bij alle voor de detailhandel 
relevante parkeervoorzieningen betalen per 
minuut mogelijk is. Inmiddels ligt hiervoor een 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Detailhandel 
Nederland raadt gemeenten aan blauwe zones 
bij winkelgebieden in te voeren. Een ander 
speerpunt van de nationale winkeliersvereniging 
over parkeren is dat de opbrengst van het 
parkeergeld door gemeenten wordt geïnvesteerd 
in de bereikbaarheid van de binnensteden en 
winkelgebieden en niet moet dienen als sluitpost 
op de begroting.

Wetsvoorstel Parkeren per minuut
Inmiddels heeft de Tweede Kamer de 
ingediende wetsvoorstellen Parkeren per 
minuut in behandeling genomen. Het betreft parkeren per minuut 
voor de gemeentelijke parkeertarieven en de parkeertarieven van 
parkeerbedrijven in parkeergarages. Detailhandel Nederland zal in 
gesprekken met Tweede Kamerleden het belang van parkeren per 
minuut benadrukken. De parkeermarkt heeft er belang bij dat de 

parkeertarieven transparant worden voor de consument. Daarnaast 
betalen consumenten nog steeds voor een uur parkeren gemiddeld 11 
% teveel door te grote tijdseenheden. De wetsvoorstellen Parkeren per 
minuut vindt u hier.

Beste parkeergarage van Nederland
Uit de Parkeertest 2014 blijken ook positieve ontwikkelingen. 
Dit jaar is de Centrumgarage in Hoofddorp uitgeroepen tot de 
beste parkeergarage van Nederland. De parkeergarage voerde 

geen tariefsverhoging door en heeft een fatsoenlijk parkeertarief, 
namelijk €0,50 voor 27 minuten. Daarnaast is de parkeergarage goed 
onderhouden, er kan met pin betaald worden, zijn beveiligingscamera’s 
aanwezig en is bewegwijzering naar de parkeergarage goed op orde./

http://www.carem.hva.nl/wp-content/uploads/2014/03/Vestigingsvoorkeurenvanwebwinkels.pdf
http://nationaleparkeertest2014.detailhandel.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33707
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Winkelcriminaliteit

Overval op juweliers in Deurne
Bij een schietpartij tijdens een roofoverval op een juwelier in het Brabantse Deurne op 28 maart 
zijn twee daders gedood. De juwelier raakte gewond. De vrouw van de juwelier is genoemd als 
vermoedelijke dader, maar dit wordt door de politie niet bevestigd. Hoofdofficier van justitie 
Bart Nieuwenhuizen heeft verklaard dat de handelswijze van het echtpaar tijdens de overval 
zoals het er nu naar uitziet zelfverdediging, oftewel noodweer, betreft. De juweliers zijn om die 
reden op vrije voeten. 
 
Detailhandel Nederland stelt dat eerst duidelijk moet worden wat er zich precies heeft 
afgespeeld. Desalniettemin: de winkeliers in deze casus zijn ook slachtoffer. Daarom is het 
terecht dat het OM, in afwachting van het verdere onderzoek, de juweliers op vrije voeten heeft 
gesteld.
 
Winkeliers wordt altijd geadviseerd te handelen volgens het RAAK-principe: Rustig blijven, 
Accepteer de situatie, Afgeven van geld of goed, Kijken hoe de dader(s) er uitziet. Dat is 
belangrijk voor de eigen veiligheid van de winkelier, medewerkers en klanten. Het is belangrijk 
om overvallen te voorkomen, winkeliers nemen ook veel preventieve maatregelen. Echter, een 
winkelier kan ondanks deze maatregelen onverhoopt toch slachtoffer worden van een overval. 
In een verschrikkelijke situatie zoals een overval kan het voorkomen dat slachtoffers instinctief 
reageren en zich toch gaan verzetten. Het RAAK-principe blijft echter altijd leidend.
 
Elke overval is er één te veel en het is altijd een persoonlijk drama. Wel daalt het aantal overvallen 
de laatste jaren hard: van 991 in 2009 naar 422 in 2013. Winkeliers doen veel aan preventie, 
politie en OM zitten er bovenop om de daders op te sporen en te veroordelen. De samenwerking 
in de Taskforce Overvallen geldt als voorbeeld voor publiek-private samenwerking. Het is van 
belang om deze aanpak vast te houden en het aantal overvallen verder terug te dringen./

Aboutaleb pakt 
winkeldief

De Rotterdamse burgemeester Ahmed 
Aboutaleb heeft geassisteerd bij 
de aanhouding van een winkeldief. 
Detailhandel Nederland bedankt de 
burgemeester, tevens voorzitter van de 
Taskforce Overvallen, en de wijkagent die te 
hulp schoot, voor hun inzet./

Onderzoek naar afpersing
In opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie wordt een wetenschappelijk onderzoek 
uitgevoerd naar afpersingen van het bedrijfsleven. Detailhandel Nederland is hiervoor 
benaderd. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de aard en omvang van 
afpersing van het bedrijfsleven. Bij dezen het verzoek aan u de enquête in te vullen, ook door 
de bij u aangesloten winkels. 

Uit het eerdere onderzoek (‘Je bedrijf of je leven’) van onderzoeksbureau Beke is bekend dat 
de detailhandel kwetsbaar is voor (pogingen tot) afpersing. Afpersers kunnen geld, goederen 
of diensten eisen. Daarbij dreigen zij bijvoorbeeld geweld te gebruiken, schade aan te richten, 
informatie openbaar te maken of de bedrijfsvoering plat te leggen. De schade door afpersing 
kan groot zijn, niet alleen materieel maar ook psychisch en soms zelfs fysiek. Met dit onderzoek 
wordt deze vorm van criminaliteit in beeld gebracht zodat de aanpak versterkt kan worden.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 tot 15 minuten. Uw antwoorden en de 
antwoorden van uw leden/aangesloten winkels worden anoniem verwerkt en uitsluitend 
gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek. Indien u (vertrouwelijk) verder wilt praten over 
het onderwerp kunt u dit ook aangeven. /

Kamerdebat over 
aangifte doen

In samenwerking met Detailhandel Nederland 
deed het NCRV-onderzoeksprogramma 
‘Altijd Wat Monitor’ onderzoek naar politie-
aangiften. In de Tweede Kamer komt er 
een debat met minister Opstelten over de 
problemen rond het aangifteproces. Alle 
politieke partijen steunden het debatverzoek 
van Margda Berndsen (D66) en Ahmed 
Marcouch (PvdA). Berndsen herhaalde de 
uitslag van de enquête onder winkeliers, 
waaruit blijkt dat één derde van de winkeliers 
ervaring heeft met het ontmoedigen van 
aangifte. Mevrouw Berndsen noemde dit het 
topje van de ijsberg.

Naar aanleiding van de uitzending 
informeerde Detailhandel Nederland haar 
leden en droeg concrete punten aan om het 
doen van aangifte te vergemakkelijken en 
winkelcriminaliteit aan te pakken: zoals een 
winkelverbod, Afrekenen met Winkeldieven, 
aangifteformulieren en klachtprocedures. 

De eerste reactie van het ministerie 
van Veiligheid & Justitie en politie was 
teleurstellend. De problematiek wordt 
niet (h)erkend.  Transport en Logistiek 
Nederland (TLN) en Horeca Nederland 
herkennen de aangifteproblematiek. Deze 
brancheorganisaties hebben samen met 
Detailhandel Nederland een reactie gegeven. 
"Het doen van aangifte kost een hoop tijd. Als 
je daarbij door politie wordt ontmoedigd om 
aangifte te doen en in discussie moet gaan 
of het doen van aangifte zinvol is, ontlopen 
criminelen hun straf." De brancheorganisaties 
pleiten er gezamenlijk voor dat elke aangifte 
op locatie wordt opgenomen. Ook moet 
de politie een terugkoppeling geven over 
de status van de aangifte. Tenslotte moet 
de aangifte door een gediplomeerd agent 
worden opgenomen, en niet door een 
buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)./

http://www.aanpakafpersing.nl/vragenlijst.html
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