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De Detaillist
Twaalf eieren, dertien kuikens

Gezocht: Nieuwe secretaris
Na bijna 6 jaar voor Detailhandel Nederland gewerkt te hebben, neemt Jelger Zee afscheid 
als secretaris Winkelcriminaliteit. Jelger werkte eerst als secretaris Vestigingszaken en later als 
secretaris Winkelcriminaliteit. Detailhandel Nederland heeft de procedure in werking gezet 
om binnen afzienbare tijd een nieuwe secretaris Winkelcriminaliteit aan te stellen. Tot die tijd 
neemt Sander van Golberdinge zijn taken waar./

Nieuwe Detaillist 
Na de zomer verschijnt de Detaillist in haar 
nieuwe vorm. Niet meer als PDF, maar als 
HTML nieuwsbrief in uw mailbox. In augustus 
verschijnt de Detaillist niet./ 

Retailpoort 2014:
‘Fluiten op het  
nieuwe speelveld’

Internationaal topscheidsrechter en winkelier  
Björn Kuipers komt ons vertellen wat er voor 
nodig is om een wedstrijd in goede banen te 
leiden. Zodat spelers en toeschouwers zich 
kunnen concentreren op waar het allemaal 
om draait: voetballen. Naast het leiden van 
internationale toppers zoals de Champions 
League finale en wedstrijden op het WK, runt 
Kuipers drie supermarkten en een kapsalon./
 
Tijd: 15.00 uur - 18.30 uur
Locatie: Kyocera Stadion in Den Haag 
(stadion ADO Den Haag)
 

28 mei Winkeliers teleurgesteld in  
 accijnsevaluatie
3 juni  Het nieuwe tientje komt eraan 
5 juni Braziliaanse temperaturen  
 zorgen voor drukte in de  
 winkels 
10 juni Telecomsector moet  
 verantwoordelijkheid nemen
10 juni Parkeren wel degelijk van  
 invloed op winkelgebied 
13 juni Winkelverkopen nemen toe
16 juni Nieuwe consumentenwet- 
 geving van kracht
19 juni Toename Oost-Europese  
 bendes
20 juni Mist-generator gevaarlijk bij  
 overval

In het nieuws

Volg ons op twitter  
Detailhandel Nederland twittert voortaan 
vanuit @detailhandel. Volgt u ons daar al? De vorming van de superprovincie bestaande uit Noord-

Holland, Utrecht en Flevoland is van de baan. Een gemiste 
kans om de bestuurlijke drukte aan te pakken, was het 
commentaar van de voorstanders van de fusie in het noor-
delijke deel van ‘metropool’ De Randstad. Meer regelge-
vende instanties maken vanzelfsprekend meer regels, die 
al snel onvoldoende op elkaar afgestemd blijken te zijn, en 
daardoor economische groei hinderen.

Het is dan ook de vraag of zoveel instanties wel wenselijk 
zijn. New Yorkers vinden in ieder geval van niet. Deze me-
tropool wordt bestuurd door 300 politici. In de genoemde 
drie provincies - die minder inwoners huisvesten - zijn 
daarentegen duizenden lokale volksvertegenwoordigers 
en bestuurders actief. Er zijn hier relatief veel lokale politici 

vanwege het veel grotere aantal bestuursorganen.

Voor de winkeliers van Nederland is het echter om het even of provincies samengaan. De dis-
cussie over het aantal politici dat nodig zou zijn om een regio met miljoenen inwoners te bestu-
ren, is evenmin echt spannend. Wat er wel toe doet, is dat de lokale regels en het economische 
beleid per stad en dorp anders zijn.

Lees verder op pagina 7
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Betalingsverkeer

Telecomsector moet verantwoordelijkheid nemen
Winkeliers worden op grote schaal gedupeerd 
door de storingen in de telecom. Begin juni 
publiceerde Agentschap Telecom een over-
zicht van de storingen in telecomnetwerken 
in Nederland. Uit dit overzicht bleek dat er 
zich vorig jaar maar liefst 38 grote storingen 
voordeden. Deze storingen hebben grote 
maatschappelijke en financiële gevolgen. 
Detailhandel Nederland vindt dat de tele-
comsector haar verantwoordelijkheid moet 
nemen en meer moet doen om storingen te 
voorkomen. 

In een uitzending van RTL nieuws 
roept Detailhandel Nederland de  

telecomsector op verantwoordelijkheid te ne-
men en de oorzaak van storingen bij de kern 
aan te pakken. 

De telecomsector is de grootste veroorzaker 
van storingen in het betalingsverkeer. Het 
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 
noemde de telecomsector vorig jaar zelfs de 
zwakste schakel in het pinbetalingsverkeer. 
Detailhandel Nederland vindt het aantal sto-
ringen in de telecomsector onverantwoord. 
Secretaris Betalingsverkeer Tom Ponjee: 
“Winkeliers moeten kunnen rekenen op be-
talingsverkeer dat zonder problemen werkt. 
Door storingen lopen winkeliers omzet mis en 

ontstaan er veiligheidsrisico’s, doordat consu-
menten genoodzaakt worden meer met con-
tant geld te betalen”.

De telecomsector is een vitale infrastructuur 
voor onze Nederlandse economie. Door de 
toenemende digitalisering worden steeds 
meer processen afhankelijk van data- of tele-
comverbindingen. Een goed voorbeeld hier-
van is het betalingsverkeer. Meer dan de helft 
van de omzet in de winkel wordt elektronisch 
afgerekend. Dat betekent dus dat de winke-
lier sterk afhankelijk is van datacommunicatie. 
Met de opkomst van mobiel betalen stijgt dit 
aandeel verder./

Het nieuwe 10 eurobiljet van de Europa-serie wordt op 23 september 
2014 in omloop gebracht. Om ervoor te zorgen dat diegenen die voor 
hun werk contant geld verwerken, bekend zijn met het uiterlijk van het 
nieuwe bankbiljet en de echtheidskenmerken ervan en deze informa-
tie ook aan hun klanten kunnen doorgeven, zendt het Eurosysteem in 
juni brochures naar meer dan 3 miljoen winkels en kleine bedrijven in 
het gehele eurogebied.

Detailhandel Nederland raadt winkeliers aan zich tijdig voor te berei-
den op de invoering van het nieuwe biljet. De informatie uit de ECB-
brochures is hierbij zeer bruikbaar.  De controle apparatuur moet dus 
tijdig worden aangepast voor het nieuwe biljet. Ook staan in de bro-
chures tips om de bankbiljetten gemakkelijk handmatig te controleren 
met de ‘voel-kijk-kantel-methode’. /

De verspreiding van de brochure is in Finland en Estland van start 
gegaan en zal begin juli ook Nederland bereiken. Extra exem-
plaren van de brochure kunnen worden besteld op de website  
www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu./

Informatiemateriaal nieuwe 10 eurobiljet

Fraude elektronisch  
betalingsverkeer gehalveerd

Aantal iDEAL-betalingen weer 
gestegen 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de fraude in het betalings-
verkeer flink gedaald. Vorig jaar daalde de totale schade naar 33,3 mil-
joen euro. Dat is een afname van bijna 60 procent ten opzichte van 
2012. De schade als gevolg van skimming van betaalpassen is met 76 
procent gedaald tot 6,8 miljoen euro. De schade door fraude met inter-
netbankieren is met 72 procent gedaald tot 9,6 miljoen euro. In 2012 
bedroeg de totale schade als gevolg van fraude in het betalingsverkeer 
nog 81,8 miljoen euro. In 2011 was de schade zelfs 92,1 miljoen euro. 

Vooral de schade die ontstaat door het skimmen van bankpassen is de 
afgelopen jaren flink gedaald. Dit is te danken aan de invoering van 
het door Detailhandel Nederland bepleitte ´geoblocking´. Hierbij wor-
den bankpassen geblokkeerd buiten Europa. Sinds deze maatregel in 
de loop van vorig jaar door alle grote banken is genomen, is de schade 
door skimming nog maar zeer beperkt (nog geen miljoen euro in de 
tweede helft van 2013)./

Begin juli maakte Currence bekend 
dat het gebruik van het online be-
taalmiddel iDEAL in 2013 opnieuw 
sterk is gestegen. Het aantal trans-
acties steeg met meer dan 21 pro-
cent tot een totaalwaarde van 10,8 
miljard euro. Nederlanders kozen 
in totaal ruim 142 miljoen keer voor 
het afrekenen met iDEAL. 

Een belangrijke reden voor deze groei is de blijvende toename van 
het online kopen. Daarnaast wordt steeds vaker met iDEAL betaald 
buiten de traditionele e-commerce, zoals donaties voor goede doe-
len en het betalen van abonnementen en facturen. Dat blijkt uit het 
jaarverslag van Currence. De jaarcijfers laten tevens zien dat er met 
Chipknip beduidend minder werd betaald dan in 2012 (-18 procent). 
Verder is de Nederlandse Incasso vervangen door de Europese vari-
ant. Inmiddels is de overgang van Nederland naar de eurobetaalmarkt 
nagenoeg afgerond./

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/vorig-jaar-23-grote-telecomstoringen
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Europa

Nieuwe voorstellen productie en etikettering biologisch 
voedsel 
De Europese Commissie heeft recentelijk voorstellen gedaan ter ver-
betering van de wetgeving over biologische producten. In de voorge-
stelde herziening van de huidige regels, stuurt ze aan op een vereen-
voudiging van de regelgeving en een aanscherping van de regelgeving 
voor zowel de controles als de wijze van het productieproces en  
etikettering.

Het doel van het voorstel is het wegnemen van belemmeringen die 
een duurzame ontwikkeling van de biologische productie in de EU in 
de weg staan, het garanderen van een eerlijke concurrentie voor land-
bouwers en marktdeelnemers, een efficiëntere ontwikkeling van de 
interne markt, en het op peil houden of vergroten van het vertrouwen 
van de consument in biologische producten. 

Concrete voorstellen m.b.t. detailhandel
• De Europese Commissie stelt voor om de controles op de biologi-

sche producten te versterken. Alle winkeliers die biologische pro-
ducten verkopen, krijgen te maken met controles.

• De verplichte jaarlijkse controle op de naleving door alle markt-
deelnemers wordt afgeschaft. Marktdeelnemers met een laag risi-
coprofiel krijgen te maken met minder en/of lichtere controles. Dit 
punt heeft weerslag op een andere discussie die op dit moment 
wordt gevoerd over het voorstel voor de Officiële Controles wet-
geving. 

Uit de laatste Raadsonderhandelingen blijkt dat winkeliers waar-
schijnlijk vrijgesteld worden van het betalen van vergoedingen 
voor deze officiële controles. Detailhandel Nederland dringt erop 
aan dat deze ontwikkeling ook wordt doorgetrokken naar de con-
troles op de biologische productendistributie.

• Verder wil de Commissie dat marktdeelnemers, waaronder win-
keliers, een milieubeheersysteem toepassen om hun milieupres-
taties te verbeteren. De criteria voor zo’n systeem zijn nog niet 
bekend.

Stand van zaken 
In maart 2014 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend 
om de Verordening Biologische Productie Nr. 834/2007 te herzien. De 
Europese Raad is in juni begonnen met het bespreken van het voorstel. 
Het Europees Parlement moet nog een rapporteur benoemen die het 
dossier in behandeling neemt.  

Detailhandel Nederland ziet in dat de regelgeving voor de biologische 
productie en de etikettering van biologische producten verbeterd kan 
worden. Maar de vraag is of een radicale herziening van de bestaande 
regelgeving nodig is. Heeft het verder ontwikkelen van de huidige ver-
ordening hier niet de voorkeur? Zeker is dat er niet meer en duurdere 
controles moeten komen. Er moet voor gewaakt worden dat meer re-
gels de innovatie van biologische producten in de kiem smoort./

Gezonde regelgeving en voltooiing interne markt kernprioriteiten  
Europees werkprogramma 
Tijdens een bijeenkomst van de Europese regeringsleiders op 26 en 27 
juni,  is de strategische agenda met kernprioriteiten voor de Europese 
instellingen voor de volgende vijf jaar vastgelegd. De nieuwe Europese 
Commissie treedt vanaf 1 november in werking, en wordt voorgezeten 
door Jean-Claude Juncker, voormalig minister-president van Luxem-
burg.

Er zijn vijf overkoepelende prioriteiten die de werkzaamheden van de 
Europese Unie de komende vijf jaar aansturen: sterkere economieën 
met meer banen; samenlevingen die kunnen activeren en beschermen 
(aanpakken jeugdwerkeloosheid); een zekere toekomst qua energie en 
klimaat (betaalbare, veilige en groene energie); een vertrouwde ruimte 
van fundamentele vrijheden; een doeltreffend gemeenschappelijk op-
treden (op het gebied van buitenlands beleid) in de wereld.

Van belang voor de detailhandel
Voor de detailhandel in Nederland en in Europa zijn vooral de volgende 
vastgelegde speerpunten van belang:
• Volledige benutting van het potentieel van de interne markt in al 

zijn dimensies: door de interne producten- en dienstenmarkt te 
voltooien; door de digitale interne markt uiterlijk in 2015 te vol-
tooien;

• Werken aan een klimaat van ondernemerschap en het scheppen 
van werkgelegenheid, in het bijzonder voor kleine en middelgro-
te ondernemingen;

• Georganiseerde misdaad, zoals mensenhandel, smokkel en cyber-
criminaliteit bestrijden;

• Justitiële samenwerking tussen onze landen verbeteren.

Gezonde regelgeving
Detailhandel Nederland is blij dat de Europese Raad ook vaststelt dat 
gezonde regelgeving een Europese prioriteit moet blijven. Tijdens een 
winkelbezoek met Europese politici in april dit jaar legde Detailhan-
del Nederland de nadruk op het belang van gezonde regelgeving, die 
geen onnodige administratieve lasten veroorzaakt voor ondernemers. 
De Raad benadrukt dat naast maatregelen op Europees niveau, ook de 
lidstaten initiatieven moeten nemen voor gezonde regelgeving. De 
lidstaten moeten bij de uitvoering van EU-wetgeving ten volle gebruik-
maken van bepalingen inzake flexibele regelgeving ten behoeve van 
kleine en middelgrote ondernemingen. 

In het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte 
regelgeving (REFIT), is de Europese Commissie van mening dat op ver-
schillende gebieden nieuwe initiatieven voor vereenvoudiging en ver-
mindering van lasten nodig zijn. Dit zijn onder andere; de ontwikkeling 
van een nieuwe, brede opzet voor bedrijfsstatistieken, de uitbreiding 
van het centrale punt op het gebied van btw tot alle business-to-con-
sumer-prestaties, tezamen met de ontwikkeling van een EU-btw-web-
portaal om ondernemingen te informeren over nationale en Europese 
btw-regels. De Commissie zal ook op de volgende gebieden intrekking 
van wetgeving voorbereiden: energie-etikettering, vrachtprijzen en 
vervoervoorwaarden, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en ge-
standaardiseerde milieurapportage.

Detailhandel Nederland blijft doorgaan met het onder de aandacht 
brengen van regels die onnodige administratieve lasten met zich mee-
brengen voor winkeliers./
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Sociale Zaken

SER: Meer rechten ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaarde 
pensioen
De ondernemingsraad (OR) moet bij het 
veranderen van pensioenafspraken instem-
mingsrecht krijgen over voorgenomen be-
sluiten van de ondernemer over de arbeids-
voorwaarde pensioen, zonder dat daarbij 
onderscheid naar pensioenuitvoerders wordt 
gemaakt. Dat is de conclusie van het advies 
'Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoor-
waarde pensioen' dat de Sociaal-Economische 
Raad (SER) in zijn openbare vergadering heeft 
vastgesteld. Op dit moment is het afhanke-
lijk van het type pensioenuitvoerder in welke 
mate de OR instemmingsrecht heeft.

Volgens kroonlid Evert Verhulp, voorzitter 
van de Pensioencommissie die het advies 
heeft voorbereid, is het probleem dat onder-
nemingspensioenfondsen wijzigingen in de 
afspraken over pensioen kunnen aanbrengen 
zonder contact met de betrokken werknemers 
of de OR. De SER adviseert daarom het instem-
mingsrecht en het informatierecht van de OR 
uit te breiden.

De OR heeft wel instemmingsrecht op de in-
houd van de pensioenregeling, maar geen 
instemmingsrecht op de uitvoering daarvan. 

In de praktijk blijkt de grens tussen deze 
twee echter moeilijk te trekken, aldus de 
SER. Daarom moet de formulering in de Wet 
op ondernemingsraden (WOR) van 'regeling 
met betrekking tot een pensioen' veranderd 
worden in 'regelingen met betrekking tot een 
pensioenovereenkomst'. Op die manier krijgt 
de ondernemingsraad instemmingsrecht voor 
het vaststellen, wijzigen of intrekken van rege-
lingen met betrekking tot een pensioenover-
eenkomst, ongeacht de pensioenuitvoerder.
Bekijk hier het volledige advies./

De folder 'Zakendoen met een uitzendbureau' 
is in mei opnieuw geactualiseerd. Deze folder 
beschrijft wat een ondernemer die uitzend-
krachten inleent kan doen om misstanden in 
de uitzendbranche te herkennen en om proble-
men te voorkomen. Het kaartje met informatie 
rond buitenlandse werknemers is in de nieuwe 
versie aangepast aan de huidige situatie.

Uitzendbureaus nemen ondernemers veel 
werk uit handen. Ons land kent wet- en regel-
geving voor eerlijk, gezond en veilig werken 

waar uitzendbureaus zich aan moeten houden. Het merendeel van de 
uitzendbureaus houdt zich hieraan. Ondernemers zijn zelf verantwoor-
delijk om zaken te doen met een bureau dat zich aan de regels houdt, 
zoals een juiste registratie in het Handelsregister en het afdragen van 
sociale premies. Als dit niet het geval is, kan dat ook de ondernemer 
geld kosten. De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de 
regels houden en treedt waar nodig streng op. Bekijk hier de folder 
‘Zakendoen met een uitzendbureau’./

Weer nieuwe versie van folder over zakendoen met  
uitzendbureaus

Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid
Voortaan komen niet alleen werkloze 55-plussers, maar ook werkzoe-
kenden vanaf 50 jaar in aanmerking voor bijvoorbeeld een sollicita-
tietraining of geld voor scholing. Minister Asscher van Sociale Zaken 
maakt 34 miljoen euro extra vrij om de kansen op werk voor ouderen te 
vergroten, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet stelde vorig jaar al 67 miljoen euro beschikbaar aan het 
UWV voor de aanpak van de werkloosheid onder 55-plussers. Door 
het 'Actieplan 55-plus werkt' kan een oudere werkzoekende met een 
werkloosheidsuitkering netwerk- en sollicitatietrainingen krijgen, geld 
ontvangen voor scholing of inspiratiedagen bezoeken waar werkzoe-
kenden en werkgevers aan elkaar gekoppeld worden. Ook ontvangt 
een uitzendbureau een bonus als het een oudere werkzoekende aan 
een baan helpt. Omdat de arbeidsmarktpositie van 50-plussers niet 
veel afwijkt van de groep 55-plussers, breidt de minister de regeling nu 
uit voor deze leeftijdsgroep./

http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2014/instemmingsrecht-or-arbeidsvoorwaarde-pensioen.aspx?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=persbericht&utm_term=&utm_content=&utm_campaign
http://www.weethoehetzit.nl/zakendoen
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Vestigingszaken

Onderzoek INretail: in 10 jaar toename huurkosten  
30 procent ten opzichte van omzet 
Verhuurders van winkelpanden bewegen onvoldoende mee met de 
huidige ontwikkelingen in de detailhandel. Dat stelt brancheorganisa-
tie INretail in haar Huuronderzoek 2014, onder ruim zeshonderd woon- 
en modewinkels. De huurkosten blijken in verhouding tot de omzet 
steeds verder te stijgen. Detaillisten in de woonbranche besteedden 
vorig jaar gemiddeld 9,3 procent van hun omzet aan huurkosten, te-
genover 7,7 procent vier jaar eerder. In 2005 lag het huurpercentage 
nog op 5,7 procent. In minder dan 10 jaar tijd zijn de huurkosten van 
de woonbranche ten opzichte van de omzet met meer dan 30 procent 
gestegen. Bij modezaken steeg het gemiddelde huurpercentage van 
10,5 procent in 2009 naar twaalf procent vorig jaar.

De helft van de ondervraagden geeft aan dit jaar een huurverhoging 
te hebben gehad, voornamelijk tussen de één en drie procent. Bij 43 
procent bleef de huur gelijk, terwijl zeven procent te maken kreeg met 
een huurverlaging. Bij het aangaan of verlengen van een huurcontract 
gaat 43 procent niet in onderhandeling met de verhuurder. Twee der-
de van de winkeliers die dat wel doet, kwam een lagere huurprijs over-
een. INretail roept winkeliers op kritisch naar de verhouding tussen de 
huur en (verwachte) omzet te kijken en dat met de vastgoedeigenaar 
te bespreken. Het onderzoek naar de ontwikkeling in huurwaarden is 
beschikbaar via www.inretail.nl.

In een reactie van de Vereniging van Institutionele Beleggers in  
Vastgoed Nederland (IVBN) op het onderzoek wordt teruggevallen op 

de aloude wens van vastgoedbeleggers om in de boeken en bedrijfs-
voering van de winkelier bemoeienis te hebben. Dit heeft weinig te 
maken met het gegeven dat de daling van de waarde van het vast-
goed uiteindelijk moet resulteren in huurverlagingen. Een realistische 
huur is de enige manier waarop winkeliers en vastgoedeigenaren met 
elkaar winkelgebieden toekomstbestendig kunnen maken. Detailhan-
del Nederland sluit zich aan bij de stelling in het persbericht van de 
IVBN dat in overleg tussen huurder en verhuurder ‘alle alternatieven 
naar voren kunnen komen, zoals (al dan niet gezamenlijk) investeren 
in de winkelruimte of het winkelgebied, tijdelijke huurcontracten, een 
tijdelijke huurverlaging of contractverlenging tegen een lagere huur’. 
Deze mogelijkheden tot flexibiliteit zijn allemaal mogelijk in de huidige 
huurwetgeving, alleen worden ze in de praktijk nog te weinig benut, 
met alle gevolgen van dien. De winkelvastgoedmarkt is definitief ver-
anderd. Detailhandel Nederland is van mening dat vastgoedpartijen 
nog onvoldoende doordrongen zijn van deze nieuwe werkelijkheid.

Detailhandel Nederland gaat winkeliers en verhuurders actief infor-
meren over de flexibiliteit in huurcontracten die binnen de bestaande 
wetgeving mogelijk is. Hierdoor worden winkeliers zich meer bewust 
van hun positie in de huidige huurdersmarkt en geïnspireerd tot on-
derhandelingen met verhuurders voor eventuele flexibele huurcon-
tracten en vooral lagere huurprijzen. /  

Parkeertarief wel degelijk van invloed op winkelgebied

Winkeliers vragen niet om extra parkeerplaat-
sen. Winkeliers vragen ook niet om gratis 
parkeren. Wel om betaalbare parkeertarieven 
die op een eerlijke manier worden berekend, 
namelijk per minuut. Dat zorgt ervoor dat 
winkelgebieden toegankelijk blijven. Dat een 
winkelgebied bruisend moet zijn om bezoe-
kers te trekken, dat hoef je winkeliers niet te 
vertellen. Bovendien staan bereikbaarheid 
en betaalbaarheid van parkeren in de top 
5 van factoren die de aantrekkelijkheid van 
winkelgebieden beïnvloeden. Detailhandel 
Nederland reageerde in dagblad Trouw met 
een ingezonden brief op het onderzoek van 
Mingardo, waarin gesteld wordt dat parkeren 
niet van invloed is op een winkelgebied. 

Uit onderzoek in een winkelcentrum in Lei-
den (2007) en in Rotterdam (2008)  blijkt dat 
relatief weinig bezoekers (nog steeds 20 pro-
cent) met de auto komen. Het onderzoek van 
Mingardo is met twee steden niet represen-
tatief. Uit onderzoek van Kennisplatform Ver-
keer en Vervoer (2013) blijkt dat voor winkel-
centra met een bovenregionale functie meer 
dan 50 procent gebruik maakt van de auto. 
Een onderzoek naar twee Randstedelijke win-
kelstraten zegt dus niet zonder meer iets over 
de rest van Nederland.  

Een andere conclusie van Mingardo is dat er 
geen verband bestaat tussen winkelomzet en 
parkeertarieven. De consumenten die weg-
blijven uit een winkelgebied, omdat de tarie-
ven almaar omhoog zijn gegaan (25 procent 
in 2010 - 2014), geven er helemaal niets meer 
uit. Het effect van een stijging van het par-
keertarief op de winkelomzet is door Mingar-
do niet onderzocht. In het onderzoek werd 
slechts één tijdmoment gekozen. 

De onderzoeksconclusies worden ook door 
directeur Hans van Tellingen van vastgoed-
onderzoeker Strabo bestempeld als ´onzin´. 
Zo heeft het bedrijf onlangs onderzoek uitge-
voerd in 450 winkelcentra en –gebieden. “Uit 
de voorlopige resultaten blijkt dat gemiddeld 
vijftig procent van de consumenten een wijk-
winkelcentrum en stadsdeel met de auto be-
zoekt. Zij zijn goed voor gemiddeld zeventig 
tot 75 procent van de omzet.” Voor binnenste-
den ligt het percentage shoppers dat met de 
auto komt vaak lager, maar nog steeds beste-
den autobezoekers veel meer dan niet-auto-
bezoekers, aldus Van Tellingen (RetailNews) .

Detailhandel Nederland vindt dat gemeenten 
een topprioriteit moeten maken van een goed 
ondernemersklimaat en een gastvrij parkeer-
beleid, om zo aantrekkelijke binnensteden te 

behouden. Daar horen redelijke prijzen en het 
kunnen betalen per minuut bij. Consumenten 
betalen gemiddeld 11 procent te veel door 
de grote tijdseenheden. En de parkeersituatie 
wordt alleen maar schrijnender. De opper-
vlakte voor betaald parkeren op straat is de 
afgelopen vier jaar verviervoudigd en steeds 
meer parkeergarages staan leeg. Parkeer-
tarieven hebben als doel het reguleren van 
verkeersstromen, maar dat is al lang niet meer 
waar de parkeeropbrengst naar toe gaat. Ga-
ten in de gemeentebegroting worden ermee 
gedicht. Het gevaar dreigt dat uiteindelijk het 
kind met het badwater wordt weggegooid. 
Het wegblijven van consumenten gaat ten 
koste van de leefbaarheid van de historische 
en internationaal geroemde binnensteden 
die Nederland rijk is. . Het is nu alle hens aan 
dek voor een klantvriendelijk parkeerbeleid. 
Voor consumenten en winkeliers, maar bo-
venal voor de binnensteden van Nederland./ 
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Winkelcriminaliteit

Winkeliers aanwezig bij opening  
Week van de Veiligheid

In samenwerking met het ministerie van Vei-
ligheid & Justitie organiseert Detailhandel  
Nederland de aftrap van de jaarlijkse Week van de Veilig-
heid. Deze vindt plaats op 6 oktober tussen 14:00 uur en 
16:00 uur in Leidschendam. 

Bij de opening betrekken we graag zoveel mogelijk win-
keliers: franchisers, filiaalmanagers, zelfstandige winke-
liers. De minister wil graag met hen in gesprek over de 
problemen die zij in de praktijk ervaren. Voor winkeliers 

is er de gelegenheid te spreken met hoogwaardigheidsbekleders, zoals leden van het NPC, le-
den van de Taskforce Overvallen en de minister.

 Aan u het verzoek om bij uw leden/winkeliers na te vragen wie hierbij aanwezig wil zijn. Namen 
en contactgegevens kunt u doorgeven via suzanne.vandegraaf@detailhandel.nl./

Steeds meer winkeliers controleren of een sollicitant in het verleden is ontslagen bij een ander 
winkelbedrijf in verband met fraude. Op dit moment zijn 830 winkelondernemingen aange-
sloten bij het Waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Ten 
opzichte van 2008 is het aantal deelnemers daarmee 20 keer zo groot. In 2013 is het aantal 
screenings van sollicitanten verdubbeld ten opzichte van 2012: 232.000 keer.

Veruit de meeste medewerkers zijn te goeder trouw en heel waardevol voor de winkeliers. 
Een kleine groep fraudeurs is echter verantwoordelijk voor grote schade. Een frauderende  
winkelmedewerker riskeert voor een periode van twee of vier jaar van een steeds groter deel 
van de detailhandelssector uitgesloten te worden. Dat helpt om de schade als gevolg van in-
terne fraude te beperken en draagt bij aan de werksfeer in de winkel. In de sollicitatieprocedure 
worden de potentiële medewerkers erop gewezen dat de winkel is aangesloten bij de Stichting 
FAD. Hierdoor heeft het Waarschuwingsregister ook een preventieve werking.

Nieuwe software van de Stichting FAD zorgt ervoor dat zorgvuldigheid en de privacy van me-
dewerkers gewaarborgd blijft. Tegelijkertijd neemt de efficiëntie toe doordat geautomatiseerd 
kan worden gescreend. De toename van het aantal screenings in 2013 komt vooral doordat 
enkele grote bedrijven het toetsingsproces hebben geautomatiseerd.

De vertrekkend voorzitter van de FAD, de heer Korthals, overhandigde op 27 juni het  
Jaarverslag 2013  aan zijn opvolger, de heer Atsma./

Frauderende winkelmedewerkers steeds 
minder kans

Zonder helers 
geen stelers

Winkeldiefstallen gedijen doordat de daders 
gestolen goederen aan derden kunnen slij-
ten. Een effectieve bestrijding van heling is 
dan ook van groot belang. Gemeenten, Poli-
tie, Openbare Ministerie, opkopers van twee-
dehands goederen en burgers kunnen ieder 
hun steentje bijdragen aan het voorkomen 
van heling. 
 
Handelaren in tweedehands goederen zijn 
op basis van artikel 437 van het Wetboek van 
Strafrecht wettelijk verplicht élke aankoop te 
registreren in een inkoopregister. Via de web-
site www.stopheling.nl kunnen consumenten 
controleren of een aangeboden goed gesto-
len is. Op de website http://www.moodre-
port.nl/heling/ staat aangegeven wat onder 
andere gemeenten, politie, OM en winkeliers 
kunnen doen om heling tegen te gaan./

Veilig ondernemen 
begint hier
Bent u op zoek naar praktische informa-
tie en tips om criminaliteit in uw winkel te 
voorkomen of aan te pakken? Op de website  
www.veiligondernemenbeginthier.nl  vindt 
u informatie om bijvoorbeeld winkeldiefstal, 
inbraak, cybercrime en agressie en geweld te 
voorkomen. Ook kunt u hier een gratis Veilig-
heid Kleine Bedrijven-scan aanvragen.

Gids en wegwijzer

De website bundelt en wijst de weg naar aller-
hande praktische tools die door verschillende 
partijen en brancheorganisaties zijn gemaakt 
en aangeboden. De website is een dooront-
wikkeling van de bestaande website 
www.ccv-veiligondernemen.nl en wordt mo-
gelijk gemaakt door het ministerie van Veilig-
heid & Justitie./

http://www.stichtingfad.nl/nieuws/jaarverslag-2013/
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Vervolg van pagina 1
Neem het gegeven dat gemeenten met elkaar concurreren als vestigingsplaats voor 
winkels. Dat leidt, wanneer dit volledig ongecontroleerd gebeurt, tot economische 
schade door een te veel aan winkelmeters. Een scenario dat alleen verliezers kent. Met 
de wettelijke mogelijkheden die provincies nu al hebben, kunnen zij in deze kwestie 
het verschil maken; door afstemming tussen gemeenten gedaan te krijgen.

Ook vanuit een andere invalshoek is een samenspel tussen de provincie en de de-
tailhandel van toegevoegde waarde. Dankzij de digitalisering van onze markt kan de 
consument producten kopen of bestellen en deze laten bezorgen of zelf ophalen in 
een winkel of bij een ander afhaalpunt. Als de provincies - en natuurlijk gemeenten 
- meer oog krijgen voor de nieuwe koop- en verkeersstromen die hiermee gepaard 
gaan, kan de consument optimaal gefaciliteerd worden. Dit zou wel eens het antwoord kunnen zijn op het afnemende voorzieningenniveau in 
krimpregio’s.

Een zelfde resultaat kan gerealiseerd worden op het vlak van bevoorrading. Regionale afstemming en bevoorraden buiten de drukke spitstijden 
beperken namelijk de files, zijn beter voor het milieu en betekenen een verbetering van de verkeersveiligheid. Wie weet, is de nieuwe generatie 
provinciale politici, die in maart 2015 wordt gekozen, zelfs zo actief om de venstertijden stevig naar zich toe te trekken. Dat zou nog eens een 
onverwachte meevaller zijn.

 
 

Sander van Golberdinge,
Directeur.
 
Provinciale Statenverkiezingen 2015 – Uw kiezers, onze klanten 
Detailhandel Nederland wil de politici van de provincie helpen om de beste keuze te maken. Een keuze die bijdraagt aan een beter  
winkelklimaat voor winkeliers én consumenten.  De kiezers die in maart 2015 naar de stembus gaan: Uw kiezers, onze klanten! Deze zomer 
presenteren wij concrete standpunten en voorstellen aan alle kandidaat-statenleden van alle politieke partijen./
 


