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De Detaillist
Woensdag Gehaktdag

5 juni  NWR vergadering
6 juni  werkgroep Pensioenen
6 juni  RND Deskundigenoverleg  
             Veiligheid
6 juni  stuurgroep Winkelcriminaliteit
11 juni werkgroep E-Commerce
19 juni  CBL Haringparty
25 juni  Algemeen Bestuur HBD
26 juni  FAD bestuursvergadering
26 juni  VGT werkgroep MVO

Agenda
juni 2014

7 mei Bewapenen niet de oplossing
8 mei  Stemwijzer voor ondernemers 
  in de lucht 
8 mei Moederdag zorgt voor drukte in 
 winkelstraat 
9 mei Komen de 1- en 2 eurocentjes  
 terug?
14 mei Een terugblik op een bewogen  
 jaar detailhandel: Jaarverslag 
 2013 gepubliceerd 
21 mei Het nieuwe pinnen is veilig 
21 mei Wettelijk minimumloon  
 per 1 juli 2014
22 mei  Pas op bij combinatie  
 alarmsysteem en pinnen
28 mei Winkeliers teleurgesteld in 
 accijnsevaluatie

In het nieuws

Volg ons op twitter  

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ is het standaardantwoord van het kabinet op belasting-
maatregelen die verkeerd uitpakken. Dit klinkt door in zowel de presentatie van het jaarverslag 
van de schatkist als de accijnsevaluatie. Gelukkig is er uit de oppositiebankjes onder aanvoering 
van Pieter Omtzigt (CDA) nog wel ondernemersgeluid te horen. Oude tijden herleven. Alleen 
de naambordjes zijn tegenwoordig anders dan in deze politieke reclamespot van veertig jaar 
geleden. 

Veel aandacht trekt genoemd financieel jaarverslag doorgaans niet. De derde woensdag van 
mei, ook wel bekend als Gehaktdag, verdient die echter wel. Dat geldt zeker voor het opzienba-
rende verslagjaar 2013. De totale accijnsopbrengst was vorig jaar maar liefst 900 miljoen euro 
minder dan verwacht, ondanks de toenmalige, geplande accijnsverhogingen. Het was zelfs 
minder dan in 2012.

Voor dit resultaat is een deel van de huidige oppositie trouwens medeverantwoordelijk, maar 
dat zou je nog kunnen verklaren als een gevolg van begrotingspaniek. Het verhaal doet de 
ronde dat dit besluit over accijnsverhoging in vijf minuten is genomen onder druk van Euro-
pese monetaire afspraken. Het getuigt van politieke moed dat een partij als het CDA erkent dat 
zich een accijnsdrama voltrekt dat moet worden opgelost.

Het kabinet is helaas nog niet zover. Diens accijnsevaluatie behandelt alleen de brandstof-
accijnsverhoging van dit jaar. De economische schade als gevolg van de opeenvolgende verho-
gingen van de btw en accijnzen op alcohol, brandstoffen en tabak sinds oktober 2012 hebben 
zich vertaald in dalende inkomsten voor de schatkist en een rem op de consumptie.

Tot op heden is de omzet van 2014 in de gehele detailhandel vrijwel gelijk aan die van vorig 
jaar. Hoewel de resultaten binnen onze markt zeer wisselend zijn, is het positief is dat aan de 
vrije val van de detailhandel een einde is gekomen. Dat betekent echter niet dat de vlag uit kan. 
De forse krimp is hiermee nog lang niet goed gemaakt.

Het kabinet kan de consument en onze branche een duwtje in de juiste richting geven door de 
accijnsverhogingen terug te draaien. Extra verhogingen die op de rol staan voor 2015 moeten 
in ieder geval van tafel.

Sander van Golberdinge,
Directeur

http://www.beeldengeluid.nl/en/media/6696/zendtijd-voor-politieke-partijen-vvd-1974
https://twitter.com/DeDetailhandel
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Betalingsverkeer

Eurocenten keren niet terug
Nederland gaat de munten van een en twee 
eurocent niet opnieuw invoeren. Winkeliers 
mogen gewoon doorgaan met het afronden 
van bedragen. Dit zegt minister Dijsselbloem 
(Financiën) in een reactie op vragen van 
Detailhandel Nederland. Volgens Dijssel-
bloem is de huidige situatie waarin bedragen 
worden afgerond goed zo. 

Veel winkeliers ronden bedragen op 5 euro-
cent af, waardoor 1 en 2 eurocenten bijna niet 
meer gebruikt worden. Deze afrondingsregel 
werkt naar tevredenheid van winkeliers en 
klanten. Begin mei ontstond dan ook onrust 

onder winkeliers toen bleek dat er in Brussel 
geluiden opgingen voor de beëindiging van 
de Nederlandse afspraken. Bekijk hier het 
item van RTL Nieuws over de terugkeer van 
de eurocenten. 

In de Europese wetgeving is ruimte voor lid-
staten om de regels voor centen zelf te inter-
preteren. In Nederland en sommige andere 
eurolanden wordt dit gedaan. Het ministerie 
benadrukt dat er in Brussel geen voorstel 
ligt dat Nederland verplicht om eurocenten 
weer opnieuw in te voeren. 

D66 riep de Europese Commissie op om de 1 
en 2 eurocenten in de gehele eurozone af te 
schaffen. "Het kost ons veel geld en voor win-
keliers levert het alleen maar gedoe op", aldus 
D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven./

Banken willen proef met geldautomaten in dorpen
De banken heb-
ben van de Auto-
riteit Consument 
en Markt (ACM) 
toestemming ge-
kregen voor een 
proef om geldauto-
maten in dorpen te 
behouden of terug 
te laten keren. De 
banken willen voor 
de proef kijken of 
ze onderling kun-
nen afspreken om 
automaten in stand 
te houden of meer 
te verspreiden over 
een gebied. 

Uit onderzoek van het Maatschappelijk Overleg Betaalverkeer (MOB) 
blijkt dat het percentage Nederlanders met een geldautomaat in een 
straal van vijf kilometer van hun huis is gedaald van 99,65 naar 99,59. 
Het CDA riep het kabinet eerder deze week op om er bij banken op aan 
te dringen om geldautomaten niet langer uit dunbevolkte gebieden te 
verwijderen.

Detailhandel Nederland steunt een onderzoek naar de afstemming van 
banken over geldautomaten. Secretaris Betalingsverkeer Tom ponjee: 
“Het is belangrijk dat de contant geldketen efficiënt wordt ingericht. 
Op die manier blijven de automaten bereikbaar voor onze klanten en 
worden onnodige kosten of overlap voorkomen”. 

Onderzocht moet bijvoorbeeld worden wat de kosten zijn van het aan-
houden van een verlieslijdende automaat, en hoe deze kosten onder-
ling verdeeld moeten worden. De toestemming van de ACM is nodig, 
omdat banken in principe geen onderlinge afspraken mogen maken./

Secretaris Betalingsverkeer Tom ponjee

Snellere verwerking betalingen
De Nederlandse banken komen in november met een plan om pin- en 
iDEAL-betalingen sneller te verwerken. Onderzocht wordt of het mo-
gelijk is om in het weekend betalingen te gaan verwerken. Het voorstel 
zal zich in eerste instantie richten op pinbetalingen, iDEAL-transacties 
en elektronische overschrijvingen in het weekend en tijdens feestda-
gen.

Het onderzoek van de banken is gepresenteerd op verzoek van de 
toonbankinstellingen. Detailhandel Nederland beklaagde zich samen 
met de tankbranches en Horeca Nederland meermaals over het feit dat 
betalingen die in het weekend worden gedaan, pas op maandag bij 
winkeliers op de rekening staan.

Detailhandel Nederland noemt het onderzoek van de banken een 
belangrijke stap. Het is goed om te merken dat de banken de proble-
men van winkeliers serieus nemen. In november moet echter blijken of 
er ook daadwerkelijk verbetering komt. Wij houden dan ook een vinger 
aan de pols./

http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-nieuws-132237/82e11ad4-6ae8-4aa1-8e8e-5fc854803e8e
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Europa

Het Europees Ecolabel is het milieukeur-
merk van de Europese Unie voor non-food 
producten en diensten. In 2000 en 2009 
werd het systeem grondig herzien. Nu 
is het weer tijd voor een herziening. Tot 
18 juli 2014 staat er een consultatie uit 
om standpunten van belanghebbenden 
over de uitvoering van de EU-milieukeur 
(EU66/2010) te verzamelen. 

Het doel van het Europees Ecolabel is om 
duurzame productie en consumptie te sti-
muleren. De criteria hebben betrekking 
op de hele levenscyclus van een product 
of dienst. Van grondstoffen en energiege-
bruik tot schadelijke stoffen en afval. Het is 
een vrijwillig keurmerk en naar de criteria 
wordt door overheden verwezen in open-
bare aanbestedingen. 

Een belangrijke boodschap is dat winkeliers zich 
graag inzetten om voor de consument de duur-
zame keuze de makkelijke keuze te maken. Daar-
voor is een vereiste dat duurzaamheidslabels, 
zoals het Europese Ecolabel, relevante en begrij-
pelijke informatie bevatten.

De herziening van het Europese milieukeur is on-
derdeel van het bredere beleid voor duurzame 
consumptie en productie. Het Zevende Milieu 
Actie Programma vraagt om herziening van de 
Ecodesign richtlijn, de Energielabel richtlijn en de 
milieukeurverordening. Dit met het oog op ver-
betering van de milieuprestaties van producten 
gedurende hun levenscyclus en het aanpakken 
van de bestaande bepalingen door middel van 
een meer samenhangend beleid en wetgevings-
kader voor duurzame consumptie en productie. 

Via deze link kunt u de raadpleging invullen. 

Europese Commissie: raadpleging op EU-Milieukeur

Nederland pakt Europese handelsbarrières aan
Nederland heeft samen met Zweden en het 
Verenigd Koninkrijk het initiatief genomen 
voor het vormen van een zogenaamde Fron-
trunners groep. Deze groep van gelijkgestem-
de lidstaten is van mening dat er naast het 
aannemen van nieuwe EU-wetgeving ook op 
nationaal niveau nog veel gedaan kan worden 
om de Europese interne markt te versterken 
en Europese handelsbarrières te verwijderen.

De Frontrunners richten zich op een betere 
coördinatie (en uitvoering) van beleid tussen 
de lidstaten, uitwisseling van ‘best practices’ 
en onderlinge stimulering om het economi-
sche potentieel in en tussen de deelnemende 

landen verder te ontwikkelen. Het doel is om 
hervormingen te stimuleren in de hele Euro-
pese Unie.

Om te bepalen op welke gebieden men wil 
opereren, werken de Frontrunners nauw sa-
men met alle belanghebbende partijen. De 
aanpak is gebaseerd op een structuur waarin 
het bedrijfsleven, de overheid en belangen-
groeperingen met elkaar samenwerken en 
bepalen welke gebieden prioriteit verdienen.

Detailhandel Nederland verwelkomt dit initi-
atief. Detailhandel Nederland heeft Europese 
beleidsmakers al regelmatig gewezen op han-

delsbarrières die ontstaan door een verschil-
lende uitvoering tussen lidstaten van Euro-
pese wetgeving.  Dit initiatief biedt een kans 
om deze interpretatieverschillen te verkleinen 
in de ons omringende landen.  

Praktische voorbeelden van grensoverschrij-
dende handelsbarrières die het vrije verkeer 
van goederen belemmeren kunt u mailen 
naar margriet.keijzer@detailhandel.nl. 

Veiligheidsprobleem vloeibaar wasmiddel capsules
De Europese Commissie waarschuwt voor een 
veiligheidsprobleem met  vloeibaar wasmid-
del capsules. De capsules zijn veilig bij gebruik 
volgens de instructies. Toch zijn er gevallen 
bekend dat kinderen de capsules inslikken. 
Het ongebruikelijke hoge aantal incidenten 
in vergelijking met gewone wasmiddelen, 
heeft de Europese autoriteiten gealarmeerd: 
besprekingen over beperkende maatregelen 
zijn begonnen.

De fabrikanten, gegroepeerd onder de Euro-
pese organisatie A.I.S.E., zijn op voorhand een 
vrijwillig initiatief gestart om het risico van 
incidenten te beperken. Het Product Steward-

ship Programma (PSP) for Liquid Detergent 
Capsules (www.aise.eu). Het programma om-
vat maatregelen om de verpakkingen aan te 
passen, en communicatie naar de consumen-
ten over het veilig omgaan met en opslaan 
van reinigingsmiddelen.

De Europese Commissie dringt er op aan dat 
de gehele markt, waaronder eigen merk-pro-
ducten, moeten worden aangepast. In een 
Europese Commissie CARACAL meeting (= 
bevoegde autoriteiten van REACH -chemische 
stoffen en CLP - etikettering en verpakking 
van stoffen) is geconcludeerd dat de oplos-
bare film in de vloeibare wasmiddel-capsules 

beschouwd moet worden als verpakking. De 
implicatie van deze interpretatie is van belang 
omdat CLP een aantal technische eisen voor 
‘verpakking’ stelt met betrekking tot de ste-
vigheid, aantrekkelijkheid en etikettering. Het 
is mogelijk dat in juli de Europese Commissie 
met nieuwe wettelijke maatregelen komt op 
basis van, of die verder gaan dan, de A.I.S.E. 
PSP maatregelen.

www.survey-ecolabel.eu
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Sociale Zaken

Wet Werk en Zekerheid waarschijnlijk in juli van kracht
Ondanks het feit dat de Eerste Kamer nog geen besluit heeft genomen, 
wordt er breed van uitgegaan dat het wetsontwerp WWZ toch per 1 
juli aanstaande van kracht wordt. Vooral voor de detailhandel heeft die 
wet op korte termijn al een aantal gevolgen, waarmee  rekening moet 
worden gehouden om mogelijke ongewenste consequenties te voor-
komen.

Beoogd wordt dat per 1 juli 2014 werknemers met flexibele arbeids-
overeenkomsten een betere bescherming krijgen en het verschil in be-
scherming tussen werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst 
en werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst wordt verkleind. 
Het gaat om de volgende maatregelen:

• Het beperken van de mogelijkheid om, ten nadele van de werkne-
mer, af te wijken van de loondoorbetalingsplicht (art. 7:628 BW);

• Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan 
alleen nog als die overeenkomst langer duurt dan zes maanden 
(art. 7:652 BW);

• Het opnemen van een concurrentiebeding in een overeenkomst 
voor bepaalde tijd kan nog alleen onder strenge voorwaarden 
(art. 7:653 BW);

• De plicht voor de werkgever om een werknemer met een over-
eenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, een 
maand voor het einde van rechtswege van deze overeenkomst 
duidelijkheid te bieden over de toekomst, op straffe van een scha-
devergoeding bij niet (volledig) naleven van de verplichtingen 
(aanzegplicht, art. 7:668 BW);

• Het voor uitzendkrachten beperken van de mogelijkheid om bij 
cao af te wijken van de termijn gedurende welke in een uitzend-
overeenkomst een uitzendbeding kan worden overeengekomen, 
de termijn waarna op uitzendovereenkomsten de ketenbepaling 
van toepassing wordt en de termijn gedurende welke de loon-
doorbetalingsverplichting kan worden uitgesloten (art. 7:691 BW).

Eurobarometer 
Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over de arbeidsomstandig-
heden. Dat blijkt uit de nieuwe Eurobarometer over arbeidsomstandig-
heden van de Europese Commissie. Nederland staat daarin op bijna alle 
terreinen in de top 3. De Denen en Finnen voeren wederom de lijst aan.

Bekijk hier de Eurobarometer. Zie ook het landenfiche over Nederland en 
vergelijk ons land met het gemiddelde van de EU.

Website adviseert werkgevers over ‘inclusief ondernemen’
Werkgevers die ruimte willen maken voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen sinds kort terecht op het online platform www.werkgevers-
gaaninclusief.nl. Dit platform ondersteunt en adviseert werkgevers bij het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkge-
versvereniging AWVN voert dit project uit en werkt hierbij samen met De Normaalste Zaak en vooral met zo veel mogelijk Nederlandse werkge-
vers.

Vóór eind volgend jaar moet werkgevend Nederland de eerste 7500 banen voor mensen met een arbeidsbeperking ‘leveren’. Hierna wordt de 
Quotumwet van kracht, die elk bedrijf met meer dan 25 medewerkers een quotum oplegt. Wie dit niet nakomt, krijgt een boete.

Verlaging pensioenopbouw 
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verlaging van de fiscaal ge-
facilieerde pensioenopbouw tot 1,875% (met ingang van 1 januari 
2015). Daarmee hoopt het kabinet in 2015 een bezuiniging van circa 
3 miljard euro te realiseren.

 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2014 (afgerond) met 0,65 procent (Besluit van 13 
mei 2014, Stcrt. 2014 nr. 13936 d.d. 20 mei 2014). De wettelijke bruto minimum(jeugd)lonen per maand en per uur bij een normale wekelijkse 
arbeidsduur (zie relevante cao) van 40, 38 en 37 uur bedragen 1 juli 2014:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2063&furtherNews=yes
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Vestigingszaken

Europeanisering ruimtelijke ordening kans voor detailhandel?

Vrijwel het hele Nederlandse grondgebied wordt gedekt door één of 
meer Europese beleidskaders, ondanks het gegeven dat de EU formeel 
geen ruimtelijk beleid heeft. Daarmee heeft Europa grote invloed op de 
ruimtelijke inrichting van Nederland. In combinatie met de voortgaan-
de decentralisatie van overheidstaken kan dit problemen opleveren. 
Zijn gemeentes en provincies in staat om de regie te voeren als het be-
leid voor een belangrijk deel Europees is? En heeft Brussel voldoende 
zicht op de uitvoeringsproblemen in de lokale ruimtelijke ordening?  
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) pleit in het verschenen 
rapport ‘Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening’ 
dan ook voor het vasthouden aan regie op Rijksoverheidsniveau.

Regie van het Rijk is nodig
De Rijksoverheid heeft ervoor gekozen de regie van ruimtelijke ontwik-
kelingen over te laten aan de provincies. Het Rijk blijft echter systeem-
verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. De koppeling tussen 
EU-beleid en de ruimtelijke ordening vraagt daarom ook, aldus de on-
derzoekers, om regie op Rijksniveau. Het is immers de Rijksoverheid die 
verantwoordelijkheid draagt voor de omzetting van Europese richtlij-
nen en verordeningen in nationale wetgeving en zo de koppeling met 
de ruimtelijke ordening vormgeeft. Ook wordt de Rijksoverheid door 
Europa aangesproken op de implementatie van de Europese wet- en 

regelgeving. En tot slot: de Rijksoverheid is medebeslisser van EU-be-
leid. Het Rijk kan dus wel taken decentraliseren, maar blijft aanspreek-
baar op die terreinen en zal daarom ook actief een (regie)rol moeten 
blijven vervullen.

Gevolgen voor de detailhandel
Voor de detailhandel is het belangrijk dat provinciale en gemeentelijke 
overheden regels vanuit Europa goed implementeren. Denk hierbij 
aan het principe van de vrijheid van vestiging. Elk bedrijf zou dezelfde 
kansen moeten krijgen om zich op een bepaalde locatie te vestigen. 
Een Rijksprogramma voor een toekomstbestendige detailhandels-
structuur zou, gezien de redenering van het Planbureau, op basis van 
de systeemverantwoordelijkheid van het rijk, tot de mogelijkheden be-
horen. Gemeenten en provincies worstelen veelal met de ruimtelijke 
ordening van detailhandelsbeleid. Een goede detailhandelsstructuur 
is van nationaal belang. Als adequaat handelen door gemeenten en 
provincies uitblijft, is inmenging van het Rijk een logische stap. Detail-
handel Nederland volgt deze ontwikkelingen op de voet, om een goed 
locatiebeleid van de sector te kunnen blijven stimuleren.

Download hier het rapport. 

Lokale leegstand onvoldoende meegenomen in huurprijzen
Te hoge huurprijzen worden vaak genoemd als veroorzaker van win-
kelleegstand. Dit was de aanleiding om de relatie tussen de huurprijzen 
en leegstand in winkelgebieden nader te onderzoeken. Ook de relatie 
tussen andere winkelgebiedskenmerken en winkelhuren is in het on-
derzoek ‘Objectieve indicatoren voor de huurprijzen van winkels’ ge-
analyseerd. De gemiddelde huurprijzen in winkelgebieden zijn daarin 
op basis van een database van Retail Vastgoed Adviseurs vastgesteld. 
Met het onderzoek wilden de bureaus meer inzicht verwerven in de 
factoren die de huurprijzen in winkelgebieden verklaren.

Uit het onderzoek blijkt dat van alle onderzochte winkelgebiedsken-
merken, de omvang van het aanbod mode- en luxe winkels het sterkst 
met de gemiddelde huurprijs samenhangt. Dit betekent dat in win-
kelgebieden met veel mode- en luxe winkels de huurprijs gemiddeld 
hoger is dan in gebieden met weinig mode- en luxe winkels. Dit geldt 

zowel in centrale winkelgebieden als in stadsdeelcentra. In centrale 
winkelgebieden is bovendien een samenhang tussen de huurprijzen 
en de bereikbaarheid met openbaar vervoer en de compleetheid van 
het aanbod aangetoond.

In een goed functionerende markt zouden de winkelhuurprijzen eigen-
lijk moeten worden bepaald door de lokale verhouding tussen vraag en 
aanbod. Uit het onderzoek van Roots Beleidsadvies en AnalyZus blijkt 
dat dit in de winkelmarkt in de Randstad niet altijd het geval is. De uit-
gevoerde analyses tonen namelijk geen statistisch verband tussen de 
niveaus van winkelleegstand en vloerproductiviteit enerzijds, en die 
van winkelhuurprijzen anderzijds. Detailhandel Nederland verwacht 
dat op termijn in huurcontracten en door huurprijsherzieningen de 
gedaalde vloerproductiviteit en leegstand op lokaal niveau ingeprijsd 
worden in de huurprijzen voor winkelvastgoed.

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2014_De-Europeanisering-van-de-Nederlandse-ruimtelijke-ordening-Bevindingen.pdf
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Winkelcriminaliteit

Verlenging regeling subsidie na overval
De tijdelijke beleidsregels voor slachtoffers van een overval blijven ook in 2014 van kracht. De 
uitvoering blijft belegd bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Hoewel er goede resultaten worden geboekt in de strijd tegen de overvallen, is iedere overval 
er één te veel. Een overval heeft een grote impact op het slachtoffer en de minister van Vei-
ligheid en Justitie is van mening dat er alles aangedaan moet worden om herhaling van een 
dergelijk delict te voorkomen. In het kader van de aanpak van overvallen zijn de ‘tijdelijke be-
leidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen’ ook voor 2014 
weer verlengd. 

De beleidsregels hebben tot doel om via een subsidie van maximaal 1.000 euro te stimule-
ren dat bewoners en bedrijven die zijn overvallen maatregelen nemen die erop gericht zijn 
te voorkomen dat hun winkel opnieuw wordt overvallen. Denk aan het plaatsen van een ca-
merasysteem, het vervangen van de sloten, maar ook bijvoorbeeld het aanschaffen van een 
waakhond./

Pas op bij combina-
tie alarmsysteem en 
pinnen
Verschillende winkeliers worden gecon-
fronteerd met ondeskundige installateurs 
van  alarminstallaties. Dit kan winkeliers veel 
schade berokkenen. Na uitvoerig consult van 
Detailhandel Nederland en ANKO (branche-
organisatie voor kappers) heeft een kapster 
uit Noord-Holland besloten om haar recht te 
halen. Twee jaar lang heeft zij geprocedeerd 
tegen haar installateur. 

Na installatie bleek het alarm niet te werken. 
En als de kapster de adviezen van de instal-
lateur had opgevolgd, was haar betalingsver-
keer ook nog eens uitgevallen. Het resultaat 
van de rechtszaak is dat de installateur de 
kapotte installatie heeft verwijderd en dat de 
kapster niets hoeft te betalen. Elke winkelier 
mag eisen stellen aan de kwaliteit en toe-
komstvastheid van de alarmoplossing.
 
Alleen een BORG-certificaat is geen garantie 
dat een installateur kennis van zaken heeft 
van de combinatie van pin- en alarminstal-
laties. Detailhandel Nederland adviseert haar 
leden daarom om installateurs zorgvuldig uit 
te kiezen. Deze rechtszaak leert dat een win-
kelier nooit zonder meer de papieren van de 
installateur voor de oplevering moet teke-
nen./

Verruiming roof-
tasverbod? 

De VVD in Amsterdam wil dat tegen het bezit 
van rooftassen wordt opgetreden. Op grote 
schaal gebruiken winkeldieven deze gepre-
pareerde voorwerpen om hun diefstallen te 
kunnen plegen. 
 
De Amsterdamse VVD vraagt onder andere 
aan het College in Amsterdam of ze met het 
ministerie van Veiligheid en Justitie in ge-
sprek wil gaan over hoe dit probleem opge-
lost kan worden. De VVD vraagt zich ook af 
of het bezit van een rooftas in een winkel ge-
kwalificeerd kan worden als voorbereidings-
handeling of poging tot diefstal. 
 
Deze vragen van de VVD in Amsterdam zijn 
het directe gevolg van de campagne die De-
tailhandel Nederland heeft gevoerd voor de 
lokale verkiezingen. Het zou erg goed zijn als 
het ministerie van V&J dit landelijk oppakt. 
Detailhandel Nederland kaart dit zelf ook aan 
bij het ministerie./

Mobiele bende langer vast
Elf Roemenen die er van verdacht worden een mobiele bende te zijn moeten 14 dagen langer 
vast blijven zitten. Het elftal wordt verdacht van heling en deelname aan een criminele orga-
nisatie. De zaak kwam aan het licht toen de politie op 23 april ter ondersteuning van de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling mee ging met een controle. Daarbij troffen zij in een woning aan de 
Delftselaan de elf verdachten aan. Een van de aanwezige agenten merkte tijdens deze controle 
een partij verpakte parfum en een voorraad zilverfolie op. Bij de daaropvolgende huiszoeking 
werd een grote hoeveelheid, in sommige gevallen nog van prijs- en alarmlabels voorzien, merk-
kleding en parfums aangetroffen. De politie stuitte ook op een agenda die vermoedelijk werd 
gebruikt voor het bijhouden van bestellijsten. In de tuin van de woning werd een aantal gepre-
pareerde tassen aangetroffen. De verdachten werden hierop aangehouden.

De totale waarde van de aangetroffen goederen bedraagt ongeveer €16.000. De goederen zijn 
vermoedelijk afkomstig uit verschillende winkels in Den Haag maar ook uit andere plaatsen 
in Nederland en Duitsland. Mogelijk is een deel van de artikelen direct bij de leverancier weg-
genomen.
 
Detailhandel Nederland gaat er vanuit dat meer bendes zullen worden aangehouden. De laat-
ste tijd lijkt het er steeds meer op dat politie en justitie echt werk maken van de aanpak van 
mobiele bendes. Detailhandel Nederland is samen met politie en Openbaar Ministerie aan het 
werk om de Gemeenschappelijke Informatie Organisatie op te zetten, zodat informatie over 
rondtrekkende bendes beter kan worden gedeeld met de overheid./

www.schadefonds.nl
http://www.detailhandel.nl/nieuws/2014/465/Pas%20op%20bij%20combinatie%20alarmsysteem%20en%20pinnen%20%20.html
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