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In het nieuws

Volg ons op twitter  
Detailhandel Nederland twittert voortaan 
vanuit @detailhandel. Volgt u ons daar al? 

Minder cash, wel zo veilig. Meer toezicht 
trouwens ook.
Het aantal winkelovervallen is historisch laag. 
Het geweld piekte enkele jaren geleden met 
gemiddeld drie overvallen per winkeldag 
en is nu gedaald naar gemiddeld één. Dat 
betekent dat evengoed nog iedere dag de 
detailhandelsfamilie wordt opgeschrikt door 
een nieuw trauma bij een winkelier of zijn 
medewerker. Het succes is dus geen reden 
voor genoegzaamheid.
 
Zeker niet nu de donkere dagen voor de 
deur staan. De ervaring leert dat in de herfst 
en de winter het aantal overvallen stijgt.  
Detailhandel Nederland heeft daarom samen 
met het ministerie van Veiligheid & Justitie en 
andere samenwerkingspartners de campagne  
‘Minder cash, wel zo veilig’ gelanceerd. Dit 
thema is gekozen om te laten zien welke 
mogelijkheden er voor winkeliers zijn om 
het aanwezige contante geld in de winkel te 
verminderen. Op die manier worden winkels 
minder interessant voor een overval.
 
Televisiester Martin Morero is dit jaar het 
boegbeeld van de campagne in drie spots. 
Deze beogen in het algemeen ondernemers 
te wijzen op preventie en in het bijzonder op 
het belang van het terugdringen van contant 
geld. Twee van de drie spots richten zich 
specifiek op de detailhandel. Het ene filmpje 
speelt in de winkel zelf en het andere gaat 
over de bezorging van tuinmeubels bij de 
acteur thuis. In beide situaties, zowel in de  
winkel als aan huis, wordt met pin betaald.

De spots zijn niet alleen nuttig en leuk 
vanwege het thema ‘Minder cash, wel zo 
veilig’. Maar ook omdat zij met het pinnen en 
het thuisbezorgen in feite een afspiegeling 
zijn van de integratie van de online en offline 
wereld. Verreweg de meeste online omzet 
wordt gerealiseerd door ondernemingen die 
reeds actief waren in het begin van de jaren 
negentig, de tijd dat TV nog vierkant was en 
internet onbekend bij het grote publiek. 
 
Deze verdergaande digitalisering brengt 
trouwens wel uitdagingen met zich mee. 
Het wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker 
dat de telecomsector streeft naar een 
100 procent dekkingsgraad voor mobiel 
betalen. Regelmatig lopen bezorgdiensten 
er tegenaan dat mobiele pinapparaten 
niet functioneren, doordat er in landelijke 
gebieden geen netwerkdekking is. Hier moet 
meer oog voor komen.
 
Hetzelfde geldt voor andere beleidsmatige 
uitdagingen van de digitalisering voor de 
detailhandel, consument en maatschappij. 
Dit thema zetten wij dan ook volop in de 
schijnwerpers tijdens Retailpoort. Meer 
weten? Klik hier  voor het programma en om 
u aan te melden.

Sander van Golberdinge,
Directeur
 

Minister Opstelten geeft in de Kruidvat-winkel in Leidschendam het startschot voor de Week van de Veiligheid met het verrich-
ten van de 3 miljoenste contactloze pinbetaling.

www.deweekvandeveiligheid.nl
http://www.detailhandel.nl/formulieren/aanmelden-voor-retailpoort-2014-
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Betalingsverkeer

Nieuw tientje is 'broodnodig' in strijd tegen vervalst geld

Begin september werd het nieuwe biljet van 10 euro in omloop ge-
bracht. Detailhandel Nederland ziet de komst van dit biljet als een be-
langrijk wapen in de strijd tegen vals geld. Tijdens een interview met 
BNR licht secretaris Betalingsverkeer Tom Ponjee dit toe. Luister hier 
het interview terug.  

Detailhandel Nederland wil bovendien dat er vaart gemaakt wordt met 
het vernieuwen van biljetten van 20 en 50 euro. Deze briefjes worden 
het vaakst nagemaakt, blijkt uit cijfers van Detailhandel Nederland. Het 
biljet dat het meest als vals geld wordt aangetroffen, is het biljet van 
50 euro. Maar liefst driekwart van de valse biljetten in de winkelladen 

is van 50 euro. Daarna dat van 20, dan 100 en daarna dat van 10 euro. 
Op de nieuwe biljetten is een aantal kenmerken verbeterd. Er zijn ook 
drie manieren waarop mensen  zelf hun biljet op echtheid kunnen con-
troleren. Als je linksonder op het nieuwe biljet kijkt, zie je een smaragd-
groen cijfer dat van kleur verandert: van licht naar donker. Als je 'm in 
het licht houdt, zie je een watermerk van de figuur Europa. En als je aan 
de zijkant van het biljet voelt, zitten er een soort streepjes op. Dat is 
met name handig voor mensen met een visuele beperking./

Veel storingen betalingsverkeer in 2014
In 2014 deden zich veel storingen voor in het 
betalingsverkeer. Dat blijkt uit een analyse 
van Allestoringen.nl. Voor Detailhandel Ne-
derland is het bestrijden van storingen in het 
betalingsverkeer een topprioriteit. Wij kaar-
ten storingen dan ook structureel aan bij de 
bancaire sector. Hierdoor is de robuustheid 
van de betaalketen in de afgelopen jaren toe-
genomen. 

ING staat volgens deze website bovenaan de 
ranglijst van banken met de meeste storin-
gen. Rekeninghouders van ING hebben vol-

gens Allestoringen.nl dit jaar tot nu tot 142 
dagen hinder ondervonden van storingen, 
waarvan 18 dagen zeer grote storingen. In de 
maand september telde de bank tot en met 
maandag 29 september 20 storingsdagen, 
waarvan drie grote storingsdagen.

Rabobank telde dit jaar tot nu toe 115 sto-
ringsdagen, waarvan 17 grote storingen. 
In september had Rabobank 11 dagen last 
van een storingen, maar kende geen grote  
storingen.

ABN AMRO telt dit jaar tot nu toe 101 dagen 
een storing, waarvan 14 grote storingen. In 
september had de bank elf storingsdagen, 
waarvan twee grote storingen.

SNS Bank geeft het goede voorbeeld met 
‘slechts’ elf storingsdagen over 2014, waarvan 
één grote storing./

Fraude betalingsverkeer blijft dalen
De fraude in het betalingsverkeer is ook het afgelopen half jaar sterk ge-
daald; met 34 procent ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. 
De dalende trend van de afgelopen twee jaar zet daarmee door. De to-
tale schade bedroeg in het eerste halfjaar van 2014 ongeveer 9,5 miljoen 
euro. Over heel 2013 bedroeg de fraude nog 33,3 miljoen euro. In 2012 
ging het zelfs om 81,8 miljoen euro. 
 
De van oorsprong belangrijkste fraudecategorieën in het betalingsver-
keer, fraude met internetbankieren en skimming van betaalpassen, zijn 
allebei sterk afgenomen (met respectievelijk 54 procent en 28 procent in 
de eerste helft van 2014 ten opzichte van de tweede helft van 2013). De  
schade als gevolg van skimming (het kopiëren van de magneetstrip op 
de betaalpas) bedroeg in het piekjaar 2011 nog 38,9 miljoen euro. Daar 
is nog maar nauwelijks iets van over: 640.000 euro in de eerste helft van 
dit jaar. Een belangrijke reden voor deze dalende cijfers is het blokkeren 
van bankpassen in het buitenland (geoblocking), dat twee jaar geleden 
mede dankzij intensief aandringen van Detailhandel Nederland werd 
ingevoerd.

De meeste schade bij internetbankieren werd veroorzaakt door phishing: 
1,7 miljoen euro. Dat is wel een daling van 47 procent in de eerste helft 
van 2014 ten opzichte van de tweede helft van 2013. De schade als ge-
volg van malware (schadelijke software) nam ook fors af (77 procent) 
in de eerste helft van 2014 ten opzichte van de tweede helft van 2013 
tot 380.000 euro. Gezien de aanhoudende overlast van phishingmails 
doen banken er alles aan om samen met autoriteiten, zoals het NCSC, 
phishingsites uit de lucht te halen.

Ondanks deze positieve ontwikkeling blijft Detailhandel Nederland 
samen met haar partners in de betaalketen toezien op het tegengaan 
van fraude. hierover voeren wij regelmatig overleg in onder andere het 
maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer en het Convenant Betalings-
verkeer./ 

http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/638346-1409/nieuw-tientje-is-broodnodig-in-strijd-tegen-vervalst-geld
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Europa

Detailhandel Nederland Groet & Ontmoet Nederlandse  
Europarlementariërs 

Op 10 september vond er een ontmoeting plaats in het Europees Par-
lement tussen de leden van stuurgroep Europa en Nederlandse Euro-
parlementariërs en medewerkers. Voorzitter van Stuurgroep Europa, 
Patricia Hoogstraaten, gaf een inleiding over de structuur, organisatie 
en de belangrijkste prioriteiten van Detailhandel Nederland. Vervolgens 
werd door alle aanwezigen van gedachten gewisseld over Europese 
onderwerpen relevant voor de detailhandel, zoals: betalingsverkeer, 
duurzaamheid, omnichannel beleid, en een goede samenwerking in de 
voedseltoeleveringsketen. 

Het is duidelijk dat er de komende jaren vele onderwerpen op de agen-
da van het Europees Parlement staan die van belang zijn voor de detail-
handel. Detailhandel Nederland kijkt uit naar een constructieve samen-
werking met de Nederlandse Europarlementariërs./

Realistische overgang naar een circulair economisch model 
Detailhandel Nederland is positief over de 
promotie van een circulaire economie door de 
Europese Commissie, mits de maatregelen die 
daarvoor nodig zijn realistisch blijven. De cir-
culaire economie is een economisch systeem 
dat gericht is op maximaal hergebruik van 
producten en grondstoffen en waarbij waar-
devernietiging wordt geminimaliseerd. 
De Europese Commissie lanceerde in juli een 
pakket van maatregelen en acties voor de weg 
naar een circulaire economie. De voorstellen 
zijn van groot belang voor de gehele keten. 
Sommige van deze acties zijn van rechtstreeks 
belang voor winkeliers, met name voor dege-
nen die importeren of eigen merken verko-
pen. De detailhandel draagt graag bij aan het 
reduceren van afval: waar mogelijk gebeurt 
dat al. Echter, de verantwoordelijkheden 
die de detailhandel opgelegd krijgt door dit  
nieuwe voorstel moeten wel realistisch blij-
ven.
 
• De Commissie wil de verantwoordelijk-

heid van de producenten uitbreiden tot 
de gehele levensduur van een product, 
van ontwerp tot afval. Dit is in de eerste 
plaats iets wat importeurs en producen-
ten aangaat, maar  de uitvoering  ervan 
kan ook de detailhandel beïnvloeden. De 

Commissie heeft bijvoorbeeld het idee 
van een productpaspoort voorgesteld. 
Dat moet informatie bieden over de re-
cycle- en repareerbaarheid van het pro-
duct. Etikettering van producten is een 
zwaar en kostbaar instrument, dat zich 
niet verhoudt tot de informatie die de 
consument uiteindelijk meekrijgt. 

• De Commissie reikt een paar instru-
menten aan voor de overgang naar een 
circulaire economie, zoals innovatie, 
duurzaam productontwerp, de ‘herstel-
baarheid’ van producten, de omzetting 
van afval in grondstoffen, maar ook nieu-
we businessmodellen. Een winkel zou 
een combinatie van producten en dien-
sten moeten invoeren (door een product 
te leasen of te verhuren). Voor winke-
liers is dit niet altijd haalbaar. De kosten 
voor de aanschaf van een groot aantal 
producten om deze voor gebruik uit te 
lenen, en de kosten om deze producten 
ook weer terug te nemen zijn hoog. 

Het pakket bevat ook nieuwe regels ten 
aanzien van afval. De Commissie wil de  
doelstellingen voor hergebruik en recyclen 
van afval verhogen. De voorgestelde percen-
tages zijn dermate ambitieus dat meer verpak-

kingsafval moet worden ingezameld dan er 
op de markt wordt gebracht. Nieuwe doelstel-
lingen zouden normaal gesproken alleen in-
vloed hebben op producenten en importeurs, 
maar meer inzameling van verpakkingsafval 
kan resulteren in een terugnameplicht in de 
winkel. Het is praktisch onmogelijk om al het 
verpakkingsafval van de consument terug te 
nemen: niet alleen gezien de vierkante meters 
die hiervoor nodig zijn maar ook om veilig-
heids- en hygiënische redenen en de milieu-
druk die het vervoer van de aparte afvalstro-
men oplevert. Voorstellen rondom de inname 
van producten of afval moeten op vrijwillige 
basis zijn, rekening houdend met verschillen-
de nationale contexten en de beperkte moge-
lijkheden van winkels met kleine oppervlaktes 
en volumes.

De detailhandel zoekt voortdurend naar prak-
tijken die bijdragen aan het uiteindelijke doel: 
verduurzaming van de sector. Er bestaan nog 
tal van onzekerheden waardoor het voorbarig 
is om concrete doelstellingen voor sectoren 
vast te stellen. Detailhandel Nederland pleit 
voor realistische en proportionele maatrege-
len en wijst erop dat de instrumenten tech-
nisch mogelijk en economisch rendabel moe-
ten zijn./
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Sociale Zaken

SER verwelkomt nieuwe voorzitter Mariëtte Hamer

De Sociaal-Economische Raad (SER) is verheugd met de benoeming van Mariëtte Hamer tot  
voorzitter van de SER per 10 september jl. Hamer volgt Wiebe Draijer op die eind juni afscheid van de 
SER nam. Met de benoeming van Hamer krijgt de SER voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke  
voorzitter. Patricia Hoogstraaten, voorzitter stuurgroep Europa, is lid van de SER en heeft via haar inbreng 
invloed op de agenda en de uitkomsten van de discussie./

Sociale zekerheid, arbeidsmarkt en pensioenen in de  
Miljoenennota 2015

Re-integratieverslag voor WIA mag elektronisch verstuurd
Werkgevers kunnen een re-integratieverslag voor de aanvraag Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) online aanleveren via 
het werkgeversportaal van uitkeringsorganisatie UWV. Ze hoeven dit 
dus niet meer per post te doen.

Het re-integratieverslag bevat alle informatie over de inspanningen 
van werkgever en werknemer om de medewerker bij ziekte weer te re-
integreren. Het UWV kan de werkgever een loonsanctie opleggen als 
die inspanningen onvoldoende zijn.

Voor veel werkgevers was tot voor kort onduidelijk welke informatie 
het UWV precies nodig heeft. Daardoor ontving niet alleen het UWV 

een overvloed aan ongeordende en soms onjuiste papieren documen-
ten, maar ook kregen werkgevers soms loonsancties opgelegd die mis-
schien voorkomen hadden kunnen worden. Het re-integratieverslag 
kan vanaf 3 oktober elektronisch worden aangeleverd. Een uploadfunc-
tie helpt hierbij door precies aan te geven welke formulieren moeten 
worden aangeleverd.

Een deel van het re-integratieverslag bestaat uit medische informatie. 
Deze mag alleen de werknemer aanleveren. Wil de werknemer niet dat 
de werkgever het verslag online aanlevert, dan kan hij zelf het volledige 
verslag per post sturen./

Hier leest u de samenvatting van de 
belangrijkste onderdelen van de begroting 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Pensioen
Invoering nieuw FTK per 1 januari 2015
Volgend jaar wordt het nieuwe Financieel 
Toetsingskader (FTK) voor pensioenen 
van kracht. Gestreefd wordt naar zowel 
meer stabiele pensioenpremies, stabiele 
pensioenuitkeringen en meer stabiele 
indexaties. Het nieuwe FTK is ingrijpend, 
de meeste pensioenregelingen zullen er 
door geraakt worden en vanwege het late 
tijdstip in dit jaar waarin de parlementaire 
besluitvorming wordt afgerond (naar 
verwachting: ultimo december) wordt 2015 
voor pensioenen een overgangsjaar.

Invoering laatste fase Witteveenmaatregelen
Per 1 januari 2015 vindt de (voorlopig) 
laatste stap van de aanpassing van het 
Witteveenkader plaats. Het kader gaat dan 
uit van een maximaal opbouwpercentage 
van 1,875%, bij een pensioenleeftijd van 67 
jaar en een maximaal pensioengevend salaris 
van 100.000 euro. Pensioenregelingen die na 
die datum niet binnen het Witteveenkader 
passen, worden ‘fiscaal onzuiver’. Om die 
reden is het noodzakelijk de regelingen tijdig 
aan te passen.

SER-adviestraject toekomst pensioenstelsel
Staatssecretaris Klijnsma is dit najaar een 
brede maatschappelijke dialoog gestart over 
de toekomst van het pensioenstelsel. In dat 
kader heeft zij ook advies gevraagd aan de 
SER. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat 
de regering in het voorjaar van 2015 een 
visie publiceert hoe zij de toekomst van het 
Nederlandse pensioenstelsel ziet.

Werkgelegenheid
Het kabinet wil een derde tranche 
sectorplannen openstellen. Naar schatting 
is hiermee een bedrag gemoeid van 100 à 
150 miljoen euro, afhankelijk van het beslag 
van de eerste twee tranches, die nog niet 
helemaal zijn afgerond. Het kabinet wil de 
derde tranche vooral richten op van werk 
naar werk activiteiten en met voorrang voor 
intersectorale mobiliteit. Het voornemen 
is om aanvullend vanuit de WW bepaalde 
vormen van scholing te subsidiëren. Komend 
begrotingsjaar stuurt het kabinet een 
wetsvoorstel voor een quotumwet naar de 
Kamer. Die wet vloeit voort uit het Sociaal 
Akkoord en legt vast dat het bedrijfsleven 
de komende jaren extra arbeidsplaatsen 
vrijmaakt voor arbeidsgehandicapten. 

Arbeidsomstandigheden - gezond werken
Op het terrein van vitaliteit en werk en 
gezondheid worden de activiteiten met het 

onderwerp psychosociale arbeidsbelasting 
doorgezet. Werkgevers, werknemers en 
overheid hebben in 2014 ingezet op een 
gezamenlijk stoffenbeleid. Dit beleid wordt 
door de overheid in 2015 voortgezet. Het 
kabinet ontvangt dit najaar een verdeeld advies 
van de SER over de bedrijfsgezondheidszorg. 
In het komende begrotingsjaar zal het kabinet 
daarop een reactie met het voorgenomen 
beleid uitbrengen.

Wet Werk en Zekerheid
Vanaf 1 januari 2015 treedt gefaseerd de 
Wet Werk en Zekerheid in werking. Vanaf 
die datum wijzigt een aantal bepalingen 
rond flex, zoals geen proefperiode in een 
tijdelijk contract korter dan 6 maanden en 
een aanzegtermijn van een maand bij een 
contract van 6 maanden of langer. Per 1 juli 
2015 wordt de ketenbepaling aangepast, 
maximaal drie tijdelijke contracten in een 
periode van twee jaar (nu nog drie jaar). 
Verder treedt op 1 juli 2015 het nieuwe 
ontslagstelsel in werking, met onder meer 
de introductie van de transitievergoeding bij 
onvrijwillig ontslag als het contract tenminste 
twee jaar heeft geduurd.
 
Lees meer.

http://www.detailhandel.nl/nieuws/2014/506/Sociale%20zekerheid,%20arbeidsmarkt%20en%20pensioenen%20in%20de%20Miljoenennota%202015.html
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Vestigingszaken

Online hulp detailhandel over toegankelijkheid mensen met 
beperking

In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte komt een verbod op onderscheid bij 
het aanbieden of verlenen van toegang tot goederen of diensten. Dit is het gevolg van het Verdrag Handicap 
van de Verenigde Naties, dat volgend jaar geratificeerd wordt en de participatie van mensen met een beperking 
bevordert. Daartoe komt er een parlementaire behandeling van de benodigde wetsvoorstellen. Het wetsvoorstel 
ziet niet toe op het treffen van algemene voorzieningen, maar bevat uitsluitend de verplichting om doeltreffende 
aanpassingen in een concreet geval te treffen. Deze verplichting mag in een concreet geval echter niet tot een on-
evenredige belasting van de ondernemer leiden. De wetsvoorstellen liggen nu onder behandeling bij de Tweede 
Kamer, de wetsteksten kunt u hier vinden.
 
Alles Toegankelijk, het samenwerkingsverband van werkgevers- en cliëntorganisaties voor gehandicapten, heeft 
een gratis online hulpmiddel ontwikkeld voor medewerkers in de detailhandel. Medewerkers in de detailhandel 
kunnen met de online module leren zij hoe zij om kunnen gaan met mensen met een beperking. Medewerkers 

leren over klanten met een beperking, over toegankelijkheid van de winkel en klantvriendelijkheid. Zij krijgen handvatten om er in de praktijk 
mee aan de slag te gaan. De online module duurt ongeveer dertig minuten. Winkeliers worden gevraagd om deze online training op te nemen in 
hun opleidingsaanbod voor werknemers. Alles Toegankelijk adviseert tevens detailhandelsbedrijven die nieuwe winkellocaties openen of winkels 
verbouwen dat ze er verstandig aan doen om zich vooraf goed te oriënteren op de vraag of er rekening is gehouden met klanten en medewerkers 
met een beperking. Des te toegankelijker de winkel, des te meer potentiële klanten in het bereik zijn. 

Ter voorbereiding op de ratificatie voert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overleg met alle relevante sectoren en veldpar-
tijen, waaronder de stuurgroep Alles Toegankelijk. In deze stuurgroep werken VNO-NCW en MKB-Nederland samen met sportorganisatie NOC-
NSF, cliëntenorganisaties, Koninklijke Horeca Nederland en Detailhandel Nederland om de toegankelijkheid van bedrijven te vergroten. De  
verbeteringen vinden vooral plaats op gebied van dienstverlening aan mensen met een beperking. Deze vorm van zelfregulering is voor de uit-
voering van het verdrag heel belangrijk. Detailhandel Nederland participeert in het project ‘Alles Toegankelijk’. Doel van deze deelname is om op 
vrijwillige basis na te denken over maatregelen die de toegankelijkheid van winkels kunnen vergroten./

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail.jsp?id=2014Z13574&dossier=33990
http://vu2013.s01.elearning.fbcehosting.nl/
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Winkelcriminaliteit

Week van de Veiligheid van start
De eerste week van oktober is de Week van de  
Veiligheid. Op 6 oktober trapte minister Opstelten 
van Veiligheid & Justitie de Week af door het doen 
van de 3 miljoenste contactloze pinbetaling in  
Nederland. Hij deed dit in een Kruidvat winkel in 
Leidschendam. Hij riep daarbij iedereen op vaker 
met pin te betalen en contant geld in de muur te 
laten zitten. Detailhandel Nederland steunt deze 
oproep en ziet contactloos pinnen als sneller en 
veiliger betaalmiddel dan contant geld. Door meer 
te pinnen wordt het contante geld in winkels terug-
gebracht, en daarmee de potentiële buit voor over-
vallers. En daarmee worden winkels een veel minder 
interessant doelwit voor criminelen./

Afwikkeling Overvalszaak Deurne
Deze maand maakte het OM bekend dat de juweliersvrouw, die tijdens 
de geruchtmakende overval in Deurne vorig jaar, twee overvallers 
doodschoot, niet wordt vervolgd. De juwelier, die tijdens de overval 
gewond raakte, wordt wel vervolgd voor verboden wapenbezit. Detail-
handel Nederland is blij dat er eindelijk duidelijkheid is voor het echt-
paar en dat het OM tot de conclusie is gekomen dat hier sprake was van 
noodweer. 

Detailhandel Nederland heeft begrip voor de gevoelens van onveilig-
heid die bij ondernemers leven, zeker als zij al eens zijn geconfronteerd 
met een overval. Toch adviseert Detailhandel Nederland winkeliers te 
handelen volgens het RAAK-principe: Rustig blijven, Accepteer de situ-
atie, Afgeven van geld of goed, Kijken hoe de dader er uitziet. Dit is 
met name belangrijk voor de winkelier zelf. Uit onderzoek blijkt dat een 
overvaller twee keer zo snel overgaat tot gebruik van geweld, wanneer 
een winkelier zich verzet./

Daling aantal winkelovervallen
Verschillende media berichtten de afgelopen maand over de daling van 
het aantal winkelovervallen. Tot en met augustus 2014 vonden er 232 
winkelovervallen plaats, een daling van 21 procent ten opzichte van 
dezelfde periode in 2013. Detailhandel Nederland is uiteraard blij met 
deze cijfers. Het laat zien dat preventiemaatregelen die winkeliers ne-
men werken. Zo is er steeds minder contant geld in winkels, waardoor 
de kans op een aantrekkelijke buit steeds lager wordt. Daarnaast werpt 
de samenwerking met politie en justitie zijn vruchten af. De cijfers laten 
echter ook zien dat nog elke dag een winkelier in Nederland slachtoffer 
wordt van een overval. 

Zeker nu de dagen weer korter worden, en de overvalcijfers traditioneel 
stijgen, blijft het belangrijk om alert te blijven en elkaar scherp te hou-
den. Alleen op die manier zorgen we er voor dat overvallers steeds min-
der kans krijgen.
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