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17 jan.  Stuurgroep Sociale Zaken
22 jan.  VWDHZ COOZ
22 jan.  VGS MVO bijeenkomst
23 jan.  VGT werkgroep MVO
29 jan.  NWR vergadering
7 feb.  VDN Bestuursvergadering
11 feb.  RND Deskundigenoverleg 
 Vestigingszaken
11 feb.  Stuurgroep Vestigingszaken
12 feb.  Congres Winkelgebied van  
 de toekomst
13 feb.  CBL Bestuursvergadering
13 feb.  RND Deskundigenoverleg  
 Veiligheid
13 feb.  Stuurgroep Winkelcriminaliteit
26 feb.  SOD Bestuursvergadering
27 feb.  Stuurgroep Europa
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Betalingsverkeer
- Kerstboodschappen leiden tot pinrecord
Europa
- Europees Actieplan Detailhandel  
  aangenomen door Europees Parlement
Vestigingszaken
- Gemiddelde huurprijsdaling zet door
Sociale Zaken
- Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel 
met ingang van 1 januari 2014
Winkelcriminaliteit
- Aanpak mobiele bendes besproken in 
  de Kamer

Belofte maakt schuld

Twitter mee!

Verkiezingen zijn voor politici voor wie winst in het verschiet ligt een feest, maar doorgaans 
slecht nieuws voor de detailhandel. Dat laatste is zeker het geval in een tijd waarin beslissingen 
worden genomen die mogelijk stevig ingrijpen in de portemonnee van de consument. Denk 
aan de val van kabinet Rutte I in april 2012 en de tumultueuze periode daarna: doordat allerlei 
lastenverzwaringen boven de markt hingen, zakte de verkoop fors in.
 
De nadelige invloed van verkiezingen doet zich ook op een geheel ander vlak voor in Amerika 
tijdens de race naar het Witte Huis. Dan wordt massaal reclamezendtijd ingekocht door de 
presidentskandidaten, wat de prijzen voor zendtijd, voor onder meer winkeliers, flink opdrijft.
 
Die uitwerking zullen de verkiezingen dit jaar voor de Nederlandse gemeenteraden en het 
Europees Parlement niet hebben. Adverteren door politieke partijen is inmiddels ook hier 
gebruik, maar verkiezingen zijn hier nog altijd relatief goedkoop: De campagnebudgetten 
belopen in totaal maximaal 50 miljoen euro, tegenover miljarden in de VS.
 
Dat maakt de verkiezingscampagnes voor de winkeliers niet minder relevant. Detailhandel 
Nederland is dan ook nieuwsgierig naar de wijze waarop onze politieke partijen zich gaan 
manifesteren. Een tipje van de sluier:
 
De VVD zal bijvoorbeeld in verschillende steden posters laten ophangen in bushokjes met 
verkiezingsslogans. Naar het zich laat aanzien richt één van deze reclame-uitingen zich op het 
goedkoper maken van parkeren.
 
Het CDA in Bussum maakt het gratis parkeren inzet van haar campagne. Daar zullen voor zover 
bekend geen posters voor worden gedrukt, maar het standpunt haalt in ieder geval wel de 
vrije en sociale media. 
 
En terecht. Politici die zich sterk maken voor het verlagen van parkeertarieven verdienen 
steun, ook van ons. Hoge parkeertarieven jagen immers de consument weg en doen daarmee 
de winkelier de das om. Dat is wel het laatste waar wij op zitten te wachten in een krimpende 
detailhandelsmarkt. Laten wij, samen met onze klanten, de aankomende verkiezingen aangrij-
pen om de kandidaat-raadsleden te overtuigen van de juiste keuze.
 
In de strijd om de gunst van de kiezer worden makkelijker beloftes gedaan. Detailhandel 
Nederland heeft dan ook talrijke politici suggesties gedaan om hen te helpen de verkiezingen 
te winnen. Daar blijft het niet bij. Wij helpen politici ook graag na de verkiezingen om hun 
beloftes in te lossen. /
 

Sander van Golberdinge
Directeur

http://www.dichtbij.nl/t-gooi/regio/artikel/3041299/cda-gratis-parkeren-in-centrum.aspx
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Betalingsverkeer

Pin-backupsysteem bewijst haar waarde tijdens 
Belgische pinstoring
België werd op 23 december getroffen door een landelijke pinstoring, 
beperkt tot transactieverwerker Worldline. Gedurende een deel van de 
dag mislukte ongeveer de helft van de pinbetalingen, of kende grote 
vertraging. Veel winkels troffen maatregelen om klanten in de drukke 
tijd voor Kerstmis toch te kunnen laten betalen. 

Opvallend was dat het fallback systeem TINA op het eerste oog 
goed functioneerde. In winkels waar dit systeem actief was werden 

gegevens van klanten opgeslagen, zodat deze later konden worden 
verwerkt. 

Detailhandel Nederland pleit al jaren voor de invoering van een pin-
backupsysteem naar Belgisch voorbeeld. Op deze manier kunnen klan-
ten tijdens een storing gewoon doorpinnen. Hiermee wordt onnodige 
onrust en een lange rij aan de kassa voorkomen. /

Kerstboodschappen  
leiden tot pinrecord

Met het afrekenen van zijn kerstboodschappen heeft Sander 
Uitdehaag de miljardste pinbetaling in een Nederlandse 
supermarkt op zijn naam gezet. Het record is maandag 23 
december gevierd in Amsterdam. Nu het magische getal 
voor de Kerst is bereikt worden 150.000 schoolmaaltijden 
gestuurd naar kinderen in Afrika. Dat gebeurt via het 
Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

Steeds meer klanten kiezen ervoor om te pinnen in plaats 
van contant te betalen. Dat is veel makkelijker en sneller 
aan de kassa. Bovendien is pinnen veiliger dan contant geld, 
zowel voor de klant als voor de winkelier.

Detailhandel Nederland promoot al jarenlang samen met 
toonbankinstellingen het pinnen, om daarmee de hoe-
veelheid contant geld in de winkels te verminderen. Met 
resultaat: het aantal pintransacties steeg in 2012 naar 933 
miljoen, een verdubbeling ten opzichte van 2005. Met de 
actie ‘Keihard voor 1 miljard’ heeft de branche het gewenste 
record neergezet. In het laatste weekend voor Kerst zijn 
ruim 6 miljoen pintransacties geregistreerd, dat is ruim 30 
procent meer dan in een gemiddeld weekend.

De actie ‘Keihard voor 1 miljard’ is onderdeel van de cam-
pagne ‘Pinnen, ja graag’. De pincampagne is een initiatief 
van Detailhandel Nederland, andere toonbankinstellingen 
en bancaire organisaties. /

Bent u al over op IBAN?

Nederland en Europa 
staan vlak voor de drem-
pel van de overgang op 
de SEPA-standaarden. 
Per 1 februari 2014 is de 
wettelijke overgang naar 
IBAN, de Europese over-
schrijving en de Europese 
incasso een feit. In de laat-

ste weken voor de einddatum moet er nog heel veel werk worden verzet om 
zo ver mogelijk te komen met de invoering van SEPA. Wilt u weten wat er voor 
uw organisatie verandert en welke acties u moet uitvoeren om op tijd gereed 
te zijn? Doe hier de IBAN Impact-Check.

IBAN  is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit uw hui-
dige nummer. Ook worden overschrijvingen en incasso’s aangepast aan 
nieuwe betaalstandaarden. Dit is best even wennen. Voor bedrijven meer 
dan voor consumenten. Daarom geeft de site www.overopiban.nl van De 
Nederlandsche Bank heldere informatie en handige hulpmiddelen om de 
overgang op IBAN en SEPA voor iedereen soepel te laten verlopen.

Voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere organisaties is het 
belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. Vanaf februari 2014 zijn beta-
lingen namelijk alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer 
IBAN en gebruikt iedereen de Europese (SEPA)standaarden voor betaal-
middelen als overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft consequenties voor bij-
voorbeeld administraties, systemen en software van bedrijven. /

http://impactcheck.overopiban.nl/impactcheck


Nr. 53 / januari 2014/ 3

Europa

Nieuw Europees stappenplan voor verbetering 
interne markt voor pakketbezorging

De Europese Commissie heeft eind december een stappenplan gepu-
bliceerd ter verbetering van de interne markt voor pakketbezorging. 
Met dit initiatief probeert de Europese Commissie onder andere de 
grensoverschrijdende pakketbezorging te verbeteren en daardoor de 
online verkopen te stimuleren. 

Detailhandel Nederland is blij met dit initatief dat hopelijk zal lei-
den tot een efficient en betaalbaar pakketbezorgingssysteem  
binnen de Europese Unie. Het stelt winkeliers in staat hun online 
verkopen op een betrouwbare en betaalbare manier bij de klant te 
bezorgen. In de recente brochure van Detailhandel Nederland (Een 
Boodschappenlijstje voor Europa) pleiten we voor het wegnemen van 
barrières die een accurate en tijdige grensoverschrijdende bezorging 
hinderen. 

De vele problemen die bestaan met bijvoorbeeld vertragingen,  
bezorgingsproblemen en hoge kosten voor grensoverschrijdende pak-
ketbezorging, wijzen er op dat de interne markt op dit gebied nog niet 
voldoende ontwikkeld is. 

Het stappenplan van de Europese Commissie formuleert drie  
doelstellingen: verhoogde transparantie en informatie, verbeterde 
beschikbaarheid van kwalitatieve en betaalbare pakketbezorging en 
verbeterde klachtenprocedures voor consumenten.

Concreet betekent dit dat er voorstellen gedaan worden ter  
ontwikkeling van prijsvergelijkingssites waar een winkelier een  
duidelijk overzicht kan krijgen van de prestaties van de verschillende 
pakketbezorgingsdiensten, verbetering van grensoverschrijdende 
track-and-trace systemen en een verbeterde samenwerking tussen 
pakketbezorgingsbedrijven, winkeliers en consumentenorganisaties.

Deze samenwerking wordt door de Europese Commissie opgevolgd 
en gefaciliteerd door middel van een constructief overleg tussen de 
verschillende relevante partijen in speciale fora en workshops op dit 
onderwerp. Over 18 maanden bekijkt de Commissie of er voortgang is 
geboekt en of eventuele aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Tegelijkertijd met de publicatie van dit stappenplan heeft het Europees 
Parlement een rapport gepubliceerd over een verbeterde interne 
markt voor pakketbezorgingsdiensten. De Europarlementariërs  
benadrukken dat verbeterde pakketbezorgingsdiensten het consu-
mentenvertrouwen om online te shoppen zal verhogen. Dit rapport 
van het Europees Parlement moet in februari tijdens de plenaire ver-
gadering worden goedgekeurd. /

Europees Actieplan Detailhandel aangenomen 
door Europees Parlement 
Het Europees Actieplan Detailhandel, dat in december vorig jaar werd aangenomen door het Europees Parlement, is een duidelijke oproep aan 
de Europese Commissie en de lidstaten om de belangen van de detailhandel hoog op de politiek agenda te plaatsen. 

Volgens het rapport heeft de Europese Commissie niet genoeg aandacht voor de klappen die de detailhandel heeft opgelopen door de eco-
nomische crisis. Deze ontwikkeling, die gepaard gaat met de opkomst van online winkelen, heeft het winkellandschap drastisch veranderd. De 
Europarlementariërs roepen de lidstaten op geen bezuinigingen door te voeren die het consumentenvertrouwen nog verder aantasten, zoals 
lastenverzwaring voor winkeliers of verhoging van de BTW-tarieven. Ook roept het rapport op de wildgroei aan etiketten op producten en  
etiketteringsbepalingen aan banden te leggen, en de onderlinge verschillen in nationale wetgeving te verkleinen. 

Detailhandel Nederland verwelkomt de vele voorgestelde maatregelen in het rapport ter ondersteuning van de winkeliers en winkelgebieden. 
Detailhandel Nederland roept de Europese Commissie op zo snel mogelijk de High Level Groep, over de concurrentiekracht van de detailhandel, 
op te zetten. Deze groep gaat de uitvoering van het actieplan monitoren en de knelpunten in de sector aanpakken. De Europese Commissie 
moet actie ondernemen op het gebied van innovatie, beroepsvaardigheden, etikettering en het creëren van een ‘detailhandel-reflex’ waardoor 
bij toekomstige wetgeving altijd goed gekeken wordt naar de impact op de detailhandel. /

http://www.detailhandel.nl/images/pdf/Brochure_Een_boodschappenlijstje_voor_Europa.pdf


Nr. 53 / januari 2014/ 4

Sociale Zaken

Sociale premies 2014 en verschillen ten opzichte van 2013 
(in procenten)

Premiepercentages 2014 2013 Mutatie

AOW 17,90 17,90 0,00

ANW 0,60 0,60 0,00

AWBZ 12,65 12,65 0,00

WAO/WIA-basispremie (Aof) 4,95 4,65 0,30

WGA-rekenpremie (Werkhervattingskas) - 0,54

Werkhervattingskas

Publiek - kleine werkgever
- grote werkgever      

4,44
0,14 – 7,77

ZW/WGA vast - kleine werkgever
- grote werkgever

0,14
0,12 – 1,96

WGA-flex - kleine werkgever
- grote werkgever

0,82
0,14 – 3,28

AWf-premie 2,15 1,70 0,45

ZVW-inkomensafh. bijdrage werkgevers 7,50 7,25 -0,25

Sectorfondspremie gemiddeld
id. sector 17 detailhandel & ambacht
id. sector 19 grootwinkelbedrijf

2,68
4,16 
2,13

2,76
4,06 
2,43

-0,10
0,10 
-0,30

Werkgeversbijdrage kinderopvang 0,50 0,50 0,00

Bedragen in euro’s

Max. premieloon werkn. verz. p/jr. €  51.414,00 €  50.853,00  €  561,00

Max. premieloon ZVW per jaar €  51.414,00 €  50.853,00  €  561,00

Een kleine werkgever heeft een loonsom onder €307.000,-. Een grote werkgever heeft een loonsom boven €3.070.000,-. De tussencategorie 
kent een premie die glijdend verloopt van een sectorpremie tot een volledig individuele premie, zoals die ook geldt voor een grote werkge-
ver. /

Premies bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel
De premie voor het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel bedraagt per 1 januari 2014 19,4% van de pensioengrondslag (ongewijzigd). De 
opbouw in 2014 bedraagt 1,75% bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. De franchise 2014 bedraagt € 12.564,-. Gezien de dekkingsgraad ultimo 
2013 is er geen aanleiding voor een korting op de pensioenen en de pensioenopbouw in 2014. /

Extra geld voor mbo-scholen die werk maken van 
beter onderwijs 
Middelbare beroepsscholen die leraren vol-
doende mogelijkheden tot loopbaanont-
wikkeling bieden, het studiesucces van hun 
studenten weten te vergroten en studenten 
goed begeleiden tijdens hun stage, kunnen 
extra geld krijgen. Dat staat in een voorstel 
dat minister Bussemaker (Onderwijs) naar de 
Tweede Kamer stuurt. Uitgangspunt is dat 
scholen die goed presteren of hun niveau 
weten te verhogen daar financieel voor wor-
den beloond. De verdeling van het geld is 
gekoppeld aan meetbare kwaliteitsafspraken 
die Bussemaker binnenkort met de mbo-scho-
len maakt. Doel van de afspraken is de kwa-
liteit van het onderwijs aan mbo-studenten 
te verbeteren, zodat zij meer worden uitge-
daagd en beter worden voorbereid op wat 

de arbeidsmarkt van hen vraagt. Het bedrag 
dat hiervoor beschikbaar is loopt op tot 250 
miljoen euro in 2017. Dat is 7 procent van het 
totale budget voor het mbo.

Bussemaker wil dat de kwaliteit van de oplei-
dingen inzichtelijker wordt gemaakt voor 
zowel studenten en ouders als voor het regio-
nale bedrijfsleven. Zij wil daarnaast dat topta-
lenten meer kansen krijgen in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Eerder maakte Bussemaker 
bekend dat mbo-instellingen worden ver-
plicht het opleidingsaanbod meer op elkaar 
en op de vraag vanuit de regionale arbeids-
markt af te stemmen. Volgens Bussemaker 
sluiten mbo-opleidingen over het algemeen 
goed aan op de arbeidsmarkt, maar: "Beter 

beroepsonderwijs lukt alleen als bedrijven 
ook meewerken. Het gaat tenslotte om de 
werknemers van morgen."

Detailhandel Nederland ondersteunt deze 
afspraken. Verbetering van de beroepsprak-
tijkvorming is van groot belang en inzicht in 
kwaliteit en arbeidsmarktperspectief van een 
(te kiezen) opleiding ook. Het bedrijfsleven 
heeft samen met de organisatie Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven de studie-
bijsluiter opgesteld en een monitor voor 
beroepspraktijkvorming ingericht. Met deze 
monitor wordt de kwaliteit van de beroeps-
praktijkvorming bekeken. Het gaat dan om de 
prestaties en de bevindingen van de student, 
de school en het leerbedrijf. /
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Vestigingszaken

Voorstel in de Provincie Overijssel voor opkopen 
grondposities gemeenten
Veel gemeenten hebben grote grondpo-
sities en zitten met het afboeken van het 
waardeverlies in hun maag. Het afboeken 
van de grondposities drukt de gemeente-
lijke begrotingen, met alle gevolgen van 
dien voor gemeentelijke belastingen. Andere 
gemeenten weigeren het verlies af te boeken, 
omdat zij geen financiële reserves hebben en 
om te voorkomen onder curatele te worden 
gesteld. In de provincie Overijssel bestaat het 
plan om gemeenten te verlossen van waar-
deloze gronden, wat kan oplopen tot een 
bedrag van 200 miljoen euro. Dit betreft met 
name gronden van de gemeenten Kampen, 
Almelo, Zwolle en Deventer. Voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van maart 2014 zal de 
provincie hierover een besluit nemen. Vanuit  
verschillende andere provincies en de Raad 

voor de Financiële Verhoudingen wordt met 
argusogen gekeken naar dit voornemen. Het 
toezicht op de financiële positie van gemeen-
ten is een provinciale taak gebaseerd op de 
Gemeentewet. Hiermee wordt beoogd een 
gezonde financiële situatie bij gemeenten 
te bevorderen. Een gemeente is in eerste 
instantie zelf verantwoordelijk voor een goed 
financieel beleid en beheer.

Het Rijk kan gemeenten bij het uitblijven 
van verbeteringen onder curatele stellen. 
Formeel is geen grond op basis waarvan 
een provincie verantwoordelijk is om de  
verplichtingen van een gemeente over te 
nemen.Detailhandel Nederland zet zich in 
voor duidelijke ruimtelijke kaders voor nieuwe  
ontwikkelingen in de detailhandel. 

Gemeenten blijken behoefte te hebben aan 
een bovengemeentelijke afweging voor ont-
wikkelingsruimte. De provincie is hiervoor het 
aangewezen bestuursniveau. Als de markt 
duidelijkheid krijgt van de overheid waar de 
komende jaren wel en geen ruimte wordt toe-
gestaan voor nieuwe ontwikkelingen, heeft 
de markt zicht op een vorm van zekerheid 
van haar investeringen. Deze kwalitatieve en 
kwantitatieve kaders voor investeringen zijn 
de broodnodige spelregels waar de sector 
behoefte aan heeft. Deze duidelijkheid vraagt 
geen enkele financiële investering van de 
provincie. Met duidelijke ruimtelijke kaders in 
het verleden hadden wanordelijk gemeente-
lijk grondbeleid en grote investeringen door 
de provincie Overijssel voorkomen kunnen 
worden. /

Gemiddelde huurprijsdaling zet door
Uit onderzoek van Jones Lang LaSalle blijkt dat de tophuurprijzen voor solitaire winkelunits in 2013 - net als in de drie jaar ervoor – gemiddeld zijn 
gedaald. De daling wordt veroorzaakt door de verminderde vraag naar A1-winkelunits in vooral middelgrote en kleine steden, maar ook in grote 
steden. Anders dan voorgaande jaren was er in 2013 geen groei van de tophuurprijzen van solitaire winkelruimten in de grootste winkelsteden. 
In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Maastricht bleven de tophuurprijzen van de meest populaire winkelstraten stabiel 
en bleef de ontwikkeling van tophuurprijzen achter bij de inflatie.

Toch heeft de tophuur van solitaire winkelunits in enkele winkelstraten in Nederlandse binnensteden een positieve groei doorgemaakt. Dit zijn 
de P.C. Hooftstraat in Amsterdam en Hoogstraat/ Noordeinde in Den Haag. Ondanks de economische crisis is er relatief veel animo van retailers 
voor vestiging in deze straten. Deze belangstelling is met name afkomstig van internationale retailers. Ook de beleggingsdynamiek in de P.C. 
Hoofstraat in Amsterdam was in het afgelopen jaar relatief hoog.

Jones Lang LaSalle registreert jaarlijks de huurprijsontwikkeling van de tophuur in bijna 200 straten in 75 Nederlandse steden. Gemiddeld daalde 
de winkelhuurprijs in deze straten over 2013 met circa 1,85 procent (niet gecorrigeerd voor inflatie). Deze daling hangt samen met een laag con-
sumentenvertrouwen en teruglopende bestedingen in het non-food segment. De onderlinge verschillen tussen steden zijn groot. Zo tonen de 
tophuurprijzen van straten in de middelgrote en kleine steden gelegen in demografische krimpregio’s in Overijssel, Friesland, Drenthe, Zeeland 
en Limburg de sterkste daling. 

De sterkste groei van de tophuur (per m² vvo per jaar) in 2013 is geregistreerd in de volgende straten:
1. Hoogstraat in Den Haag - € 1.050
2. P.C. Hooftstraat in Amsterdam - € 1.550
3. Noordeinde in Den Haag - € 750

De tophuren (per m² vvo per jaar) van de zes belangrijkste Nederlandse A1-winkellocaties zijn:
1. Kalverstraat in Amsterdam - € 3.050
2. Beursplein in Rotterdam - € 1.800
3. Grote Staat in Maastricht - € 1.675
4. De Lange Elisabethstraat in Utrecht - € 1.650
5. Spuistraat in Den Haag - € 1.450
6. Demer in Eindhoven - € 1.450

Detailhandel Nederland zet zich in voor eerlijke marktconforme huurprijzen. Door de daling van de waarde van het vastgoed worden nieuwe 
huurcontracten voor gemiddeld lagere huren afgesloten. Binnen de bestaande wetgeving zijn voldoende mogelijkheden voor eventuele flexibi-
lisering aanwezig, hierbij kan gedacht worden aan een korte looptijd van huurcontracten en omzethuur. Detailhandel Nederland zet zich met de 
stuurgroep Vestigingszaken ook in voor eerlijke en een meer gestandaardiseerde opbouw van servicekosten in winkelcentra. Dit door collectief 
winkelcentra te gaan controleren en een ‘Handvat Servicekosten’ voor winkeliers op te stellen. /
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Winkelcriminaliteit

Rooftassen en andere geprepareerde voorwerpen

Mits met bronvermelding en toestemming 
van Detailhandel Nederland kunt u de 
informatie uit deze publicatie gebruiken. 

De kinderwagen is in opkomst als gereed-
schap voor winkeldieven. Steeds vaker wordt 
een buggy of ander wagentje vol geladen met 
gestolen waar. De wagens zijn door de dieven 
geprepareerd met speciale folie, waardoor de 
alarmpoortjes bij de uitgang niet afgaan.

Detailhandel Nederland ziet een trend. De kin-
derwagen als roofmiddel is aan een opmars 
bezig. Vooral de laatste jaren zijn winkeldie-
ven steeds professioneler geworden. Het zijn 
al lang niet meer alleen de junks van vroeger. 
Winkeldiefstal gebeurt vaak door georgani-

seerde bendes die de buit vervolgens helen. 
De dieven zoeken oplossingen voor de pre-
ventieve maatregelen die winkeliers nemen. 
Daarbij worden ze steeds inventiever.

Jaren geleden deden de zogenoemde roof-
tassen al hun intrede. De tassen werden aan 
de binnenkant bekleed met de speciale folie 
en de dieven liepen de winkels uit zonder dat 
het alarm afging. Naast rooftassen worden 
ook roofrokken, -jassen, dozen en dus steeds 
vaker kinderwagens gebruikt. 

Detailhandel Nederland pleit voor een lande-
lijk verbod op geprepareerde voorwerpen die 
bedoeld zijn om winkeldiefstallen mee te ple-
gen, zoals rooftassen en roofkinderwagens. 
Dan heeft de politie een wapen in handen 
om ze in beslag te nemen als zulke wagens 
worden aangetroffen bij een controle. Ook 
beveiligers en winkeliers kunnen dan actie 
ondernemen, voordat er gestolen is. Dan is 
iemand al strafbaar als hij zo'n wagen in bezit 
heeft. /

Aanpak mobiele bendes besproken in de Kamer 
In de Tweede Kamer is gedebatteerd over mobiele bendes. De 
belangrijkste punten die terugkwamen waren de Gemeenschappelijke 
Informatie Organisatie en de informatiepositie van politie en justitie. 
De punten van de winkeliers zijn veelvuldig genoemd, onder andere 
Retailpoort en de lokale campagne van Detailhandel Nederland wer-
den aangehaald. 

Nine Kooiman (SP) en Magda Berndsen (D66) hebben specifiek 
gevraagd naar de opsporingscapaciteit bij OM en politie om mobiele 
bendes aan te pakken. Vooral mevrouw Kooiman vroeg door en ver-
wees naar het convenant dat Detailhandel Nederland met minister 
Opstelten heeft getekend in februari 2012. Minister Opstelten gaf 
aan dat er wekelijks een actie tegen mobiele bendes zou zijn, en elke 
maand zou er een grote actie zijn. 

Mevrouw Berndsen heeft gepleit voor een landelijk verbod op rooftas-
sen en de minister opgeroepen in gesprek te gaan met de VNG. Peter 
Oskam (CDA) pleitte onder andere voor een pilot om de zwarte markt 
in Beverwijk door te lichten en riep op tot een aanpak van de mobiele 
bendes die de winkels teisteren. Ahmed Marcouch (PvdA) ging onder 
andere in op het digitale opkopersregister. 

Detailhandel Nederland concludeert dat er in ieder geval veel aan-
dacht is voor dit onderwerp in de Tweede Kamer. De minister heeft 
vooral aangegeven wat er al in werking is gezet. In de praktijk is het 
echter zo dat pas sinds ongeveer een half jaar hier echt werk van wordt 
gemaakt. Detailhandel Nederland houdt de druk en de aandacht op 
dit onderwerp gevestigd. /

Nieuwe functionaliteit Afrekenen met Winkeldieven
Afrekenen met Winkeldieven heeft een nieu-
we functionaliteit voor beheerders van win-
kelgebieden. Deze functionaliteit kan ook wor-
den gebruikt door grootwinkelbedrijven. 

Winkelgebied-beheerder
Met de nieuwe functie winkelgebied-beheer-
der kunnen met één login vorderingen wor-
den ingevuld voor meerdere winkels. De 
deelnemende winkeliers moeten individueel 
geregistreerd zijn om hieraan mee te doen en 
het geïnde geld wordt altijd alleen uitgekeerd 

aan de individuele winkelier of winkelketen. 

Grootwinkelbedrijven
Deze nieuwe functionaliteit kan ook gebruikt 
worden door ketens. Indien ketens ervoor 
hebben gekozen de vestigingen individueel 
te registreren, maar centraal claims te ver-
werken, kan er één centrale winkelgebied-
login aangemaakt worden zodat claims op 
de juiste vestiging geboekt kunnen worden.  
Als u gebruik wilt maken van deze nieuwe 
functionaliteit, dan kunt u contact opnemen 

Geweld door overvallers als 
slachtoffer niet ‘meewerkt’
Uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving (NSCR) blijkt dat overvallers meestal alleen over-
gaan tot geweld als zij denken dat slachtoffers niet ‘meewerken’. Om 
de kans op geweld te verkleinen is het aan te raden om zo veel moge-
lijk te voldoen aan de eisen van de overvaller. Dit advies komt overi-
gens overeen met de instructies die winkelmedewerkers nu al krijgen.

Detailhandel Nederland beaamt het advies van het NSCR. Winkeliers 
en medewerkers kunnen zich het beste aan de vier gouden regels 

van het RAAK-principe houden: Rustig blijven, Accepteer de situatie, 
Afgeven van geld of goed en Kijk hoe de dader eruit ziet.

Toch kan het gebeuren dat een winkelier of medewerker instinctief 
reageert en zich verzet tegen de overvallers. In die situatie wordt de 
winkelier als slachtoffer behandeld door de autoriteiten en in beginsel 
niet vervolgd. Dat heeft staatssecretaris Teeven destijds zo geregeld na 
aandringen van Detailhandel Nederland. 

met Afrekenen met Winkeldieven. Bent u 
nog geen deelnemer van Afrekenen met 
Winkeldieven, dan kunt u zich aanmelden 
via www.afrekenenmetwinkeldieven.nl. Aan 
deelname zijn géén kosten verbonden. Het 
is wel een voorwaarde dat er aangifte wordt 
gedaan van de winkeldiefstal bij politie. /




