
Houd fraudeurs
buiten de deur! 

Het FAD-waarschuwingsregister werkt!
Het waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) 
werkt!
Sinds de start van het waarschuwingsregister is de schade door interne fraude 
in het grootwinkelbedrijf fors afgenomen. 
De NSO is aangesloten bij het MKB-brancheloket. Daardoor kunnen ook  
ondernemers uit de tabaks- en gemaksdetailhandel zich bij dit register  
aansluiten. Daarmee geeft ook onze branche het signaal af dat fraudeurs niet 
hoeven te solliciteren bij één van onze winkels. 

Houd samen met de NSO fraudeurs buiten de deur! 
Deelname aan het waarschuwingsregister is veilig, verantwoord en vooral  
makkelijk. 
En het kost u niets! De NSO heeft een collectieve regeling getroffen voor al 
haar leden. De kosten worden gedragen door het Fonds Samenwerking  
Industrie Tabaksspeciaalzaken (FSIT).
Meer informatie over het MKB-brancheloket vindt u op www.tabaksdetailhandel.
nl/ondernemen/veiligheid.
Scheur de toetredingsverklaring los en stuur deze retour in bijgaande envelop 
naar de NSO. 
Na verwerking van uw aanvraag krijgt u bericht dat u als deelnemer aan het 
waarschuwingsregister bekend bent.
De uitvoering van het MKB-brancheloket is onder gebracht bij collega-branche 
organisatie Het Vakcentrum. Het loket is ingericht volgens de vereisten van de 
Stichting FAD en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Door deze samenwerking kan het zijn dat u op de toetredingsverklaring en  
mogelijk elders de naam ‘brancheloket Vakcentrum’ tegenkomt.

Postbus 262 
2260 AG Leidschendam
Tel: 070-301 27 81
Fax: 070-327 65 37
E-mail: nso@tabaksdetailhandel.nl
Internet: www.tabaksdetailhandel.nl

Verklaart:
•	 	als	deelnemer	toe	te	treden	tot	het	Waarschuwingsregister	Detailhandel	en	
de	bepalingen	van	het	Protocol	Waarschuwingsregister	Detailhandel	na	te	
leven, alsmede de door het Bestuur van de Stichting FAD gestelde en de te 
stellen regels, die noodzakelijk zijn om de goede werking van het  
Waarschuwingsregister	Detailhandel	te	waarborgen;

•	 	aantoonbaar	te	hebben	zorggedragen	voor	een	zorgvuldige	communicatie	
naar nieuw en bestaand personeel over de werking van en de deelname aan 
het	Waarschuwingsregister	Detailhandel	door:	
  sollicitanten vooraf te informeren over het feit dat een integriteitscheck in 
het	Waarschuwingsregister	onderdeel	uitmaakt	van	de	sollicitatie- 
procedure. Deze mededeling dient in alle vacatures, zowel op internet als  
schriftelijke	sollicitatieformulieren	te	zijn	vermeld;
  het huidige personeel te hebben geïnformeerd over de aanstaande  
deelname. Dit kan plaatsvinden door een collectieve berichtgeving of  
persoonlijke	schriftelijke	aankondiging;
		de	deelname	aan	het	Waarschuwingsregister	te	hebben	vermeld	in	 
huisregels;
  nieuw personeel, voorafgaand aan de aanstelling,  persoonlijk en schrifte-
lijk	te	zullen	informeren	over	de	deelname	aan	het	Waarschuwingsregister.	
Dit kan plaatsvinden door de deelname te vermelden in de arbeids- 
overeenkomst of, indien de huisregels integraal onderdeel uitmaken van de 
arbeidsovereenkomst,	een	verwijzing	daarnaar	te	doen;	
  te hebben gewaarborgd dat de kennisgeving van opname in het  
Waarschuwingsregister,	alsmede	de	periode	waarvoor	opname	geldt	en	de	
mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken, wordt vermeld in de  
ontslagbrief, dan wel in een apart schrijven. 
		gebruikers	van	het	Waarschuwingsregister	een	geheimhoudingsverklaring	
hebben	ondertekend;
  een actief beleid tegen interne criminaliteit wordt gevoerd en het onder-
werp met regelmaat onder de aandacht van het personeel te brengen.

•	 	bovenstaande	maatregelen	te	hebben	getroffen	en	in	haar	administratie	te	
hebben	verwerkt;

•	 	bekend	te	zijn	met	het	feit	dat	in	opdracht	van	en	namens	de	Stichting	FAD	
audits	bij	individuele	deelnemers	kunnen	plaatsvinden;

•	 	als	deelnemer	toestemming	te	geven	aan	het	Brancheloket	om	namens	de	
genoemde	onderneming	de	melding	te	doen;	

•	 	het	bestuur	en	de	bewerker	te	vrijwaren	van	alle	claims	en	aansprakelijk-
heden die het gevolg zijn van het niet conform het Protocol aanleveren, 
ontvangen	en	gebruiken	van	de	gegevens	uit	het	Waarschuwingsregister	
Detailhandel;

 

Getekend te: _____________________________________ (plaats) Datum: _________________________

Naam contactpersoon: __________________________________________________________________ m/v

Handtekening: _________________________________________________________________________________

Retour NSO, Postbus 262, 2260 AG Leidschendam.



Hoe werkt het? 
1.  Door het invullen van de toetredingsverklaring meldt u zich aan als

deelnemer aan het MKB-brancheloket van het FAD-waarschuwingsregister.
2.  Na verwerking van uw gegevens krijgt u bericht dat u als deelnemer aan het

register geregistreerd staat en kunt u hier gebruik van maken.
3.  U informeert uw huidige medewerkers dat u bent aangesloten bij het FAD-

waarschuwingsregister detailhandel. Met hen bespreekt u regelmatig dat
diefstal en fraude in uw bedrijf niet getolereerd wordt en dat u daar actief
tegen optreedt. U meldt deelname aan het waarschuwingsregister ook
vooraf als u nieuwe medewerkers in dienst neemt (gaat al een preventieve
werking van uit!).
Vermeld	uw	deelname	aan	het	Waarschuwingsregister	ook	in	uw	huisregels!

4.  Als u een nieuwe medewerker in dienst wilt nemen, kunt u eenvoudig via
een e-mail opvragen of deze persoon vermeld staat in het register.

5.  Als een medewerker zich schuldig maakt aan diefstal of frauduleus
handelen, meldt u deze persoon aan voor opname in het register.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
a.  De activiteiten van deze medewerker moeten geleid hebben tot ontslag of

beëindiging van de arbeidsrelatie.
b. U heeft aangifte gedaan bij de politie.
c.  Er moeten voldoende bewijsstukken zijn die gearchiveerd zijn in een

dossier.
d.  U informeert de betrokken medewerker dat u hem of haar aanmeldt voor

opname in het register.

Actief beleid tegen interne criminaliteit
Als deelnemer aan het FAD-waarschuwingsregister bent u gehouden een actief 
beleid tegen interne criminaliteit te voeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat dit 
onderwerp besproken wordt tijdens personeelsoverleg. Informeer uw mede-
werkers dat bij diefstal en fraude altijd ontslag en aangifte bij de politie volgt. 
En doe dit ook mocht zich onverhoopt zo’n situatie voordoen! 
Raadpleeg ook het ‘NSO Protocol Interne Criminaliteit’ voor advies en tips. 

U vindt dit op www.tabaksdetailhandel.nl/ondernemen/veiligheid.
Heeft u een vermoeden van interne criminaliteit, bel dan het van oudsher  
bestaande NSO Meldpunt Interne Criminaliteit: 020-6867287. Daar krijgt u 
(gratis) advies en eventueel (tegen betaling) verdere begeleiding.

Screen sollicitanten met het waarschuwingsregister 
Meld u aan via het NSO-brancheloket (gratis voor NSO-leden)
De detailhandel blijft worstelen met winkelcriminaliteit. Niet alleen door winkel-
dieven, maar ook door het eigen personeel. Jaarlijks veroorzaakt interne fraude 
een verlies van vele miljoenen euro’s voor de detailhandel. Door diefstal en  
bedrog verpesten fraudeurs de sfeer voor de medewerkers die wel eerlijk hun 
salaris verdienen. En na hun ontslag kloppen ze gewoon aan bij een ander  
bedrijf. Misschien wel het uwe. 

Uit onderzoek van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) blijkt dat de 
meeste schade wordt aangericht door een kleine groep van ongeveer 5.000 
fraudeurs. Zij gaan van winkel naar winkel en richten zo in korte tijd grote 
schade aan. Om dit te voorkomen, is het FAD-waarschuwingsregister opgezet: 
een beveiligd internetsysteem waarmee werkgevers de integriteit van  
sollicitanten kunnen controleren. Stichting FAD fungeert als onafhankelijk  
beheerder en toezichthouder van het waarschuwingsregister.

Fraudeur? Daar is de deur! 
De NSO wil voorkomen dat haar 
leden kwaadwillende medewer-
kers in dienst hebben of nemen. 
Daarom is de NSO aangesloten 
bij de Stichting FAD. 
De tabaksdetailhandel is een  
arbeidsintensieve bedrijfstak 
met veel ‘nice to have’ artike-
len. Ook in onze branche kunt 
u kwaadwillende medewerkers 
tegen het lijf lopen.  
Deelname aan het waar-
schuwingsregister biedt dubbel 
voordeel. Ten eerste geeft u 
met uw deelname een duidelijke 
boodschap af aan uw huidige én 
uw toekomstige personeel: dit 
bedrijf wijkt niet voor interne 
criminaliteit. Ten tweede voorziet u collega-ondernemers van waardevolle  
informatie, door een fraudeur op te laten nemen in het waarschuwingregister. 

Toetredingsverklaring Waarschuwingsregister Detailhandel

Ondergetekende, hierna te noemen deelnemer

Bedrijf: ____________________________________________ Postadres: ________________________________

Naam contactpersoon: __________________________________________________________________ m/v

Postcode: _________________________________________ Plaats: ____________________________________

Functie: _________________________________________________________________________________________

Statutair gevestigd te: _______________________________________________________________________

In aanmerking nemende:
• 	dat	deelname	aan	het	Waarschuwingsregister	Detailhandel	openstaat	voor
deelnemers,	als	gedefinieerd	in	het	protocol,	mits	de	betreffende	deelnemer
verklaart door ondertekening van deze Toetredingsverklaring het Protocol
Waarschuwingsregister	Detailhandel	te	zullen	naleven	en	mits	de	deelnemer
voldoet aan alle door het Bestuur van de Stichting FAD te stellen eisen voor
toetreding;

• 	dat	onderhavige	verklaring	invulling	geeft	aan	de	vereisten	als	bedoeld	in
punt	7.1	van	het	Protocol	Waarschuwingsregister	Detailhandel;	(Vindplaats
protocol: www.stichtingfad.nl)

• 	dat	er	ten	behoeve	van	ondernemingen	het	MKB-Brancheloket	is	ingesteld
dat als bewerker voor de Stichting FAD optreedt voor wat betreft de
verantwoordelijkheid	van	het	Waarschuwingsregister,	en	voor	de	deelnemer
de	levering	en	toetsing	aan	het	Waarschuwingsregister	verzorgt;

• 	dat	ten	behoeve	van	deelnemers	door	het	Brancheloket	bij	intreding	het
Incidentenregister	zal	worden	gemeld	bij	de	Autoriteit	Persoonsgegevens;

• 	dat	deze	bewerker	door	middel	van	deze	Toetredingsverklaring	de
verplichting	op	zich	neemt;
  om ten behoeve van de deelnemers uitsluitend de levering van gegevens 
en	toetsing	daarvan	via	het	Waarschuwingsregister	Detailhandel	aan	het	
FAD	te	verzorgen;
  bij de verwerking van de gegevens in het kader van de hiervoor genoemde 
werkzaamheden te handelen in overeenstemming met het protocol en  
overige toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van  
persoonsgegevens;

  dat personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van de  
bewerker verplicht zijn tot geheimhouding met betrekking tot de  
persoonsgegevens,	waarvan	zij	kennis	kunnen	nemen;

  dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
worden genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of 
tegen	enige	onrechtmatige	vorm	van	verwerking;
  FAD in staat te stellen te (laten) controleren of de bewerker zijn  
verplichtingen op grond van wet- en regelgeving op het gebied van de 
bescherming	van	persoonsgegevens	nakomt;


