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VOORWOORD

Joop Atsma, 
Voorzitter

De FAD bestaat inmiddels 13 jaar en het 
Waarschuwingsregister is uitgegroeid tot een begrip in 
de detailhandel en is dan ook niet meer weg te denken. 
De gezamenlijke aanpak door winkeliers tegen interne 
fraude werpt zijn vruchten af. Ondanks een aantal 
faillissementen in de detailhandel sluiten steeds meer 
winkeliers zich aan bij het Waarschuwingsregister van de 
FAD. Inmiddels vallen ruim 245.000 winkelmedewerkers 
onder de werking van het Register.

In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2018, 
een dynamisch jaar voor de Stichting Fraude 
Aanpak Detailhandel. De detailhandel blijft zich snel 
ontwikkelen. Steeds meer winkeliers combineren hun 
vaste winkel met de verkoop van producten online en 
dit is ook van invloed op het Waarschuwingsregister. 
Ontwikkelingen op de gebieden van online en screening 
hebben de aandacht. 

In de meeste delen van de detailhandelsmarkt is groei 
waarneembaar. Dit heeft opnieuw geleid tot groei van 
het aantal deelnemers aan het Register. In 2018 lag het 
aantal treffers bij de controle van een sollicitant in het 
Waarschuwingsregister op 595. Dit aantal ligt aanzienlijk 
hoger dan het aantal treffers in voorgaande jaren. In het 
verslag gaan we hier dieper op in. 

Zowel bij winkelketens als mkb-winkeliers wordt de 
bekendheid met het werk van de FAD steeds groter. 
Dat is goed nieuws. Dit leidt ieder jaar weer tot 
nieuwe gesprekken, die over het algemeen leiden tot 
aansluiting. Ook op dit moment wordt er met potentiële 
nieuwe deelnemers gesproken. De verwachting is 
dus dat het aantal deelnemers ook in 2019 weer gaat 
toenemen. 

Ook afgelopen jaar heeft de dynamiek in de detailhandel 
weer een aantal faillissementen van winkelketens met 
zich meegebracht. Een goede afhandeling van deze 
faillissementen is ook voor de FAD van belang. Het 
einde van een winkelketen mag immers niet het einde 
betekenen van een registratie in het Register. Als een 
winkel geen doorstart maakt, wordt (in overleg met de 
curator) het beheer van de dossiers overgedragen aan 
het FAD secretariaat. Zo blijven de registraties van kracht  
en de informatie bruikbaar voor de FAD deelnemers. 

In 2018 is verder gewerkt aan de vereenvoudiging 
van het gebruik van het Waarschuwingsregister 
voor zelfstandige winkeliers. Via het zogenaamde 
brancheloket kunnen mkb-winkeliers bij het 
Register aansluiten. De FAD is immers voor de 
hele (detailhandel)markt bestemd. In de eerste 
helft van 2019 gaat een gemoderniseerde versie 
van het brancheloket live waarbij ondernemers 
zich makkelijk zelf online kunnen aanmelden. 
Verwachting is dat het hiermee nog makkelijker 
wordt om de stap te zetten om bij het Register aan 
te sluiten. 

We hopen ook in 2019 weer nieuwe deelnemers 
te kunnen verwelkomen bij de FAD. In 2018 zijn 
overleggen geweest met de apothekersketen. De 
eerste apotheken zijn inmiddels aangesloten en er 
gaan er dit jaar meer volgen. Ook op het gebied 
van supermarkten groeit de FAD snel. Het is mooi 
om te zien dat bij zowel on- als offline spelers de 
interesse in het werk van de FAD nog steeds groeit. 
Het bewijst telkens dat de FAD een belangrijk 
middel is in de strijd tegen interne fraude.



3

245.000 medewerkers 
onder de werkingssfeer van 
het Waarschuwingsregister

670 personen door 
deelnemers geregistreerd

457 doorgezet naar het 
Waarschuwingsregister
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MEDEWERKERS ONDER WERKINGSSFEER FAD
Aantallen in duizenden
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1. Ontwikkeling van het register

In 2018 mocht de FAD een aantal nieuwe 
deelnemers verwelkomen, waaronder een aantal 
supermarktketens. Doordat steeds nieuwe bedrijven 
zich aanmelden neemt de effectiviteit toe. Een 
frauderende winkelmedewerker riskeert voor een 
periode van twee of vier jaar bij een groot deel van 
de detailhandelssector te worden uitgesloten van 
werk. Schade als gevolg van interne fraude wordt 
hiermee beperkt. Daarnaast draagt het ook zeker 
bij aan de werksfeer in de winkel. Door regelmatige 
vernieuwing van het protocol vallen ook werknemers 
met andersoortige contracten op de winkelvloer 
(uitzendpersoneel, payrollers, zzp’ers e.d.) onder de 
werkingssfeer van de FAD. 

Door het grote aantal deelnemers kan er efficiënter 
en goedkoper worden gewerkt. Het bestuur van 
de stichting FAD heeft de contributiebijdrage 
vastgesteld en besloten een korting op de totale 
contributieafdracht te geven van 20%. 

De bijdrage voor 2019 bestaat daarmee uit: 
• Vaste kosten van € 1.200 per deelnemer;
• Variabele kosten van € 0,65 per werknemer met een 

maximum van € 3.640,-;
• Een korting van 20% op de totale bijdrage.
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1.1 Aantal registraties

In 2018 werden 670 personen door deelnemers 
geregistreerd, waarvan er 457 zijn doorgezet naar het 
Waarschuwingsregister. Het aantal registraties loopt na 
een periode van terugval duidelijk weer op. Dit heeft te 
maken met een aantal actieve nieuwe deelnemers aan 
de ene kant en meer contact met de reeds aangesloten 
deelnemers aan de andere kant. 

Consequente aanpak van interne fraude en toepassing 
van het Waarschuwingsregister zorgt voor een 
preventieve werking tegen interne fraude. Dit leidt 
tot minder gevallen van interne fraude. Dat is goed 
nieuws. Door actiever gebruik van het Register neemt 
het aantal registraties echter ook weer toe.

De contacten met deelnemers worden ook in 2019 
verder aangehaald om het gebruik van het Register 
te bespreken en ervaringen te delen. Hoe actiever het 
systeem wordt gebruikt des te efficiënter de aanpak 
van interne fraude is. Hierin trekt de detailhandel 
gezamenlijk op.

Nieuwe ontwikkelingen in de detailhandelsmarkt 
leiden ook tot aanpassing van procedures en 
nieuwe vormen van registraties. Uitzendkrachten en 
werknemers die via payrollconstructies werkzaam zijn  
bij FAD deelnemers vallen ook onder de werkingssfeer 
van de FAD. 

De stichting FAD raadt winkelbedrijven die een 
beroep doen op uitzendbureaus of payrollorganisaties 
aan om vooraf - bij bijvoorbeeld het opstellen van 
raamcontracten - afspraken te maken over het Register. 
Het uitzendbureau of de payrollorganisatie kan bij 
het aanbieden van de vacature van een deelnemend 
winkelbedrijf melding maken van de check in het 
Waarschuwingsregister. De toets mag alleen door de 
verantwoordelijke medewerkers van het winkelbedrijf 
zelf gedaan te worden. De stichting FAD geeft hierover 
voorlichting aan werving- en selectiebureaus en de 
softwareleveranciers van winkelbedrijven die via 
internet sollicitanten aantrekken. Aangegeven wordt, 
dat deze bedrijven, net als uitzendbureaus, geen 
rechtstreekse toegang tot het Waarschuwingsregister 
krijgen. 
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1.2 Professionalisering  
  screening

De deelnemers gebruiken het Waarschuwingsregister 
nog steeds actief. In 2018 werd het 
Waarschuwingsregister ruim 423.000 keer bevraagd. Dit 
bevestigt dat het Register actief wordt geraadpleegd. 
In 2017 lag dit aantal nog op 326.000.  De stijging is te 
verklaren door een aantal actieve grote nieuwe spelers. 
Daarnaast is er veel energie gestoken in de contacten 
met bestaande FAD gebruikers. 

In 2008 kwam het aantal screenings uit op 51.000. 
In de tussentijd is het aantal deelnemers aan de FAD 
sterk gegroeid. De sterke toename in de afgelopen 
jaren komt daarnaast doordat enkele grote bedrijven 
het toetsingsproces (deels) hebben ontwikkeld en 
geautomatiseerd. 

De automatische screening is mogelijk doordat 
steeds meer ondernemingen werken met een 
geautomatiseerde personeelsadministratie. Een 
winkelier met veel vacatures wil vaker zoekacties 
uitvoeren. Geautomatiseerde screening in plaats van 
handmatig screenen van sollicitanten krijgt dan de 
voorkeur. Een deelnemer die geautomatiseerd het 
Waarschuwingsregister raadpleegt, kan daarnaast 
ook nog handmatig screenen. In geval van een treffer 
(‘hit’) dient de eindverantwoordelijke altijd in persoon 
contact op te nemen met het referentbedrijf, dat de 
bron is van de melding.  

Keer het Waarschuwingsregister bevraagd

423.603
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TREFFERS WAARSCHUWINGSREGISTER
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1.3 Treffers

In 2018 lag het aantal treffers bij de controle van 
een sollicitant in het Waarschuwingsregister op 595. 
Daarmee is een einde gekomen aan een daling in de 
laatste twee jaren als gevolg van faillissementen van 
enkele grote deelnemers. Het aantal ligt aanzienlijk 
hoger dan het aantal treffers in voorgaande jaren. Alleen 
in 2015 is een hoger aantal treffers geweest. 
Na een vermindering in de laatste jaren is het aantal 
screenings in het verslagjaar sterk gestegen (93.000 
in 2011). Het Waarschuwingsregister vormt steeds 
vaker een vast onderdeel van de P&O-procedure. 
Daarnaast toetsen deelnemers aanzienlijk meer in het 
Waarschuwingsregister dan voorheen. 

Aan de andere kant zien we dat sollicitanten het zekere 
voor het onzekere nemen door bij de FAD na te vragen 
of ze geregistreerd staan. Dit aantal is in 2018 opnieuw 
sterk toegenomen. Het secretariaat van de stichting FAD 
wordt wekelijks diverse malen benaderd door mensen 
die navraag doen naar registratie en aangeven dat zij 
niet meer weten op welke datum hun registratie wordt 
doorgehaald. 

Steeds vaker doen ook advocaten en hulpverleners 
(zoals HALT) navraag bij het FAD secretariaat en 
vragen advies in hun aanpak. Het secretariaat 
beantwoordt deze vragen en kan verder desgevraagd 
aangeven of een winkelbedrijf deelnemer is aan het 
Waarschuwingsregister. 

Wanneer een winkelbedrijf een treffer heeft, zal 
de eindverantwoordelijke van dat bedrijf altijd in 
persoon moeten nagaan of de sollicitant, wiens 
gegevens een treffer genereren, inderdaad de 
vermelde fraudeur is. Het kan in een enkel geval 
voorkomen dat het toch om iemand anders gaat. 
Om deze zogenoemde dubbelgangers van elkaar te 
onderscheiden is de referentiecheck vanaf de start van 
het Waarschuwingsregister in 2005 verplicht gesteld. 
Vaak geeft extra informatie als de geboorteplaats al 
duidelijkheid. Het (unieke) burgerservicenummer zou 
hier uitkomst kunnen bieden, maar het is helaas alleen 
aan overheidsorganen toegestaan om van het BSN 
gebruik te maken.      

Treffers bij de controle van een sollicitant

595
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2. Fraudepreventie

Het Waarschuwingsregister is een 
belangrijke toevoeging als instrument in het 
fraudepreventiebeleid. Het Register moet worden 
gezien als een extra instrument dat de werkgever 
helpt om interne fraude buiten de deur te houden. 
Interne fraude heeft onherroepelijk consequenties 
voor de sfeer op de werkvloer. Daarom is een actief 
fraudepreventiebeleid van groot belang. Het beleid 
kan bestaan uit verschillende maatregelen. Controle 
van eigen medewerkers kan daarvan een belangrijk 
onderdeel zijn. Een voorbeeld is de keuze voor 
software die helpt bij toezicht op kassahandelingen en 
voorraden. De stichting FAD raadt winkeliers aan bij de 
beslissing over de aanschaf van nieuwe software voor 
voorraadbeheer, stil te staan bij eventuele gevoeligheid 
voor interne fraude. Met sommige software of modules 
kan interne fraude worden voorkomen of de controle 
op de fraudemogelijkheden worden verbeterd. 
Zo is het mogelijk de geld- en goederenstroom 
continu te bewaken en op elkaar aan te laten sluiten. 
Daarbij moet dan wel rekening gehouden worden 
met bewustwording van de bijbehorende interne 
procedures. 

Ook het preventief controleren van tassen van 
winkelmedewerkers kan als preventiemethode worden 
ingezet. Door dit aselect te doen of door altijd iedereen 
te controleren kan eventuele schijn van discriminatie 
worden vermeden. 

Het is zeker van toegevoegde waarde om het thema 
veiligheid binnen organisaties op regelmatige basis 
op de agenda te zetten. Het reguliere werkoverleg 
is hier een goed moment voor. In de detailhandel is 
veel aandacht voor de sleutelrol van leidinggevenden. 
Zij hebben tenslotte een voorbeeldfunctie. Als 
leidinggevenden zich niet integer gedragen, kunnen 
de medewerkers dat gedrag kopiëren. Het is belangrijk 
om elkaar op dit gebied te stimuleren en waar nodig 
te corrigeren. Mocht een leidinggevende zich schuldig 
maken aan interne fraude, dan riskeert ook hij uiteraard 
opname in het Waarschuwingsregister. Dit ongeacht de 
duur van zijn dienstverband.

Winkelbedrijven geven zich steeds vaker rekenschap 
van hun sociale rol als werkgever. Problemen in de 
privésfeer kunnen een negatieve invloed hebben op 
het functioneren van werknemers. De betrokkenheid 
tussen werkgever en werknemer is belangrijk en helpt 
om problemen in een vroeg stadium te voorkomen.  

In het geval van loonbeslag wordt een gesprek 
gevoerd met de medewerker om te voorkomen dat 
de problemen groter worden en de medewerker 
dientengevolge kwetsbaarder wordt voor fraude. Naast 
het voorlichten van huidige en nieuwe medewerkers 
in de sollicitatieprocedures, nieuwsbrieven en 
huishoudelijke reglementen, is het ook relevant om 
een apart deel van de bedrijfsopleiding te wijden aan 
interne fraude. Communicatie is een prima tool om in 
te zetten om interne fraude te voorkomen. 
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Ook in 2018 zorgden de dynamiek in de markt, internationalisering en toenemende verkoop via internet er voor dat 
een aantal winkels in de financiële problemen kwam. Dit betekende ook voor een aantal deelnemers van de FAD dat 
ze hun activiteiten niet konden voortzetten.
 
Een faillissement van een winkelketen mag niet leiden tot een beëindiging van een registratie in de FAD. De 
gepleegde fraude wordt immers niet ongedaan gemaakt doordat de winkelketen failliet is gegaan. 

Per geval wordt overlegd en bekeken op welke manier de onderliggende fraudedossiers bewaard kunnen worden. 
In een aantal gevallen maakten winkelketens een doorstart en konden de dossiers worden overgenomen door de 
nieuwe winkelketen. In andere gevallen moesten afspraken worden gemaakt met de curator over het beheer van de 
dossiers. In de gevallen dat de dossiers niet door een andere partij konden worden overgenomen en daarmee niet 
kon worden voldaan aan de eis uit het protocol van verificatie bij een treffer, heeft het secretariaat van de FAD deze 
verantwoordelijkheid op zich genomen. Op deze manier is de continuïteit van de dossierplicht gewaarborgd. Op dit 
moment lopen nog gesprekken met de curatoren van winkelbedrijven over de overname van dossiers van in 2017 
beëindigde activiteiten.

3. Afhandeling faillissementen
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4. Verbetering brancheloketten

Het Waarschuwingsregister van de stichting FAD 
staat ten dienste van de gehele detailhandel en is 
er voor zowel grote als mkb-winkeliers. Hoewel de 
FAD in eerste instantie een initiatief was van het 
grootwinkelbedrijf, is het van belang om ook mkb-
winkeliers zoveel mogelijk gebruik te laten maken van 
het Waarschuwingsregister. Met elkaar bedienen we 
dezelfde markt en op deze manier wordt voorkomen 
dat er ongelijkheid ontstaat tussen winkeliers. 

Het brancheloket is in het leven geroepen om de mkb-
winkeliers de kans te bieden gebruik te maken van 
het Waarschuwingsregister. Aansluiting loopt via de 
branchevereniging waarvan de betreffende winkelier 
lid is. Op deze manier kunnen aangesloten winkeliers 
nieuw personeel checken in het Waarschuwingsregister 
en iemand die fraude heeft gepleegd laten registreren.

In 2018 is er gewerkt aan het verder vereenvoudigen 
van de aanmelding en het gebruik van het 
brancheloket. Digitalisering van de aanmeldprocedure 
stond hierbij centraal. Ambitie is dat winkeliers 
zich via een website aan kunnen melden. Op deze 
manier worden administratieve lasten zo veel 
mogelijk vermeden. Ook is gekeken naar de promotie 
van het brancheloket. Dit heeft geleid tot een 
nieuwe toetredingsverklaring voor mkb-winkeliers. 
Op regelmatige basis zijn er gesprekken met 
brancheverenigingen over mogelijke aansluiting bij 
het loket. Acquisitie heeft in 2018 stil gelegen onder 
invloed van de aanpassingen aan het brancheloket. In 
2019 komt het nieuwe gedigitaliseerde brancheloket 
in gebruik en wordt contact gezocht met nog niet 
deelnemende brancheverenigingen.

Door de stappen die zijn gezet, gaan steeds 
meer mkb-winkeliers gebruik maken van het 
Waarschuwingsregister. Waar in 2014 924 winkeliers op 
deze manier deelnamen, is dat aantal in 2018 gestegen 
tot 1083.

AANSLUITING BRANCHELOKET
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Vanuit verschillende invalshoeken is de noodzaak gebleken om te komen tot een herziening van het FAD 
Protocol en de Toelichting daarop. Uit de behandeling van een klachtzaak door de klachtencommissie is 
een lacune gebleken m.b.t. de dossierplicht in geval van bijzondere omstandigheden bij een deelnemer 
(opheffing winkelformule). In deze lacune moet worden voorzien. Verder dient een concrete uitwerking te 
worden gegeven aan de Wet Meldplicht Datalekken om op eventuele meldingen van een datalek m.b.t. het 
Waarschuwingsregister voorbereid te zijn. Uit de praktijk van de werkzaamheden van de auditcommissie 
is verder de noodzaak gebleken om te komen tot een sanctiestelsel om in uitzonderlijke gevallen de 
naleving van aanwijzingen van auditcommissie of Bestuur te kunnen afdwingen. Tenslotte leidde de 
inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot een herziening van de 
terminologie, tekstverwijzingen e.d., die nog zijn ingekaderd in de tot dusver geldende Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). Er is een klankbordgroep samengesteld die zich over de voornoemde 
aanpassingen gaat buigen. 

Om iemand in het Waarschuwingsregister te mogen registreren is het doen van aangifte een voorwaarde. Het 
doen van aangifte kost echter veel tijd en een winkelier hoort in veel gevallen niet hoe de aangifte is afgehandeld. 
De stichting FAD vindt het belangrijk dat winkeliers aangifte blijven doen van zaken van interne fraude. Daarom 
onderzoekt zij alle mogelijkheden om de aangifte zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo blijken deelnemers behoefte 
te hebben aan een landelijk aangiftepunt, zodat lokale winkeliers worden ontlast. Hierbij kan de stichting FAD een 
rol krijgen om centraal aangifte te doen voor haar deelnemers.

In 2018 hebben gesprekken met de politie plaatsgevonden over dit onderwerp. Daarbij sprak politie de bereidheid 
uit om mee te werken aan het inrichten van een landelijk aangiftepunt. Vanwege een reorganisatie bij de politie zijn 
de aanspreekpunten voor stichting FAD veranderd. In 2019 zullen de gesprekken (met het nieuwe team) worden 
voortgezet.

5. Herziening protocol 

6. Vereenvoudiging aangifte
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7. ICT

We zien dat de FAD ook op het gebied van ICT een ontwikkeling heeft doorgemaakt naar een robuust systeem, dat 
eenvoudig werkt voor zijn deelnemers. Afgelopen jaar is er gekeken of er nieuwe stappen moeten worden gezet 
en is een inventarisatie gedaan naar wensen en behoeften bij de FAD deelnemers. Gebruikersvriendelijkheid staat 
hierbij centraal. De inventarisatie bij FAD deelnemers heeft een aantal suggesties voor verbeteringen opgeleverd 
die worden doorgevoerd. De aanpassingen betreffen onder andere de wachtwoordfunctie, weergave zoeksleutel en 
een automatische e-mail voor opvolging van acties. Daarnaast is het aanmeldproces voor het brancheloket volledig 
geautomatiseerd.

Begin 2019 wordtde vernieuwde versie van het Waarschuwingsregister getest en daarna worden de verbeteringen 
zo snel mogelijk ingevoerd.

Naast een upgrade van het FAD register is er in 2018 ook een begin gemaakt met een nieuwe website voor de 
stichting. Het CRM-programma van de oude website werd niet langer ondersteund en de site was daarmee niet 
langer goed en veilig te onderhouden. De nieuwe site heeft een frisse eigentijdse look met een vernieuwde 
navigatie en gaat begin 2019 live. 



8. AVG en Datalekken

De stichting FAD gaat zorgvuldig met 
persoonsgegevens om. Zij heeft de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (die op 25 mei 
2018 in werking is getreden) geïmplementeerd. 
Een van de wijzigingen die de AVG meebrengt, 
is de verantwoordingsplicht. De FAD kan aan de 
hand van documenten aantonen dat zij voldoet 
aan de privacy-beginselen uit de AVG. De FAD heeft 
een ‘Verantwoordingsdocument/ Register van 
verwerkingen’ opgesteld waarin uitgangspunten en 
richtlijnen zijn vastgelegd.

Het delen van strafrechtelijke gegevens tussen 
deelnemers van de FAD (externe zwarte lijst) is niet 
zonder meer toegestaan. De stichting FAD heeft onder 
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een 
verklaring van rechtmatigheid voor deze externe 
zwarte lijst verkregen. 

Deze verklaring is verschillende keren verlengd 
en heeft bij de laatste verlening gelding gekregen 
voor onbepaalde tijd. De FAD heeft hiermee een 
rechtmatige grondslag die blijft gelden onder de AVG. 
Als de stichting besluit wijzigingen aan te brengen 
die mogelijk een hoger risico op de privacy opleveren, 
zal zij een Dataprotectie Impact Assessment doen en 
maatregelen implementeren die het risico verlagen. 
Als het risico hoog blijft, zal zij advies vragen aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

15
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9. Voorlichting, vragen en  
   publicaties

De stichting FAD beantwoordt graag vragen van 
deelnemers over bijvoorbeeld het protocol of de 
ICT. Afgelopen jaar kreeg het secretariaat wekelijks 
verschillende vragen. Het aantal contacten neemt 
de het laatste jaar snel toe. Het is duidelijk dat de 
deelnemers de weg naar de FAD steeds beter weten 
te vinden. Ook op andere manieren wil de stichting 
FAD ondersteunend zijn. De complexiteit van het 
protocol kan voor de deelnemers reden zijn om het 
Register niet of minder te gebruiken. De betreffende 
deelnemer handelt terughoudend, vaak juist om fouten 
te voorkomen. Het FAD instructie- en feitenboekje, 
‘Hoe en wat over het Waarschuwingsregister’, is hier 
speciaal voor ontwikkeld. Hiermee is in één oogopslag 
te zien hoe bijvoorbeeld het Waarschuwingsregister 
kan worden gebruikt in de sollicitatieprocedure. Het 
‘Blauwe boekje’ is voor alle deelnemers  beschikbaar en 
is ook in digitale versie te vinden op de FAD-website. 

Het secretariaat van stichting FAD beantwoordt 
vragen van geïnteresseerde winkelbedrijven, 
sollicitanten, huidige en voormalige medewerkers 
en andere belanghebbenden zoals advocaten en 
onderwijsinstellingen. Daarnaast beantwoordt de 
stichting FAD vragen van mensen die willen weten 
of zij zijn opgenomen in het Waarschuwingsregister 
en tot wanneer. Hierbij is vereist dat de persoon in 
kwestie een legitimatiebewijs overlegt en aangeeft 
voor welk (welke) winkelbedrijf (-bedrijven) hij of 
zij heeft gewerkt. Sommige onderwijsinstellingen 
hebben de wens geuit om zelf aan te sluiten bij 
het Waarschuwingsregister. Dit is niet mogelijk, het 
Register is alleen toegankelijk voor ondernemingen uit 
de detailhandel.

Op de website zijn de volgende documenten te 
vinden:
• het protocol
• toelichting op het protocol
• instructie- en feitenboekje
• klachtenreglement

Op de FAD-website is een speciaal onderdeel ingericht 
voor werkgevers en voor werknemers. Hier worden 
onder andere de FAQ’s beantwoord. 
Jaarlijks organiseert de FAD een bijeenkomst voor 
haar deelnemers. Naast een inhoudelijk thema biedt 
het mogelijkheden aan de deelnemers om elkaar 
te spreken en ervaringen te delen. In 2018 is de 
bijeenkomst op woensdag 14 november 2018 in de 
voormalige Amerikaanse Ambassade in Den Haag 
georganiseerd. 

Gastspreker was staatssecretaris Mona Keijzer van 
Economische Zaken en Klimaat. De staatssecretaris 
onderstreepte bij de uitreiking van het FAD jaarverslag, 
eerder in 2018, het belang van het Register. “In de 
detailhandel in Nederland komt interne fraude minder 
voor dan in andere Europese landen.” Mona Keijzer 
ging tijdens de FAD deelnemersbijeenkomst in op de 
ontwikkelingen op het gebied van het aangifteproces, 
wat hierbij komt kijken en hoe zich dit 
verhoudt tot registratie in het Waarschuwingsregister. 

Het tweede item tijdens de deelnemersbijeenkomst 
ging in op AVG en datalekken. Gezien het grote 
belang stond dit onderwerp op verzoek van de FAD-
deelnemers op de agenda. Marie-José Bonthuis, van 
IT’s Privacy en lid van de auditcommissie van de FAD, 
heeft de aanwezigen geïnformeerd over AVG en ieders 
rol en verantwoordelijkheid hierin. 

Het jaarverslag van de stichting FAD is openbaar en 
gaat in op het gebruik van het Waarschuwingsregister 
en andere voor het functioneren van het Register 
relevante ontwikkelingen. Het jaarverslag wordt 
aangeboden aan alle deelnemers en aan relaties. Het 
verslag is beschikbaar via de website en geeft inzicht in 
de belangrijkste cijfers uit het Waarschuwingsregister 
en de activiteiten die onder de vlag van de stichting 
worden uitgevoerd. 

Het secretariaat organiseert regelmatig 
voorlichtingsbijeenkomsten en informeert (potentiële) 
nieuwe deelnemers over het Waarschuwingsregister. 
Met deelnemers die voor het eerst gaan werken met 
het Waarschuwingsregister en extra uitleg op prijs 
stellen, wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek.
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drs. G.C. van Steeg, secretaris

Mw. S. Torn MBM, projectmanager
070 444 25 87
info@stichtingfad.nl
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10. Auditcommissie

De stichting FAD heeft een onafhankelijke 
auditcommissie ingesteld om toezicht te houden op 
zorgvuldige uitvoering van de regels omtrent het 
Waarschuwingsregister en de deelnemers te helpen de 
kwaliteit van het Waarschuwingsregister te verbeteren. 
De auditcommissie bestaat uit drie onafhankelijke 
deskundigen op het gebied van privacy, veiligheid en 
audit. De auditcommissie bezoekt steekproefsgewijs 
jaarlijks een aantal deelnemers, maar kan ook gericht 
deelnemers bezoeken, indien daar aanleiding toe 
bestaat. Deelnemers worden ten minste eenmaal in de 
drie jaar geaudit.  

Als de audits daarvoor aanleiding geven, kan het 
bestuur van de stichting FAD een algemeen advies 
geven aan alle deelnemers. De auditcommissie 
onderzoekt op welke wijze de deelnemer de algemene 
voorwaarden van het protocol heeft geïmplementeerd. 
In het bijzonder wordt gekeken of de deelnemer de 
regels van het protocol naleeft.

Deelnemers worden vroegtijdig van het auditbezoek 
op de hoogte gesteld en er worden duidelijke 
instructies gegeven over de gegevens die tijdens 
de audit beschikbaar moeten zijn. Iedere audit vindt 
plaats op 16 onderdelen. Voor een audit gebruikt 
de auditcommissie twee controlelijsten. De ene 
controlelijst is in gebruik bij deelnemers op het 
moment dat een fraudeur in het Waarschuwingsregister 
wordt geplaatst (checklist). Aan de hand van deze 
controlelijst controleert de auditor of de registratie 
voldoet aan de opnamevereisten in het protocol 
en of de proportionaliteit in acht is genomen. De 
tweede controlelijst is een formulier met belangrijke 
procedurele verplichtingen uit het protocol. Deze 
wordt door de auditor ingevuld. Beide formulieren 
vormen de basis voor een auditverslag. De deelnemers 
ontvangen na de audit een concept auditverslag, dat 
eerst voor commentaar  wordt voorgelegd aan de 
beheerder. Na verwerking van eventuele aanvullingen 
of aanpassingen wordt het definitieve verslag aan 
de stichting FAD toegezonden, die zorgdraagt voor 
toezending aan de betreffende deelnemer. 
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VERSLAG 2018
Er vonden in 2018 in totaal 22 audits plaats.  Afhankelijk van de complexiteit van de organisatie van de deelnemer en 
de voorbereiding van de audit door de deelnemer varieert de duur van een audit van 1 uur tot 2,5 uur. 
 
BEVINDINGEN
De uitgevoerde audits in 2018 laten over het algemeen zien dat de meeste deelnemers op een goede en 
zorgvuldige wijze met de organisatie en uitvoering van het Waarschuwingsregister omgaan. Niettemin zijn er 
helaas ook enkele tekortkomingen geconstateerd. Punten van aandacht uit de audits hebben vooral betrekking 
op de zorgvuldigheid bij informatieverstrekking aan bestaand en nieuw personeel door de deelnemers over het 
Waarschuwingsregister. De borging van kennis van het Waarschuwingsregister bij de beheerders blijft een belangrijk 
aandachtspunt. 

In dit kader heeft de auditcommissie tijdens de audits het aanwijzen van een ‘vervangend beheerder’ meer onder 
de aandacht gebracht van deelnemers. Ook het opstellen van duidelijke instructies voor beheerder en gebruikers is 
een terugkomend advies van de auditcommissie geweest. Met de uitbreiding van de doelgroep (uitzendkrachten, 
stagiaires en commissionairs) heeft de auditcommissie telkens het belang benadrukt van het vroegtijdig informeren 
van sollicitanten. Tevens is en blijft een punt van aandacht de procedure omtrent het controleren van een “hit” bij 
de registrerende deelnemer. Deze procedure, wellicht één van de belangrijkste uit het protocol, is verplicht en staat 
hoog op de auditlijst. 
 
VERGADERINGEN
In het jaar 2018 heeft de auditcommissie twee maal vergaderd. Ook in 2019 zullen er 2 vergaderingen worden 
gepland.
 
CONCLUSIE 
Deelnemers hebben hun organisatie over het algemeen redelijk tot goed op orde en passen de beginselen van 
het protocol goed toe. De auditcommissie is zich ervan bewust dat de integriteit van het Waarschuwingsregister 
afhankelijk is van juiste naleving van procedures door de deelnemers en dat het welslagen valt en staat met een 
actieve deelname. Naast haar controlerende rol blijft de auditcommissie adviezen verstrekken om het succes van het 
Waarschuwingsregister te vergroten.

AUDITCOMMISSIE:
M. Ph. Straatman RSE
Mw. mr. M.J. Bonthuis
Mr. drs. C. van de Vegt 
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11. Klachtenbehandeling

Het protocol van de stichting FAD biedt geregistreerde 
personen de mogelijkheid om beklag te doen 
tegen een registratie in het Waarschuwingsregister. 
Ten behoeve daarvan heeft de stichting een 
klachtencommissie in het leven geroepen. Door de 
laagdrempelige procedure die is gekozen moeten 
langlopende rechtszaken worden voorkomen. 
Als een ex-medewerker een klacht heeft over 
registratie, dient hij of zij eerst de deelnemer, het 
verantwoordelijke bedrijf, aan te schrijven. Wanneer 
dat niet naar tevredenheid tot een oplossing leidt, 
kan de belanghebbende een klacht indienen bij de 
klachtencommissie van de stichting FAD.

Tijdens de klachtenprocedures wordt soms verwezen 
naar een sepot. De appellant voert in die gevallen 
aan dat de politie of het Openbaar Ministerie (OM) 
geen aanleiding zagen om (verder) op te sporen of 
tot vervolging over te gaan. Naar de mening van de 
appellant is daarmee de fraude niet bewezen, waarmee 
de grond voor registratie zou zijn vervallen. De 
klachtencommissie volgt deze redenering echter niet. 
Het komt namelijk veelvuldig voor dat de politie en het 
OM geen prioriteit geven aan interne fraude. Een sepot 
zegt daarom weinig tot niets over het bewezen zijn van 
een interne fraude. 

Ook wordt in klachten verwezen naar uitspraken van de 
straf- en kantonrechter. Dit zijn echter andere stelsels, 
wat met zich meebrengt dat de klachtencommissie 
niet zonder meer die uitspraken volgt. Alleen indien 
naar het oordeel van de kantonrechter het verleende 
ontslag geen stand kan houden, wordt de inschrijving 
in het Waarschuwingsregister doorgehaald. In dat geval 
valt immers één van de vereisten in het protocol voor 
opname in het Register weg.

Elke zaak dient individueel beoordeeld te 
worden door de klachtencommissie. Zij toetst 
op de drie voorwaarden voor opneming in het 
Waarschuwingsregister: 
• vaststelling van fraude;
• ontslag van de werknemer of beëindiging van de 

werkrelatie; en 
• aangifte bij de politie. 

Verder controleert de klachtencommissie de door de 
deelnemer verrichte proportionaliteitstoets.

De klachtencommissie is onafhankelijk en geeft een 
bindend oordeel (artikel 2.2 klachtenreglement), wat 
een versterking van de rechtspositie van de klager 
(appellant) betekent. 

De klachtencommissie bestaat uit drie leden: twee 
juristen, van wie één de voorzitter is, en een lid uit 
de detailhandel. Eventueel kunnen plaatsvervangers 
worden benoemd. De juristen beschikken over ervaring 
met, of kennis van het doen van juridisch onderzoek en 
privacy. Het lid uit de detailhandel heeft ruime ervaring 
met security management en/of fraudeonderzoek in de 
detailhandel.

De klachtencommissie wordt mede gevormd door 
een lid vanuit een deelnemerspool. Deze bestaat uit 
ervaren leidinggevenden op de werkterreinen security 
en HRM. Bij toerbeurt worden de leden van de pool 
betrokken bij de behandeling van een klacht. Door 
enkele uitdiensttredingen van leden van de pool 
bij deelnemers dreigde waardevolle deskundigheid 
verloren te gaan. Het bestuur heeft enkele leden van 
de pool bereid gevonden ook na hun vertrek bij een 
deelnemer hun expertise aan de klachtbehandeling ter 
beschikking te blijven stellen. De klachtencommissie 
kan daardoor bij haar werkzaamheden blijvend 
beschikken over voldoende personen met een 
ruime kennis en ervaring vanuit de praktijk van de 
detailhandel.

VERSLAG 2018
De klachtencommissie heeft in 2018 twee uitspraken 
gedaan n.a.v. klachten die eind 2017 bij haar zijn 
ingediend.

De eerste uitspraak betrof een klacht van een 
medewerkster die op grond van een interne fraude 
was ontslagen bij een deelnemer, die tijdens de 
behandeling van de klacht door de klachtencommissie 
als zelfstandige filiaalorganisatie werd opgeheven. In 
deze zaak heeft de holding waartoe de filiaalorganisatie 
behoorde uiteindelijk meegedeeld dat appellante ten 
onrechte was geregistreerd en dat tegen betrokkene 



geen aangifte was gedaan. Een dossier over appellante 
was niet beschikbaar. De klachtencommissie heeft de 
holding mede als verweerder aangemerkt. De klacht 
is gegrond verklaard, omdat tegen appellante geen 
aangifte is gedaan vanwege de gestelde interne fraude, 
zoals door de holding is erkend. Ook heeft verweerder 
niet voldaan aan zijn verplichting het fraudedossier 
beschikbaar te hebben. Daarmee heeft verweerder 
gehandeld in strijd met artikel 5.2 van het Protocol. In 
opdracht van de klachtencommissie zijn de gegevens 
van appellante uit het Waarschuwings-register 
verwijderd.

De tweede uitspraak betrof een klacht van een 
medewerkster die was ontslagen bij een deelnemer 
vanwege het herhaaldelijk uit de kas nemen van 
geldbedragen, waarbij zij, om kastekorten te 
voorkomen, valse retourbonnen heeft aangeslagen 
en afgetekend. Voorts heeft zij door klanten 
achtergelaten kassabonnen gebruikt als basis voor 
valse retouren. Er was sprake van planmatig handelen 
door appellante. Camerabeelden van het frauduleus 
handelen van appellante zijn door de commissie en, 
bij een afzonderlijke gelegenheid, door appellante 
bekeken. De klachtencommissie heeft de klacht 
ongegrond verklaard, waarbij mede is overwogen dat 
appellante assistent filiaalmanager was, van wie als 
leidinggevende een hoge mate van loyaliteit aan het 
bedrijf mag worden verwacht. De mededeling van 
appellante dat zij in de tegen haar lopende strafzaak 
van het Openbaar Ministerie een sepotbericht 
ontvangen had is door de commissie, volgens haar 
vaste beleidslijn, niet van belang geoordeeld. De 
registratie van appellante voor vier jaar is aldus in stand 
gebleven.

KLACHTENCOMMISSIE:
Mr. H. Gardeniers, voorzitter
Dr. E. Schreuders, plaatsvervangend voorzitter
Mr. J.W. Sentrop, rapporteur klachtencommissie en 
bestuurslid FAD
Mw. drs. A. van Doorn, deskundige-lid 
E. IJzerman, deskundige-lid
H. Baars, deskundige-lid
L. Maas, deskundige-lid
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12. Stichting FAD

De stichting Fraude Aanpak Detailhandel is de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het 
Waarschuwingsregister. De stichting FAD werkt aan de integriteit van de volledige detailhandel. De onafhankelijke 
stichting zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van alle vormen van interne fraude.

Onder interne fraude in de detailhandel wordt verstaan: iedere vorm van onrechtmatig handelen, gepleegd jegens 
een deelnemer, een personeelslid of een derde, al dan niet in samenspanning met derden, gericht op het behalen 
van financieel voordeel voor zichzelf of voor derden door het wegnemen en toe-eigenen van geld en/of goederen 
(bedrijfsinformatie daaronder begrepen) welke in eigendom toebehoren aan de deelnemer, een personeelslid of een 
derde. Diefstal, verduistering (in dienstbetrekking), valsheid in geschrifte en oplichting zijn de meest voorkomende 
vormen van fraude door medewerkers in de detailhandel. 

Het Waarschuwingsregister is sinds juni 2005 in gebruik. Het Waarschuwingsregister is uitvoerig getest, waarbij 
veel aandacht is besteed aan veiligheid en gebruiksgemak. Het systeem voldoet aan alle wettelijke eisen en 
op 24 november 2014 is opnieuw een verklaring van rechtmatigheid afgegeven door het (voormalige) College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze verklaring is voor onbepaalde tijd.

Er wordt gewerkt met een protocol, waaraan de aangesloten deelnemers zich verbinden.

BESTUUR:
J.J. Atsma, voorzitter 
Drs. P.E. Hamming
Mr. J.W. Sentrop
Mw. mr. P.E.H.  Hoogstraaten 

SECRETARIAAT:
drs. G.C. van Steeg, secretaris
Mw. S. Torn MBM, projectmanager
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Directe aansluitingen

Action Holding BV

Actomat B.V. (BP)

AKO BV

Aldi Holing B.V.

Aldi Best B.V.

Aldi Culemborg B.V.

Aldi Drachten B.V.

Aldi Groenlo B.V.

Aldi Ommen B.V.

Aldi Roermond B.V.

Aldi Roosendaal B.V.

Aldi Zaandam B.V.

Aldi Zoetermeer B.V.

A.S. Watson (Property Continental Europe)

BAUHAUS Nederland C.V

BCC Elektro-speciaalzaken B.V.

BETA (tankstations)

Blokker B.V. 

Big Bazar B.V.

Bristol BV

de Bijenkorf B.V.

Carpetright B.V.

C&A Nederland CV

Coolblue

Deen Supermarkten B.V.

Detailresult Groep N.V.

Esprit Europe B.V.

Big Bazar B.V.

HEMA B.V.

Hennes & Mauritz Netherlands B.V.

Homefashion Group BV (Kwantum)

Hoogvliet B.V.

Hornbach Bouwmarkt (Nederland) B.V.

Hudson’s Bay ‘HBC Netherlands B.V.’

Hunkemöller International B.V.

Ikea Nederland B.V.

Inter IKEA Systems B.V.

Intertoys B.V.

Inditex

International Bike Group B.V.

Jumbo Supermarkten B.V.

JD Sports Fashion plc.

Kappé International B.V.

La Place Food B.V.

Leen Bakker Nederland B.V.

Lucardi Juwelier / KIN Netherlands B.V.

Media Markt - Saturn Holding Nederland B.V.

Miss Etam Operations B.V.

MSNL B.V. 

New Yorker Nederland B.V.
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Parfumerie Douglas Nederland B.V.

Peek & Cloppenburg Anson's C.V.

Praxis Doe Het Zelf Center B.V.

Prénatal Moeder & Kind B.V.

Rituals Cosmetics Enterprise B.V.

Rova Beheer B.V.

Emté supermarkten/Sligro Food Group Nederland B.V.

Swarovski H.O. Benelux B.V.

Termeer Schoenen

WE Europe B.V.

vanHaren Schoenen B.V.

Snipes Nederland B.V. (onderdeel Van Haren)

Solebox Nederland B.V. (onderdeel Van Haren)

Sports Unlimited Retail B.V. (Perrysport.nl • Aktiesport.nl)

Vidrea Retail B.V.

Vomar Holding B.V.

Xenos B.V.

Zeeman Textielsupers B.V.

Brancheloketten
BETA
Inretail
NSO
Vakcentrum
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AANSPRAKELIJKHEID
Het jaarverslag van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) 
bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld. 
Desondanks kan stichting FAD geen garantie geven dat de beschikbare 
informatie volledig en/of juist is. Stichting FAD aanvaardt dan ook geen 
aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde 
winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op 
of acties ondernomen naar aanleiding van het jaarverslag.

OVERNAME
Overname van informatie uit het jaarverslag is alleen toegestaan met 
correcte bronvermelding en met toestemming van stichting FAD.

© 2019
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