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Aan het begin van 2019 rapporteerde CBS de 

grootste daling van het consumentenvertrouwen 

in ruim zeven jaar. Het consumentenvertrouwen 

daalde 10 punten en kwam uit op -1. Nederlanders 

waren minder positief over de economie, over hun 

eigen portemonnee en minder mensen vonden het 

een gunstig moment om grote aankopen te doen. 

De andere kwartalen waren niet veel beter 0 in het 

tweede kwartaal, 1 in het derde kwartaal en zelfs -4 

in het laatste kwartaal. Het lage btw-tarief dat van 

6% naar 9% ging speelde ongetwijfeld een rol (vooral 

een grote impact op voeding). En ook de verwachte 

hogere energierekening zal hebben meegeteld. 

Daarnaast speelde er op het wereldtoneel een 

China-VS handelsoorlog en een Brexit met ongewisse 

gevolgen voor de economie.

Omzet 2019
Toch heeft de detailhandel in 2019 3,4 procent meer 

omgezet dan in het jaar 2018. Dat is de op één na 

hoogste omzetgroei na 2006. Onder dit gemiddelde 

gaat een grote dynamiek schuil. 2019 wordt namelijk 

getekend door spraakmakende faillissementen.  

De namen van onder meer Hudson’s Bay, Intertoys, 

Sissy-Boy en CoolCat staan ons vers in het 

geheugen. Ook daarbij de nuancering dat het aantal 

faillissementen in de Nederlandse detailhandel vorig 

jaar “slechts” een lichte stijging liet zien ten opzichte 

met 2018. Het aantal faillissementen lag in 2019 op 

371. Dat zijn er tien meer dan 2018 toen dit aantal 

nog op 361 lag. 

Het is een komen en gaan in de retail. Er bleken in 

2019 nog voldoende kansen te zijn voor starters en 

dan met name online. In 2019 kwamen er 15.000 

nieuwe webwinkels bij (bijna een verdubbeling 

Om in 2020 terug te kijken op 2019 voelt wat surrealistisch.  
Wie had ooit kunnen denken dat er in een paar maanden tijd 

het consumentenvertrouwen naar -22 kon zinken. Dat is wat de 
Coronacrisis doet. In dit overzicht blikken we terug over 2019.

Voorwoord

Harry Bruijniks
Voorzitter Detailhandel Nederland
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ten opzichte van 2018). Daarbij moet ook vermeld 

worden dat er sprake is van groot verloop. 1 op de 9 

webwinkels stopte in 2019. 

Deze digitale opmars heeft zijn (negatieve) weerslag 

op de winkelstraat. In 2019 is de leegstand van 

winkelpanden voor het eerst sinds 2015 weer 

toegenomen. Meer dan 2.700 winkels sloten hun 

deuren in 2019. Het is het hoogste aandeel sinds 

2004. Begin 2019 stond nog 6,7 procent van het 

totale aantal vierkante meters winkelvloer leeg.  

Dat is eind 2019 opgelopen naar 7,7 procent. 

Werkgelegenheid
Hudson’s Bay was goed voor een toename van 0,2 

procent extra leegstand. Op de laatste dag van 2019 

werd ’het bedrijf failliet verklaard, nadat in november 

al uitstel van betaling was verleend. Op dat moment 

werkten er meer dan 1.400 medewerkers voor 

de Canadese keten. Met Hudson’s Bay komt het 

aantal werknemers dat in 2019 in de detailhandel 

is getroffen door een faillissement op meer dan 

9.000. Daarmee is 2019 het slechtste jaar voor 

winkelpersoneel sinds 2015, toen warenhuis V&D 

ten onder ging.  Ook hier de tegenhanger. Van 2018 

op 2019 steeg het aantal vacatures in bijna alle 

bedrijfstakken. Het grootst was de stijging in  

de handel (+ 7.000)*.

Leegstand
De toename van leegstand lijkt ook te maken 

te hebben met de verzadiging van horeca. In de 

afgelopen jaren werden jaarlijks zo’n 700 panden 

gevuld met horeca, in 2019 waren het er met 239 een 

stuk minder. De ombouw van winkels tot woningen 

of kantoren stagneert. De grootste toename van 

leegstand is te zien in de centra van grote steden. 

Ook daar verschijnen nu lege etalages in het 

winkelstraatbeeld. Tot 2019 bleven deze gebieden 

meestal nog gespaard voor leegstand.

De concurrentie is enorm in de retail. Om de gunst 

van de consument te winnen moet je een hele 

heldere onderscheidende propositie hebben. Dat is 

vaak veel meer dan prijs. Dat laat ook de discussie 

rondom Black Friday of alternatieve manieren (Green 

Friday, of iets extra’s in de winkel aanbieden om de 

dag speciaal te maken) om jezelf aan de consument 

te presenteren zien. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda 

van retailers. En dat past bij de klantvraag. Meer 

dan de helft van de Nederlandse consumenten 

vindt dat bij keuzes op het gebied van inkoop en 

productie, duurzaamheid leidend moet zijn. Er 

zijn verschillende initiatieven om de ecologische 

voetafdruk te verkleinen, vaak met veel succes. Denk 

aan duurzame inkoop, informatieverstrekking aan 

de consument, of vermindering van verpakkings- en 

voedselafval. Dit nadruk op duurzaamheid zal de 

komende jaren alleen nog maar toenemen. Ook in 

beleidsvorming met een EU Green deal die uitgerold 

zal gaan worden.

Omnichannel is ook niet meer weg te denken. 

Fysieke winkels omarmen de digitale kanalen en 

webwinkels openen juist fysieke winkels om te 

kunnen voldoen aan de wensen en behoeften van de 

klant. Alles gericht op een seamless journey voor de 

klant, die moeiteloos door de verschillende digitale 

en fysieke touch points wordt (be)geleid.

Samenwerking
Anticiperen op deze ontwikkelingen is uitdagend. Dat 

hoeft niet alleen! Eind 2019 werden verschillende 

interessante samenwerkingen aangekondigd. 

Zo bereikten Jumbo en HEMA eind december 

2019 overeenstemming over een commerciële 

samenwerking. Daarin werd vastgelegd dat Jumbo 

17 HEMA winkellocaties overneemt, voornamelijk 

op stadslocaties. En dat ze gezamenlijk op zes 

stationslocaties een winkelconcept zullen ontwikkelen. 

En ook in organisatieland werd het één en 

ander aangekondigd. Zo werd eind 2019 ook de 

samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse 

Slagers (KNS), de Nederlandse Bond van Poeliers 

en Wildhandelaren (NBPW), de Vereniging van 

Nederlandse Visspecialisten (VNV) en het Visgilde 

aangekondigd. Mooie staaltjes van synergie zoeken 

en elkaar versterken. 

Kortom, 2019 was een jaar met verschillende 

gezichten. Lange termijn trends qua duurzaamheid 

en digitalisering waar de retail op moet inspelen en 

korte termijn fluctuaties zoals faillissementen en 

consumentenvertrouwen die de nodige flexibiliteit 

vereisen. In een enorm bewegende markt de juiste 

koers weten te varen, dat is de uitdaging. Ook voor 

de vertegenwoordigende organisaties!

*Dit is groothandel en detailhandel. Cijfers voor enkel de detailhandel zijn niet beschikbaar

+7.000
VACATURES

15.000
NIEUWE WEBSITES

3.4%
MEER OMZET

In een enorm bewegende markt de juiste koers weten 
te varen, dat is de uitdaging voor de toekomst.  
Ook voor de vertegenwoordigende organisaties!
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Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van 
winkeliers in Nederland. Ze vertegenwoordigt de brancheorganisaties 

in de detailhandel die lid zijn van de Nationale Winkelraad (NWR), 
Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en Centraal Bureau 

Levensmiddelenhandel (CBL).

Thema’s
De belangrijkste thema’s waarop Detailhandel 

Nederland actief is, zijn:

• Betalingsverkeer

• Digitalisering

• Europa

• Sociale zaken

• Vestigingszaken

• Winkelcriminaliteit

Detailhandel in cijfers
In de Nederlandse detailhandel werkten in 2019 ruim 

800.000 mensen in ca. 90.000 winkels. Hiermee was 

de detailhandel de grootste private werkgever in 

Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg 

in 2019 ruim 118 miljard euro. De omzet van food 

en non-food groeide met 3% ten opzichte van 2018. 

Online (webwinkels en postorderbedrijven) bedroeg 

de omzet 12,1 miljard,  bijna 15 procent meer ten 

opzichte van 2018.

In de Europese Unie werken ongeveer 19,3 miljoen 

mensen in de detailhandel in 3,6 miljoen bedrijven 

met een totale omzet van meer dan € 2.769 biljoen.

Lobby en communicatie
Detailhandel Nederland heeft zitting in 

vele commissies, werkgroepen en andere 

samenwerkingsverbanden om de belangen van 

de winkeliers zo goed mogelijk te behartigen. 

In Europees verband is Detailhandel Nederland 

lid van EuroCommerce in Brussel, de Europese 

koepelorganisatie van winkeliers. 

Daarnaast wordt vooral via eigen kanalen 

gecommuniceerd en zijn ook media een belangrijk 

instrument in de lobby van Detailhandel Nederland. 

Campagnes van derden die ook van belang zijn voor 

de achterban worden regelmatig ondersteund. In 

2019 werden bijvoorbeeld de MKB-campagne over 

e-Herkenning en de AVG-campagne van de Autoriteit 

Persoonsgegevens ondersteund.

Inleiding jaaroverzicht 2019

12,1 mld
ONLINE OMZET 

+15%

800.000 90.000
MEDEWERKERS WINKELS
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Medewerkers van Detailhandel Nederland
- Hester Duursema, directeur (per 1 februari 2019)

-  Bert van Steeg, adjunct-directeur en secretaris Winkelcriminaliteit

-  Michel van Bommel, secretaris Betalingsverkeer en Digitalisering

-  Margriet Keijzer, directeur Europese zaken

-  Thomas da Silva Rosa, secretaris Europese Zaken (tot 1 november 2019)

-  Marnix Kleinjan, secretaris Europese Zaken (vanaf 1 november 2019)

-  Tristan Bons, secretaris Vestigingszaken (per 1 juni 2019)

- Pieter Verhoog, directeur Sociale Zaken

-  Miriam Luijendijk-van Leeuwen, secretaris Sociale Zaken

- Laetitia Gruwel, adviseur PR & Communicatie 

- Stephanie Hazebroek, office manager

Stuurgroepen
De stuurgroepen adviseren op specifieke beleidsterreinen. Leden van de 

stuurgroepen komen uit diverse brancheorganisaties of van individuele 

winkelbedrijven. Medewerkers van de organisaties zijn secretaris van deze 

stuurgroepen.   

Bestuur Detailhandel Nederland
- Voorzitter: J.G. Bruijniks

-  Penningmeester: J.P.M. Burgering, voorzitter stuurgroep Betalingsverkeer

-  G.J.G. van Breen, voorzitter stuurgroep Winkelcriminaliteit

-  mw. M.W.E. van Egmond, sinds 1 juli 2019 (i.p.v. C. van Vliet)

- P.E. Hamming

- W.P. Hoogenboom

-  mw. P.E.H. Hoogstraaten, voorzitter stuurgroep Europa

- J.J. Meerman

- R.J. Wieringa

-  Y.P.A. Smit, voorzitter stuurgroep Sociale Zaken

De stuurgroep Vestigingszaken werd in 2019 deels voorgezeten door  

mevr. A. de Vries en vanaf  17 oktober werd de voorzittershamer overgenomen 

door F. van Sebille. 

Nieuw onderkomen
Per 1 januari 2019 heeft de organisatie zitting in De Malietoren in Den Haag,  

waar VNO-NCW & MKB Nederland ook gehuisvest zijn.
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Een belangrijke ontwikkeling in 2019 op het gebied van 
betalingsverkeer was de invoering van PSD2 (Payment Services 
Directive 2). Verwacht wordt dat de nieuwe mogelijkheden leiden  
tot innovatieve diensten en nieuwe spelers op de markt. 

Betalingsverkeer 2019
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Nieuwe diensten op het gebied van PDS2 

mogen aangeboden worden door banken en 

betaalinstellingen die hiervoor een vergunning 

hebben gekregen. Het toezicht op de 

privacyaspecten van de nieuwe dienstverlening 

wordt in Nederland gehouden door de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). Detailhandel Nederland 

heeft opgeroepen tot een goede communicatie 

richting de retailers. Wat gaan zij merken? Moeten 

zij actie ondernemen? Wat is de impact op hun 

bedrijfsprocessen? Ook t.a.v. Secure Customer 

Authentication (SCA) is dat appèl gedaan. Ons (in 

nauw overleg met Thuiswinkel.org) uitgangspunt 

was dat er sprake moet blijven van eenduidigheid 

in Europa (geen verschillende ingangsdata of 

criteria) en dat het voor zowel winkelier als 

consument “seamless” moet werken. De klantreis 

en -ervaring mogen niet lijden onder de strengere 

veiligheidsmaatregelen middels SCA. Al met al hangt 

veel af van de Payment Service Providers (PSP’s) die 

de “achterkant” van het proces klaar moeten hebben 

voor de nieuwe eisen.

Ook met betrekking tot het project van Geldmaat 

(het samengaan van de geld- en afstortautomaten 

van drie Nederlandse grootbanken (ABN AMRO, ING 

en Rabobank) is nadrukkelijk gevraagd om goede 

communicatie naar retailers (en consumenten), 

aangezien bepaalde afstort- en/of ophaallocaties 

gingen wijzigen. De partijen die betrokken zijn bij 

Geldmaat hebben toegezegd de vijfkilometernorm 

te blijven hanteren en naar een landelijke 

dekkingsgraad van geldautomaten te streven die in 

de toekomst minimaal gelijk is aan het niveau van 

2016 (99,63%) en waar mogelijk wordt verbeterd. 

Vanuit het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 

(MOB) is een Taskforce contant geld ingesteld 

waar Detailhandel Nederland ook zitting in heeft 

genomen. De Taskforce had tot doel om de recente 

ontwikkelingen rond contant geld in beeld te 

brengen en om te bezien of, en zo ja in welke zin 

bijstelling van het MOB standpunt over contant geld 

uit 2015 wenselijk is. Het gezamenlijke standpunt 

in 2015 luidde ‘dat ook in een omgeving waarin 

geleidelijk steeds meer gepind wordt, het voor de 

maatschappij belangrijk is dat contant geld goed blijft 

functioneren als toonbankbetaalmiddel’. Het kunnen 

De klantreis en -ervaring mogen niet lijden 
onder de strengere veiligheidsmaatregelen 
middels SCA.

betalen met contant geld wordt beschouwd als een 

publiek goed. (Groepen) mensen geven de voorkeur 

aan contant geld. Denk hierbij aan mensen met een 

beperking, mensen die geen of onvoldoende digitale 

vaardigheden (meer) hebben, laaggeletterden en 

mensen die vanwege financiële problemen hun 

budget actief moeten beheren. 

Daarnaast is er ook de groep zogeheten anoniemen 

die vanwege privacy redenen de voorkeur geven 

aan contant geld. Detailhandel Nederland heeft het 

standpunt ingenomen dat ze dit publieke goed wil 

respecteren en bereid is haar verantwoordelijkheid 

te nemen om voorlopig (zolang er geen volledig 

geschikte digitale alternatieven zijn) om contant geld 

te blijven accepteren, maar wel onder de voorwaarde 

dat de chartale infrastructuur betrouwbaar en 

kostenefficiënt is en blijft. Dat is nu niet het geval. 

Waardetransport 
Door het faillissement van SecurCash begin 2019 

waren retailers genoodzaakt om over te stappen. 

Veel zijn overgestapt naar G4S, de dominante speler 

in deze markt. Met name tijdens piekmomenten 

leverde dat capaciteitsproblemen, waardoor 

retailers voor langere periodes met grotere sommen 

geld bleven zitten. Detailhandel Nederland heeft 

verschillende gesprekken gevoerd met G4S, DNB 

en ACM. Het feit dat er min of meer sprake is van 

een monopolie in het waardetransport, maakt de 

chartale infrastructuur kwetsbaar.

Een ander kwetsbaar punt is het stijgende 

aantal plofkraken op geldautomaten in 2019. 

Hierdoor ontstaat het NIMBY (Not in my backyard) 

probleem. Niemand wil meer een geldautomaat 

in zijn buurt hebben. In winkels zijn overwegend 

nog wel geldautomaten die daarmee het nieuwe 

doelwit worden. Dit soort risico’s zet de chartale 

infrastructuur enorm onder druk. Aan het 

eind van 2019 verschoof de problematiek naar 

sealbagautomaten, waardoor ondernemers tot 

wel een half uur moeten rijden alvorens ze hun 

geld kwijt kunnen. Dit punt is opgepakt samen met 

de Betaalvereniging, Geldmaat en de individuele 

banken. Aan het eind van 2019 is hier nog geen 

oplossing voor. 
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Ook in de retail is er een beweging van verregaande Ook in de retail is er een beweging van verregaande 
digitalisering. Nieuwe online digitalisering. Nieuwe online business modellen groeien en business modellen groeien en 

traditionele winkels beginnen een webshop, maken gebruik van traditionele winkels beginnen een webshop, maken gebruik van 
platforms en digitaliseren de winkelvloer. platforms en digitaliseren de winkelvloer. 

Werkgroep Digitalisering gestart
Wat doet digitalisering met het retaillandschap 

in de toekomst? Dit onderwerp werd in 2019 

belegd in een specifieke werkgroep Digitalisering, 

om zo meer betrokkenheid en sturing te geven 

aan de belangrijkste ontwikkelingen op het 

gebied van digitalisering. Er zijn vier specifieke 

aandachtsgebieden benoemd: Artificial Intelligence, 

Data (& Privacy), Cybersecurity en Platformeconomie. 

Leden van de werkgroep komen uit verschillende 

aangesloten organisaties: CBL, DIBEVO, Federatie 

Goud en Zilver, INretail, KNS, NSO, RND,  

Thuiswinkel.org, Techniek Nederland, het 

Vakcentrum en de bedrijven Ahold Delhaize en 

InterGamma. Ad interim voorzitter van de  

werkgroep is Hester Duursema, directeur van 

Detailhandel Nederland. 

Er wordt nauw samengewerkt met Retail Platform 

Nederland. Een samenwerkingsplatform van 

Thuiswinkel.org, INretail, Techniek Nederland, 

ANVR en Detailhandel Nederland. Gezamenlijk 

wordt de lobby gevoerd richting de Nederlandse en 

Europese politiek en overheid. Zo zijn er position 

papers opgesteld ter input voor de beleidsvorming. 

Er werd ook gezamenlijk input geleverd op een 

position paper van VNO-NCW en MKB-NL over de 

platformeconomie. 

Digitalisering

Er wordt nauw samengewerkt met Retail 
Platform Nederland. Een samenwerkingsplatform 

van Thuiswinkel.org, INretail, Techniek 
Nederland, ANVR en Detailhandel Nederland. 
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2019 was een transitiejaar. In het begin van het jaar waren er nog enkele 
belangrijke wetstrajecten afgerond, waarna het Europees Parlement 

werd ontbonden voor de verkiezingen. Het Europees Parlement en de 
Europese Commissie veranderden dit jaar van samenstelling. 

Detailhandel Nederland heeft zich ingezet om input 

te leveren op de politieke prioriteiten van het nieuwe 

Europees Parlement en Europese Commissie en 

heeft in een vroeg stadium kennis gemaakt met 

de nieuwe (Nederlandse) Europarlementariërs en 

verschillende medewerkers van de Commissie.

Regelgevende trajecten
Detailhandel Nederland heeft in samenwerking met 

EuroCommerce een nieuwe impuls weten te geven aan 

de lobby op Territoriale leveringsbeperkingen. Dit gaat 

over beperkingen die een leverancier aan winkeliers 

oplegt bij de inkoop van hun producten, waardoor 

prijsverschillen tussen de EU-landen in stand worden 

gehouden. De Europese Commissie is op verzoek van 

de retail begonnen aan een studie naar de impact 

van territoriale leveringsbeperkingen in de gehele 

Europese Unie en Detailhandel Nederland is betrokken 

bij de opzet hiervan. Met onder meer EuroCommerce 

is een uitgebreide studie uitgevoerd naar de 

verschillende types territoriale leveringsbeperkingen 

die door leveranciers worden toegepast. 

Met succes heeft Detailhandel Nederland zich 

hard gemaakt voor nieuwe regels voor toezicht en 

handhaving voor productveiligheid. Met de nieuwe 

regels wordt het handhaven gemakkelijker.

Er is meegewerkt aan de totstandkoming van de 

EuroCommerce gids voor implementatie van de 

nieuwe regels inzake geoblocking.

In maart werden verbeteringen in het pakket van 

nieuwe en herziene energie-etiketteringsbesluiten 

goedgekeurd, deze werden met succes door 

Detailhandel Nederland bepleit. Met name de 

overgangsperiode voor het herlabelen van producten 

in winkels en voorraden konden worden verlengd 

van 30 dagen tot 18 maanden.

Detailhandel Nederland heeft veel aandacht 

gevraagd bij beleidsmakers voor het creëren van 

een gelijk speelveld voor winkeliers met betrekking 

tot directe importen door de publicatie van een 

rapport in samenwerking met Thuiswinkel.org en 

EuroCommerce. De publicatie werd goed opgepakt 

in de media, met onder meer een reportage van 

het Tv-programma EénVandaag. Het rapport werd 

gedeeld met de belangrijkste stakeholders.  

Europese zaken 2019

Detailhandel Nederland heeft veel aandacht gevraagd bij beleidsmakers 
voor het creëren van een gelijk speelveld voor winkeliers met 
betrekking tot directe importen door de publicatie van een rapport in 
samenwerking met Thuiswinkel.org en EuroCommerce. 
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Het Ministerie van Economische Zaken is bezig met 

het formuleren van een verzoek voor een CCA-SER 

advies op dit onderwerp.

Door de aandacht voor dit onderwerp is met succes 

bij de Europese Commissie gepleit voor het instellen 

van de verplichting dat elke handelaar die verkoopt 

op de Europese markt, een vertegenwoordiger 

binnen de EU moet aanwijzen.  Deze is dan 

verantwoordelijk voor het verschaffen van informatie 

aan nationale toezichthouders over de conformiteit 

van producten met Europese producteisen. Dit 

is onderdeel van herziene regelgeving die voor 

bepaalde productcategorieën het verkopen van 

producten in de EU veiliger moet maken.

In samenwerking met Eurocommerce en VNO-NCW 

/ MKB Nederland werd met succes gewerkt aan 

verbeteringen aan het voorstel over de Richtlijn 

Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden 

(TPWC) als vervanger van de Richtlijn Schriftelijke 

verklaringen (Written Statement Directive) uit 

1991 (91/533/EEG). De grootste negatieve effecten 

ten aanzien van de oproepkrachten worden 

geneutraliseerd door de mogelijkheden voor 

lidstaten om bij nationale wet of cao af te wijken. Dat 

betekent dat de benodigde flexibiliteit behouden kan 

blijven wanneer daarover overeenstemming is.

Op vraag van de retail heeft de Europese Raad in 

de eerste helft van 2019 verschillende maatregelen 

aangenomen waarvoor al vele jaren is gelobbyd 

door Detailhandel Nederland, waaronder 

uitvoeringsregels voor de belastingheffing in het 

kader van het e-commerce-pakket. Deze zullen de 

weg vrijmaken voor een soepele overgang naar 

nieuwe Btw-regels voor e-commerce die in januari 

2021 in werking zullen treden.

Europese verkiezingen
Detailhandel Nederland heeft in een brochure “Retail 

2024” haar beleidsprioriteiten voor de Europese Unie 

voor de komende 5 jaar vastgelegd. De Retail 2024 

agenda werd gepresenteerd aan en besproken met 

Nederlandse Europarlementariërs in Straatsburg in 

juli, waar een brede vertegenwoordiging vanuit de 

achterban aanwezig was. Doel van het bezoek was 

het kennismaken met nieuwe Europarlementariërs 

en het presenteren van onze sector en onze 

prioriteiten. Daarnaast konden zittende leden 

aangeven wat de verwachte belangrijkste voorstellen 

van het komende mandaat worden. 

Detailhandel Nederland heeft belangrijke input 

geleverd op de Strategische EU agenda (Europese 

beleidsprioriteiten van de Nederlandse overheid): 

met name op de noodzaak van het opruimen van 

bestaande handelsbarrières op de interne markt; het 

gelijker maken van het internationale speelveld voor 

winkeliers door een sterkere nadruk op uniforme 

handhaving voor alle consumentenproducten die via 

welk kanaal dan ook aan Nederlandse consumenten 

verkocht worden; en het beschermen van de interne 

markt tegen toenemend protectionisme.

Aan de vooravond van de Europese verkiezingen 

ging Detailhandel Nederland op winkelbezoek met 

kandidaat-Europarlementariërs om te laten zien  

hoe Europese regels uitwerken in de praktijk. 

Het thema verduurzaming van de detailhandel

werd toegelicht op vrijdag 3 mei in Wateringen.

Vier kandidaat-Europarlementariërs namen deel

aan het winkelbezoek. 

Het thema digitalisering van de detailhandel kwam 

aan bod op maandag 6 mei in Waalwijk waar bij 

Electro World van Drongelen, schoenenwinkel 

vanHaren, en het distributiecentrum van  

Bol.com werd langs gegaan. Vier kandidaat-

Europarlementariërs liepen mee.

18 19
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Op het gebied van Sociale Zaken speelden in 2019 twee grote thema’s: 
de Wet Arbeidsmarkt in Balans en het Pensioenakkoord. Ook startte 

de Commissie Borstlap haar werkzaamheden om tot een advies te 
komen over Regulering van Werk.

Wet arbeidsmarkt in balans 
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werd eind 

mei 2019 aangenomen. Deze wet moet het voor 

werkgevers goedkoper maken om mensen in vaste 

dienst te nemen én flexibele contracten minder 

aantrekkelijk maken. Zo is één van de maatregelen  

in de nieuwe wet van Minister Wouter Koolmees  

van Sociale Zaken dat werkgevers een hogere  

WW-premie betalen voor werknemers met een 

flexibel contract.  

Detailhandel Nederland was en is kritisch ten 

aanzien van deze wet. Het is in feite ‘twee stappen 

vooruit en één stap terug’. Belangrijkste obstakel 

is het duurder maken van tijdelijk werk voor 

ondernemers die geen andere keus hebben. 

Tijdelijk werk wordt duurder omdat daarvoor een 

hoge WW-premie gaat gelden én al vanaf dag 

1 een transitievergoeding verschuldigd is. Het 

betreft ook werk dat zich moeilijk in vaste uren in 

een termijn laat vertalen. Deze uren worden als 

‘tijdelijk’ beschouwd ondanks dat de werknemer 

een vast contract heeft. Het ontmoedigen van de 

inzet van oproepkrachten doet naar de mening van 

Detailhandel Nederland geen recht aan de praktijk. 

Winkeliers hebben flexibele inzet nodig, zoals tijdens 

feestdagen en andere piekmoment. 

Detailhandel Nederland vond het een gemiste kans 

dat de minister niet eerst de resultaten van de 

Commissie Regulering van Werk heeft afgewacht. 

Deze commissie gaf in januari 2020 advies over de 

fundamentele vragen over de toekomst van  

de regulering van werk, de sociale zekerheid en  

de fiscaliteit. 

Een positief elementen van de wet is dat het de 

mogelijkheid verruimt voor werkgevers om in drie 

jaar maximaal drie tijdelijke contracten te geven 

in plaats van in twee jaar. Een andere maatregel 

is de introductie van een nieuwe ontslaggrond, de 

zogenaamde cumulatiegrond. Kortweg tellen daarbij 

verschillende factoren op tot één ontslaggrond, wat 

ontslag minder omslachtig moet maken. 

De wet WAB is per 1 januari 2020 ingegaan.

De praktijk zal moeten uitwijzen of de nieuwe Wet 

Arbeidsmarkt in Balans echte wijzigingen op de 

Sociale zaken

Detailhandel Nederland vond het een gemiste kans dat 
de minister niet eerst de resultaten van de Commissie 
Regulering van Werk heeft afgewacht. 
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arbeidsmarkt tot stand zal brengen of dat het  

tot gevolg heeft dat een ‘vlucht’ naar ZZP’ers  

groter wordt en er dus geen extra vaste banen  

gaan ontstaan.

WAB campagne – zo werkt het niet
https://werktdewabvoorjou.nl/nl/home

Onder de noemer ‘Zo werkt het niet’ heeft 

Detailhandel Nederland campagne gevoerd namens 

vele duizenden ondernemers tegen maatregelen 

in de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). 

Dit was een samenwerking met meerdere 

brancheorganisaties waaronder VNO-NCW en 

MKB-Nederland. 

Met een speciale website en posts op social media 

werd aandacht gevraagd voor het feit dat de wet 

weliswaar de arbeidsmarkt verbetert op een aantal 

punten, maar dat de balans ver te zoeken was met 

betrekking tot tijdelijk werk. 

Er werden enkele wijzigingen bewerkstelligd n.a.v. de 

campagne. Zo werd bereikt dat jongeren tot 21 jaar 

met een bijbaan van maximaal 12 uur per week niet 

onder het hoge WW-tarief vallen.

Inmiddels is het ook gelukt om voor seizoenswerk 

een uitzondering te krijgen. Toch blijft Detailhandel 

Nederland van mening dat een meer fundamentele 

discussie nodig is, met name ook met de kennis van 

nu (anno 2020) omdat de arbeidsmarkt er na corona 

heel anders uit komt te zien.

Commissie Borstlap  
(regulering van werk) 
In het verlengde van de WAB en het in een breder 

kader zetten van regulering van werk, werd een 

onafhankelijke commissie benoemd onder leiding 

van Hans Borstlap. Deze commissie onderzocht 

op verzoek van het kabinet of de regels die gelden 

rondom het verrichten van werk nog passen bij de 

manier waarop we werken, nu en in de toekomst. 

Detailhandel Nederland leverde input aan de 

commissie: het belang van een integrale blik op de 

‘vernieuwde’ arbeidsmarkt werd onderschreven. 

In dat opzicht was het beter geweest dat de Wet 

Arbeidsmarkt in Balans pas later was ingediend. 

De inzichten van de commissie en de uitkomsten 

van de evaluatie Wet Werk en Zekerheid, 

kunnen namelijk tot andere besluiten leiden. 

Detailhandel Nederland is geen voorstander van 

reparatiewetgeving. De commissie heeft in januari 

2020 een rapport gepresenteerd.

Detailhandel nederland nauw betrokken 
bij uitwerking van pensioenakkoord
Pensioen kreeg ook in 2019 veel aandacht omdat 

de uitwerking van het pensioenakkoord ook voor de 

detailhandel enorme consequenties gaat hebben. De 

kosten voor pensioen maken zo’n 10 – 12% uit van 

de loonkosten en daarom is het van belang om de 

juiste keuzes te maken voor de toekomst. Pensioen 

is uitgesteld loon waardoor medewerkers op een 

goede manier het arbeidsproces kunnen verlaten als 

ze de AOW gerechtigde leeftijd bereiken. Toch blijkt 

in de praktijk dat het stelsel niet langer in deze vorm 

houdbaar is en er dus aanpassingen noodzakelijk 

zijn. Daarom is er op nationaal niveau tussen 

VNO-NCW en MKB-Nederland en de vakbonden een 

pensioenakkoord gesloten.  Het centrale akkoord is 

op hoofdlijnen afgestemd, de verdere uitwerking zal 

in 2020 uitgewerkt en gepresenteerd worden.

Detailhandel Nederland is vertegenwoordigd via 

VNO-NCW en MKB Nederland bij het Werkverband 

“Nieuw pensioencontract en beleggingen”. Dit 

werkverband is nauw betrokken bij de uitwerking 

van het pensioenakkoord. Eén van de opdrachten 

die het werkverband heeft gekregen is om de 

randvoorwaarden waaronder een nieuw contract 

kan worden aangeboden, uit te werken. Onder regie 
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van het ministerie van SZW komen afgevaardigden 

uit diverse organisaties bij elkaar om standpunt te 

bepalen in de advisering.

De werkverbanden houden zich daarnaast bezig met 

het overbrengen van oude rechten naar de nieuwe 

regeling, de verplichtstelling en de communicatie 

over de nieuwe regeling. Tevens houden ze zich 

bezig met vragen rond compensatie voor de groep 

medewerkers die bij invoering van een nieuw 

pensioencontract nadeel dreigen te ondervinden. 

Daarnaast wordt in kleinere werkgroepen gekeken 

naar de invloed vanuit Europa op de Nederlandse 

pensioenwetgeving en enkele kleinere technische 

vraagstukken zoals de effecten van de Wet 

Verbeterende Premieregeling die doorbeleggen 

na pensioendatum mogelijk maakt. VNO-NCW / 

MKB-Nederland zorgt voor de coördinatie tussen de 

werkverbanden en brengt kennis en knowhow in. 

Detailhandel Nederland is van mening dat wijzing 

van het pensioencontract nodig is om het stelsel 

toekomstbestendig te houden en ervoor te zorgen 

dat pensioenen betaalbaar blijven. Het huidige 

stelsel met ‘harde’ garanties kost te veel geld en 

de huidige lage rente versterkt dit effect. Door de 

lage rente moeten de premies omhoog en geldt 

voor diverse pensioenfondsen dat de premie een 

onaanvaardbaar hoog niveau heeft bereikt.

Vanuit het werkverband waarin Detailhandel 

Nederland vertegenwoordigd is komen een groot 

aantal lijnen bij elkaar en wordt de basis gelegd voor 

het nieuwe pensioencontract.

Pensioenplatform detailhandel
Het Pensioenplatform Detailhandel (PPD) vervult 

de rol van sociale partner in de detailhandel. 

Detailhandel Nederland is verantwoordelijk voor de 

invulling van het PPD. In 2019 is het PPD vijf keer 

bij elkaar gekomen en is in een werkgroep “nieuw 

pensioencontract” gestudeerd naar de mogelijkheden 

om een nieuwe pensioenregeling in te voeren. 

Het PPD moet in 2020 een nieuw besluit nemen 

voor de pensioenregeling vanaf 2021. Ook hier de 

dreiging dat de premies fors omhoog gaan waardoor 

het draagvlak onder de regeling bij werkgevers ter 

discussie komt te staan.
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2019 stond in het teken van duurzaamheid. De invoering van 
de Informatieplicht Energiebesparing was een feit, er werd 
meegedacht aan normen voor de utiliteitsbouw en startte  
de werkgroep Retail Greenlease. 

Vestigingszaken
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Informatieplicht energiebesparing
In het kader van de uitbreiding van de Wet 

milieubeheer werd het bedrijven per 1 juli 2019 

verplicht te melden welke maatregelen er genomen 

waren in het kader van energiebesparing, de 

zogenaamde Informatieplicht Energiebesparing. 

Bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 

kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent)) 

waren al verplicht om maatregelen te nemen om 

energie te besparen. Het betreft maatregelen met 

een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Sinds  

1 juli 2019 werden zij daarbovenop verplicht om de 

genomen maatregelen te rapporteren. 

Voor de detailhandel werd een specifieke lijst 

erkende maatregelen opgesteld. Detailhandel 

Nederland organiseerde in juni een webinar voor 

de achterban met expert-sprekers. Harry de Goede 

van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland), Vincent van Dijk van Albert Heijn, 

Frerik van de Pas (RVO) en Max van Sonnen van 

Ecomatters gaven uitleg over de implementatie van 

de informatieplichtregelgeving.

Detailhandel Nederland ondersteunde daarnaast de 

campagne ‘Wattjemoetweten’ van MKB Nederland en 

VNO-NCW. In de laatste maand van 2019 werd een 

eigen campagne voorbereid die in januari 2020 werd 

gelanceerd: ‘Je verdient beter’.

Retail College de bereikbare binnenstad
Begin november werd het eerste ‘Retail College’ 

georganiseerd met als thema ‘Bereikbaarheid van 

binnensteden’. Keynote spreker was Walther Ploos 

van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool 

van Amsterdam en verbonden aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam. Hij deelde zijn visie op 

de toekomstige bereikbaarheid van binnensteden 

c.q. de detailhandel.

Bereikbaarheid van binnensteden is een belangrijk 

thema waarbij onderwerpen als zero emissies 

en de transitie naar duurzame mobiliteit aan de 

orde zijn. De detailhandel heeft hier direct mee 

te maken door onder meer bevoorrading. Maar 

ook klanten zullen de binnensteden waarschijnlijk 

anders moeten bereiken dan op de huidige 

manier. Bijvoorbeeld door het autoluw maken van 

binnensteden of het verminderen en duurder maken 

Bereikbaarheid van binnensteden is een belangrijk thema 
waarbij onderwerpen als zero emissies en de transitie naar 
duurzame mobiliteit aan de orde zijn. 

van parkeerplaatsen. Aart Meijles van de gemeente 

Utrecht gaf ook een korte visie op de bereikbare 

binnenstad. Branko Schuurman vertelde hoe zijn 

bedrijf, DHL, al toekomstgerichte maatregelen  

treft. De bijeenkomst werd bezocht door ca.  

75 deelnemers en werd gehouden in de Malietoren 

in Den Haag.

Utiliteitsbouw en  
duurzaamheidsnormen
Namens Detailhandel Nederland neemt de 

secretaris van de stuurgroep sinds 2019 deel aan de 

begeleidingscommissie van de RVO die de streef- en 

eindnormen van de overheid mee vormgeeft. Dit 

traject krijgt vorm in een streefdoel voor 2030 en een 

eindnorm voor 2050 wat betreft de utiliteitsbouw.

Gedurende dit traject en overleg is nadruk gelegd 

op de specifieke kenmerken van winkelpanden 

en helder gemaakt welke maatregelen (niet) van 

toepassing zijn voor retailers. Tevens wordt belang 

gehecht aan de verantwoordelijkheid dat de 

pandeigenaar inspanningen verricht om het pand 

up-to-date te houden. Van de winkelier kan immers 

geen inspanning worden verwacht om bijvoorbeeld 

het dak te isoleren als hij hier geen eigenaar van is.

Dit vervolgtraject met meer maatwerk is voor de 

retail het uitgangspunt voor verdere stappen.

Handreiking voor een Retail Greenlease
Als een verduurzaming van het winkelvastgoed tot 

stand moet komen, is het belangrijk dat er heldere 

afspraken zijn tussen huurders en verhuurders. De 

Stuurgroep Vestigingszaken heeft hiervoor in 2019 

een werkgroep in het leven geroepen die zich focust 

op deze specifieke thematiek.

Met deze werkgroep is een traject gestart om te 

komen tot een handreiking met daarin relevante 

handvatten voor verhuurder en huurder. Op deze 

manier kan tot een uitgebalanceerde overeenkomst 

rond de verduurzaming van het winkelpand 

gekomen worden.
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De thema’s winkeldiefstal, mobiel banditisme, overvallen en 
cybercriminaliteit zijn helaas elk jaar terugkerend. Ook dit jaar werd in 

de Week van de Veiligheid aandacht besteed aan diverse activiteiten 
die ontwikkeld zijn om winkelcriminaliteit tegen te gaan.

Week van de veiligheid 2019
In oktober 2019 werd de jaarlijkse Week van de 

Veiligheid georganiseerd. Door de komst van de 

herfst en winter en het korter worden van de dagen 

neemt de kans op criminaliteit toe. Ondernemers 

worden in de jaarlijks terugkerende Week van de 

Veiligheid extra geïnformeerd door onder meer 

Detailhandel Nederland over een goede strategie 

tegen overvallen, diefstal en inbraken. Preventie is 

daarbij belangrijk. 

Maandag 7 oktober vond de aftrap van de Week 

van de Veiligheid plaats met een congres in het 

hoofdkantoor van HEMA in Amsterdam met als 

thema ‘De Weerbare Ondernemer’.  Dagvoorzitter 

was misdaadjournalist John van den Heuvel. Minister 

Dekker van Rechtsbescherming riep ondernemers 

op via de Stop Heling app te checken of zij geen 

gestolen goederen opkopen. Gerard van Breen, 

voorzitter stuurgroep Winkelcriminaliteit van 

Detailhandel Nederland werd geïnterviewd door  

John van den Heuvel.

Overvalpreventie
Ook organiseerde Detailhandel Nederland samen 

met het CBL (brancheorganisatie supermarkten), 

het ministerie van Justitie en Veiligheid, het CCV 

en de politie acht bijeenkomsten voor winkeliers 

in het land. Het thema van de bijeenkomsten was 

‘overvalpreventie’. Het aantal overvallen nam weer 

toe, met name bij supermarkten. Ook werd meer 

gebruik gemaakt van geweld. Door training en 

informatie konden ondernemers en medewerkers 

beter voorbereid worden. Ze vonden plaats in de 

acht grootste gemeenten van Nederland, waar de 

problematiek het grootst is. 

FAD-Brancheloketten – interne fraude
In de Week van de Veiligheid werd ook extra 

aandacht gevraagd voor de FAD-brancheloketten. 

De stichting Fraude Aanpak Detailhandel opende in 

samenwerking met de brancheorganisaties INretail, 

het Vakcentrum, NSO en BETA loketten waarbij het 

mogelijk is voor MKB-bedrijven om landelijk aangifte 

te doen van interne fraude. Er zijn meer dan 1.000 

bedrijven aangesloten bij het Waarschuwingsregister 

van FAD. Iemand komt in het Waarschuwingsregister 

als er sprake is van een aangifte bij de politie, 

Winkelcriminaliteit

Ieder jaar zien winkeliers digitale criminaliteit toenemen. 
Steeds vaker krijgt Detailhandel Nederland meldingen van 
winkeliers die slachtoffer zijn geworden van ransomware. 
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bewezen fraude en ontslag. Bij registratie riskeert 

een frauderende winkelmedewerker voor maximaal 

vier jaar te worden uitgesloten van werk bij een 

groot deel van de detailhandelssector. Onder 

interne fraude wordt verstaan diefstal, verduistering, 

valsheid in geschrifte of oplichting. Er staan ca. 1.900 

mensen in het register. In 2019 werd het register zo’n 

350.000 keer geraadpleegd. 

De Week van de Veiligheid wordt jaarlijks 

georganiseerd door het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid, MKB-Nederland, Horeca Nederland, TLN, 

VNO-NCW, CCV en Detailhandel Nederland. 

Mobiele bendes
Mobiel banditisme is jaarlijks een grote 

schadepost voor winkeliers. Ongeveer één 

derde van de winkeldiefstallen wordt gepleegd 

door georganiseerde bendes die doelgericht 

winkeldiefstallen plegen en opereren in een breder 

netwerk, waarbinnen winkeldiefstallen worden 

voorbereid en afspraken worden gemaakt met 

helers. Detailhandel Nederland werkt samen met 

gemeenten, politie en Openbaar Ministerie om 

deze bendes een halt toe te roepen. Ook heeft 

Detailhandel Nederland zitting in de taskforce 

Mobiel Banditisme. Er worden afspraken gemaakt 

over zwaardere bestraffing van leden van de 

bendes, betere informatiedeling en frustratie van 

de keten waar bendes in opereren. Dit heeft er toe 

geleid dat criminelen vaker werden veroordeeld en 

zwaardere straffen kregen. Detailhandel Nederland 

geeft met stichting GIO winkeliers de mogelijkheid 

om informatie over deze bendes snel en binnen de 

geldende privacyregels met elkaar en politie te delen. 

Zo kunnen winkeliers elkaar eerder waarschuwen 

en is de politie eerder op de hoogte van de 

aanwezigheid van bendes in Nederland.

In 2019 werden verschillende bendes aangehouden 

met behulp van informatie uit GIO. Daarnaast 

verbeterde de samenwerking met de Landelijke 

Eenheid van politie, waardoor sneller kon 

worden geschakeld op het moment dat signalen 

binnenkwamen dat bendes actief waren. Ook 

werd actiever samengewerkt bij de tweejaarlijkse 

politieacties Trivium. De leden van bendes die voor 

de rechter werden gebracht ontvingen zwaardere 

straffen als gevolg van de nieuwe richtlijn voor 

mobiel banditisme die door het OM is opgesteld. 

Plofkraken/overvallen
Plofkraken blijven voor winkeliers een vorm van 

criminaliteit die grote zorgen baart. De afgelopen 

jaren werden de explosieven die worden gebruikt 

steeds zwaarder. Hierdoor zijn de risico’s voor 

winkeliers en omwonenden sterk gestegen. Ook 

de schade aan de omgeving wordt groter door de 

explosie als gevolg van een plofkraak. Met politie en 

banken en binnen de Taskforce Overvallen wordt 

regelmatig overlegd over de aanpak. Dit heeft er 

toe geleid dat een aantal bendes zware straffen 

hebben gekregen en automaten beter zijn beveiligd. 

De problematiek behoort echter nog niet tot het 

verleden. Samen met politie wordt gekeken naar 

nieuwe mogelijkheden om het plegen van een 

plofkraak onaantrekkelijk te maken.

De aanpak van overvallen is de afgelopen jaren 

succesvol geweest, het aantal winkelovervallen is 

met ongeveer 75% gedaald. De bodem lijkt echter 

bereikt, terwijl in 2019 nog bijna iedere dag een 

winkelier werd overvallen. Detailhandel Nederland 

blijft zich er voor inzetten om het aantal overvallen 

terug te dringen. Door personeel goed op te leiden, 

30 31

75%
MINDER
WINKELOVERVALLEN

1.000 1.900 350.000x

FAD

BEDRIJVEN GEREGISTREERDEN GERAADPLEEGD



32 33

door het gebruik van pin te stimuleren en met 

partners als politie en OM er voor te zorgen dat 

daders worden gepakt en veroordeeld. In 2019 

werden bijeenkomsten gehouden in de steden waar 

veel winkelovervallen plaatsvonden. Deze werden 

georganiseerd in Nijmegen en Eindhoven en werden 

bezocht door een groot aantal winkeliers, die werden 

bijgepraat door politie en werden voorgelicht 

over overvalpreventie door het CCV, Detailhandel 

Nederland en het CBL. Vanwege het succes van de 

bijeenkomsten kreeg dit initiatief een vervolg tijdens 

de Week van de Veiligheid.

Cybercriminaliteit
Ieder jaar zien winkeliers digitale criminaliteit 

toenemen. Steeds vaker krijgt Detailhandel 

Nederland meldingen van winkeliers die slachtoffer 

zijn geworden van ransomware. Ook worden 

regelmatig verschillende vormen van phishing 

gezien. Met name grotere ketens ervaren dat 

beeldmerken worden misbruikt in valse mails om 

consumenten te misleiden. En ook andere vormen 

van digitale fraude komen steeds vaker voor. 

Daarbij kan het gaan om CEO-fraude of misleiding 

via valse facturen. Detailhandel Nederland 

informeert de achterban over de risico’s van 

cybercriminaliteit. 

Het doel is dat er een bredere aanpak van de 

problematiek komt, waarbij verschillende partners 

elkaar versterken. Dit betekent met name dat 

de positie van het Digital Trust Center (DTC) als 

aanspreekpunt voor het bedrijfsleven moet worden 

versterkt en dat het winkeliers eenvoudiger aangifte 

kunnen doen van cybercriminaliteit en politie 

duidelijker communiceert over de afhandeling van 

deze zaken. Detailhandel Nederland heeft in 2019 

een netwerk opgezet met Thuiswinkel.org, VNO, CCV 

en het DTC zodat de verschillende initiatieven op dit 

vlak beter kunnen worden gecoördineerd. Daarnaast 

worden met het DTC afspraken gemaakt, zodat betere 

oplossingen kunnen worden geboden aan winkeliers 

die te maken hebben met cybercriminaliteit.

Winkeldiefstal
Winkeldiefstal blijft een groot probleem voor 

winkeliers. Het is een vorm van criminaliteit die veel 

voorkomt, iedere winkelier wordt er door getroffen. 

Jaarlijks wordt ongeveer 40.000 keer aangifte gedaan 

van winkeldiefstal, het werkelijke aantal ligt veel 

hoger. Politie is vaak niet in staat om adequaat op te 

treden, door gebrek aan prioriteit en mankracht. 

Detailhandel Nederland wil dat de afhandeling 

van winkeldiefstal eenvoudiger gaat verlopen. De 

eerste stappen hiertoe zijn gezet in 2019 door 

samenwerking te zoeken met politie. Politie heeft als 

gevolg hiervan prioriteit gegeven aan de digitalisering 

van het aangifteproces winkeldiefstal. Deze 

mogelijkheid biedt zowel de politie als de winkelier 

voordelen. Voor de winkelier wordt het doen van 

aangifte eenvoudiger en in heel Nederland hetzelfde. 

Daarnaast wordt het makkelijker om informatie te 

krijgen over afhandeling van een zaak.

Detailhandel Nederland heeft daarnaast in 2019 

afspraken gemaakt over verdere verbetering van 

de civielrechtelijke afhandeling van winkeldiefstal, 

de €181-regeling. Dit heeft er toe geleid dat de 

twee grootste uitvoerders, stichting Afrekenen met 

Winkeldieven en Soda gaan samenwerken. Hiermee 

ontstaat een eenduidige € 181-regeling die voor 

alle winkeliers toepasbaar is. In 2020 wordt verder 

gewerkt aan versterking van de regeling op gebied 

van toezicht en analyse van de data om meer in 

kunnen zetten op gerichte preventie. Dit vraagt om 

nauw overleg met politie en Openbaar Ministerie.
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Jaarlijks wordt ongeveer 40.000 keer aangifte gedaan  
van winkeldiefstal, het werkelijke aantal ligt veel hoger.
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