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De Global Retail Theft Barometer, de grootste 
wereldwijde studie rond winkeldiefstal en der-
ving in de retailsector, onthult dat  winkeldief-
stal in België het tweede hoogst is van heel 
West-Europa. Die derving kost elk Belgisch gezin 
dit jaar ook 201 euro, tegenover 197 euro vo-
rig jaar. Hoewel de derving op omzet in 2008 
wereldwijd daalde met 1,5 procent ten opzichte 
van 2007, nam deze in België het afgelopen 
jaar met 2,2 procent toe. Dit betekent dat Bel-
gische retailers in 2008 concreet 770 miljoen 
euro verliezen door winkeldiefstal. België kent 
daarmee het op een na hoogste dervingsper-
centage van West-Europa. Enkel Frankrijk doet 

het nog slechter. België legt daarentegen wel 
zeer goede cijfers voor op het vlak van diefstal 
door personeel. Het aandeel van dat cijfer in 
de totale dervingscijfers, ligt 10 procent lager 
dan het wereldwijde gemiddelde. De diefstal-
barometer definieert vier categorieën van ver-
lies door derving: diefstal door klanten, diefstal 
door personeel, verlies door interne fouten en 
fraude door leveranciers. Diefstal door klanten 
blijft daarbij de belangrijkste bron van verlies. 
De proportionele rangorde van de categorieën 
is wereldwijd identiek, maar er zijn ook een 
aantal opmerkelijke verschillen zoals blijkt uit 
onderstaande cijfers.    

Winkeldiefstal in België stijgt

De opening van de nieuwe winkelstraat de Wa-
rande, in het centrum van Beveren, is gepland 
voor februari volgend jaar. Er wordt nu volop ge-
zocht naar werkkrachten; de nieuwe winkels zijn 
immers goed voor een honderdtal openstaande 
vacatures, gaande van verkopers tot winkelma-
nagers. Om die plaatsen in te vullen, werd er 
zopas een heuse jobbeurs georganiseerd door 
het gemeentebestuur en de lokale Werkwinkel. 
Bovendien komt er ook een specifieke opleiding 
verkoop, waarbij vijftien kandidaten zullen le-

ren omgaan met klanten, stockbeheer en kassa-
werk. De nieuwe winkelboulevard de Warande 
bevindt zich tussen de Grote Markt en de Vrase-
nestraat en biedt plaats aan tal van nieuwe han-
delszaken, een grootwarenhuis, appartementen 
en een ondergrondse parkeergarage. Ketens 
als JBC, Esprit, H&M, Hans Anders, Ici Paris XL 
en Free Record Shop zullen er aanwezig zijn. De 
naam van de supermarkt wordt voorlopig nog 
geheim gehouden.

Warande Beveren creëert jobs

Merendeel 
fotohandelaars 
Camera naar Spector
Het merendeel van de 120 zelfstan-
dige uitbaters van fotohandelsza-
ken die aangesloten waren bij de 
Brusselse aankoopcentrale Camara 
is overgestapt naar Filmobel, on-
derdeel van de beursgenoteerde 
groep Spector. De overstap is het 
rechtstreekse gevolg van de beslis-
sing van Camara om zijn activi-
teiten grotendeels stop te zetten. 
Er blijven in ons land nu nog drie 
aankoopgroeperingen over voor de 
fotosector: Euronics, Filmobel en 
Top Camera.

Asse heeft meer 
winkels nodig
Uit een recente studie van Interplan 
naar de detailhandel in het centrum 
van Asse blijkt dat de commerciële 
uitstraling van het centrum onder-
maats is. Bovendien is er nog zeker 
ruimte voor 12.850 vierkante meter 
bijkomende winkeloppervlakte, 
met onder meer boetieks met wat 
duurdere kledij en schoeisel. Maar 
ook voor de meubel- en multimedi-
amarkt is er zeker nog ruimte in het 
centrum van Asse. De studie wijst 
ook uit dat het Hopmarkt-project 
dat vanaf 2010 wordt ontwikkeld 
een positief effect zal hebben op 
het centrum, op voorwaarde dat de 
ruimtes worden toegewezen aan 
handelszaken die complementair 
werken. Het Hopmarkt-project zal 
zo’n 6.000 vierkante meter bijko-
mende winkeloppervlakte creëren. 

Aldi verkoopt 
Playstation 
In Duitsland biedt discounter Aldi 
voortaan ook de Sony Playstation 
2 aan. Oorspronkelijk vroeg men 
voor de spelconsole 99,99 euro. 
Maar die prijs werd nu verlaagd 
naar 79 euro, of 2 euro minder dan 
bij Media Markt. In ons land ligt de 
Sony Playstation 2 in de winkelrek-
ken van Aldi voor 159 euro.

2008 Wereldwijd Europa België/Luxemburg
Diefstal door klanten 41,2% 46,8% 52,4%
Diefstal door personeel 36,5% 30,7% 25,9%
Interne fouten 16,5% 16,0% 18,5%
Fraude door leveranciers 5,8% 6,5% 3,2%

Mapic 2008, het is zover ...
Deze week gaat de internationale vastgoed-
beurs Mapic, of de Marché International des 
Professionnels de l’Implantation Commerciale 
et de la Distribution, van start in het mondaine 
Cannes. Dit evenement is een unieke ontmoe-
tingsplaats voor iedereen die te maken heeft 
met de commerciële vastgoedwereld en in am-
per drie dagen tijd flink wat contacten wenst te 
leggen. Voor deze veertiende editie van 19 tot 
en met 21 november pakken de organisatoren 
uit met meer dan 12.500 vierkante meter expo-
sitieruimte, meer dan 350 stands en de aanwe-
zigheid van meer dan 60 verschillende landen. 
Dit jaar staat Turkije centraal, vertegenwoordigd 
door 61 deelnemende bedrijven. Turkije werd 
verkozen tot ereland en dit bevestigt nogmaals 

de dynamiek op deze markt. Daarnaast kregen 
de awards dit jaar een nieuwe formule: met 
de Mapic EG Retail Awards strijden 21 finalisten 
in zeven categorieën voor de overwinning. De 
zeven reeksen zijn: success story in distributie, 
concept van het enseigne, promotor, commer-
cieel center, consultant, eco-initiatief en stede-
lijke regeneratie.
Er zijn dit jaar ook weer heel wat steden ver-
tegenwoordigd op Mapic. Met hun deelname 
kunnen zij gedurende drie dagen hun oppor-
tuniteiten en projecten voorstellen aan profes-
sionele vastgoedmensen. Bovendien maken ze 
ook kennis met de nieuwste tendenzen op de 
markt. 

De meest gestolen producten in Europa zijn, in 
dalende volgorde: alcoholische dranken, schoon-
heids- en huidverzorgingsproducten, dameskle-
ding, parfums en dure lotions, scheermesjes, 

dvd’s en cd’s, kinderkleding, accessoires, design- 
of merkproducten en dure en gespecialiseerde 
voeding.




