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et dervingspercentage bedraagt in de drogisterijbranche 
gemiddeld 2,75% van de omzet. Paul van den Berg: “Dat is 
een gemiddelde over de hele branche, gemeten bij 
ondernemers met en zonder elektronische 

artikelbeveiliging. Als ik kijk naar de omzetgetallen van de branche 
in 2016 praten we per winkel over een gemiddelde omzet van  
€ 1.286.000,00. Een dervingspercentage van 2,75% betekent dus dat 
er gemiddeld € 35.365,00 aan omzet verloren gaat door diefstal.”

Eerlijke informatie
Artikelbeveiliging met detectiepoortjes is volgens Van den Berg 
niet waterdicht. “Maar zeker 50% van de derving door diefstal kan 
ermee voorkomen worden. Een goed artikelbeveiligingssysteem 
werkt echter alleen als er aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan. Momenteel is er bij enkele drogisterijketens een discussie 
gaande over vervanging van systemen. Soms is er ook onvrede over 
de nadelen van reeds aangeschafte systemen. In principe bestaat er 
de keuze uit drie systemen en het is van belang om de voor- en 
nadelen daarvan in beeld te hebben. Wij zijn als zelfstandige 
groothandel niet afhankelijk van fabrikanten, leveren álle 
systeemsoorten en geven daarom graag eerlijke informatie.” 

Electro Magnetische systemen (EM)
In drogisterijen is er vaak sprake van kleine artikelen waar niet elk 
etiket op past. Bovendien moet er rekening worden gehouden met 
metaalhoudende producten en metallic verpakkingen. EM-labels 
zijn bijna of geheel onzichtbaar aan te brengen en prima te 
gebruiken op metaalhoudende verpakkingen. Van den Berg: “Bij 
oude EM-systemen waren vaak de smalle doorgangen tussen de 
antennes een nadeel. Ook hadden de antennes aan de buitenzijde 
nauwelijks detectie. Dit is inmiddels niet meer het geval. De huidige 
en veel energiezuinigere TAGIT EAS systemen halen doorgangen 
van 130 cm met nog eens aan beide buitenzijden 60 cm. In totaal 
dus een bereik van 250 cm, waarmee dit systeem niet onder doet 
voor een RF-Systeem. En dat bereik wordt ook behaald met de 
allerkleinste beveiligingslabels van 10 x 32 mm. De labels zijn in vele 
uitvoeringen, formaten en kleuren verkrijgbaar. Een ander voordeel 
van dit systeem is dat ook beveiligde producten in de gehate 

Artikelbeveiliging: 
een noodzakelijk kwaad?
Het aantal winkeldiefstallen loopt in Nederland zo hoog op dat Detailhandel Nederland er bij de overheid 

op aandringt om er een prioriteit van te maken. De drogisterij verliest gemiddeld 2,75% van de omzet aan 

winkelcriminaliteit. “Elektronische artikelbeveiliging is een noodzakelijk kwaad dat zeker de helft van die 

derving kan voorkomen”, zegt Paul van den Berg van BeSuRe Nederland. 
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rooftassen opgespoord kunnen worden. De detectie van EM-
systemen is sterk verbeterd van 75% naar meer dan 90%. Bovendien 
maken deze systemen gebruik van 3D-technologie waardoor 
beveiligingslabels in bijna iedere positie gedetecteerd worden.” 

Akoesto-Magnetische systemen (AM)
AM-systemen zijn redelijk geschikt voor de drogisterij en 
parfumerie. Net als EM-systemen kunnen zij metaalhoudende 
producten en metallic verpakkingen beveiligen. Het grootste 
voordeel van deze systemen is de doorgangsbreedtes tussen de 
antennes (maximaal 180 cm bij gebruik van DR-labels). “Nadeel is 
dat de labels vrij dik en vaak makkelijk te verwijderen zijn of zelfs 
eenvoudig te saboteren. Ook is het assortiment beschikbare labels 
zeer beperkt en kostbaarder, wat de lagere aanschafprijs van het 
systeem deels teniet doet.”

Radio Frequente systemen (RF)
Ondanks dat RF-systemen veelvuldig en succesvol worden 
gebruikt, vindt Van den Berg ze niet zo geschikt voor de drogisterij. 
“Daarmee schop ik misschien wat heilige huisjes omver. Ik zeg dit 
puur vanuit praktisch beveiligingsoogpunt: veel ondernemers die 
een dergelijk systeem hebben aangeschaft, komen erachter dat zij 
allerlei producten niet meer kunnen beveiligen. RF werkt namelijk 
niet met metaalhoudende producten of metallic verpakkingen. 
Denk daarbij aan dure geuren of cosmetica in metaalhoudende 
verpakkingen, Ik geloof niet dat fabrikanten bezig zijn met een 
RF-label dat wel met metaal werkt. De enige manier om deze 
artikelen te beveiligen, is het gebruik van plastic keepers of 
soortgelijke oplossingen. Die hebben als nadeel dat ze extra 
schapruimte innemen. Daarnaast is het formaat van de RF-
etiketten enorm onhandig; ze passen niet op de kleine artikelen. En 
áls dat wel gaat, dan heeft dit een negatieve uitstraling op de 
productpresentatie. Als een drogist voornamelijk de kleinste 
RF-etiketten gebruikt, zal de leverancier de RF-antennes op 
maximaal 120 cm van elkaar kunnen zetten, want anders worden 
deze labels slecht gedetecteerd. Sommige fabrikanten leveren 
bronbeveiliging met RF. Maar er zijn ook leveranciers die dit met 
EM- en AM-beveiliging doen. Fabrikanten zullen altijd een keuze 
moeten maken omdat een combinatie van de drie 
beveiligingssystemen niet mogelijk is. Daarmee wordt meteen het 

failliet van de bronbeveiliging 
weergegeven. Ondernemers 
krijgen producten binnen met 
bronbeveiliging die ze niet 
kunnen deactiveren en onnodig 
alarm veroorzaken bij andere 
winkels, waarmee het 
vertrouwen in de systemen 
afneemt.”

Nuttige tips
Van den Berg heeft een aantal 
nuttige tips voor retailers die de 
derving door winkeldiefstal tegen 
willen gaan. “Ik raad 
ondernemers aan om niet alleen 

de aanschafprijs van de beveiligings-
systemen te vergelijken, maar ook de 
vervolgkosten van de labels. Daar zitten 
significante verschillen tussen; van 17,50 
euro voor 1000 EM-labels tot 32,50 voor 
1000 RF-labels. Een EM-systeem is in 
aanschaf misschien wat duurder maar 
dat verdient zich in de loop der jaren 
weer terug. Ook zouden in de winkel 
voldoende artikelen moeten worden 
beveiligd, en niet alleen de kostbare 
producten. Ik nodig ondernemers graag 
uit om eens wat beveiliging aan te 
brengen op bijvoorbeeld spenen en tandenstokers. Let maar eens op 
hoe vaak het alarm dan afgaat! Het is ook mogelijk om producten 
onzichtbaar te beveiligen met speciale push ins of drop ins. De 
winkeldief raakt dan in verwarring; hij weet niet of een product 
wel of niet beveiligd is.”

Rooftassen
Hoewel de meerderheid van de winkeldieven een gelegenheidsdief 
is, zijn het de beroepsdieven die de grootste schade toebrengen. 
“Met speciaal geprepareerde tassen, jassen of kinderwagens nemen 
zij in één handeling vele artikelen mee naar buiten. Per rooftas 
verdwijnt er dan toch snel een paar honderd euro uit de winkel. 
Door de rooftas worden deze artikelen niet gedetecteerd, ook al zijn 
ze beveiligd. Het TAGIT systeem detecteert in de meeste gevallen 
ook de producten in deze rooftassen. Nog beter is het om zo’n 
rooftas al bij binnenkomst te signaleren. Dat kan met het Alert 
HyperGuard metaaldetectiesyteem. Deze separaat opererende 
plexiglas antennes naast de detectiepoortjes richten zich 
uitsluitend op detectie van rooftassen en magneten. Ze kunnen ook 
in detectiepoortjes worden geleverd, maar wij kiezen er vaak voor 
om deze systemen zichtbaar te houden zodat doorgewinterde 
winkeldieven direct worden gewaarschuwd. Ondernemers die een 
dergelijk systeem gebruiken, geven aan dat het zich met 4 tot 5 
rooftasdiefstallen terugverdient.”

Wat te doen bij een alarm
Van den Berg ziet vaak dat medewerkers niet goed weten wat ze 
moeten doen als het alarm afgaat. “Bij een alarm bij binnenkomst 
wordt er maar al te vaak van uitgegaan dat er iets mis is met het 
systeem. Natuurlijk kan er eens een storing zijn, maar in de meeste 
gevallen is het goed om te achterhalen wat de oorzaak is. Je helpt 
dan in het minst erge geval een klant die met een actief label 
rondloopt. Maar soms testen winkeldieven met alarm bij 
binnenkomst ook de alertheid van de medewerkers… deze mensen 
gaan uitermate gehaaid te werk. Daarom ondersteunen wij waar 
mogelijk de training van medewerkers zodat zij meer inzicht 
krijgen in de werking van de systemen, de opvolging van alarmen 
en hoe je klanten kunt aanspreken als zij een alarm veroorzaken 
zonder direct beschuldigend over te komen. Goed getrainde 
medewerkers zijn cruciaal om derving tegen te gaan; een 
elektronisch systeem is altijd een hulpmiddel.”  

Meer informatie:  www.besure-nl.com
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