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Winkeldiefstallen
van preventie tot repressie
In dit boek over de strijd tegen winkeldiefstallen legt Léon F. Wegnez de nadruk
op de preventiemaatregelen die potentiële dieven moeten weerhouden om tot de
daad over te gaan. Hij zet in het bijzonder de bijdrage van het personeel in de strijd
tegen het gevaar dat voortvloeit uit de vele winkeldiefstallen en overvallen, en dat
de veiligheid en rendabiliteit in de distributiesector bedreigt, in de verf. Het is
immers nodig om eens neer te schrijven hoe wij, concreet en elke dag, kunnen
reageren om de plaag van de winkeldiefstallen aan te pakken. Te nemen
voorzorgen, uit te werken procedures, te verwerven veiligheidsuitrusting, het
uitwerken van regels voor het aanhouden van dieven, het opstellen van de nodige
repressiemaatregelen, het zijn allemaal uitdagingen waar de distributiesector een
antwoord moet op geven om het aandeel van de winkeldiefstallen in de onbekende
derving, die nefast is voor de rendabiliteit, terug te dringen. Het is eveneens nodig
om regels op te stellen om de veiligheid te garanderen bij een gewelddadige
overval, en om tot een echt samenwerkingsverband tussen de bedrijven, in hun
strijd tegen de misdaden waarvan hun personeel, klanten en hun vestigingen het
slachtoffer zijn, te komen. Talrijke praktische raadgevingen, die op een concrete
manier illustreren hoe men de strijd tegen de winkeldiefstallen kan aanpakken,
maken van dit werk een echt veiligheidshandboek.

Léon F. WEGNEZ
Als Beheerder-Directeur van Preventie en
Veiligheid is Léon F. Wegnez een bron van
ervaring op het vlak van de strijd tegen
winkeldiefstallen. Zijn globale visie op het
fenomeen van de winkeldiefstallen en op de
gevolgen ervan op de betrokken ondernemingen
en hun personeel evenals de rationele aanpak die
hij propageert zijn het gevolg van de vele
artikelen en belangrijke onderzoeken die hij over
dit onderwerp gemaakt heeft. De auteur, die lang
professor in de rechten is geweest, biedt in dit
boek enkele interessante overwegingen in
verband met de noodzaak tot repressie van deze
soort van misdaden. Léon F. Wegnez is eveneens Algemeen Directeur van het
Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie, Secretaris Generaal van A.I.D.A.
(de Internationale Vereniging voor de Distributie), Algemeen Directeur van
URBANICOM (de Internationale Vereniging voor Stedenbouw en Handel),
Wetenschappelijk medewerker van de Université de Liège, in België, van de
Université de Montréal, in Canada en lid van de Académie Française des sciences
commerciales.
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