
Berichtgeving onder verantwoordelijkheid van de SlijtersUnie

Niet alleen ging daar een maandenlange 
intensieve lobby vooraf van bestuursleden 
van de SlijtersUnie; ook de inspanningen 
van de Commissie Slijters van het Product-
schap Dranken (het vroegere bedrijfschap) 

hebben mede bijgedragen tot het uiteinde-
lijk bereikte resultaat. Met name het onder-
zoek dat het EIM in opdracht van het 
bedrijfsleven uitvoerde naar de effecten van 
de accijnsverhoging en de gevolgen van een 

terugdraaien van die verhoging op de rijks-
inkomsten, heeft tot het uiteindelijke 
besluit tot verlaging van de gedistilleerdac-
cijns geleid.

Prijzen ruiM een euro 
oMlaag

17 november j.l. heeft de Tweede Kamer het 
amendement van CDA, VVD en D66, waarin 
een accijnsverlaging gedistilleerd per 1 
januari 2006 voor wordt gesteld van  17,75 
naar . 15,04 per liter pure alcohol aangeno-
men. Dit betekent dat vanaf die datum de 
consumentenprijzen voor gedistilleerde 
dranken tussen de  1,- en  1,50 per fles 
kunnen dalen. Daarmee wordt een belang-
rijk deel van het prijsverschil tussen gedis-
tilleerd in Nederland en de omringende 
landen ongedaan gemaakt. De verwachting 
is dat de verlaging zal leiden tot een hogere 
totale accijnsopbrengst. Uit een recent 
onderzoek door het EIM (Prijselasticiteit en 
accijnsverandering gedistilleerd) blijkt dat 
rekening gehouden kan worden met omzet-
groei bij de slijters, waardoor de maatregel 
een terugverdieneffect heeft. De accijnsver-
laging is doorgevoerd onder grote druk van 
de brancheorganisatie voor slijters, de Slij-
tersUnie en de Commissie Slijters van het 
Productschap.
Twee weken eerder deed Maxime Verhagen 
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Nationale SlijterDag 2006 op 12 juni
De Nationale SlijterDag 2006 zal plaatsvinden bij Nolet (Ketel 1) in Schiedam. 
De vergaderlocatie is de nog te restaureren molen te Schiedam. De bedoeling is 
dat slijters tijdens deze dag voor het eerst deze (na brand) verwoeste en dan 
inmiddels gerestaureerde windmolen kunnen bezoeken. De Commissie Natio-
nale SlijterDag is verantwoordelijk voor de organisatie van de gehele dag, 
waaronder de verkiezing van Slijter van het Jaar. In de commissie van 2006 
zijn benoemd: Yvonne van Asselt, Eric ter Braak en Simon Vonk. De Nationale 
Slijtersdag zal in 2006 NIET plaatsvinden op 5 juni zoals eerder bericht, want 
dan is het Tweede Pinksterdag, maar op 12 juni 2006.

lobby Slijtersunie en Commissie Slijters werpt vruchten af

Alcoholaccijns 
eindelijk omlaag

EXTRA EDITIE

Lang heeft het geduurd en voor een aantal slijters komt deze actie van de 

overheid helaas te laat. Toch overheerst bij de SlijtersUnie vreugde bij het besluit 

van de overheid om de alcoholaccijnsverhoging van januari 2003 eindelijk terug 

te draaien. ‘We zijn enthousiast over die beslissing’, stelde voorzitter Miranda 

Korendijk-Logt in de media. En ook daar onderstreepte zij haar verdriet over het 

feit, dat deze maatregel voor veel slijters in de grensstreek te laat komt. ‘Feit is 

dat het voor de consument weer aantrekkelijk wordt de borrel bij de Nederlandse 

slijter te kopen in plaats van over de grens.’

(CDA) tijdens een politiek debat in Tilburg 
aan Huib Kalkman (SlijtersUnie) in een 
persoonlijk gesprek de toezegging zich hard 
te maken voor de verlaging. Kalkman 
nodigde Verhagen daarbij uit ‘eens’ langs te 
komen in zijn slijterij om de praktijk van 
alledag met eigen ogen te aanschouwen. 
‘Laten we dan gelijk na de vergadering 
maar gaan’, was Verhagen’s repliek. En hij 
voegde de daad bij het woord. Tijdens dit 
bliksembezoek wees Huib de CDA-voorman 
ook nog eens op de voordelen van het invoe-
ren van een bodemprijs om alcoholmisbruik 
terug te dringen en om anderzijds de slijter 
de handvatten te geven om zijn functie als 
regulerend distributiepunt voor alcoholhou-
dende dranken -met name ook aan jonge-
ren- optimaal te kunnen blijven uitvoeren.
Hierbij vertelde hij Huib Kalkman, dat hij 
(lees hier het CDA) zich ook sterk maakt om 
een verbod op verkoop onder de inkoopprijs 
gerealiseerd te krijgen. Het CDA vindt dat 
dat zo snel mogelijk moet gebeuren. Het 
eerste, het terugdraaien van de accijnsver-
hoging van 2003, is bereikt. De onverwachte 
steun uit de hoek van STAP klonk de slijters 
natuurlijk als muziek in de oren. STAP wil 
de totale verkoop van alcoholhoudende 
premixen uit de supermarkten bannen en 
exclusief onderbrengen bij de slijters. Een 
stevige ondersteuning van de sociale en 
maatschappelijke ‘nevenfunctie’ van de slij-
ter. Een belangrijke functie, want ooit, meer 
dan 100 jaar geleden dankte de slijterij aan 
die functies zijn ontstaan. Nu het instellen 
van een bodemprijs nog om de slijters ook 
de mogelijkheid te geven die functies op de 
meest verantwoorde wijze uit te voeren.

Serieuze 
branche
Een fantastisch medium hebben we 
toch tegenwoordig. Je surft naar de 
Tweede Kamer op internet en het is 
net of je in de zaal zit. Je kunt alles 
volgen. Op dit moment dat ik dit 
schrijf, vlak voor het ter perse gaan 
van deze extra editie, ziet het er nog 
steeds goed uit m.b.t. de accijnsverla-
ging. Een prachtige overwinning die 
grotendeels is toe te schrijven aan alle 
inspanning van de afgelopen drie jaar 
van onze branchevereniging de Slij-
tersUnie. De aanhouder wint! Donder-
dag 17 november was er na de stemming pas echt duidelijkheid. Ik heb wel met veel 
ergernis naar de debatten geluisterd. Volgens mij realiseren de heren politici zich niet 
dat heel Nederland meeluistert. Iedereen roept maar wat, de kamerleden blijven niet bij 
een onderwerp en er wordt van alles bij gehaald. Degene die het gesprek moet leiden, de 
voorzitter, doet zelf net zo hard mee. Een nieuwe cursus vergaderen is voor veel politici 
volgens mij hard nodig.

Realiseren ze zich wel dat ze praten over, in plaats van met? Ze praten over een serieuze, 
moeilijke branche. Een branche waar wij onze ziel en zaligheid in hebben gelegd. Een 
branche waar wij trots op zijn. Een branche die haar verantwoordelijkheid kent en 
neemt.Wij verdienen toch wel respect. Wij zijn belangrijke spelers in de markt voor de 
politiek want als men geld tekort komt dan verhoog je toch gewoon de accijns? Ik hoop 
dat men van de accijnsmaatregel eind 2002 wat van heeft geleerd en dat ze in de 
toekomst goed nadenken over de consequenties.
Er ligt nu, na de accijnsverlaging een taak bij de branche. De consument moet weer 
terug komen naar de slijter. De benzine is duur, een dagje uit is bijna niet meer op te 
brengen dus haal uw borrel gewoon weer net als drie jaar geleden bij uw slijter! We 
kunnen weer concurreren met de buurlanden. Helaas is het te laat voor veel grensslijters 
maar ik hoop dat deze maatregel weet een goede impuls geeft voor ons vak. 
We gaan er met de SlijtersUnie meteen weer tegenaan. Het volgende doel is de invoering 
van de anti-dumpmaatregel. Daarover is al heel veel gesproken, geschreven en niet meer 
alleen vanuit de slijters. Het wordt tijd dat men begint met alcoholhoudende dranken. Er 
mag niet worden gestunt met alcohol! De motie daaromtrent is al in 2001 aangenomen 
maar zoals zoveel moties wordt daar niets mee gedaan. Stunten met alcoholhoudende 
producten zou zeker in het kader van de volksgezondheid niet meer moeten kunnen. De 
supermarkten die zich daar erg vaak schuldig aan maken hebben genoeg andere 
producten om mee te stunten. Het CDA is voor zo’n wet maar staat helaas alleen terwijl 
zo’n wet in veel omliggende landen inmiddels al is ingevoerd. De VVD heeft het over 
marktwerking. Dat is erg belangrijk voor onze maatschappij maar in deze tijd hebben 
we te maken met oneerlijke concurrentie. Er zijn veel bedrijven in Nederland die veel 
macht hebben. Op dit moment heeft de prijzenslag al ontzettend veel kapot gemaakt 
maar het gaat gewoon door. 
De accijnsperikelen zouden voor de toekomst in een klap opgelost worden als men de 
anti-dumpmaatregel instelt. Men krijgt meer accijns, meer btw binnen en de slijters 
kunnen hun taak als verantwoord verkoper van alcohol houdende dranken blijven 
uitvoeren.

MIRANDA KORENDIJK-LOGT 
Voorzitter SlijtersUnie



SlijtersUnie vierde 100e verjaardag

Een turbulente honderd jaar zoals uit de door 
Ron Klein te boek gestelde historie valt te 
lezen. Zijn historische ‘opgravingen’ zijn 
uitvoerig te lezen in het Jaarboek 2005/2006 
dat inmiddels bij de leden en donateurs van 
de SlijtersUnie in de bus is gevallen. Waar dit 
soort vieringen doorgaans uitmunt door 
formaliteit, rijen sprekers en evenzoveel 
‘handenschudders’, had het bestuur van de 
SlijtersUnie de hele viering tot en met de 
receptie toe een informeel karakter weten mee 
te geven, van sketches door een uiterst 
kundige toneelgroep, tot een prima visualise-
ring van 100 jaar SlijtersUnie in vogelvlucht, 
met aansluitend aan de informele borrel 
(receptie) een avondrondvaart door de Amster-
damse grachten en een dinerdansant tot 
besluit. Geen zware toespraken, toch een 
aantal wijze woorden van drie van de vier 
aanwezige nog levende voorzitters (Dick Bies-
heuvel ontbrak jammer genoeg vanwege 
verblijf in het buitenland), die op het podium 
werden ondervraagd over het functioneren 
van de SlijtersUnie in hun ‘regeerperiode’. 
Tegelijk werd daarbij gevraagd naar hun visie 
over de SlijtersUnie in de toekomst. Unaniem 
waren de voorzitter van mening, dat er volop 
zaken spelen en steeds weer terugkeren, die 
alle aandacht van de organisatie vergen om 
de teloorgang van het fenomeen slijter te 
voorkomen.

Dat de accijnskwestie ook in Amsterdam, 
enkele dagen voor de cruciale kamerdebatten, 
een belangrijke rol in zouden spelen, was 
vooraf al te voorspellen. Maar ook het feno-
meen slijtervergunning kreeg er alle 
aandacht. ‘Houden zo dat vergunningsy-
steem, het is de basis van het bestaansrecht 
van veel slijters’, merkte de oudste voorzitter 
Jan van Bilsen op. Ook zijn zoon Gijs, die even-
eens vele jaren het boegbeeld was van de Slij-
tersUnie, hamerde daar nog op. Hij hoopt 
bovendien dat de prijzenoorlog in de super-
markten nog wat in hevigheid toeneemt en 
langdurig zal aanhouden. ‘Triest voor de vele 
afvallers’, maar voor de wijnhandel een 
zegen. Immers na jaren van kwaliteits upgra-
ding breken de supermarkten nu hun kwali-
teitsactiviteiten in recordtempo weer af. Het 
grootste bocht gaat nu massaal het foodka-
naal in om tegen nog lagere prijzen nog meer 
teleurgestelde wijndrinkers te maken. Daar 
moet en kan de zelfstandige slijter-wijnhande-
laar op inspringen met zijn lekkere kwalita-
tief betere wijnen’, zo zei hij. Overigens voor 
de huidige voorzitter, Miranda Korendijk-Logt 
aanleiding toch de wens naar bodemprijzen 
nog eens te onderstrepen. Alcohol zou eigen-
lijk geen item mogen zijn in dit soort prijzen-
slagen’, was haar mening. En 
passant kon Huib Kalkman in dit 
kader nog even verslag doen van 

het onverwachte bezoek van Maxime Verha-
gen aan zijn slijterij in Tilburg. 30 oktober 
2005 gaat voor de SlijtersUnie in alle opzich-
ten de boeken in als een dag met een gouden 
randje. ‘Nu nog hopen, dat de politiek het 
gouden randje nog eens extra laat flonkeren 
dezer dagen’, aldus een van de bestuurders na 
afloop. Haar wens is inmiddels in vervulling 
gegaan.

Ondanks schitterend najaarsweer toch relatief 
grote opkomst

Het fraaie zomerweer mag een enkeling dan hebben doen besluiten op het laatste 

moment niet naar Amsterdam af te reizen; veel leden en genodigden gaven 

zondagmiddag 30 oktober wel acte de présence in de Amsterdamse locatie ‘De Rode 

Hoed’ om het feit te herdenken dat 100 jaar geleden de voorloper van de SlijtersUnie in 

Amsterdam werd opgericht.

Even bijpraten hoe ‘t was 
en wegzwijmelen bij wat het wordt

Schrijver Ron Klein (links) die de historie van de 
SlijtersUnie teboek stelde, werd voor zijn vele 

naspeurwerk in het zonnetje gezet. Naast hem 
presentratrice Eva van Heijningen, de de drie 

SlijtersUnie-voorzitters Miranda Krendijk-Logt, 
Gijs en Jan van Bilsen

Daarom lid worden van de SlijtersUnie
Naast de algemene belangenbehartiging biedt het lidmaatschap van de SlijtersUnie een aantal concrete voordelen. Bereken zelf uw direct 
financieel voordeel van het lidmaatschap van de SlijtersUnie:

Wilt u lid worden? Vraag dan bij het secretariaat te Eindhoven (040-2453785)
om toezending van een aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap bedraagt in 2004  150 exclusief BTW.

SlijtersUnie  •  Postbus 885  •  5600 AW Eindhoven  •  tel: 040-2453785  •  fax 2431749

• korting op de verplichte basisheffing van het bedrijfschap Slijters, uw voordeel 26,87
• toezending jaarboek, voor niet-leden exclusief BTW 35,00
• korting op basisplan en arbozorgplan van Commit en Commit Arbo PM
• automatisch lidmaatschap MKB-Nederland (exclusief het blad Ondernemen), uw voordeel excl. BTW 167,45
• korting op cursussen MKB-Nederland PM
• korting op de verplichte basisheffing van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel, uw voordeel 23,90
• het ‘Klare-Taal’ katern wordt u 6x per jaar gratis toegezonden, tegenwaarde exclusief BTW PM
• korting op een jaarabonnement op het vakblad SVB (Slijtersvakblad) 4,00
• 10% korting op de kosten van de SSO opleidingen en examens bij aanvraag via de SlijtersUnie PM
• brandstofkortingen bij Esso, Texaco en Total PM
• eenmalige korting van 5% bij de Ziekteverzuimpolis en VerzuimVizier van Goudse Schadeverzekering NV PM
• 5% korting gesprekskosten telefoon PM

Uw totale voordeel bedraagt tenminste  257,22

Het lidmaatschap van de SlijtersUnie bedraagt in 2005 exclusief BTW  150,-

U verdient dus door uw lidmaatschap tenminste  107,22 per jaar!

Wat hebben we gedaan? Om cijfers goed met 
collega slijters te kunnen vergelijken moest 
er een standaard groepenstructuur komen, 
hieraan heeft een aantal slijters meege-
werkt, dat reeds geautomatiseerd was. 
Daarna zijn we gaan onderzoeken wat de 
branche specifieke eisen zijn voor de slijter. 
Hier kun je denken aan koppeling van statie-
geld, vertegenwoordiger-orders en bijvoor-
beeld samengestelde artikelen (bier-emmer-
tje).
Maar ook is gekeken, hoe we bijvoorbeeld 
een koppeling kunnen maken met leveran-
ciers in dit geval De Monnik in Oldenzaal. 
Dat was voor de SlijtersUnie op dat moment 
de enige groothandel die in staat is alle gege-
vens digitaal te verzenden aan hun klanten. 
Andere groothandels/ importeurs waren ten 
tijde van het project niet genegen hier tijd en 
geld in te steken.
Momenteel kunnen de slijters nog geen data 
digitaal heen en weer sturen naar hun leve-

rancier, dit is echter noodzakelijk om de 
doelgroep voor winkelautomatisering over 
de streep te trekken. Dat scheelt namelijk 
ontzettend veel tijd en energie, en daardoor 
wordt het makkelijker in te stappen.
Daarnaast is gekeken naar een aantal 
aanbieders van geschikte software voor de 
slijters en groothandels. Een aantal bedrij-
ven is daarvoor uiteindelijk geselecteerd. Zij 
kunnen de slijter een software pakket leve-
ren wat voldoet aan de eisen die de SU stelt, 
deze bedrijven hebben ook intensief meege-
werkt aan het slagen van dit project en zijn 
op de hoogte van alle ins en out.
KWS(Berto Fuhren), Turbinestraat 59, 7556 
RB Hengelo, (074 2421679) en Valk Software 
(Joop Schilperoord), Aardvletterweg 4, 3417 
XJ Montfoort (0348-431490). Voor de Monnik 
is Martijn Pikkemaat het aanspreek punt 
mbt automatisering, hij is volledig op de 
hoogte en heeft ook veel inspraak gehad in 
het hele project.

Stand van zaken ICT project SlijtersUnie
Een aantal jaren geleden heeft de SlijtersUnie meegedaan aan een winkel-automatiserings project, gesubsidieerd 

door de overheid. Binnen het budget dat door de overheid beschikbaar werd gesteld kon het project niet direct in 

zijn geheel worden afgerond. Toch is de SlijtersUnie er samen met drankengroothandel De Monnik in Oldenzaal 

uiteindelijk in geslaagd het project af te ronden.
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