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Kabinet blijft vooralsnog voorstander van laten proeven in slijterijen
De op handen zijnde debatten rondom de wijziging van de Drank- en Horecawet, die zich binnen afzienbare tijd zullen gaan
afspelen in de Tweede Kamer, houden de gemoederen, zeker aan de kant van de retail meer dan ooit bezig. Uit de antwoorden
inzake kabinetsberaad naar aanleiding van schriftelijke vragen die leden van de Vaste Kamercommissie hebben ingediend in
dit kader, blijkt dat het Kabinet voorstander blijft van het exclusief in slijterijen laten proeven van alcoholhoudende dranken.

Het Kabinet acht het op dit moment niet
noodzakelijk het wetsvoorstel aan te passen
met regels rond de verkoop van alcohol via
internet. De VWA en STAP zullen de komende
tijd de stand van zaken met betrekking tot de
verkoop van alcoholhoudende dranken via
internet analyseren. Mocht uit deze analyses
blijken dat er onvoldoende aandacht wordt
besteed aan de controle van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcoholhoudende
dranken via internet, dan zal in een breder
kader worden bezien of het mogelijk is om
extra maatregelen te nemen op het gebied
van het verkopen en afleveren van leeftijdsgebonden producten via internet. Op een
vraag aan de regering of zij bereid is te
onderzoeken of alcoholhoudende dranken uit
de supermarkten geweerd kunnen worden is
het antwoord dat de regering dat niet voornemens is. In het nieuw artikel 45 van de wet
wordt het aanwezig hebben van alcoholhoudende drank op de openbare weg onder de
16 jaar strafbaar gesteld. Dat houdt in, dat
de norm straks zal zijn dat iemand onder de
16 jaar zich niet op de openbare weg mag
begeven als hij of zij in het bezit is van alcoholhoudende dranken. De regering heeft er
expliciet voor gekozen om jongeren onder
de 16 of 18 jaar die alcohol ‘kopen’ niet zelf
strafbaar te stellen. De verantwoordelijkheid
voor wat er gebeurt in een horecabedrijf, een
supermarkt of slijterij ligt primair bij de
ondernemer.

HBD een adviescommissie slijters worden
opgericht die binnen het HBD opereert en op
titel van het HBD naar buiten kan treden
(overigens alleen via het HBD) richting de
politiek enz. Voor het HBD is het ook van
belang dat de SlijtersUnie blijft bestaan,
omdat dit de enige organisatie is voor de zelfstandige slijters. Het HBD zou hierin kunnen
helpen door naast een branchebudget eventueel ook nog extra budget beschikbaar te
stellen, waarmee de SlijtersUnie zich
opnieuw ten volle zou kunnen profileren.
De SlijtersUnie wil het representativiteitonderzoek daarom combineren met een aantal
punten die voor het HBD en de slijter van
belang zijn, met als doel de SlijtersUnie ook
bij niet-leden te introduceren. Deze punten
zijn: de veiligheid, winkelcriminaliteit, diversiteit binnensteden en opleidingen. Alleen als
er meer leden bijkomen, heeft een representativiteitonderzoek zin. Om in aanmerking te
komen voor een budget, moet er volgens het
HBD een adviescommissie worden opgericht.
Dat is een commissie die de belangen van de
slijters binnen de publiekrechtelijke bestuursorganisaties een platform gaat geven. Deze
commissie kan pas in een later stadium
worden samengesteld (paritair SlijtersUnie/
bonden). Vanuit de SlijtersUnie zal moeten
worden gestart met een werkgroep slijters
die deze punten gaat voorbereiden zodat er
een schriftelijk uitgewerkt plan kan worden
voorgelegd aan het HBD.

bouw Productschappen te wijzigen. De
verzochte wijziging houdt in dat ondernemingen waarin bier wordt bereid of de
binnenlandse handel in bier wordt uitgeoefend, alsmede ondernemingen met maximaal
vijf verkoopplaatsen, waarin de detailhandel
in sterk alcoholhoudende dranken, al dan
niet gezamenlijk met zwak alcoholhoudende
en alcoholvrije dranken, wordt uitgeoefend,
buiten de werkingssfeer van het Productschap te brengen. Voorts is verzocht om de
Commissies voor Frisdranken en Waters,
Bier, Gedistilleerd en Slijters, op te heffen.
Daarnaast hebben de betreffende organisaties verzocht het Instemmingbesluit Akkerbouw Productschappen zodanig te wijzigen
dat ondernemingen, waarin de binnenlandse
handel in bier wordt uitgeoefend, onder de
werkingssfeer van het Productschap Akkerbouw worden gebracht. Het bestuur van de
SlijtersUnie legt zich neer bij het verzoek van
de overige bij het Productschap Dranken
betrokken organisaties.

ADVIES COMMISSIE HBD

ZITTING SLIJTERSUNIE IN
ANDERE BESTUURSORGANEN

worden gehouden in het Zuid-

Op 15 december 2009 is er op het HBD een
oriënterend gesprek geweest tussen HBD
secretaris Lotte de Jong, HBD voorzitter Geert
Vermeer, Ron Andes en Ben van Zweden. Op
initiatief van de SlijtersUnie moet er bij het

Een aantal organisaties, dat betrokken is bij
het Productschap Dranken, heeft verzocht
om het instemmingsbesluit Productschap
Dranken en het instemmingsbesluit Akker-

Een nieuw jaar met
nieuwe kansen!
In de pers verschijnen steeds vaker berichten
dat we over de crisis heen lijken te zijn en dat
de economie weer wat aan het aantrekken is.
Dit is met name te danken aan de ondernemers die nieuwe wegen hebben gezocht om
hun producten te slijten.
De uitdrukking ‘slijten’ werd vroeger voor
allerlei soorten van verkoop binnen de kleinhandel gebruikt. Er was naast drankslijters
sprake van bijvoorbeeld broodslijters en vleesslijters. Omdat het vrij verstrekken van gedistilleerd uit de hand liep, werd al in 1881 door
de overheid een wet ingevoerd waarmee de

kleinhandel in drank aan banden werd gelegd.
Een decennium later, in 1904 werd ingevoerd
een splitsing tussen lokaliteiten voor de
verkoop van sterke drank voor gebruik ter
plaatse en die voor gebruik elders dan ter
plaatse. Er kwam een splitsing in tap- en slijtvergunningen, met een daarmee samenhang
verbod gelijktijdig te slijten en te tappen; onder
het tappen werd eveneens het (laten) proeven
begrepen. In de vorige Klare Taal hebben we
reeds melding gemaakt van het voornemen
van het kabinet om wijzigingen op te nemen
in de Drank- en Horecawet, onder meer inzake
het laten proeven -onder bepaalde voorwaarden- van alcoholhoudende drank in een slijtlokaliteit. Wij zijn als Koninklijke SlijtersUnie blij
dat het kabinet gehoor heeft gegeven aan ons
initiatief en wachten nu met spanning af op
verdere ontwikkelingen. Hierop vooruit-lopend
hebben we aan vertegenwoordigers van het
ministerie de visie vanuit de slijterijbranche
gepresenteerd.
De pluspunten van het voorstel:
• Er is sprake van een vermindering van
regeldruk, een item waarmee ministers
graag naar buiten treden.
• In slijterijen is sprake van een betere naleving op leeftijdscontrole, wat direct een rem
op jeugdige drinkers zet.
• Door een zekere afstand te creëren tussen
het grootwinkelbedrijf en de slijterij wordt
het in de toekomst nog duidelijker waar de
schoen wringt en kan het probleem
adequaat worden aangepakt.

• Het vakmanschap van de slijter krijgt weer
elan en het wordt voor de branche belangrijker om kennis over wijn, bier en gedistilleerd
op een goed peil te houden.
• De voorgestelde wijzigingen maken opnieuw
duidelijk wat de waarde van de bijzondere
positie van de slijter is:
• Het grootwinkelbedrijf hanteert een agressief prijsbeleid waarbij vooral ‘meer volume
voor minder geld’ verkocht wordt. Bij de
slijter geldt de slogan: ‘geniet maar drink
met mate!’ Dus minder maar wel betere
kwaliteit.
• Door zich minder te richten op prijsstunten
en verkoop onder bodemprijzen en meer op
kwaliteit, richt de slijter zich niet op ‘wat
er vandaag te halen valt’ maar meer hoe
hij zijn klanten ook in de toekomst kan
behouden.
De Koninklijke SlijtersUnie is in samenwerking
met het Productschap Wijn en de KNVW een
reglement aan het opstellen voor het laten
proeven in slijterijen. Met deze vorm van zelfregulering willen wij niet Roomser dan de
paus zijn, maar laten wij als branche wel zien
dat we onze maatschappelijke verantwoording durven te nemen. Op het moment dat
proeven een feit wordt, moeten er kaders zijn
waaraan een ieder zich dient te houden. Voor
vragen en opmerkingen over dit reglement
kunt u zich richten tot het secretariaat.
RON ANDES M.V., voorzitter

Verkoop alcoholica aan jongeren doorkruist algemeen slijtersbelang
Op distrifood.nl, de nieuwssite voor supermarkten, viel onlangs te lezen hoe doodeenvoudig minderjarige drinkers in ZuidHolland aan drank kunnen komen. Van de supermarkten daar geeft 57 procent zonder problemen alcoholische dranken mee
aan een 15-jarige proefkoper. Dat het zelfs nog veel eenvoudiger kan bleek enkele weken geleden uit publicaties uit de regio
Eindhoven waar vanuit supermarkten in ruim 70% van de gevallen aan jonge proefkopers wordt verstrekt. De onderzoeken
zijn uitgevoerd door de Universiteit Twente en het Nederlands instituut voor alcoholbeleid (STAP).

7 Juni 2010
Nationale Slijterdag
De Nationale Slijterdag, met onder
meer het bekend maken van de
winnaar van de verkiezing Slijterij
van het Jaar 2010 zal op 7 juni
Hollandse Waddinxveen.
Gastheer is wijnimporteur DGS.
Meer info: 040-2453785.

Supermarkten deden het in Zuid-Holland daarbij in ieder geval nog een stuk beter dan de
horeca. Bij bars werd aan liefst 73 procent van
de 15-jarigen drank verkocht. In sportkantines
was dat 67 procent, terwijl in cafetaria's 65
procent niet maalde om de leeftijd van de
koper. De conclusie die Distrifood trekt is, dat
het voorstel om alcohol dan maar uit de supermarkt te halen en het monopolie aan slijters te
geven ook niet veel zou hebben uitgehaald. De
proefpersonen in het onderzoek in ZuidHolland kregen bij 55 procent van de slijters
ook gewoon de gewenste drank mee.
Het verbieden van de verkoop van drank in
supermarkten wordt veel genoemd als moge-

lijkheid om het drankgebruik onder de jongste
jeugd de kop in te drukken. Die mogelijkheid
heeft alleen kans van slagen wanneer slijters
zich op het punt van controle van de leeftijd in
positieve zin van overige verkoopkanalen
onderscheiden. De SlijtersUnie is mede om die
reden voorstander van deelname aan een
systeem van Ageviewers, met leeftijdscontrole
op afstand. De daarmee gehanteerde werkwijze is klantvriendelijk, eenvoudig en snel. De
toetsing geschiedt objectief, conform wetgeving en zonder tussenkomst van personeel.
Discussies of agressie aan de kassa of bij de
entree, de angst hiervoor, desinteresse met
betrekking tot de materie, margeoverwegin-

gen of foutief handelen kunnen zodoende
teruggebracht worden tot een minimum. De
SlijtersUnie is met de leverancier van het
systeem in onderhandeling over de voorwaarden waaronder het aan leden ter beschikking
zal worden gesteld. Zodra hier overeenstemming over is bereikt zal dit via de website
www.slijtersunie.nl kenbaar worden
gemaakt. Omdat de SlijtersUnie de maatschappelijke noodzaak inziet van een goed leeftijdscontrolesysteem, wil zij zelfs nog een stapje
verder gaan; slijterijen die zich binnen drie
maanden na publicatie van deze Klare Taal
aanmelden als nieuw lid, mogen ook meeprofiteren van de bedongen voorwaarden.

Regelmatig krijgt het secretariaat van de
SlijtersUnie vragen inzake het al dan niet
moeten opstellen van een Bedrijfshulpverleningsplan de aanleiding voor een RI&E
(risico-inventarisatie en -evaluatie). Elke
werkgever is verplicht een dergelijke plan
te hebben. Om dit goed in te vullen is
inzicht in het aantal, de aard en de soort
risico's in kaart te brengen. Dit doe je door
middel van een RI&E. Als je tijdens een
bezoek van de arbeidsinspectie niet
beschikt over een recente RI&E kan dit
behoorlijke financiële gevolgen hebben. De
boetes, op het niet hebben of niet volledig
in orde zijn van de RI&E, kunnen oplopen
tot € 900. Het overtreden van de arbowet
kan zelfs een boete opleveren tot € 25.000.
De RI&E geeft inzicht in de arboregelingen
waaraan de organisatie moet voldoen.
De eerste stap van een RI&E is het inventariseren van de mogelijke risico’s binnen je
bedrijf. Voordat je risico’s kan verminderen moet je immers weten waar de mogelijke risico’s zich kunnen voordoen. Doe
dit nauwkeurig en gericht. Aan de hand
van deze inventarisatie zal er een plan
van aanpak opgesteld moeten worden. In
dit plan wordt inzichtelijk gemaakt welke
constateringen er wanneer en door wie
aangepakt gaan worden. Dit plan moet je
jaarlijks bespreken met je werknemers of
hun vertegenwoordiging. Dit is verplicht.
Het plan kan daarom ook altijd geactualiseerd worden. De stem van de werknemers is hier immers ook van groot belang.
Wil je tijd besparen en tevens advies krijgen over mogelijke maatregelen? Via de
MKB Servicedesk is het mogelijk om een
extern bedrijf in te huren voor de inventarisatie en de evaluatie. De medewerkers
van dit bedrijf zijn onbevooroordeeld en
zullen ook zaken opmerken die je
misschien zelf over het hoofd hebt gezien.
Dit levert de organisatie een document op
waarin alle risico’s geordend in kaart zijn
gebracht, met daarbij bij mogelijke oplossingen voor eventuele gebreken. De vraag
is echter of dat in het geval van kleinschalige ondernemingen (zoals slijterijen en
wijnspeciaalzaken) wel nodig is. Via
bijgaande link is een aantal handige hulpmiddelen gratis te downloaden hieromtrent en vindt u alle informatie:
http://www.rie.nl/rie-instrumenten/
ri-e-dranken-en-wijn.

Finalisten verkiezing
‘Slijterij van het Jaar 2010’ bekend
Uit ca. 75 genomineerden heeft de jury van de verkiezing van de Slijter van het
Jaar 2010 tien finalisten gekozen die uiteindelijk meedingen naar deze titel. Naar
aanleiding van de Verkiezing Slijterij van het Jaar heeft de SlijtersUnie
de afgelopen maanden een grote hoeveelheid reacties ontvangen. Genomineerde
slijters, consumenten, producenten en andere belangstellenden, wezen de ‘Slijter
van het Jaar’-commissie op alle mogelijke manieren op de bijzondere
kwaliteiten van een aantal genomineerde slijters. Dat bleek onder meer uit
krantenartikelen, persberichten, brieven van klanten en speciale advertenties.

Ook voor deze commissie was duidelijk, dat
de kwaliteit van de genomineerden hoog was
en daardoor stond de jury voor een buitengewoon moeilijke taak, bij het bepalen van de
top 10. Uiteindelijk zijn de deelnemers beoordeeld aan de hand van zowel de ontvangen
reacties als de waarnemingen van de juryleden en dat leidde voor tien tot de eervolle
verkiezing tot één van de tien beste slijterijen
van Nederland. Onderstaande bedrijven (op
volgorde van plaatsnaam) zijn vanaf nu in de
race voor de titel ‘Slijterij van het Jaar’. De
finale wordt gehouden op 7 juni a.s. te
Waddinxveen (noteer deze datum alvast in
uw agenda). Wie wint, wordt bepaald
door een onafhankelijke jury.
De websitepresentatie van de slijterij
zal in deze ronde centraal staan.
Amsterdam
Ton Overmars Wijnwinkel
www.tonovermars.nl
Blerick
Wijnhuis Blerick
www.wijnhuisblerick.nl
Gemert
Het Oude Vat Gemert
www.hetoudevat.nl

Glanerbrug
Wijnhandel Slijter Cadeauhuis Nijhuis
www.wijnhandelnijhuis.nl
Groningen-Hoogkerk
Square Drankenstore
www.squareslijterijen.nl
Heerlen
De Stadswijnkelder
www.stadswijnkelderberns.nl
Krimpen ad IJssel
Wijnhuis Den Boer
www.wijnhuisdenboer.nl
Scharnegoutem
De Wijn & Whiskyschuur
www.wijnwhiskyschuur.nl
Velp
Gelderse drankenhandel Appeldoorn
www.appeldoorn.nl
Waalwijk
Drankenhuys Bergmans
www.drankenhuysbergmans.nl
De presentatie van de tien genomineerden
tijdens de Nationale SlijterDag op 7 juni
aanstaande zal dit jaar wederom plaats
vinden door het tonen van een film van
15 minuten, waarin alle tien de
genomineerden 1,5 minuut 'zendtijd' krijgen.

Bestuursvacatures bij Koninklijke SlijtersUnie
De SlijtersUnie is de brancheorganisatie voor zelfstandige slijters met 1 tot 5 verkooppunten. De circa 500 leden zijn in verenigingsvorm
georganiseerd. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het vormen van beleid, daarin voorbereidend en uitvoerend ondersteund door
het secretariaat te Eindhoven. Het hoofdbestuur bestaat uit negen leden, inclusief de voorzitter en legt aan de algemene vergadering
verantwoording af van zijn bestuur. Vanwege het verstrijken van de in de statuten opgenomen bestuurstermijn zullen per 7 juni 2009
gelijktijdig twee hoofdbestuursleden terugtreden en ontstaat per die datum een tweetal vacatures voor:

Hoofdbestuurslid van de Koninklijke SlijtersUnie
Wij zoeken een slijter die met ondernemersrisico werkzaam is. Hij bezit voldoende inzicht en mensenkennis om met het beschikbare team
onder leiding van de voorzitter haalbare doelen te stellen en te bereiken. Uiteraard is hij met zijn onderneming aangesloten bij de SlijtersUnie.
Meer informatie over de organisatie vindt u op www.slijtersunie.nl
Wij bieden een interessante en uitdagende (vrijwilligers)functie bij de enige actieve brancheorganisatie voor slijters. De uitdagingen waar
de SlijtersUnie voor staat zijn enorm (en weer actueler dan ooit). De SlijtersUnie kan daar een belangrijke rol in spelen. Het hoofdbestuurslid
ontvangt een vacatievergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en vergoeding van onkosten. Jaarlijks vinden tenminste vier
hoofdbestuursvergaderingen plaats op wisselende locaties.
Procedure
Gegadigden kunnen contact opnemen met het secretariaat te Eindhoven (040-2452555). De bereidheid om zich in te zetten voor de
vereniging is cruciaal voor de functie, meer dan een lidmaatschap van de SlijtersUnie; dat is immers met enkele muisklikken geregeld.
Ook wie twijfelt of meer informatie wil wordt gevraagd om contact op te nemen. Het hoofdbestuurslid wordt in functie gekozen door
de algemene ledenvergadering op voordracht van het zittende hoofdbestuur. Tips over wie geknipt zou kunnen zijn voor de functie
worden op prijs gesteld.

Daarom lid worden van de Koninklijke SlijtersUnie
Naast de algemene belangenbehartiging biedt het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie een aantal concrete voordelen.
Bereken zelf uw direct financieel voordeel van het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie:
• Korting op de verplichte basishefﬁng van de commissie Slijters van het Productschap Dranken, uw voordeel:
• toezending jaarboek, voor niet-leden exclusief BTW
• korting op basisplan en arbozorgplan van Commit en Commit Arbo
• automatisch lidmaatschap MKB-Nederland (exclusief het blad Ondernemen), uw voordeel:
• korting op cursussen MKB-Nederland
• korting op de verplichte basishefﬁng van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel, uw voordeel:
• het ‘Klare-Taal’ katern wordt u 6x per jaar gratis toegezonden, tegenwaarde exclusief BTW
• korting op een jaarabonnement op het vakblad Drinks Slijtersvakblad
• 10% korting op de kosten van de SSO opleidingen en examens bij aanvraag via de SlijtersUnie
• 10% korting op de BHV, vestigings- en vakopleidingen van de Horeca Stichting Nederland
• brandstofkortingen (met tankpassen) bij diverse grote merken
• eenmalige korting van 5% bij de Ziekteverzuimpolis en VerzuimVizier van Goudse Schadeverzekering NV

€ 47,50
€ 35,00
PM

€ 235,00
PM

€ 12,50
PM

€ 5,00
PM
PM
PM
PM

€ 335,00
Uw totale voordeel bedraagt tenminste
Het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie bedraagt in 2010 exclusief BTW € 180,00
€ 155,00 per jaar!
U verdient dus door uw lidmaatschap tenminste
Wilt u lid worden? Vraag dan bij het secretariaat te Eindhoven (040-2453785) om toezending van een
aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap bedraagt in 2010 € 180,- exclusief BTW.
Koninklijke SlijtersUnie • Postbus 885 • 5600 AW Eindhoven • tel: 040-2453785 • fax 040-2431749
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Risico-inventarisatie
en -evaluatie (RI&E)

