u op de hoogte via onze vernieuwde website
en social media.
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Berichtgeving onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke SlijtersUnie

De derde generatie
Slijtersvakdiploma.
In 1947 werd door de Vakgroep Detailhandel
in Alcoholhoudende en Alcoholvrije Dranken
het eerste vakexamen voor slijters georganiseerd. Nadat in 1950 de productschappen van
de grond kwamen, volgde in 1954 de Vestigingswet Bedrijven. Deze wet voorzag in een
regeling van vestigingseisen voor de detailhandel en voor het horecabedrijf en de Wet op
de erkende onderwijsinstellingen. Voor slijters betekende dit dat men over een vakdiploma diende te beschikken voordat men een
slijterij kon openen.
Hoewel dit 40 jaar prima functioneerde,
besloot Minister Weijers van Economische
zaken in 1994 dat alle belemmerende drempels die de startende ondernemer in de weg
zouden kunnen staan, moesten worden
weggenomen. Om de Nederlandse economische dynamiek te versterken, onder meer
door deregulering, vereenvoudiging van
regels en door verbetering van de kwaliteit
van de wetgeving, werd de detailhandel
onder de werking van de Vestigingswet
bedrijven gebracht. De Vestigingswet detailhandel werd vervolgens in 1996 ingetrokken,

waarmee een eind kwam aan de verplichte
vestigingseisen voor het Midden- en Kleinbedrijf. Voor enkele branches bleven beperkte
vakbekwaamheidseisen bestaan. Omdat het
gebruik van alcohol wellicht gevaren met
zich meebracht, werd voor slijters en horeca
het bewijsstuk Sociale Hygiëne in het leven
geroepen. Alle eisen van vakmanschap
werden echter opgeheven. Door zelfregulering werd dit hiaat dat de ministeriële maatregel veroorzaakte, door het toenmalige
Bedrijfschap Slijters opgevuld met een door
de branche erkend Slijtersvakdiploma.
Hoewel het bezit van dit Slijtersvakdiploma
niet verplicht werd gesteld, voorzag het de
branche aan een erkend diploma waarmee
vakkennis van wijn, bier en gedistilleerd
gewaarborgd bleef.
Vanaf 2014 zullen de productschappen
worden opgeheven, waardoor het voortbestaan van dit voor de branche waardevolle
diploma wederom in gevaar dreigde te
komen. Zoals het kabinet heeft aangegeven
dat met het verdwijnen van de productschappen de rol van brancheverenigingen zal
toenemen, heeft de Koninklijke SlijtersUnie
dit onmiddellijk opgepakt. Vanaf heden zal
het Slijtersvakdiploma worden gecontroleerd,
geregistreerd en uitgegeven door de Koninklijke SlijtersUnie. Daarnaast blijft de SlijtersUnie haar leden stimuleren om haar vakkennis op peil te houden. Vakbekwame slijters
kunnen zich ten opzichte van niet als zodanig
gekwalificeerde slijters profileren. Bovendien
kan vakbekwaamheid het verantwoord
gebruik van dranken stimuleren. Daarom
wordt achter de schermen inmiddels druk
gelobbyd. De marktwerking die Minister
Weijers in 1996 voor ogen had, heeft voor de
slijtersbranche zeker niet gewerkt. Veel goede
slijterijen zijn verdwenen waardoor helaas
veel vakkennis verloren is gegaan. Hiervoor
in plaats zien we steeds vaker borrelshops,
waar als er al iemand aanwezig is, de
productkennis van deze persoon nihil is, laat
staan dat die een bijdrage kan leveren aan

een verantwoord alcoholgebruik. Dit kan zo
niet langer doorgaan. Het wordt tijd dat de
overheid inziet dat de branche schreeuwt om
vakmensen en dat vakkennis weer vanzelfsprekend wordt. Daarom zal de SlijtersUnie
onverminderd blijven pleiten voor de terugkeer van de diploma-eis!
Ook in de nieuwe opzet kan het Slijtersvakdiploma pas worden aangevraagd als de kandidaat kan aantonen te beschikken over kennis
van wijn, bier en gedistilleerd en het certificaat Sociale Hygiëne. Vanuit de SlijtersUnie
zijn er inmiddels korte lijntjes met al deze
opleiders, zodat de kwaliteit kan worden
gewaarborgd. Voor leden gelden aantrekkelijke kortingen.
Inmiddels heeft de SlijtersUnie de eerste
vernieuwde Slijtersvakdiploma’s uitgereikt.
De allereerste Slijtersvakdiploma werd uitgereikt aan slijter Nettie Hagenaars van slijterij/wijnhandel Alex Storms uit Heythuysen.
Ook Nettie is ervan overtuigd dat zij met dit
diploma nog beter kan laten zien, dat ze weet
waarover ze spreekt. En weten doet waarderen, want haar klanten komen speciaal voor
haar terug!
ACCIJNS LOBBY

Ondanks de tot nu toe gevoerde protesten van
de SlijtersUnie, heeft ons huidige kabinet nog
steeds geen concessies gedaan aan de huidige
en de voor 2014 aangekondigde verhoging.
Uiteraard blijft de SlijtersUnie zich met hand
en tand hiertegen verzetten. Hoewel uit ons
laatste onderzoek duidelijk naar voren
kwam, wat de negatieve gevolgen voor onze
branche zullen zijn, heeft het ministerie dit
naast zich neergelegd. Dat vinden wij onacceptabel en daarom wordt er opnieuw een
onderzoek uitgevoerd, waarbij de dramatische gevolgen nog beter zichtbaar zullen
worden. Samen met MKB Nederland pleiten
we zelfs voor een lager accijnstarief en wel
één op het niveau van ons buurland. In
november zullen er gesprekken volgen met de
Minister van Economische Zaken. Wij houden

Het eerste jaar dat er geproefd mag worden
bij de slijter zit er bijna op. Voor de meeste
slijters heeft dit bijgedragen aan klantenbinding en extra omzet. Wel worden er nog
steeds illegale proeverijen anders dan bij de
slijter geconstateerd. Uiteraard kunt u, zodra
de website van de SlijtersUnie weer in de
lucht is, hiervan op de gebruikelijke wijze
melding van maken met het standaardformulier dat u aantreft op onze website.
Gemeenten zijn verplicht de Drank& Horecawet te handhaven. Aarzel niet om ze daarop
te wijzen, want proeven mag alleen bij de
slijter!
18 JAAR

Vanaf 1 januari 2014 is het definitief. Er komt
één leeftijd voor alle dranken. Het verschil
tussen de verkoop van wijn en bier enerzijds
en sterke drank anderzijds lijkt hierdoor wat
te vervagen. Voor het grootwinkelbedrijf
wordt dit een zware dobber. Momenteel krijgt

Website Slijterunie.nl
gehackt
Onlangs hebben wij via de website van
uw vakblad (slijtersvakblad.nl) al laten
weten dat de website van de Koninklijke
SlijtersUnie ten prooi gevallen is aan een
laffe hacking aanval. In eerste instantie
leek het erop dat we de aanval konden
afslaan maar het vervolg heeft dusdanig
huisgehouden dat herstel niet meer
verantwoord en uitvoerbaar was. Het
waarom weet niemand, maar tegenwoordig lijkt het wel schering en inslag. En of
je nu een grote bank bent of een actieve
club als de SlijtersUnie, dat maakt klaarblijkelijk niets uit. Het gaat de hackers om
de kick van het hacken en helaas gaat dat
heden ten dage steeds professioneler en
zelfs volledig geautomatiseerd. Men
hanteert het principe: als je maar lang
genoeg op de deur blijft kloppen gaat hij
vanzelf wel een keertje open. Feit is dat de
website al enige tijd offline is en tijdelijk
vervangen is voor ons logo met onze
bereikbaarheidsgegevens. Achter de
schermen wordt druk overleg gevoerd
over een nieuwe website en vooral hoe
deze eruit zou moeten zien. Hebt u suggesties of zaken die zinvol zijn voor de
nieuwe website, dan nodigen wij u graag
uit deze met ons te delen.

men het daar al niet voor elkaar om de
verkoop onder 16-jarigen te staken. Nog
steeds is de naleving daar nog geen 32%. Op
het moment dat de wettelijke minimumleeftijd omhoog gaat naar 18 wordt dit bijna
onmogelijk. Dit jaar zijn er inmiddels een
honderdtal BOA’s succesvol begonnen met
controle. Het grootwinkelbedrijf zal daar
zeker wat van voelen, en dat geldt ook voor
de borrelshop. Wij hebben als slijter al jarenlang ervaring met de verkoop van alcohol
aan 18 jaar en ouder en ons toelatingsbeleid
is zo ingericht dat jongeren onder de 16 niet
eens zelfstandig een slijterij mogen betreden.
Of dit in de toekomst ook naar 18 jaar gaat is
voor de hand liggend. De leeftijd voor strafbaarstelling bij het in het bezit zijn van alcohol wordt in ieder geval naar 18 getrokken.
Naleving is wel degelijk mogelijk, maar de
overheid zou meer eisen moeten stellen aan
de verkoop van alcoholische drank. Veel jeugdige caissières zijn al niet in staat iemand
onder 16 jaar de verkoop te weigeren. Gaan
zij dat straks wel doen als de grens naar 18
gaat? Waarom niet iedereen een certificaat
Sociale Hygiëne laten halen, net als de slijter?

Als supermarkten zich niet aan de wet
kunnen houden, waarom dan niet alcohol
exclusief verkopen bij de slijter?!
FEESTDAGEN

De feestdagen staan weer voor de deur. Voor
de slijter zijn deze dagen van cruciaal belang.
Op de wederom succesvolle Dranken Pakket
Expo in Houten hebben de meesten onder ons
weer goede zaken gedaan en de specifieke
producten geselecteerd waar naar onze klanten hopelijk op zoek zijn. Of dit nu relatiegeschenken zijn, bijzondere wijnen voor bij de
kerstdis of bruisende wijnen voor op Oudejaarsavond, onze klanten gaan nu shoppen.
Probeer ze zoveel mogelijk te binden, want de
slijter is immers de specialist waaraan men
niet voorbij kan.
Veel succes met de verkoop en u allen en uw
dierbaren:
Prettige feestdagen en een voorspoedig 2014.
Ron Andes
voorzitter

Subsidie verleend voor nader
onderzoek Panteia naar accijnsverhoging
In verband met de voorgenomen accijnsverhoging op alle alcoholhoudende dranken van
5,75% per 1 januari 2014 heeft de SlijtersUnie
een subsidieverzoek ingediend voor een
aanvullend onderzoek uit te voeren door
Panteia naar de effecten die deze nieuwe
verhoging zal hebben voor de slijtersbranche
en dan met name in de sector gedistilleerd.
Het subsidieverzoek is ingediend bij de Stichting Sociaal Fonds Slijterijen, welke stichting
als doel heeft ‘het financieren en subsidiëren
van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de slijtersbranche’. Er is inmiddels positief beslist op
de subsidieaanvraag. Panteia is doende in
eerste instantie het zogenaamde ‘grenseffectenrapport’ van het ministerie te bestuderen.
In dit rapport was de conclusie dat de verhoging van de accijns en btw geen of geen
aantoonbare grenseffecten had. Volgens het
rapport werd het verschil in de verkoopprijs
tussen Nederland en buurlanden niet alleen
veroorzaakt door verschillen in accijns en
btw, maar ook door verschillen in productieen bedrijfskosten. Panteia gaat nu onderzoeken in hoeverre beweringen in gemelde
rapportage voldoende steekhoudend zijn en in
hoeverre zij van toepassing zijn op het gedis-

tilleerd. Tevens gaat zij daarbij kijken wat
voor effect de voorgenomen accijnsverhoging
zal hebben op de accijnsopbrengsten van het
gedistilleerd en de werkgelegenheid in de slijtersbranche. In tweede instantie zal er
worden gekeken naar de mogelijke verplaatsing van de aankopen van het gedistilleerd
door de consumenten in het buitenland.
Het aanvullend onderzoek van Panteia
borduurt voort op het eerdere onderzoek in dit
jaar naar de ‘Effecten Accijnsverhoging Gedistilleerde Dranken’, dat eveneens in opdracht
van de SlijtersUnie werd gedaan. De conclusie
van dit rapport was dat de voorgestelde
accijnsverhoging (toen nog 5%) voor het gedistilleerd zal betekenen dat accijns- en btwopbrengsten afnemen vanaf 2013. In 2013 met
€ 4,5 miljoen en over 2013 en 2014 tezamen
met € 13,6 miljoen. Daarnaast zal het leiden
tot een verlies van ongeveer 258 voltijd banen
in de slijtersbranche.
De SlijtersUnie wil met het aanvullend onderzoek aantonen dat de conclusie van het ministerie onjuist is en de nieuwe accijnsverhoging
desastreuze gevolgen zal hebben voor de slijtersbranche. De resultaten van het onderzoek
zullen worden ingezet voor de lobby om de
nieuwe accijnsverhoging te voorkomen.

Het hoofdbestuur van de SlijtersUnie

Nieuwe leden van de
SlijtersUnie aan het woord

Het hoofdbestuur van de Koninklijke SlijtersUnie is verantwoordelijk voor het vormen van het beleid, daarin voorbereidend en uitvoerend gesteund
door het secretariaat. Momenteel bestaat uit het hoofdbestuur uit de volgende 6 mannen, die proberen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen:

Onlangs op de Dranken Pakket Expo in Houten meldden zich 3
slijters/wijnhandelaren zich aan als nieuw lid van de SlijtersUnie. Uiteraard een verstandig besluit, maar wat was uiteindelijk voor deze bedrijven de reden om lid te worden? Wij spraken
met 2 van deze bedrijven.
Alwin Prenger van
Alwijn Slijterij Wijnerij
uit Hoogezand heeft er
goed over nagedacht.
Hij is sinds augustus
2012 zelfstandig slijter
het winkelinterieur van
en ziet zeker de meerAlwijn Slijterij Wijnerij
waarde in van de SlijtersUnie. ‘Ik ken Ron Andes al een tijdje en sprak hem onlangs
op de beurs. Na zijn pleidooi over wat de SlijtersUnie zoal doet
en wat ze nu proberen te bereiken in hun lobby om de accijnsverhoging ongedaan te maken, vond ik dat ik ze moest ondersteunen en dus lid moest worden. Tegelijk ontvang ik dan de
bescherming die de SlijtersUnie als overkoepelend orgaan mij
kan bieden. Ze komen op voor het gemeenschappelijk belang
van de slijtersbranche en dat is belangrijk.’

R.P. Andes (Ron)
voorzitter sinds 2009,
Adres: Nieuwe Boschstraat 13, 4811 CS Breda,
tel 076-8882534
ron@slijtersunie.nl

A.T.A.M. van Herpen (Lowie)
vice-voorzitter en secretaris
hoofdbestuurslid sedert 7 juni 2010,
adres: Maerelaan 8, 1961 KA Heemskerk,
tel 0251-243941
info@thespiritofwine.nl

H.P. Korendijk (Hans Peter)
Hoofdbestuurslid sinds 12 september 2011
Adres: Stegemanskamp 20, 7437 CS Bathmen,
tel 0570-540604
hans@depoortvankleef.nl

M.Heyer (Mike)
Adviserend lid dagelijks bestuur sinds
31 oktober 2011
Adres: Schieweg 33, 2627 AT Delft,
tel 015-2511731 mheyer@delcave.nl

J.P.A. Hartman (Johan)
penningmeester hoofdbestuurslid sedert 8 juni 2009
adres: Moleneindplein 112, 5262 CM Vught,
tel 073-6566281
hartman@hotmail.it

E. Villevoye (Ed)
Hoofdbestuurslid sinds 12 september 2011
Adres: Geerstraat 26, 6411 NR Heerlen,
tel 045-5717632
berns@edvillevoye.nl

Klacht tegen Italiaanse website
Door de SlijtersUnie is er bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een
klacht ingediend tegen de webwinkel www.
alleenitaliaanseproducten.nl. Via deze site
worden er rechtstreeks aan particulieren
onder meer gedistilleerde dranken aangeboden, terwijl de afzender vermoedelijk niet
over een slijtvergunning beschikt. Een en
ander blijkt namelijk niet uit de website. Juist
omdat er geen Nederlandse vestiging van deze

webwinkel is, kan er niet aan een Nederlandse
gemeente worden gevraagd in deze handhavend op te treden op grond van de Drank- en
Horecawet en is de klacht door de SlijtersUnie
bij het NVWA neergelegd. Deze laatste heeft,
omdat zij zich niet bevoegd acht in deze op te
treden, de klacht vervolgens neergelegd bij de
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en
Preventie (VGP) van het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tevens is er

door de SlijtersUnie melding gemaakt bij de
Belastingdienst – meldpunt Accijns van de
Douane- aangezien er door de webwinkel
vermoedelijk geen accijnzen worden afgedragen over de verkopen van alcoholische dranken in Nederland.
Of de klacht en melding gegrond zijn, is nog
niet duidelijk. Uiteraard houden we u op de
hoogte in deze.

Sjoerd de Zwart is de
trotse eigenaar van
Slijterij Bie de Bolle uit
Heinkenszand. Hij
werd lid omdat ‘de SlijtersUnie een goede
club is die voor het
Bie de Bolle
gemeenschappelijk
belang op komt. Als kleine slijter kun je vaak niet veel beginnen, ben je een roepende in de woestijn. Maar met zijn allen
kun je tenminste een grote vuist maken en sta je een stuk sterker.’ Hij is een jonge slijter, die pas in juli van dit jaar zijn
deuren opende, maar ziet zeker het belang in van de SlijtersUnie. Bijvoorbeeld in de strijd tegen oneerlijke concurrentie van
groothandels als de Makro. Hij vindt het goed dat er actie
wordt ondernomen, want, hoe klein het succes ook mag lijken,
er is een steen gaan rollen, er is iets in beweging gekomen. ‘Ze
zorgen er voor dat mensen gaan nadenken. Over de wetgeving,
over diverse standpunten.’ Hij vergelijkt de SlijtersUnie met een
vakbond of een verzekering, want ook daarvan leer je pas de
meerwaarde kennen als je ze nodig hebt. ‘Hoe meer slijters/
wijnspecialisten er lid worden van de SlijtersUnie, hoe meer
gegevens er bekend worden en hoe meer je met zijn allen iets
kunt bereiken’. Hij maakt graag deel uit van de SlijtersUnie en
hoopt dat ze nog iets kunnen bereiken tegen de komende
accijnsverhogingen.

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 lidmaatschap MKB en verplichte heffingen
• korting op de verplichte eindheffing
van het bedrijfschap Slijters van
€ 190,-. Uw voordeel:
• automatisch lidmaatschap MKB-Nederland
(exclusief het blad Ondernemen)

€ 47,50
€ 250,00

Korting op opleidingen en vakbladen
• 10% korting op de kosten van de vestiging- en
vakopleidingen van Stichting Horeca Nederland *
Bij voorbeeld op de Cursus Sociale Hygiëne
van € 345,00 krijgt u een korting van:

€ 34,50

• 10% korting op de cursussen en examens
van Vako Slijtersopleidingen

PM

• Extra bonus na het behalen van het Diploma liquorist

€ 100,00

• korting op cursussen van MKB-Nederland *

PM

• €10,00 korting op kosten afgifte Slijtersvakdiploma

€ 49,95

• gratis toezending ‘Klare-Taal’ katern, 6x per jaar,
tegenwaarde (6x € 5,00)

€ 30,00

• korting op een jaarabonnement op het
vakblad SVB Drinks-Slijtersvakblad *

€ 5,00

Overige voordelen
• Bij juridische zaken krijgen leden korting
op het honorarium
• Eenmalige bonus “Maatschappelijk Verantwoord Werken”
voor leden met ageviewer oplopend tot

€ 15%

€ 2.000,00

• brandstofkortingen bij Esso, Texaco en Total
variërend van € 0,04 tot € 0,05 per liter *

PM

• eenmalige korting bij de Ziekteverzuimpolis en
VerzuimVizier van Goudse Schadeverzekering NV

5%

• korting KPN Business Select gesprekskosten telefoon *

5%

Het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie
bedraagt in 2012 exclusief btw

€ 199,-

Afhankelijk van uw situatie kunt u aan uw lidmaatschap
verdienen tot wel € 331,90,* bij aanvraag via de Koninklijke SlijtersUnie

