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Stand SlijtersUnie weer druk
bezocht tijdens Drankenbeurs
Gezellig druk, met vooral veel vragen over de
grensoverschrijdende consumentenaankopen
van gedistilleerd. Hoewel de prijsverschillen
met België minimaal worden, blijven de grote
verschillen tussen de gedistilleerdprijzen in
Duitsland en Nederland de slijters in een ruime
strook langs de Duitse grens ernstig zorgen
baren. De roep om een Europese hamonisatie
van met name de alcoholaccijnzen wordt bij
hen daardoor groter.

Veel vragen in die richting kregen we als
vereniging al eerder. En ook op de beurs was
het een terugkerend onderdeel. Als organisatie
kunnen we daar jammer genoeg niet meer aan
doen, dan de Haagse politicy en ambtenarij
blijven confronteren met dit fenomeen. Opmerkelijk is, dat steeds meer slijters uit de grensgebieden melden toenemende last te krijgen van,

direct na de grens, nieuw opgezette Duitse slijterijen, waar overwegend wordt gestunt met
Nederlands merkgedistilleerd. In de regionale
karanten wordt druk geadverteerd door deze
Duitse slijters, waarbij de prijsverschillen
breeduit worden gemeten. Het heeft onze
aandacht, maar de kwestie kan in feite alléén
in Europees verband worden opgelost.

’VISSENKOM’

Ook de zogenaamde ‘vissenkom’, kwam in de
stand herhaaldelijk ter sprake. Hiermee wordt
gedoeld op de shop-in-shop in de supermakt,
waar de slijterij als een soort vissenkom
midden in de supermarkt is gelocaliseerd. De
wet geeft daarvoor de mogelijkheid. Deze
vissenkom is voor veel slijters een doorn in het
oog. Ondanks bovenstaande problemen waren
de te beluisteren geluiden toch veelal positief.
De bezoekers van de stand hadden doorgaans
positieve verwachtingen van de toekomst.

Nationale Slijterdag
op 4 juni 2007
Vanuit de hoofdbestuursvergadering is
de commissie Nationale SlijterDag 2007
benoemd: Yvonne van Asselt, Simon
Vonk, Eric ter Braak en Miranda
Korendijk zullen voor die happening de
kar trekken. De Nationale SlijterDag is
gepland op 4 juni 2007.

Zomer 2006

Verkiezing ‘Slijter
van het jaar 2007’

Het was een zomer om
nooit te vergeten. Qua
weer eerst extreem
warm, daarna
extreem nat, waardoor er erg wisselende
omzetten ontstonden
in de slijterijen. Een
zomer waarin de
economie eindelijk
weer aantrok. Een zomer met veel sport op
televisie, waardoor velen de gezelligheid thuis
zochten. Een zomer, waarin ons kabinet viel
en in een afgeslankte vorm weer verder
regeerde.
Wat was alweer de reden van de val van het
kabinet? Was het wel de moeite waard? Het is
gebeurd en daardoor staat erg veel in Den
Haag gewoon in de vrieskist. ONBEGRIJPELIJK!
Eerst een zomerreces en daarna is men bezig
met de verkiezingen van november
aanstaande.
Wat betreft de Drank- en Horeca Wet wordt
dus helemaal niets geregeld! Geen vereenvoudiging van de vergunning, geen maatregelen
met betrekking tot reclame, mixdrankjes en/
of leeftijd. Het gaat nog verder. Er komen weer
nieuwe ministers (minister Hoogervorst komt
niet meer terug), nieuwe Kamerleden met
andere ideeën en waarschijnlijk een ander
beleid. Het is nu in Den Haag een complete
uittocht. Het kan natuurlijk ook positief
uitvallen en daar gaan we vooralsnog vanuit.
Nieuwe ronde nieuwe kansen, maar deze
onzekerheid is nooit prettig om in te zitten.
Zeker is wel, dat de controleurs van de Voedsel- en Waren Autoriteit blijven controleren.
Vooral de verkoop aan de jeugd staat hoog op
het lijstje en terecht natuurlijk. De controle op

Al acht jaar organiseert de SlijtersUnie de
verkiezing van de Slijter van het Jaar. Dat heeft
ons acht prachtige winnaars opgeleverd.
Winkels waar de branche trots op mag zijn,
slijters die hun prijs hebben verdiend! Als het
aan ons ligt, komt daar elk jaar een nieuwe
winnaar bij, want de verkiezingen gaan door.
Ook in 2007 wordt er weer een slijter bekroond.
Misschien bent u wel de beste Slijter van 2007?
Tot 15 oktober kunt u zichzelf of een collega bij
de SlijtersUnie opgeven voor de verkiezing van
de Slijter van het Jaar. Daarvoor kunt u
gebruik maken van de aan te vragen aanmeldingsformulier De verkiezing staat open voor
alle bij de Commissie Slijters van het Productschap Dranken ingeschreven slijters. Natuurlijk kunt u ook aangemeld worden door anderen, zoals collega’s, de groothandel of een
importeur.
Van wie wil winnen wordt heel wat verwacht.
De beste ben je tenslotte niet zomaar. In de
eerste ronde nomineert de jury de tien deelnemers, die zich met hun zaak, hun vakkennis en
hun uitstraling van alle anderen onderscheiden. Welke tien dat zijn wordt in februari
volgend jaar bekend gemaakt. In de tweede
ronde worden de tien genomineerden opnieuw
kritisch bekeken en vergeleken door een onafhankelijke en deskundige jury. Op 4 juni 2007
maken wij tijdens de Nationale SlijterDag
bekend wie die winnaar is.
De winnaar wordt een slijter, die uitblinkt in
het vak en zijn kwaliteiten niet onder stoelen
of banken steekt. Denkt u dat u dat bent? Meld
u dan voor 15 oktober aan voor de verkiezing
van de Slijter van het Jaar. Meer weten over de
verkiezingen of de criteria die de jury
hanteert? Surf dan naar www.slijtersunie.nl.
Daar leest u er alles over.

de verkoop aan te jonge consumenten bij de
zelfstandige slijters is verbeterd de afgelopen
jaren. Het is zoals zoveel een kwestie van tijd.
Het is en blijft belangrijk om de leeftijd te
controleren omdat je niet meer af mag gaan
op je eigen gevoel. De boetes zijn hoog en als je
zelf geen kinderen hebt in die leeftijdsgroep
dan kun je zeker niet afgaan op schatten.
Het is ontzettend jammer, dat ons prachtige
vak zo vaak negatief in het nieuws komt.
Vooral deze zomer zijn er weer vele artikelen
aan gewijd: alcoholmisbruik; jongeren telkens
vroeger dronken; meisje steeds vroeger aan de
drank en dergelijke. De oplossing is niet zo
moeilijk: een beperking van de verkrijgbaarheid en reclame en een verbod op prijsstunten.
Overheid, doe eindelijk toch eens iets aan de
verkrijgbaarheid. Op elke hoek van de straat
wordt alcoholhoudende drank verkocht. Bij
Xenos, Kruidvat en misschien straks in de
maand december zelfs bij de bouwmarkten.
Doe eens iets aan de onbeperkte mogelijkheid
van reclame en prijsdumpen. Zorg voor een
anti-stuntmaatregel of een minimum prijs
desnoods; prijzen voor A en B-merken in de
wet! Er mag niet meer met alcoholhoudende
dranken worden gestunt!!!! Regel het dan ook!
In deze aankomende tijd is er dus weer genoeg
te doen om de gesprekken voor alle nieuwe
bewindslieden voor te bereiden.
Zeker is ook dat de fantastische Nationale SlijterDag van afgelopen zomer een goed vervolg
zal krijgen. Noteer alvast maandag 4 juni
2007 in uw agenda. De voorbereidingen zijn al
in volle gang. Ik hoop dat na deze wisselvallige zomer een stabiele winter volgt.
MIRANDA KORENDIJK-LOGT
Voorzitter Koninklijke SlijtersUnie

Arbeidsongeschiktheidverzekering is nodig
Hierop kan volmondig ‘Ja’ worden gezegd. De
financiële gevolgen voor ondernemears die
arbeidsongeschikt worden zijn ingrijpend. In
tegenstelling tot werknemers biedt de overheid
ondernemers hiertegen geen enkele bescherming! Indien een ondernemer door een ongeval
of ziekte zijn of haar arbeidscapaciteit geheel of
gedeeltelijk verliest, gaat men er in inkomen een
stuk op achteruit. In Nederland zijn momenteel
ruim 950.000 Nederlanders geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt. Het risico om arbeidsongeschikt te worden is dus relatief groot te noemen.

Bent u als zelfstandige ná 1 augustus 2004
arbeidsongeschikt geworden, dan bent u, door
afschaffing van de WAZ, volledig aangewezen
op een particuliere arbeids- ongeschiktheidsverzekering, die u zelf zult moeten afsluiten. Hebt
u zo’n verzekering niet, dan krijgt u dus geen
enkele uitkering! Zo nodig kunt u wel een
beroep doen op een bijstandsuitkering via de
Gemeentelijke Sociale Dienst. Daarbij wordt
echter nadrukkelijk rekening gehouden met het
inkomen van een eventuele partner en met uw
vermogen (bijvoorbeeld in de vorm van een

eigen woning of de opbrengst van de verkoop
van uw eigen zaak). De premie voor een
arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt
bepaald door een aantal factoren: de hoogte
van de uitkering, de wachttijd, uw beroep/leeftijd.Oftewel: een Arbeidsongeschiktheidsverzekering is noodzaak! Meeùs biedt een uitstekende oplossing. Speciaal voor de leden van de
SlijtersUnie wordt een Arbeidsongeschiktheidverzekering aangeboden met extra gunstige
condities en een korting van 7,5%! Voor meer
informatie bel 050-5888291.

Gratis HBD-training
MKB Nederland in actie tegen nepfacturen
‘Interne criminaliteit’ Het secretariaat van MKB Nederland ontving nota’s en zoekt voor de onderbouwing daarvan
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) biedt
ondernemers in de sector tijdelijk een gratis
training ‘interne criminaliteit’ aan. Het schap
wil hiermee winkeliers bewust maken van het
probleem en - nog belangrijker - oplossingen
aanreiken.
Diefstal kost detaillisten grofweg 500 miljoen
euro per jaar. Naar schatting veertig tot vijftig
procent van dat bedrag komt voor rekening van
interne criminaliteit. Exacte cijfers zijn moeilijk
te achterhalen, maar zeker is dat interne criminaliteit in de detailhandel een groter probleem
is dan veel ondernemers denken. De training
van het HBD duurt een dagdeel en kan per
groep (minimaal 12 en maximaal 20 personen)
worden besproken. Meer info: HBD, Loes van der
Valk (070-3385613).

de laatste maanden veel meldingen over
nepfacturen van het bedrijf World Wide
NetControl te Huizen (alleen postbus bekend).
Het gaat om rekeningen voor een bijdrage voor
het jaar 2006 ad ` 65,50 ex btw.
Uit de nota is niet op te maken of het gaat om
een afgesloten abonnement of eerder aangegane overeenkomst. De genoemde website,
www.wwnc.nl biedt informatie over de bestrijding van o.a. cybercrime maar de relatie met
aangeboden diensten en/of producten van de
afzender en de factuur is en blijft volstrekt
onduidelijk.
Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) roept
ondernemers op deze facturen niet te betalen
en ook niet te bellen met het op de factuur te
vinden 0900-nummer. SAF wil graag een zaak
aanspannen tegen de afzender van deze spook-

zoveel mogelijk voorbeelden. Ondernemers die
een factuur hebben ontvangen worden
verzocht deze te faxen naar 055-5059788. SAF
werkt samen met een officier van Justitie en
probeert zoveel mogelijk zaken ‘kant-en-klaar’
aan te leveren teneinde fraudeurs te stoppen
(hetgeen in de praktijk erg lastig is). MKBNederland ondersteunt deze oproep.
Vanwege de vele meldingen die in korte tijd
zijn binnengekomen lijkt het erop dat veel
ondernemers tegelijk deze factuur hebben
ontvangen. Het secretariaat beveelt aan ook
de achterbannen van de aangesloten organisaties zo snel mogelijk te waarschuwen om te
voorkomen dat facturen worden betaald.
Meer info: Steunpunt Acquisitiefraude, tel:
055-5059780 of www.fraudemeldpunt.nl,
loket meldingen

Alcoholvoorlichting agendapunt HB-vergadering
Tijdens de jongste hoofdbestuursvergadering
van 18 september jl is uitgebreid stil gestaan
bij het fenomeen voorlichting over alcohol geen misbruik door jongeren. Jan Schaap was
de mening toegedaan, dat de branche niet in
een kwaad daglicht mag komen te staan.
Voorlichting aan jeugdigen zal een positief
effect hebben. De vergadering meende evenwel dat het niet op de weg ligt van de Slijters-

Unie om deze voorlichting op te pakken. Stiva
kan hierin wél een rol van betekenis spelen.
Alcoholmisbruik onder jeugdigen heeft
opnieuw grote maatschappelijke belangstelling ; dit door het recente voorval met een
student tijdens de ontgroening. Ook het
programma NOVA heeft onlangs aandacht
besteed aan de drankenbranche. Hierin
kwam onder meer ter sprake een convenant

wat de gemeente Katwijk had gesloten met
alle drankverkopende ondernemers waarin
zij zich verplichtten geen drank te verkopen
aan minderjarigen. Doordat het grootwinkelbedrijf hieraan geen medewerking wilde
verlenen heeft het convenant uiteindelijk
geen doorgang gevonden. Een gemiste kans
voor open doel zogezegd. Maar wel één die
boekdelen spreekt.

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 het bedrijfschap Slijters, 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 excl. BTW
• 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 SVB (Slijtersvakblad)
• 10% korting op de kosten van de SSO opleidingen en examens bij aanvraag via de Koninklijke SlijtersUnie
• brandstofkortingen bij Esso, Texaco en Total
• eenmalige korting van 5% bij de Ziekteverzuimpolis en VerzuimVizier van Goudse Schadeverzekering NV
• 5% korting gesprekskosten telefoon
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Uw totale voordeel bedraagt tenminste
` 257,22
Het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie bedraagt in 2006 exclusief BTW ` 150,U verdient dus door uw lidmaatschap tenminste
` 107,22 per jaar!
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Wilt u lid worden? Vraag dan bij het secretariaat te Eindhoven (040-2453785)
om toezending van een aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap bedraagt in 2006 ` 150 exclusief BTW.

