
Kennis is macht,  
kennis delen kracht! 
Alweer een nieuwe editie van Dranken-Expo. 
Ondanks de crisis die de afgelopen jaren een 
zware tol eiste voor de handel, heeft de beurs 
ook afgelopen jaren kunnen doorgroeien tot 
de enige jaarlijks professionele ontmoetings-
plaats voor slijters en slijtersleveranciers. 
Uiteraard is dit ook voor de SlijtersUnie het 
belangrijkste evenement waarop we onze 
leden weer kunnen begroeten, vragen beant-
woorden en vooral laten zien waar we zoal 
mee bezig zijn. Ook dit jaar zullen wij ons, 
naast onze gebruikelijke lobby tegen de 
accijnsdruk, oneerlijke concurrentie van 
onbemande borrelshops, groothandel en 
internetslijters, blijven verzetten tegen ille-
gale proeverijen en blurring! Daarnaast zal 

de beurs dit jaar vooral in het teken staan 
van de nieuwe drankopleiding ‘Ik weet wat 
van sterke drank’, wat een module is van het 
SLIJTERSBASISDIPLOMA dat op de deze beurs 
gelanceerd wordt. Samen met FHKN-Partners 
in opleidingen, de Vinologen en Liquoristen-
opleiding, Aanbevolen docenten van de 
Wijnacademie en VAKO-opleidingen, wordt 
het gehele pakket van in Nederland door de 
branche erkende drankenopleidingen gepre-
senteerd. Voor nieuwe en bestaande leden 
van de SlijtersUnie zullen er aantrekkelijke 
aanbiedingen zijn om uw beursbezoek meer 
dan de moeite waard te laten zijn. Dus, mis 
dit niet! 

INTRODUCTIE 
GEDISTILLEERDVIGNET

Nadat in 2013 het cursusboekje ‘Ik weet wat 
van wijn’ werd geïntroduceerd, was de lance-
ring van het cursusboekje ‘ik weet wat van 
gedistilleerd’ afgelopen maand juni een logi-
sche vervolgstap. Van het wijnboekje zijn er 
inmiddels al vele duizenden verspreid en het 
animo onder wijnopleiders, om hun cursus-
pakket verder uit te breiden, is verrassend 
groot. 

In het voorjaar heeft de Wijnacademie voor 
de SlijtersUnie een pilot gestart. Docenten van 
de ‘door de Wijnacademie aanbevolen scho-
len en opleiders’ werd verdieping in sterke 
drank aangeboden inclusief een spoedcursus 
gedistilleerdbrevet, verzorgd door Michel van 
Tuil. Alle 30 kandidaten die hieraan hebben 
deelgenomen, hebben het examen met een 
goed resultaat afgerond. Deze docenten 
zullen vanaf heden naast het Wijnvignet, 
vanaf deze zomer ook het Gedistilleerdvignet 

aanbieden. De diploma’s Wijn- en Gedistil-
leerdvignet gelden alleen voor de examens 
die via de aanbevolen docenten van de 
Wijnacademie worden afgenomen en geregi-
streerd.  

INHOUD CURSUS

Tijdens deze cursus wordt in twee avonden 
op laagdrempelige wijze uitgelegd wat distil-
leren inhoudt en hoe bekende distillaten, 
bitters en likeuren aan hun karaktereigen-
schappen komen. Daarnaast kunnen de 
cursisten een aantal dranken proeven, waar-
door de theorie bevestigd wordt. 

De kosten van het boekje zijn € 5 (los exem-
plaar te koop via fhkn.nl). Vanaf 10 stuks met 
staffelkorting te verkrijgen bij SNAP BV 
(info@snap.nl).

BINNENLANDS OF 
BUITENLANDS GEDISTILLEERD

Weet u het verschil? Ik eerlijk gezegd al lang 
niet meer. Triple sec is toch echt Hollands en 
likeuren met tropische namen als Pisang 
Ambon ook. Bij welke groep behoort gin? Als 
wij het al niet weten, wat moet de klant dan 
met dit onderscheid?!
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KOOLHYDRATEN VLOEISTOF MET ALCOHOL

VAN DISTILLAAT NAAR STERKE DRANK

MEER WETEN?

STERKE DRANK = GEDISTILLEERDE DRANK MET MIN. 15% ALCOHOL

GEUR- EN
SMAAKSTOFFEN

 SMAAKSTOFFEN EN 
MIN. 100 GRAM 

SUIKER PER LITER

GIN, JENEVER, 
WITTE RUM, WODKA

BE(E)RENBURG, 
ORANJEBITTER

COGNAC, RUM, 
WHISKY, KORENWIJN

VRUCHTENLIKEUR, CRÈMELIKEUR
KRUIDENLIKEUR

BLANK
DISTILLAAT BITTER

GERIJPT 
DISTILLAAT LIKEUR

VERGISTEN = 
OMZETTEN VAN KOOLHYDRATEN IN ALCOHOL

DISTILLEREN = SCHEIDEN VAN ALCOHOL 
EN WATER DOOR VERHITTING EN VERDAMPING

KOLOMDISTILLATIEKETELDISTILLATIE

VLOEISTOF 

MET
ALCOHOL

DISTILLAAT = 

BASIS VAN

STERKE DRANK

BITTERE SMAAKSTOFFEN 
EN MAX. 100 GRAM 
SUIKER PER LITER

RIJPEN IN
HOUTEN VATOPNIEUW

DISTILLEREN

DRUIF AARDAPPELSUIKERBIET

GERSTSUIKERRIET MAIS, ROGGE, TARWE, RIJST 
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Het onderscheid tussen binnen- en buiten-
lands heeft puur te maken met het land van 
productie. In de 50-er jaren werden de 
Product- en Bedrijfschappen opgericht die 
heffingen oplegden aan de branche. Vanuit 
het Bedrijfschap Detailhandel in Alcoholhou-
dende Dranken, later Bedrijfschap Slijters 
werd besloten dat enkele procenten van deze 
inkomsten moesten worden ingezet voor 
opleidingen. De grote distillateurs van ons 
land moesten de grootste bijdrage leveren dus 
eisten ze dat dan hun ‘eigen productie’ apart 
belicht moest worden. Het gevolg hiervan 
was dat het ‘binnenlands gedistilleerd’ hier-
door een goedkoop imago kreeg.  

Nog hanteren veel slijterijen deze indeling 
waarbij alle binnenlandse dranken bij elkaar 
staan. Ook op digestiefkaarten is dit zeer 
gebruikelijk. Erger is nog dat bijna alle 
cursussen en opleidingen inclusief lesmateri-
aal zo zijn opgebouwd. Als een ander land 
een splitsing zou hanteren tussen eigen 
productie en import zouden we dat ineens 
vreemd vinden. 

Door de opheffing van het PBO-stelsel is er 
vanuit de semi-overheid geen aanleiding 
meer om hier mee door te gaan. Daarom pleit 
de SlijtersUnie voor het loslaten van deze 
onnodige splitsing. Het wordt veel eenvoudi-
ger voor klanten om een keuze te maken en 
voor aankomende slijters snel vakkennis op 
te bouwen. Gin is ineens razend populair en 
wel met 30% gestegen, maar verschilt dit dan 
zoveel met de jenever die alleen in Nederland 
en België gemaakt mag worden? Een op de 50 
verkochte flessen sterke drank is gin, terwijl 
een op de 6 jenever is! Whisky is ook razend 
populair, maar u weet allen dat die niet 
alleen uit Schotland hoeft te komen. Ook in 
Japan, VS, Canada en zelfs veel Europese 
landen wordt dit geproduceerd. Een op de 7 
flessen verkochte flessen sterke drank is 
whisky, maar zouden onze echte oude mout-
wijnjenever en corenwijn in dit rijtje 
misstaan? 

Verder wat leuke weetjes: een op de 7 flessen 
is een likeur. Een op de 10 is rum, een op 20 
flessen drank is een likorette en wordt 
gewoon in de supermarkt verkocht. Dit is 
trouwens meer dan  alle vodka, cognac en gin 
samen! 
Een op 30 flessen is wodka. Een op 40 flessen 
is een wijndistillaat (Cognac, Armagnac) en 
zoals eerder gemeld een op de 50 is gin. 

Binnenlands of buitenlands, het maakt dus 

niet uit. Het is de kwaliteit die telt en dan 
mogen we wel trots zijn op onze Nederlandse 
distillateurs!

NALEVING LEEFTIJDSGRENZEN 
BAART STAATSSECRETARIS VAN 

RIJN ZORGEN

Eind juni heeft Staatssecretaris van Rijn over-
leg gevoerd met de SlijtersUnie als woord-
voerder van de zelfstandige slijters en Vereni-
ging Drankenhandel Nederland (VDN) 
namens de ketenslijters Gall & Gall, Mitra en 
Dirck III. Reden van dit overleg was het 
teleurstellende resultaat van het mysterie-
shopper- onderzoek naar de naleving van 
leeftijdsgrenzen dat was uitgevoerd door 
Kenniscentrum Nuchter.  In 2014 was dit bij 
de slijter 62,7% voor wat betreft zwak-alcoho-
lische drank en 73,3% voor sterke drank. In 
2015 blijkt dit te zijn gedaald tot 32,9%, 
hetgeen natuurlijk onacceptabel is. Super-
markten kwamen er in dit onderzoek wat 
beter van af met een naleving van 52,5%. Op 
onze vraag wat het aandeel was van 
borrelshops in dit onderzoek, kon helaas geen 
antwoord worden gegeven, want voor de wet 
zijn dat gewoon slijterijen. Gelukkig is er 
afgesproken dat wij gezamenlijk een terug-
koppeling naar Kenniscentrum Nuchter 
mochten doen, om uit te vinden waar en 
waarom het precies fout gaat. Zodra er meer 
over bekend is, zullen wij dit naar buiten 
brengen. Volgens alle partijen wordt het 
grootste probleem veroorzaakt doordat 
gemeenten nauwelijks handhaven. Daarom 
hopen we dat daar snel verandering in komt.

BLURRING

Bescherming van de consument tegen 
impulsaankopen, is de ratio achter de schei-
ding van distributie van alcoholhoudende 
dranken, hetgeen de bakermat vormt van de 
Drank- en Horecawet. Om die reden is ruim 
een eeuw geleden in Nederland de slijterij 
ontstaan, de gecontroleerde verkoopruimte, 
waar niets anders verkocht wordt dan alco-
holische dranken. Dat de Drank- en Horeca-
wet volgens sommige politici niet meer van 
deze tijd zou zijn, is natuurlijk flauwekul. 
Onlangs is de minimum leeftijd nog verhoogd 
en dat was niet voor niets, want de volksge-
zondheid staat vooraan en niet de economi-
sche belangen van ondernemers die hun stem 
hebben gegeven aan raadsleden en daar wat 

voor willen terugzien. In de Drank- en  
Horecawet is immers vastgelegd wat wel 
mag en wat niet. 

Toch wordt er nog steeds een discussie 
gevoerd over blurring, het openstellen van 
verkoop van alcohol aan boekhandels, 
kledingzaken, bloemenwinkels e.d. Als blur-
ring wordt toegestaan, hoe denkt de overheid 
dan om te gaan met naleving? Bovendien 
wordt aan het terugbrengen van de verkrijg-
baarheid van alcohol volledig voorbij gegaan. 

Uiteraard is dit fenomeen blurring aan de 
Staatssecretaris voorgelegd. In de retail-
agenda staat immers dat er gezocht wordt 
naar mogelijkheden om sommige vormen 
van detailhandel en horeca met elkaar te 
verbinden. Er staat echter ook in dat dit 
alleen kan BINNEN DE WETTELIJKE KADERS. 
Toch denken gemeenten boven de wet te 
staan. Afgelopen maanden zijn er diverse 
processen gevoerd tegen weigerende handha-
vers. Met succes. Hoe denken gemeenten om 
te gaan met controle op naleving leeftijds-
grenzen, als ze het nu al nauwelijks meer 
kunnen overzien. 

Het gemiddelde nalevingspercentage is 23%. 
Met andere woorden op ruim drie van de vier 
plaatsen kunnen jongeren alcohol kopen. 
Wat gebeurt er als men de achterdeur verder 
op een kier zet... ? Daarom zal de SlijtersUnie 
zich met hand en tand verzetten tegen deze 
nieuwe vorm van oneerlijke concurrentie! In 
het kader van de discussie rondom blurring, 
onderstreept de SlijtersUnie de noodzaak om 
snel stappen te ondernemen, voordat de 
‘achterdeuren’ wagenwijd worden openge-
zet. Gemeenten moeten stoppen met het 
gedogen van overtredingen.
 
Tijdens een bijeenkomst van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten bleek dat men 
graag blurring wil toestaan, omdat het toch 
niet te controleren zou zijn! Hoe gek moet het 
worden.. Men wil zelfs een Pilot doen bij een 
30-tal gemeenten. De SlijtersUnie heeft hierte-
gen meteen bezwaar gemaakt. Bij deze 
discussie is het aantal leden dat wij vertegen-
woordigen ineens van groot belang. Bijna de 
helft van de zelfstandige slijter vindt het alle-
maal best dat we voor hun steeds de kolen uit 
het vuur halen. Nu wordt het echt noodzake-
lijk dat wij als slijters gezamenlijk een krach-
tig geluid kunnen laten horen.

Ron Andes



Er is afgelopen jaren een nieuwe tendens 
waar te nemen. De jonge generatie twintig 
plussers anno 2015 toont veel interesse in 
wijn, maar dan wel van kleine wijnboeren 
met een verhaal. Hetzelfde kan gezegd 
worden over de opmars van speciaal bieren 
van kleine ambachtelijke brouwerijen en de 
unieke gedistilleerde dranken, zoals gin, die 
ineens ‘herontdekt’ worden. De schappen van 
de slijter worden snel heringericht, maar hoe 
zit het met de kennis van de gemiddelde slij-
terijmedewerker? 

Het is alweer bijna twintig jaar geleden dat 
Minister Wijers de vestigingseisen versoe-
pelde. Ondernemers mochten voortaan 
zonder een middenstands- of ondernemersdi-
ploma hun bedrijfje starten. Voor een slijter 
werd de eis beperkt tot een Verklaring Sociale 
Hygiëne. De branche zou zelf wel zorgen voor 
kennisoverdracht. Het alom gerespecteerde 
slijtersvakdiploma bleef gelukkig gewoon in 
stand ook nadat dit niet langer verplicht 
werd gesteld. Door de introductie van de 
onbemande (illegale!) borrelshops is het wat 
kennis betreft snel bergafwaarts gegaan. 
Inmiddels valt één op de drie slijterijen onder 
deze categorie. De echte slijters weten dat zij 
zich moeten onderscheiden door kennis en 
assortiment, maar lang niet alle kansen 
worden optimaal benut. 

Om bij te blijven met de laatste ontwikkelin-
gen is de juiste cursus of opleiding van 
belang, ook al ben je bekend met de dranken 
die je verkoopt. Juist voor parttime medewer-
kers is basiskennis onontbeerlijk. Maar pas 

op: het aanbod van drankencursussen is afge-
lopen 20 jaar verveelvoudigd omdat het een 
iedereen vrij is zichzelf tot expert te benoe-
men en – fysiek of online - cursussen te 
geven. Hierdoor is het vaak lastig het kaf van 
het koren te scheiden. Daarom adviseren wij 
altijd een cursus of opleiding te kiezen die 
leidt tot een erkend diploma. We hebben de 
belangrijkste per niveau en categorie op een 
rijtje gezet in onderstaande tabel.

CURSUS EN OPLEIDINGEN

Er worden voor de verschillende product-
groepen en niveaus diverse opleidingen en 
examens aangeboden in het hele land. Bij de 
Associatie van Wijndocenten en Het Wijn-
instituut kun je terecht voor cursussen op 
niveau 1,2 en 3 over wijn, maar sommige 
deelnemende docenten bieden ook bier- en 
gedistilleerdcursussen aan. Ook een aantal 
ROC’s biedt wijncursussen niveau 1,2 en 3 
aan. VAKO-opleiding geeft alleen de drie 
benodigde drankenmodules t.b.v. het Slijter-
vakdiploma (wijn en gedistilleerd niveau 3 en 
bier niveau 2). StiBON biedt op meerdere loca-
ties biercursussen en -opleidingen aan.  
De Wijnacademie werkt voor haar wijn- en 
gedistilleerd opleidingen op niveau 1, 2 en 3 
en het Bierbrevet samen met ‘Aanbevolen 
Docenten’. Daarnaast biedt zij exclusief de 
opleidingen Vinoloog van de Wijnacademie 
en Liquorist van de Wijnacademie aan, plus 
het examenbegeleidingstraject Magister  
Vini. De Wijnacademie verzorgt tevens de 
examinering van alle 5 aan wijn gerelateerde 
examenniveaus, niveaus 1, 3 en 4 van  
gedistilleerde dranken en het Bierbrevet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIJTERSVAKDIPLOMA

Klanten verwachten van hun drankspecia-
list/slijter dat die minimaal over vakkennis 
beschikken op het niveau van het Slijtersvak-
diploma, bestaande uit vier modules: 
-  Wijn, niveau 3  

(Wijnbrevet of Wijncertificaat)
-  Gedistilleerd, niveau 3 (Gedistilleerdbrevet 

of Gedistilleerd certificaat)
-  Bier, niveau 2 (Bierbrevet, Biercertificaat of 

StiBON 1) 
- Verklaring Sociale Hygiëne. 
Na overleg van deze certificaten kan men het 
door de branche erkende Slijtersvakdiploma 
aanvragen bij de Koninklijke SlijtersUnie.
(+ afbeelding diploma)

PRIMEUR, HET 
SLIJTERSBASISDIPLOMA!

Tijdens de Dranken-Expo 2015 zal de Konink-
lijke SlijtersUnie een nieuw erkend diploma 
introduceren dat wordt aanbevolen voor alle 
parttime medewerkers die werken in de slij-
terij/wijnhandel; het Slijtersbasisdiploma. 
Kandidaten kunnen hiermee aantonen dat ze 
m.u.v. bier (nog in ontwikkeling) basiskennis 

Het belang van een erkend diploma

Wijn Gedistilleerd Bier

Niveau 1 Wijnvignet Gedistilleerdvignet  Biervignet (in ontwikkeling)

Niveau 2 Wijnoorkonde Drankenoorkonde      

(in ontwikkeling)

StiBON 1/ Bierbrevet/ 

Biercertificaat

Niveau 3 Wijnbrevet/  

Wijncertificaat

Gedistilleerdbrevet/  

Gedistilleerdcertificaat

StiBON 2

Niveau 4 Vinoloog van de  

Wijnacademie ® 

Liquorist van de  

Wijnacademie ® 

StiBON 3 Internationale 

Biersommelier

Niveau 5 Magister Vini ®  

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
•  automatisch lidmaatschap MKB-Nederland  

(exclusief het blad Ondernemen)
€ 250,00 

Korting op opleidingen en vakbladen

• korting op cursussen van MKB-Nederland PM

•  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
€ 15% 

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

5%

Het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie  
bedraagt in 2015 exclusief btw 

€ 219,-

hebben van de producten die ze verkopen. Bovendien mogen ze met 
dit diploma zelfstandig de slijterij runnen.  Dit diploma bestaat uit 
drie modules:  

- Wijn, niveau 1 (Wijnvignet)
- Gedistilleerd, niveau 1 (Gedistilleerdvignet)
- Verklaring Sociale Hygiëne. 
Ook het Slijtersbasisdiploma wordt  
uitgegeven door de Koninklijke SlijtersUnie.  

Tijdens de beurs zal het eerste diploma  
officieel worden uitgereikt!

Om de kwaliteit van slijtersopleidingen te garanderen, heeft de  
Slijterunie besloten voor de vakopleidingen alleen nog diploma's met 
een SDEN-keurmerk te erkennen. SDEN controleert objectief het volle-
dige traject van examinering: opstellen, screening, verloop en regi-
stratie van de examens. De richtlijnen zijn opgesteld door SWON 
(Stichting Wijnonderwijs Nederland). Vanaf 2016 worden alleen 
diploma's met het SDEN-keurmerk erkend door de verenigde wijn-
branches (KVNW) en de Wijnopleider Wijnacademie.
SDEN is in 2006 opgericht om de kwaliteit van wijn-, bier-  en  
gedistilleerdexamens onafhankelijk en neutraal op de achtergrond  
te bewaken.  
Het vervangen van het SWEN-keurmerk door SDEN was noodzakelijk 
om het gehele systeem van drankenopleidingen toekomstbestendig 
en transparant te maken. 
Anno 2015 kan men er niet omheen dat opleidingen, examens en  
het opstellen van de daarbij horende exameneisen door verschillende 
onafhankelijke partijen worden uitgevoerd. Daarbij worden alle 
diploma's vanaf heden op professionele wijze geregistreerd. Zo 
voldoen de examens aan Europese richtlijnen, waarmee hun  

internationale waarde stijgt. Wat voor u en uw medewerkers van 
belang is, is dat uw huidige diploma's hun waarde behouden. Echter, 
voor uw toekomstige opleidingen in dranken (wijn en gedistilleerd) 
dient u op te letten dat het leidt tot een erkend examen. Dit kunt u 
herkennen aan het SDEN-keurmerk. Diploma's uitgegeven na  
1 januari 2016 zonder SDEN keurmerk zullen geen waarde hebben 
voor de aanvraag van het Slijtersbasisdiploma, het Slijtersvak-
diploma en eventuele vervolgopleidingen in de drankenbranche.

Stichting Drank Examens Nederland (SDEN)


