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Verkiezingen
Jazeker, we hebben een prachtig land. Ik
hoop dat wij als ondernemers dat ook
kunnen blijven behouden. Momenteel gaat
de discussie vooral over grenzen. Wat mij
betreft is er één grens die niet mag worden
overschreden. De deur voor blurring wagenwijd openzetten want dan is het tij niet meer
te keren. Accijnsverhogingen zullen daarop
volgen en wie is dan weer de dupe? De slijter,

de horeca en iedereen de werkzaam is
binnen de drankenbranche. Tijdens de
verkiezingscampagne werd de kiezer
duidelijk gemaakt hoe partijen tegenover
een aantal standpunten aan keken. Als de
formatie rond is, hoop ik dat deze keer - in
ieder geval op de standpunten waar de
nieuwe coalitie het eens is - de daad bij het
woord gevoegd wordt. Eerder riep men:
Iedereen wordt er beter van, krijgt 1.000 euro
van Rutte, het kwartje van Kok gaat terug.
Geen geld meer naar Griekenland, zolang
drank daar accijnsvrij is en de helft van de
mensen geen belasting betaalt. We hebben
er weinig van teruggezien.
Zoals SGP zeer correct aangeeft moet men
in het democratisch besluitvormingsproces
soms ook onwelgevallige besluiten accepteren. Als dat straks inderdaad betekent dat
de deuren voor alcoholverkoop wagenwijd
opengaan en onopgeleide minderjarigen
zonder vergunning ook gewoon drank
mogen gaan schenken en verkopen, is er
door de mensen die werkzaam zijn in de
drankverstrekkende branche misschien
toch niet op de juiste partij gestemd.
Ron Andes
Voorzitter

Gemeenten gaan overstag
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft
op de valreep besloten om te stoppen met de
blurring-pilot, nadat de SlijtersUnie een
bezwaarschrift had ingediend. De gemeentelijke commissie voor bezwaarschriften
achtte het bezwaar van de KSU gegrond.
Burgemeester K. Tigelaar liet half februari
in een brief aan de SlijtersUnie weten het
advies van de commissie op te volgen.
Met andere woorden: de blurring-pilot in
Leidschendam-Voorburg wordt stopgezet
en de deelnemende ondernemers zullen
hiervan op de hoogte worden gesteld.
De proef zou op 1 april eindigen.
Ook Roosendaal heeft na een heroverweging

besloten het door de KSU aangetekende
bezwaar gegrond te verklaren. Vijftien
ondernemingen deden in deze gemeente
mee met de pilot, waarop de SlijtersUnie
een verzoek tot handhaving van de
Drank- en Horecawet indiende. Burgemeester
J. Niederer zag geen reden om hier gehoor
aan te geven; reden voor de SlijtersUnie om
bezwaar te maken. De commissie voor
bezwaarschriften gaf de KSU gelijk.
Daarop besloot de burgemeester de zaak
in heroverweging te nemen. Hij heeft laten
weten de bezwaren gegrond te verklaren
en een nieuw besluit te zullen nemen over
de handhaving.

Nieuw logo

Supermarkten moeten permanent een
leidinggevende in hun slijterij hebben staan.
Deze uitspraak heeft de Raad van State eind
december gedaan in een zaak die de SlijtersUnie had aangespannen tegen drie gemeenten. Tegen de beslissingen is geen hoger
beroep meer mogelijk. Dat houdt in dat de
borrelshop op slot moet zitten wanneer er
geen personeel in staat. Supermarkten zullen
naar verwachting niets veranderen tenzij u
dit aan de gemeente verzoekt. Dat kan heel
eenvoudig, door gebruik te maken van de
modelbrief op de site van de SlijtersUnie.
.
ACHTERGROND

Hierboven zijn ze afgebeeld: voor de
laatste maal ons oude logo en daarnaast
het vanaf dit nummer van Klare Taal
geldende nieuwe logo. Heel veel verschil
is er niet, zult u wellicht denken. Dat
klopt en daar is ook bewust voor gekozen. Het bestuur heeft herkenbaarheid
voorop gesteld met oog voor de
toekomst en respect voor het verleden.
Het nieuwe logo probeert aan te sluiten
bij de huidige tijdsgeest door een strakkere vormgeving en sober lettertype. De
kleur paars is overgenomen uit het oude
beeldmerk en roept een associatie op
met wijn, de productgroep die nog
uitdrukkelijk benoemd was in de vorige
naam van de SlijtersUnie: Verenigde
Nederlandse Slijters- Wijnhandelaren.
Daar waar het oude logo drie kleuren
bevatte, heeft het huidige logo nog
slechts één kleur, waarmee een
rustiger beeld is nagestreefd. Doordat de
beginletters van Slijters en Unie niet
langer in een afwijkende kleur zijn
opgenomen zal de neiging om de
vereniging op die letters af te korten,
mogelijk worden beteugeld. In SlijtersUnie is het deel Slijters bewust dikker
gedrukt dan Unie, omdat u niet alleen in
volgorde voorop staat, maar ook in
belang, en de Unie pas in de tweede
plaats komt. Het oorspronkelijk kroontje
is verdwenen, het gaf geen verduidelijking van het al uitgeschreven Koninklijke; er is geopteerd voor een zuiver
woordlogo. Het bestuur meent dat het
nieuwe beeldmerk een uitstraling heeft
die bij de vereniging en deze tijd past.
We zijn benieuwd naar uw reacties.

De Koninklijke SlijtersUnie had de burgemeesters van het Brabantse Sint-Oedenrode, Someren en Schijndel eerder gevraagd om maatregelen te nemen tegen drie slijterijen in
supermarkten in hun gemeenten. Deze
borrelshops hadden niet permanent een
leidinggevende aanwezig, terwijl dat volgens
de Drank- en Horecawet wel verplicht is. De
burgemeesters wezen het verzoek van de
SlijtersUnie af, omdat in hun visie de supermarkt en de slijterij samen één 'inrichting'
vormen. De rechtbank Oost-Brabant
oordeelde in 2015 al in drie afzonderlijke
uitspraken dat de Drank- en Horecawet wel
degelijk is overtreden. Tegen die uitspraken
gingen de burgemeesters, de supermarkten
en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vervolgens in hoger beroep.
INRICHTING

Sleutelwoord in deze zaken is het begrip
'inrichting'. Uit de Drank- en Horecawet volgt
dat in een 'inrichting' tijdens openingstijden
een leidinggevende aanwezig moet zijn.
Volgens de burgemeesters, de supermarkten

en het CBL is het voldoende dat een leidinggevende in de supermarkt aanwezig is en
hoeft deze niet permanent aanwezig te zijn
in de slijterij zelf. Zij gaan er daarbij vanuit
dat de supermarkt zelf ook deel uitmaakt van
de 'inrichting'. Maar naar het oordeel van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State is dat niet het geval en moet de
slijterij gezien worden als een aparte ruimte.
Naast de borrelshop kunnen bijvoorbeeld ook
een kantoor en een voorraadruimte deel
uitmaken van de 'inrichting', maar deze
ruimten moeten dan wel direct in de buurt
van de slijterij liggen en daar ook zicht op
bieden, aldus de hoogste bestuursrechter.
Het gevolg van de uitspraken is dat een
leidinggevende altijd aanwezig moet zijn in
de slijterij in een supermarkt of in de ruimten
die daar bij horen. Daarmee wordt aan een
slijterij in een supermarkt dezelfde verplichting opgelegd als aan een zelfstandige slijterij. Constateert u dat een supermarkt geen
permanent leidinggevende in haar slijterij
aanwezig heeft? Dan kunt u de burgemeester
van die betreffende gemeente verzoeken tot
handhaving over te gaan. Gebruik hiervoor
de Modelbrief borrelshops, te vinden op onze
website onder het kopje Info/Nieuws/Modelbrieven.

mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt het
bedrag inclusief BTW ad €60,50 overmaken
op rekeningnummer NL73 INGB 0677 4336 11
ten name van SlijtersUnie onder vermelding
van het e-mailadres waarmee u over deze
kwestie wenst te corresponderen. Direct na
ontvangst van betaling krijgt u een verzoek
van het secretariaat om opgave van de adresgegevens van de borrelshop waartegen u
handhaving wenst. Indien de burgemeester
van uw gemeente het verzoek tot handhaving afwijst en de SlijtersUnie het niet eens is
met de gronden van afwijzing zal -indien u
dit wenst- ten behoeve van u kosteloos een
bezwaarschrift worden ingediend. Wel zal in
dat geval uw instemming worden gevraagd
om de kosten die in verband met de behandeling van het bezwaar zijn gemaakt, ten
gunste van de SlijtersUnie te verhalen op de
burgemeester van uw gemeente.

JURIDISCHE HULP

Wanneer u liever juridische hulp wenst bij
het indienen van een verzoek tot handhaving
of bezwaar tegen een afwijzing, dan kan dat.
Voor slechts €50,- exclusief BTW stelt het
secretariaat voor u een verzoek tot handhaving op en zendt dit aan de burgemeester
van uw gemeente. Dit bedrag geldt per
borrelshop waartegen u een handhavingsverzoek wenst in te dienen. Wanneer u van die

Uitspraak Raad van State noopt tot herbezinning
De Raad van State heeft op 8 februari geoordeeld
dat koeriersbedrijf UPS sterke drank aan particulieren mag bezorgen, zonder vast te stellen of
die drank in de rechtmatige uitoefening van het
slijtersbedrijf is aangeboden. De uitspraak
houdt in dat buitenlandse bedrijven vanaf nu
zonder praktische bezwaren sterke drank
zonder slijtvergunning aan particulieren
kunnen laten bezorgen. Consequentie daarvan
is dat het bezorgen aan minderjarigen niet
langer hoeft te leiden tot intrekking van de
vergunning, er is immers geen vergunning
meer vereist. Of dat ook geldt voor Nederlandse

bedrijven moet nog blijken. Hierover doet de
rechtbank Noord-Nederland binnenkort
uitspraak in een kwestie aangaande veilinghuis
Catawiki, dat veilingen organiseert voor sterke
drank. Wanneer de rechtbank oordeelt dat die
handelwijze eveneens geoorloofd is, dan heeft
dat grote gevolgen voor de inrichting van de
Nederlandse alcoholdistributie. In de praktijk
betekent het namelijk dat het verstrekken van
sterke drank aan particulieren uit het vergunningenstelsel wordt gehaald. Mits bestelling en
bezorging maar in gescheiden handen blijven,
wordt in dat geval het verstrekken van sterke

drank vrijgegeven. Dat zal dan niet alleen gevolgen hebben voor leveringen vanuit het buitenland, maar ook de interne markt op zijn kop
zetten. Het uitblijven van handhaving jegens
UPS valt niet te rijmen met de centrale doelstelling van het alcoholmatigingsbeleid: de preventie van gezondheidsrisico’s en maatschappelijke
problemen die voortvloeien uit het gebruik van
alcohol. De uitspraak van de Raad van State
noopt tot herbezinning. Voorzitter Ron Andes:
“De overheid moet op korte termijn met een
reparatiewet komen om de door de Raad van
State gecreëerde ruimte te dichten”.

Wijziging statuten en
huishoudelijk reglement

“Actieve slijter doet het goed”
Met de toetreding van Patrick van Egmond als
adviseur dagelijks bestuur heeft de SlijtersUnie
een man uit de praktijk binnengehaald. Sinds
2011 is Van Egmond werkzaam bij De Monnik
Dranken, waar het gros van de Nederlandse
slijters zaken mee doet. Van Egmonds carrière
in de drankenindustrie begon in feite al tijdens
zijn opleiding Europese studies aan de Haagse
Hogeschool. Hij mocht stage lopen bij de Franse
ambassade en kreeg een niet-alledaagse
opdracht: de Nederlandse wijnmarkt in kaart
brengen ten behoeve van de uitgave van een
gids voor Franse wijnproducenten. Na zijn
afstuderen rolde hij het nog jonge wijnbedrijf
Figee binnen, dat zich voornamelijk richtte op
de import van wijnen uit de Nieuwe Wereld.
Enkele jaren later werden de activiteiten van
Figee overgenomen door De Monnik; medewerkers Patrick van Egmond en Mike Overvliet
traden bij De Monnik Dranken in dienst. Zowel
bij Figee als De Monnik kwam Patrick jarenlang veelvuldig bij de Nederlandse slijter over
de vloer. Nu stuurt hij de buitendienst aan als
salesmanager en hoort nog steeds wat er onder
hen leeft. “Aan de ene kant zijn er positieve
ontwikkelingen vanuit de markt. Met name de
actieve slijters doen het goed. Dat zijn degenen

die proeverijen organiseren, die bijvoorbeeld
ook aan horeca leveren of zich weten te specialiseren in een bepaalde categorie wijnen, als
salesmanager whisky’s of speciaalbier. Aan de
andere kant zijn er geluiden van slijters in de
grensstreek die het moeilijk hebben door de
lagere accijns in Duitsland.”

Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 23 januari
van dit jaar ingestemd met een voorstel tot wijziging van de
statuten en het huishoudelijk reglement. Op de komende
algemene vergadering van de SlijtersUnie op 15 mei zal het
voorstel in stemming worden gebracht.
De statuten zijn ongewijzigd sinds 2004 en het huishoudelijk
reglement is voor het laatst in 2012 aangepast. De tekst van
het voorstel tot wijziging is te vinden op de website van de
SlijtersUnie onder de button Organisatie.

BELANG

Het belang van de slijter is óók het belang van
importeur en groothandel De Monnik. In die zin
denkt Patrick veel voor de Koninklijke SlijtersUnie te kunnen betekenen. Zijn eigen werkgever, Hans Olde Monnikhof, ging hem eerder
voor als adviserend bestuurslid. “Toen ik
gepolst werd voor deze functie, zei Hans:
‘Meteen doen’. Want vanuit De Monnik kunnen
wij zeker van grote waarde zijn voor de SlijtersUnie. Het is belangrijk om te weten wat er
speelt bij de leden.” Maar natuurlijk ook bij de
niet-leden uit de branche. Op dit moment ligt er
nog een potentieel van 250 zelfstandige slijters
die warm gemaakt kunnen worden van het
lidmaatschap. Daarin ziet Van Egmond ook een
rol voor zichzelf weggelegd. “Het is noodzakelijk dat een branche zich verenigt. Een slijter
kan niet in zijn eentje tegen een gemeente

STATUTEN

opboksen. Ook blurring is een ontwikkeling die
je collectief moet aanpakken.” Toch houdt hij
goede hoop voor de branche. “De slijter die
rustig achter zijn toonbank blijft zitten tot er
een klant binnenkomt heeft het moeilijk. Al
jaren. Maar degene die actief is en vanuit de
hele omtrek klanten weet te vinden, die doet
het goed. Ook vakkennis is belangrijk. Bij de
slijter kun je nog echt advies krijgen, dat
missen mensen in de supermarkt.”

Vacature
Organisatie/situatie
De Koninklijke SlijtersUnie is de brancheorganisatie voor zelfstandige slijters. De circa 380 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 momenteel uit zes leden, inclusief de voorzitter en legt aan de
algemene vergadering verantwoording af van zijn bestuur. Wegens de voltooiing van de maximale bestuurstermijn van één van
de huidige bestuursleden ontstaat per 15 mei 2017 een vacature 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 Koninklijke SlijtersUnie.
Wij bieden
een interessante en uitdagende (vrijwilligers)functie bij de enige actieve brancheorganisatie voor slijters. De uitdagingen waar de Koninklijke
SlijtersUnie voor staat zijn enorm (en weer actueler dan ooit). De Koninklijke 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 in Eindhoven.
Procedure
Gegadigden kunnen contact opnemen met het secretariaat te Eindhoven, tel. (040) 245 25 55. De bereidheid om zich in te zetten voor de
vereniging is cruciaal voor de functie, meer dan een lidmaatschap van de Koninklijke 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.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige teksten
zit hem in het schrappen van het onderscheid tussen hoofd- en
dagelijkse bestuur. Dat onderscheid dateert nog uit de tijd van
de getrapte verenigingsstructuur, toen de SlijtersUnie nog
werkte met een systeem van districten en kiesmannen. De rol
van het dagelijks bestuur is in de loop der jaren volledig overgenomen door het hoofdbestuur, zodat een vermelding van twee
besturen in de statuten niet meer overeenkomt met de praktijk
van de dag. In de nieuwe statuten is nog slechts sprake van één
bestuur, aangeduid als ‘het bestuur’. Een andere wijziging is het
formeel opnemen in de naam van de vereniging van het predicaat Koninklijk. Hoewel het predicaat al in 2006 is verleend, had
dit nog niet zijn weg in de statuten gevonden. Na ruim tien jaar
Koninklijk gebeurt dit alsnog.
Aanleiding voor de wijzigingen was de voortdurende discussie
in gerechtelijke procedures over de vraag of de SlijtersUnie al
dan niet als belanghebbende kon worden aangemerkt. Hoewel
de recente uitspraken van de Raad van State voldoende handvat
lijken te bieden om die discussie met succes aan te gaan, zijn de
statuten zekerheidshalve ook op dat punt aangepast. Daarin
stond al vermeld dat de SlijtersUnie mede haar doel tracht te
bereiken door ‘het voeren van procedures ten behoeve van de
branche in het algemeen en de leden in het bijzonder’. Daaraan
is nu toegevoegd de zinssnede ‘waaronder begrepen procedures
gericht op handhaving van de Drank- en Horecawet dan wel
daaraan gerelateerde wet- of regelgeving.’
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De belangrijkste wijziging in het huishoudelijk reglement is
het verlagen van de drempel voor het aanmelden van tegenkandidaten voor het bestuur. Voorheen waren hiervoor vijftig
leden nodig, dat wordt gewijzigd naar vijftien. Daarmee wordt
een reëlere kans geboden voor het stellen van eventuele tegenkandidaten. Verder is gewijzigd de vermelding dat nieuwe leden
een exemplaar ontvangen van de statuten en het huishoudelijk
reglement. Voortaan wordt volstaan met verwijzing naar de
vindplaats daarvan op internet. Tot slot is de bepaling geschrapt
om bestuursleden uit verschillende provincies te kiezen. Ook dat
is een overblijfsel uit het districtenstelsel. Het hoofbestuur is van
mening dat de vestigingsplaats van een slijter niet van belang is
voor de rol die hij of zij voor de vereniging kan spelen.

Extra voordelen exclusief
voor onze leden:
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:

Kortingen
• automatisch lidmaatschap MKB-Nederland
(exclusief het blad Ondernemen)

€ 250,00

• korting op cursussen van MKB-Nederland

PM

• Korting op afgifte Slijtersbasisdiploma

10%

• Korting op SDEN-3 bieropleiding StiBON

10%

• Korting op SDEN-3 slijterscursus bij VAKO

10%

• Korting cursus Sociale Hygiëne Horeca Stichting NL

10%

• Korting op afgifte Slijtersvakdiploma

€ 15,00

• Korting op SDEN-4 opleiding Liquorist van de Wijnacademie 10%
•Gratis toezending 'Klare Taal' katern, 6x per jaar,
tegenwaarde (6x € 5,00)

€ 30,00

• Korting op een jaarbonnement Drinks Slijtersvakblad

€ 5,00

* Subsidie is tijdelijk beschikbaar en dient vooraf aangevraagd worden via
KSU. Voor alle overige kortingen geldt alleen bij aanmelding via SlijtersUnie.
Het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie
bedraagt in 2017 exclusief btw

€ 229,-

KSU stapt naar rechter om Sligro
De gemeente Den Bosch vindt niet dat zelfbedieningsgroothandel
Sligro de verkoop van sterke drank en wijnproeverijen hoeft te
staken. Voor de Koninklijke SlijtersUnie is dat reden om naar de
rechter te stappen.
Sligro heeft geen slijtvergunning, maar verkoopt in de praktijk wel
sterke drank aan particulieren. Het pasjessyteem waar de groothandel
mee werkt, is niet waterdicht. De KSU wil dan ook dat in alle vijftig
vestigingen van Sligro de detailhandel van sterke drank wordt
stopgezet. Bij een tiental gemeenten is een verzoek om handhaving in
gediend. Eerder bepaalde de burgemeester van Arnhem dat Sligro de
verkoop van sterke drank aan particulieren moet staken. Bij overtreding
volgt een dwangsom. De gemeenten Enschede en Breda gaven de horecagroothandel een waarschuwing. Maar Den Bosch oordeelde anders; de
gemeentelijke bezwarencommissie heeft het bezwaar van de SlijtersUnie
ongegrond verklaard. Volgens de commissieleden zorgen de pasjes er
wel degelijk voor dat alleen aan vertegenwoordigers van bedrijfsondernemingen sterke drank wordt verkocht.
Daarom mag Sligro voorlopig doorgaan met de verkoop en de
georganiseerde wijnproeverijen. Volgende stap voor de SlijtersUnie is
de gang naar de rechter. De zaak zal vermoedelijk in april voorkomen
bij de rechtbank in Den Bosch en dient, samen met een proces tegen
Sligro in Limburg, als proef voor de rest van het land.

