
Kwestie van tijd
De zomer van 2018 zal nog lang herinnerd 
worden als de warmste en droogste zomer ooit. 
Niet alleen de bossen en weiden hadden grote 
dorst, maar ook de vele consumenten die thuis, 
bij vrienden of ergens buitenaf konden genieten 
van dit uitzonderlijke mooie jaar. Verkopen van 

rosé stegen naar verwachting de pan uit en er 
moest soms gewoon ‘nee’ worden verkocht 
omdat het er echt niet meer was. In de tussen-
tijd groeide de alliantie van voorstanders van 
blurring en hoewel het tot op heden gewoon 
illegaal is, vloeide ook daar de alcohol volop. 
 Of hier ooit nee verkocht werd, maar dan aan 
achttien-minners, is niet in beeld. Wij kunnen 
slechts gissen, maar dat een Kamermeerder-
heid eraan dreigt te komen, had ik u vorig jaar 
al voorspeld. 
Om haar gelijk te halen dat het ‘oude systeem’ 
toch niet functioneerde, worden in de tussentijd 
vanuit dezelfde overheid de nalevingscijfers 
van de legale verkoopkanalen onder de loep 
gelegd. Eén op de twee slijters blijkt nog steeds 
drank te verstrekken aan minderjarigen waar-
bij de ketenslijters het veel beter blijken te doen 
dan de zelfstandige slijters. “Waarom dan dat 
systeem nog in stand houden?”, roept men. 
Daarbij beweert initiatiefnemer de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG), dat de pilot 
vlekkeloos is verlopen en dat er slechts twee 
handhavingsverzoeken zouden zijn geweest. 
Dat die wet er door gaat komen, is een kwestie 
van tijd. Nadat de Tweede Kamer met het  

voorstel heeft ingestemd, zal de Eerste Kamer 
het uiteindelijk moeten afwijzen of aannemen. 
Voorlopig is het nog niet zover. Omdat in de 
tussentijd de illegale verkopen gewoon blijven 
doorgaan, zou niets u ervan moeten weerhou-
den om handhavingsverzoeken in te blijven 
dienen bij uw gemeente, want men is gewoon 
verplicht te handhaven. Het zou onze strijd 
zeker ten goede komen als er honderden hand-
havingsverzoeken overlegd kunnen worden 
aan de staatssecretaris, die zich hier nu over 
buigt en de Kamer zal informeren. 
Geniet van deze mooie zomer en zorg ervoor 
dat uw slijterij goed op de kaart komt te staan 
als dé drankspecialist waar altijd goede wijn, 
bier en gedistilleerd te koop staat en waar 
consumenten terechtkunnen voor een deskun-
dig advies! 

Ik hoop u allen weer te spreken op de Dranken 
& Pakket Expo 2018 te Houten, die dit jaar 
plaatsvindt op zondag 9 en maandag  
10 september. 

Ron Andes,  
voorzitter Koninklijke SlijtersUnie
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Dranken Pakket Expo 
Dranken Pakket Expo is al jarenlang een 
vertrouwd platform voor alle aanbieders en 
afnemers in de dranken- en geschenkpakket-
tenbranche. Aan de exposanten wordt een 
scala aan faciliteiten geboden om hun assor-
timent, voor het feestelijke najaarsseizoen, op 
de meest effectieve wijze aan een brede verte-
genwoordiging van hun afnemersgroepen te 
presenteren. De beurs vindt dit jaar plaats op 
zondag 9 en maandag 10 september in Expo 
Houten te Houten. Beide dagen is de beurs 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Ook de 
Koninklijke SlijtersUnie is vertegenwoordigd 
op de beursvloer. Wij kijken er naar uit u te 
mogen begroeten op onze stand. 

Een liquorist is bij uitstek de specialist die 
alles weet van gedistilleerde dranken en likeu-
ren. Ook over cocktails en longdrinks kan hij 
of zij goede voorlichting geven aan de consu-
ment. De klant weet tegenwoordig precies 
wat hij eet en drinkt. Juist bij de slijter, als 

exclusief verkoper van gedistilleerd en  
likeuren, verwacht de consument topkennis. 
Om aan de steeds grotere internationale 
productkennis van de consument tegemoet te 
komen, moet de echte vakman en vakvrouw 
over een uitstekende kennis beschikken om 

een goed advies te geven. De Wijnacademie/
afdeling liquoristen heeft als opleiding de 
afgelopen jaren niet stil gezeten en de lesstof 
aanzienlijk aangepast aan de huidige  
nationale en internationale ontwikkelingen 
op het gebied van kennisverbreding,  
veranderde wetgevingen, leermethodiek  
en producttrends. 

ONBEKENDE DRANKEN

Naast zeer grote verdiepingsaanpassingen ten 
opzichte van de oude lesstof hebben we 
diverse nieuwe leeronderwerpen aan de 
cursus toegevoegd. Denk hierbij aan onder-
werpen als ruiken en proeven, houtrijping, 
heldere distillatie procesbeschrijvingen, een 
apart hoofdstuk voor mostdranken met  
alcoholtoevoegingen inclusief vermout-stijlen, 

Ongetwijfeld heeft u het meegekregen, het 
initiatief wetsvoorstel van VVD-kamerlid Erik 
Ziengs. De media doken gretig op het onder-
werp. Het ‘glas wijn bij de kapper’ spreekt tot 
de verbeelding en met dat voorbeeld wist 
Ziengs ruime publiciteit te genereren. 
Wanneer het wetsvoorstel onverhoopt steun 
van een Kamermeerderheid krijgt, wordt 
daarmee de aan de huidige Drank- en Horeca-
wet ten grondslag liggende gedachte van 
gescheiden distributie van sterke drank prijs-
gegeven. Ook de drempelfunctie die de slijterij 
had, komt volledig te vervallen.

BORRELSHOP NIET MEER NODIG

Waar supermarkten nu nog een borrelshop 
moeten inrichten, zal dit in de nieuwe  
situatie niet meer nodig zijn. De nu voor- 
geschreven verbindingslokaliteit als passage 
tussen neringruimte en slijtlokaliteit komt 
dan te vervallen, wat betekent dat sterke 
drank naast wasmiddelen in de schappen 
geplaatst kan worden. De slijterij hoeft niet 
meer aan alle kanten gesloten wanden te 
hebben, omdat het Besluit eisen inrichtingen 

Drank- en Horecawet eveneens komt te 
vervallen. Een slijtlokaliteit kan naadloos  
in een andere winkel worden ingepast. Het 
schap van de supermarkt kan dan hetzelfde 
schap zijn als dat van de ingebouwde slijterij, 
zonder dat er enige visuele scheiding  
zichtbaar is.
Andersom creëert het wetsvoorstel voor  
slijters de mogelijkheid om hapjes in de  
slijterij te gaan serveren en verruimt het  
de huidige mogelijkheden ten aanzien van  
proeven. Dat geringe voordeel weegt naar de 
mening van de Koninklijke SlijtersUnie niet 
op tegen de vrijwel onbeperkte verkrijg- 
baarheid van alcohol buiten de huidige  
toegestane verkoopkanalen.  
De Koninklijke SlijtersUnie is tegenstander 
van het wetsvoorstel, dat voortborduurt op 
de eerdere pilot van de Vereniging Neder-
landse Gemeenten (VNG) en een vrijwel  
ongelimiteerde uitbreiding van het aantal 
verstrekkingspunten voor alcohol met zich 
meebrengt. In het kader van de gesprekken 
over het Nationaal Preventie Akkoord zal 
daartegen stelling worden genomen.

Liquoristen-opleiding helemaal up-to-date

Initiatiefvoorstel Ziengs: 
drempelfunctie slijter vervalt

Erik Ziengs is sinds 17 juni 2010 lid van de 
Tweede Kamerfractie van de VVD. Voordat 
hij de landelijke politiek in ging, runde hij 
een groothandel in reclame- en sportartike-
len. Verder was hij zes jaar voorzitter van de 
VVD-Kamercentrale in Drenthe en daarvoor 
voorzitter van de VVD-afdeling Assen. In de 
Tweede Kamer houdt Ziengs zich bezig met 
thema’s als milieu, bodem, vervoer, markt 
& overheid en de Drank- en Horecawet. Hij is 
ook voorzitter van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken. Zijn voorstel in korte 
lijnen: 

•  Een slijter mag bij zijn dranken kaas en 
noten verkopen, een restaurant mag de 
schilderijen aan de muur verkopen en 
een kapper mag zijn of haar klanten een 
glas wijn schenken. Slijters en horeca- 
zaken kunnen bij de gemeente een 
vergunning aanvragen voor dergelijke 
‘nevenactiviteiten’, als de omzet uit die 
nevenactiviteiten maar nooit groter is dan
die uit de oorspronkelijke activiteiten.

•  In de Drank- en Horecawet komt een 
nieuwe categorie: het gemengd klein- 
handelsbedrijf, voor winkels waar met 
een vergunning alcohol wordt verkocht.

•  Het verbod in de huidige Drank- en 

Horecawet dat een slijtlokaliteit in  
verbinding staat met een ruimte waarin 
de kleinhandel of zelfbedieningsgroot- 
handel wordt uitgeoefend komt in de 
aangepaste wet te vervallen.

•  Het huidige verbod op de verkoop van
alcoholhoudende dranken langs de 
autoweg wordt opgeheven.

•  In alle bedrijven gelden dezelfde regels: er 
moet altijd een leidinggevende aanwezig 
zijn, er moet voldoende kennis over sociale 
hygiëne zijn en drank verkopen of schen-
ken aan minderjarigen blijft verboden. 

Verantwoordelijk staatssecretaris Paul  
Blokhuis is tegen het plan van de VVD. Hij 
wil niet dat het aantal plekken waar alcohol 
verkrijgbaar is, ongelimiteerd blijft groeien. 

en voor velen vaak inhoudelijk nog onbekende 
internationale dranken als pisco, singani, 
tequila, mescal, sake, baijiu, huangjiu en soju. 
De ochtendlessen staan in het teken van proe-
ven. De belangrijkste kenmerken van gedistil-
leerde dranken worden besproken en door het 
blind laten proeven inzichtelijk gemaakt. In 
de middaglessen komt het proces van 
mouten, branden, distilleren, extraheren, 
blenden en rijpen in al zijn facetten aan de 
orde. Tevens worden de basistechnieken voor 
de bereiding van cocktails en longdrinks 
behandeld. De lessen worden verzorgd door 
vooraanstaande drankendeskundigen zowel 
in Maarn als op locatie bij distilleerderijen.
Voor de gedistilleerd-branche is de opleiding 
tot liquorist het hoogst haalbare (niveau 
SDEN 4). De Wijnacademie biedt deze kennis 
aan in een compacte opleiding van twaalf 
lesdagen, welke op 1 oktober weer van start 
gaat. Voor informatie en aanmelding:  
www.wijnacademie.nl/liquoristen of bij  
Jan Rustenburg, via het e-mailadres:  
liquoristen@wijnacademie.nl of  
telefoonnummer 06-37460809. 
Op de Dranken Pakket Expo in Houten op  
9 en 10 september ligt het cursusboek ter 
inzage in onze SlijtersUnie-stand.



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 € 250,00

• korting op cursussen van MKB-Nederland PM

•  Korting op afgifte Slijtersbasisdiploma
    (normaal €29,95, voor leden €15,-, excl. btw)

50%

• Korting op afgifte Slijtersvakdiploma
    (normaal €49,-, voor leden €25,-, excl. Btw)

50%

• Korting op SDEN-3 slijterscursus bij VAKO 10%

• Korting cursus Sociale Hygiëne Horeca Stichting NL 10%

•Gratis toezending 'Klare Taal' katern, 6x per jaar,  
   tegenwaarde (6x € 5,00) 

€ 30,00

 *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 2018 exclusief btw 

€ 229,-

Lid worden: daarom!  
Regelmatig laten we in de kolommen van Klare Taal nieuwe 
leden van de Koninklijke SlijtersUnie aan het woord. De  
afgelopen periode konden onder andere Actie Slijter IJsselmuiden 
en slijterij-wijnhandel ’t Pijpke uit Mierlo-Hout (gemeente 
Helmond) aan het ledenbestand worden toegevoegd. De ene 
winkel bestaat nu vijf jaar, de andere werd twaalf jaar geleden 
overgenomen. Waarom de eigenaren juist nu besloten om lid te 
worden? U leest het in de rubriek Lid worden: daarom!

ACTIE SLIJTER

De Actie Slijter in IJsselmuiden opende vijf jaar geleden de 
deuren. Spannend, het is altijd afwachten of de zaken goed 
zullen lopen. Maar ondertussen heeft de slijterij zich in de onge-
veer 15.000 inwoners tellende Overijsselse gemeente weten te 
ontwikkelen tot een stabiele onderneming. Tijd om lid te worden 
van een branchevereniging, besloot eigenaar François Goosen. 
Puur vanwege het algemeen belang, zo legt hij uit aan de redac-
tie van Klare Taal. “Willen wij ons vak kunnen blijven uitoefe-
nen, dan is het belangrijk dat er een vereniging achter ons staat 
die onze belangen behartigt en voor ons opkomt. Het gaat er dus 
niet zozeer om dat zij iets voor mij persoonlijk kunnen beteke-
nen, maar meer vanuit de algemene zaak. Er zijn wel duidelijke 
regels, maar je ziet dat daar nog wel ‘ns omheen gefietst wordt.” 
Hij doelt onder meer op de 15%-regel die supermarkten nog wel 
‘ns proberen te omzeilen. De Koninklijke SlijtersUnie moet er 
vooral voor zorgen dat de producten in de slijterij beschermd 
worden, vindt Goosen. “Zodat de slijter zijn bestaansrecht houdt. 
Ik hoop dat de SlijtersUnie met meer leden daar echt een stempel 
op kan drukken. De handen op elkaar, dáárom ben ik lid  
geworden!”

’T PIJPKE

De Noord-Brabantse Slijterij-wijnhandel ’t Pijpke bestaat al sinds 
1965 en werd in 2006 overgenomen door de familie Van Poppel. 
Onlangs sloten zij zich als nieuwe leden aan bij de SlijtersUnie. 
“In de praktijk lopen wij best vaak tegen dingen aan. Maar als 
eenling kun je niet zo veel. De SlijtersUnie is veel machtiger en 
kan veel meer voor elkaar krijgen”, legt Femma van Poppel uit. 
Als voorbeeld noemt zij ondernemingen als Sligro en Makro die 
hun sterke drank midden in de winkel plaatsen. Ook supermarkt-
ketens die maar borrelshops blijven openen, terwijl ze op zondag 
geen leidinggevende in de zaak hebben staan, zijn Femma een 
doorn in het oog. “De rechter heeft beslist dat er altijd een leiding-
gevende aanwezig moet zijn, ik vind het heel goed dat de Slijters-
Unie dat voor elkaar heeft gekregen. Maar wij zien met eigen 
ogen dat borrelshops zich daar niet aan houden.” Het zijn alle-
maal zaken die zij in de gaten houden en doorgeven aan de  
SlijtersUnie, desnoods met foto’s erbij. Femma is duidelijk:  
“Hou je gewoon aan de wet, dan doe je het goed”.

Ook lid worden van de Koninklijke SlijtersUnie? Op de 

website www.slijtersunie.nl vindt u onder het kopje 

Organisatie – Lidmaatschap een digitaal formulier. Vul 

uw adresgegevens in en profiteer van extra voordelen, 

zoals kortingen op cursussen en automatisch lidmaat-

schap van MKB-Nederland. 




