
Hiermee komt dan de totale accijns op één 
liter pure alcohol voor gedistilleerde produc-
ten uit op € 16,73. Daar over de accijns ook 
BTW geheven wordt, resulteert de accijnsver-
hoging in een prijsverhoging voor gedistil-
leerde producten (per liter 100% alcohol) in 
2014 ten opzichte van september 2012 met  
€ 2,04 ervan uitgaande dat de accijnsverho-
ging volledig wordt doorberekend in de 
consumentenprijs. Indien gekeken wordt 
naar de mogelijke prijs in 2014 ten opzichte 
van september 2012 (toen nog een BTW tarief 
gold van 19%) kan een theoretische prijsver-
hoging per liter pure alcohol van € 2,34 
worden berekend.
Vanuit het oogpunt van het regeerakkoord is 
het voor het kabinet Rutte-Ascher de 
verwachting dat de verhoging van de accijns 
en de BTW zal leiden tot een hogere consu-
mentenprijs, tot verminderde alcoholcon-
sumptie en tot hogere accijnsopbrengsten. 
Uitgaande van de nu bekende informatie 
omtrent de hoogte van de BTW en de hoogte 
van de accijns voor gedistilleerde producten 
per 1 januari 2014 kan becijferd worden dat 
per 1 januari de prijs voor een liter jonge jene-

ver 7,7% oftewel € 1 hoger zal liggen dan in 
september 2012 (op jaarbasis berekend, bete-
kent dit een verhoging met gemiddeld 6,2%). 
De Koninklijke SlijtersUnie verwacht dat de 
verhoging van de accijns ingrijpende gevol-
gen zal hebben voor de aankoop van gedistil-
leerde dranken bij Nederlandse verkopers (i.c. 
geregistreerde slijterijen) en voor de werkge-
legenheid bij de slijterijen. Als gevolg van de 
prijsverhoging van gedistilleerde producten 
in samenhang van de accijnsverhoging acht 
de SlijtersUnie een vermindering in consump-
tie van gedistilleerd mogelijk, maar veel meer 
kan het leiden tot een verandering in het 
aankoopkanaal. In die zin, dat steeds meer 
aankopen online en reëel ‘over de grens’ 
zullen gaan plaatsvinden, wat ook nog eens 
verdere negatieve effecten (sluitingen, 
minder werkgelegenheid, etc.) voor de slijters 
door die accijnsverhoging kan inhouden.

DOEL VAN HET ONDERZOEK

De Koninklijke SlijtersUnie heeft Panteia 
verzocht onderzoek te doen naar de mogelijke 
effecten van de accijnsverhoging wat betreft:
•  De hoogte van de prijs voor gedistilleerde 
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Agenda Algemene 
Vergadering SlijtersUnie
 
De algemene ledenvergadering van de 
Koninklijke SlijtersUnie zal op maandag-
middag 13 mei aanstaande gehouden 
worden te Eindhoven, op het secretari-
aatsadres aan de Kanaaldijk-Noord 1. 
Evenals vorig jaar zal op deze dag uitslui-
tend de algemene ledenvergadering 
plaats vinden, maar er is hier verder geen 
omlijstend programma aan gekoppeld.
Aanvang 15.15 uur. De ontvangst van de 
leden begint om 15 uur.
Deelname is kosteloos. Indien de belang-
stelling voor de vergadering de verwach-
ting overtreft zal uitgeweken worden 
naar een andere locatie. In dat geval 
zullen diegenen die zich hebben aange-
meld voor de vergadering hiervan tijdig 
in kennis worden gesteld.

1. opening
2. vaststelling agenda
3.  goedkeuring notulen Algemene Leden-

vergadering van 4 juni 2012 te Eindho-
ven (deze worden op verzoek toegezon-
den en liggen voor aanvang van de 
vergadering ter inzage)

4.  ingekomen en uitgegane stukken en 
mededelingen

5. jaarverslag van de secretaris 
6.  rekening en verantwoording 2012 door 

de penningmeester  (wordt separaat 
toegezonden aan de leden)

7. verslag kascontrole commissie 2012
8. décharge bestuur
9. benoeming kascontrole commissie 2013
10. begroting 2014 
11. wat verder ter tafel komt
13. rondvraag
14. sluiting

Onderzoek Panteia naar effecten
verhoging accijns in volle gang

Per 1 januari 2013 is de accijns op gedistilleerde producten per liter pure alcohol 

verhoogd van € 15,04 naar € 15,94 (+ 6,0%). In het regeerakkoord dat ten 

grondslag ligt aan de vorming van het huidige kabinet Rutte-Ascher is een verdere 

verhoging van de accijns op gedistilleerde producten voorzien van nog eens 5%. 

Berichtgeving onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke SlijtersUnie

Nr. Jaargang 29 - mei 2013118

producten;
•  De consumptie van gedistilleerde  

producten in Nederland;
•  De aankoop van gedistilleerde producten  

in Nederland;
•  De omzet aan gedistilleerde producten  

bij Nederlandse slijterijen;
•  De werkgelegenheid bij slijterijen in  

Nederland;
•  De accijnsopbrengst voor 2013 en 2014  

in Nederland.

Tevens wil de Koninklijke SlijtersUnie laten 
berekenen wat de te verwachten accijnsop-

brengsten zouden zijn geweest indien niet tot 
verhoging van de accijns voor 2013 en 2014 
zou zijn besloten.

SUBSIDIEAANVRAAG
TOEGEWEZEN

Ten behoeve van het onderzoek heeft de  
SlijtersUnie een subsidieverzoek ingediend bij 
de Stichting Sociaal Fonds Slijterijen dat is 
toegewezen. Het onderzoek is daarom inmid-
dels van start gegaan, zodat we verwachten 
dat de resultaten nog vóór het zomerreces 
aan de Tweede Kamer kunnen worden 
aangeboden.

Vanaf 1 januari 2013 is er veel veranderd 
voor de slijter. Vooral de nieuwe Drank- en 
Horecawet blijkt al aardig wat impact te 
hebben. Hoewel de media het liefste ‘shocking 
news’ willen brengen, bijvoorbeeld ‘gemeen-
ten zijn er nog niet klaar voor’, is de realiteit 
gelukkig anders. Het klopt wel dat een groot 
aantal ambtenaren in opleiding nog steeds 
niet de officiële BOA (Bijzondere Opsporings 
Ambtenaar) opleiding met een examen heeft 
afgerond, maar dat wil niet zeggen dat men 
niets gedaan heeft. De komende maanden 
zullen veel van hen ook het vereiste papiertje 
krijgen en dan zullen ze net als hun collega’s 
aan de bak kunnen. Want er is genoeg te 
doen. 
Hevige protesten van de branche en de Slij-
tersUnie in het bijzonder, weerhielden de 
regerende partijen er niet van om de accijns 
op alcoholische dranken te verhogen. De 

strijd is nog lang niet gestreden! In ieder 
geval gaat de SlijtersUnie niet bij de pakken 
neerzitten. Er zijn weer nieuwe gaten in de 
begroting die de overheid met accijnsop-
brengsten wil gladstrijken. In februari publi-
ceerde de Telegraaf een paginagroot artikel, 
genaamd Accijns Alarm! De SlijtersUnie wist 
twaalf organisaties bij elkaar te brengen om 
de handen ineen te slaan en de dramatische 
gevolgen van deze belastingverhoging publie-
kelijk te maken. Hierin stond ook dat men bij 
het Ministerie niet op de hoogte zou zijn van 
eventuele negatieve gevolgen van de accijns-
verhoging. Bovendien zou de branche zich 
niet bij het ministerie gemeld hebben met 
klachten. Daarom heeft de SlijtersUnie de 
Minister van Financiën Dijsselbloem aange-
schreven dat we met grote verbazing deze 
mededeling lazen in de Telegraaf. Dat de Slij-
tersbranche zich wel degelijk gemeld had, 
hebben we onderbouwd met diverse stukken, 
calculaties en persberichten. Wederom heeft 
de Koninklijke SlijtersUnie hierbij aangege-
ven te verwachten dat de verhoging van de 
accijns ingrijpende gevolgen zal hebben voor 
de aankoop van gedistilleerde dranken bij 
Nederlandse verkopers (i.c. geregistreerde slij-
terijen) en voor de werkgelegenheid bij de slij-
terijen. Als gevolg van de prijsverhoging van 
gedistilleerde producten in samenhang met 
de accijnsverhoging acht de SlijtersUnie niet 
alleen een vermindering in consumptie van 
gedistilleerd aannemelijk, maar ook een 
verandering in het aankoopkanaal in die zin 
dat steeds meer aankopen online en reëel 
‘over de grens’ zullen plaatsvinden, wat 
verdere negatieve effecten voor de slijters kan 
inhouden.
De reactie van het Ministerie was: ‘Graag 
breng ik u ervan op de hoogte dat het minis-
terie van Financiën bekend is met de zorgen 
van de branche over grenseffecten. Regelma-

tig vindt overleg met de sector plaats. Op dit 
moment is het nog te vroeg om te kunnen 
aangeven of de accijnsverhoging die per 1 
januari 2013 heeft plaatsgevonden, nega-
tieve effecten heeft op de accijnsopbrengst. 
Bovendien is het zeer lastig om aan de 
opbrengst te zien wat de omvang van grens-
effecten is. Met name in de grensstreken 
vinden controles plaats door de Douane om 
illegale handel of smokkel tegen te gaan. 
Hierbij wordt ook de branche betrokken. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit het Memorandum of 
Understanding (M0U) van november 2012, 
waarin samenwerking tussen de Douane en 
de Nederlandse Brouwers is vastgelegd om 
illegale import van bier tegen te gaan. Er 
wordt naar gestreefd om dergelijke overeen-
komsten ook voor wijn en gedistilleerd te 
ontwikkelen.’
 Daarom zal de SlijtersUnie snel met harde 
cijfers komen en is aan onderzoeksbureau 
Panteia de opdracht gegeven de effecten in 
kaart te brengen van de accijnsverhoging op 
de werkgelegenheid van de slijter en de prij-
selasticiteit en accijnsverandering gedistil-
leerd. Eenzelfde onderzoek is na onverwacht 
doorgevoerde accijnsverhogingen (per 1 janu-
ari 2003) door het toenmalige departement 
van Financiën onder aanvoering van Gerrit 
Zalm verricht en (per 1 januari 2005) razend-
snel teruggedraaid. Panteia (destijds nog EIM 
geheten) verrichtte toen ook al de onderzoe-
ken  die aantoonden dat de overheid miljoe-
nen misliep. Die Panteia-cijfers hebben toen 
mede geleid tot het ongedaan maken van die 
accijnsverhoging, maar het kon niet voorko-
men dat de overheid, door gewijzigd koopge-
drag van veel consumenten,  honderden 
miljoenen belasting is mis gaan lopen in de 
jaren die volgden.
Naar verwachting kunnen de resultaten van 
het hernieuwde onderzoek nog vóór het 

Klare Taal



zomerreces aan Minister van Financiën Dijs-
selbloem worden aangeboden. Dat een eenzij-
dige accijnsverhoging op gedistilleerd door 
Nederland gewoon stom is, is dus eerder 
gebleken. Alleen hebben de meeste nieuwe 
ministers dat niet meegemaakt. Hopelijk 
realiseren de huidige bewindslieden zich 
tijdig wat er op het spel staat. Dat een 
accijnsverhoging op gedistilleerd met de 
actuele economische tegenwind nog dramati-
scher zal uitpakken, is geen signaal dat men 
in Den Haag kan en mag negeren. 
Met betrekking tot het Memorandum of 
Understanding kunnen we melden dat de Slij-
tersUnie samen met de gedistilleerdsector 
reeds in januari in overleg is getreden met de 
Douane om een soortgelijke overeenkomst te 
ontwikkelen als die met de Nederlandse Brou-
wers (www.accijnslek.nl).

DRANK- EN HORECAWET

Hoewel de wet net een paar maanden oud is, 
moet er toch weer aan gesleuteld worden. De 

minimumleeftijd om zwakalcoholhoudende 
drank te mogen kopen, zal gelijkgetrokken 
worden met die van gedistilleerd, te weten 18 
jaar. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid 
ingaan op 1 januari 2014, tegelijkertijd met 
de verhoogde leeftijd voor aankoop van 
tabak. De SlijtersUnie heeft aangeven het te 
betreuren dat alcohol in een adem genoemd 
wordt met tabak want roken is immers altijd 
slecht en alcohol zeker niet altijd, tenminste 
mits je er de leeftijd voor hebt en er verant-
woord mee omgaat. Met de verhoging zullen 
er diverse kleine regels mee moeten verande-
ren. Omdat vanaf 1 januari jl. jongeren onder 
16 strafbaar werden gesteld voor het in het 
bezit hebben van alcohol, heeft het Ministerie 
een dure campagne ingezet. Onder de super-
markten werden stapels folders verspreid 
met de tekst ‘Nog geen 16 en Alcohol bij je? 
Komt je duur te staan!’ De SlijtersUnie heeft 
van het begin af aan aangegeven dat dit 
weggegooid geld was. De minimumleeftijd 
gaat binnenkort omhoog naar 18 en hoe leg je 

dat dan weer uit? Met de nieuwe wet zullen 
jongeren onder 18 jaar dus strafbaar zijn 
voor het in het bezit hebben van alcohol. Dat 
betekent dat de groep te controleren jongeren 
alleen maar groter wordt. De BOA’s zullen 
goede zaken doen want de opbrengst van de 
boetes gaat rechtstreeks in de gemeentekas-
sen.
Met de constatering dat slijters vanaf 1 janu-
ari goed gebruik maken van de verandering 
van de Drank- en Horecawet, waardoor het 
laten proeven mogelijk is geworden, gaan we 
naar ik hoop in alle opzichten zonnigere 
tijden tegemoet. Tot op heden zijn er over slij-
terijen geen klachten binnengekomen en ook 
dat is goed nieuws.

RON ANDES, 
voorzitter

Regelmatig bereiken ons vragen over de 
voortgang van de rechtszaak die onderne-
mers uit de regio Eindhoven met financiële 
steun van het weerstandsfonds van MKB-
Nederland hebben aangespannen tegen 
Makro. Wie weet dat deze zaak inmiddels al 
zo’n 40 jaar loopt, kan op zijn of haar vingers 
natellen dat de nu aangespannen zaak niet 
als een hamerstuk zou passeren. De juridi-

sche haarkloverij is in volle gang. Bijvoor-
beeld over de vraag welke rechtspersoon van 
Makro precies voor welk element aangespro-
ken moet worden en waar die dan aan 
moeten voldoen. Daarbij is er duidelijk een 
verschil tussen zaken die handhaving van de 
Winkeltijdenwet en van de nieuwe Drank- en 
Horecawet betreffen. 
In elk geval is het zo, dat het aanvragen van 

een simpele slijtvergunning, wat Makro nu 
heeft gedaan (en waarmee ze in feite toege-
ven de gedistilleerdverkoop in detail te plegen 
of te willen ondernemen) niet voldoende is. Er 
zal dan ook nog voldaan moeten worden aan 
andere eisen die de Drank- en Horecawet 
stelt, onder meer ten aanzien van de inrich-
tingseisen. Ook het openstellen van de vesti-
gingen op (koop)zondagen zou in feite aange-
merkt kunnen worden als toegeven van 
consumentgerichte winkelverkopen. Maar 
dan kom je weer terecht in de winkelope-
ningstijden wetgeving en de kwestie detail-
verkopen vanaf industrie- en groothandels-
terreinen. Deze zaken worden door de 
SlijtersUnie als initiatiefnemer van de proce-
dures tegen de Makroop de voet gevolgd. Een 
subsidie-aanvraag voor de aanpak van Sligro 
en andere illegaal verkopende grossiers bij de 
Stichting Sociaal Fonds Slijterijen is overigens 
vooralsnog afgewezen, in tegenstelling tot de 
aanvraag bij hetzelfde fonds voor het 
Panteia-onderzoek. Zeker is wel, dat je beklag 
doen als belanghebbende werkt als het gaat 
om drankverkopen. Zo werd de voorbije 
maanden weer een aantal illegale verkoopac-
tiviteiten door internetwinkels een halt 
toegeroepen en werd consumentenverkoop 
tijdens proeverijen in horeca-etablissementen 
succesvol aangepakt.

Rechtszaak Makro vordert traag

Kan het mooier een hele dag in het voorjaar naar de bloeiende Betuwe? 
Daarom brengt de Liquoristenclub op 3 juni aanstaande zowel een 
bezoek aan een distilleerderij van vruchtendistillaten als aan een wijn-
gaard.
Vanaf 10.30 uur staat bij het Betuws Wijndomein (Burensewal 5, 
Erichem) de koffie/thee klaar  en om 11.00 uur start het programma 
met een powerpoint presentatie over de wijnbouw in de Betuwe. Alle 
facetten komen aan bod. Uiteraard worden ook de wijngaard en wijn-
kelder bezocht en staan er vijf wijnen op de proeftafel. Daar vindt ook 
de lunch plaats. Deelnamekosten inclusief lunch € 40,-.
Aansluitend worden de deelnemers om 14.30 uur verwacht bij distil-
leerderij Lubberhuizen-Raaff, Waalbandijk 10, 4064 CB Varik. De heer 
Lubberhuizen is dan bezig een van zijn vruchtendistillaten te stoken. De 
groep krijgt daarbij volop uitleg en een rondleiding en een proeverij met 
tijd om vragen te stellen. De kosten hiervan bedragen € 10,- 
Beide locaties liggen midden tussen de  boom- c.q. wijngaarden en zijn 
moeilijk met openbaar vervoer te bereiken. We moeten dus carpoolen. 
Geef je dus ook  op per e-mail of telefoon en vertel erbij of je zelf per auto 
komt en/ of je iemand mee wilt nemen . De organisatie (Hanny en 
Mieke) zal dan proberen mensen die geen auto hebben te combineren.
En dan nu het ‘slechte’ nieuws: in oktober 2009 is voor het laatst contri-
butie gevraagd. De Club staat nu € 80,- rood. De vraag is dus of de leden 
snel € 12,- willen  overmaken op banknummer 415 240 352 van de 
Liquoristenclub (De laatste lichting Liquoristen die in 2012 al hebben 
betaald uitgezonderd), voor alle duidelijkheid : naast de bijdrage(n) voor 
deze excursie(s). Meer info: Hanny Otte (010-4503193).

Fruitige excursies 
Liquoristenclub

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
•  automatisch lidmaatschap MKB-Nederland  

(exclusief het blad Ondernemen) € 250,00

•  korting op de verplichte basisheffing ad € 79,- van 
    het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel € 36,90

Korting op opleidingen en vakbladen

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

• korting op cursussen van MKB-Nederland * PM

• gratis toezending jaarboek, voor niet-leden € 35,00

• 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 € 2.000,00

• Goudse Schadeverzekering NV    PM

• Het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie  
   bedraagt in 2013 exclusief btw 

5%

Afhankelijk van uw situatie kunt u aan uw lidmaatschap 
verdienen tot wel € 356,90 of meer!

* bij aanvraag via de Koninklijke SlijtersUnie


