
Recht is recht  
en niet krom!
Beste slijter, u heeft zeker vernomen dat uw 
belangenvereniging, de Koninklijke Slijters-
Unie, wederom niet heeft stilgezeten en weer 
grote successen heeft geboekt! 
Op 28 juli heeft de bestuursrechter uitspraak 
gedaan of burgemeesters de pilot ‘mengvor-
men winkel/horeca’ mochten gedogen.  
Het oordeel was helder: het is aan de natio-
nale wetgever voorbehouden om de regels te 
bepalen en niet aan gemeentelijke bestuurs-
organen zelf. Dus de burgemeesters dienen 
gewoon handhavend op te treden tegen alle 
verboden vormen van verkoop. Dit is natuur-
lijk een grote overwinning voor de slijters 
want voor alle andere gemeenten van Neder-
land die met de pilot meedoen, betekent dit 
een vette streep door deze dwaze plannen.  

ACCIJNSPROBLEMATIEK

Dankzij onze goede banden met de BOVAG en 
grenspomphouders komt er weer wat bewe-
ging in de accijnskwestie. Staatssecretaris 
van Financiën Eric Wiebes zal in overleg 
moeten met gedupeerde ondernemers in de 

grensstreek. Achter de schermen strijdt 
‘Stichting De Grens Bereikt’ al twee jaar  
voor compensatie wegens de flinke accijns-
verhogingen die het kabinet in 2014 invoerde 
op diesel en lpg maar ook op drank. Het 
gerechtshof in Den Haag beveelt dat de 
staatssecretaris van Financiën en betrokke-
nen om tafel moeten in een rechtszitting 
waarbij onder leiding van een rechter wordt 
bekeken of een oplossing mogelijk is. Dus: er 
komt beweging in de zaak. Een eerste stap, 
waar wij na jarenlange lobby op hopen, is 
dat de oneerlijk hoge accijns op mousserende 
wijn zal worden opgeheven. Krijgen we dat 
ook een keer voor elkaar?

MITRA

Tot onze spijt hebben we kennisgenomen van 
de grote problemen waarin Dirkzwager BV 
zich verkeerde, hetgeen geleid heeft tot het 
faillissement van onze collega’s van de Mitra. 
Gelukkig is er een oplossing gevonden in de 
vorm van een doorstart, waarbij de onderne-
mers hun eigen bestuur vormen en De 
Monnik Dranken als toeleverancier fungeert. 
Ook blijft het merendeel van de Mitra- slijters 
dat afgelopen jaren verzelfstandigd is en als 
franchiser was doorgestart, gewoon bestaan. 
Wij wensen alle betrokkenen veel succes en 
hopen dat degene die zich nog niet als lid bij 
de SlijtersUnie heeft aangemeld, dit per 
ommegaande doet. 

DRANKENBEURS

Op 4 en 5 september vindt wederom de  
DrankenExpo 2016 plaats, het trefpunt voor 
slijters en handel. Wij hopen u allen te mogen 
begroeten om even bij te praten op onze 
stand, te vernemen wat wij nog meer voor  
u kunnen betekenen en onze laatste  
wapenfeiten te delen. 

Allen uitstekende verkopen toegewenst! 

Ron Andes, voorzitter

Sligro’s onder  
vergrootglas
De SlijtersUnie heeft sinds dit voorjaar 

bij tien verschillende gemeenten hand-

havingsverzoeken neergelegd jegens 

Sligro-vestigingen. Het gaat om de 

gemeenten Arnhem, Breda, Enschede, 

Deventer, Gorinchem, ’s-Gravenhage, 

Groningen, ’s-Hertogenbosch, Maas-

tricht en Ouderkerk aan de Amstel. De 

SlijtersUnie is van mening dat bij al 

deze filialen sprake is van onbevoegde 

uitoefening van het slijters- en horeca-

bedrijf. De onbevoegde uitoefening van 

het slijtersbedrijf zit hem in de verkoop 

aan particulieren en de onbevoegde 

uitoefening van het horecabedrijf in de 

mogelijkheid die geboden wordt tot 

proeven. Met de overname begin 2016 

van de groothandelsactiviteiten van De 

Kweker in Purmerend en Texel kwam 

het aantal Sligro zelfbedieningsgroot-

handels op vijftig stuks. Tenzij Sligro op 

korte termijn haar activiteiten alsnog in 

overeenstemming brengt met de Drank- 

en Horecawet zullen op de site van de 

SlijtersUnie modellen worden geplaatst 

van handhavingsverzoeken, zodat 

belanghebbenden ook bij de Sligro- 

vestiging in hun directe omgeving een 

handhavingsverzoek kunnen indienen.
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Onlangs zijn de uitkomsten van het regelma-
tig terugkerend onderzoek naar de naleving 
van de leeftijdsgrens voor de verkoop van 
alcohol en tabak door verstrekkers aan de 
leden van de SlijtersUnie toegezonden. Net als 
vorig jaar is het onderzoek uitgevoerd door 
bureau Nuchter. Hoewel er een aanmerkelijke 
verbetering is opgetreden ten opzichte van 
vorig jaar, is de naleving nog steeds laag en is 
er veel ruimte voor verbetering. Op de site 
smjnv20.supermarkt.nl vindt u de door het 

supermarktkanaal vervaardigde uitleg van de 
regels. Die uitleg gaat mogelijk verder dan uit 
de wet voortvloeit, maar we raden toch aan 
deze te volgen. In het belang van het behoud 
van het slijterskanaal als exclusief verkoop-
punt voor verkoop van sterke drank, roept de 
voorzitter van de SlijtersUnie op om ook in de 
toekomst strikt toe te zien op naleving van de 
leeftijdsgrens van 18 jaar. De SlijtersUnie wil 
voorkomen dat het supermarktkanaal straks 
beter blijkt te presteren dan het slijterskanaal.
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TOTALE NALEVING VOOR DE VERKOOP 
VAN ALCOHOL IN  2016 
In Figuur 2 zijn de gewogen totale nale-

vingscijfers en zijn de nalevingspercen-

tages weergegeven van 2015 en 2016 

voor aankooppogingen alcohol bij de ver-

schillende verkoopkanalen. Het gewogen 

totale nalevingscijfer anno 2016 voor alle 

alcoholverkoopkanalen (excl. thuisbezorg-

kanalen) bedraagt 35.8% [schatting 95% BI 

33.1; 38.5]. De naleving is significant het 

hoogst bij ketensupermarkten en slijterijen 

in vergelijking met de resterende verkoop-

kanalen. Van de 401 aankooppogingen bij 

ketensupermarkten werden er 254 aan-

kooppogingen geweigerd (63.3% [95% 

BI 58.5; 67.9]). Bij slijterijen werden 202 

aankooppogingen geweigerd van de in to-

taal 327 aankooppogingen (61.8 [95% BI 

56.4; 66.9]). Na ketensupermarkten en slij-

terijen volgen de verkoopkanalen cafetaria’s 

(28.6% [95% BI 20.8; 37.8]), horecage-

legenheden (26.6% [95% BI 21.9; 31.8]) 

en sportkantines 16.7% ([95% BI 10.4; 

25.7]). De laagste naleving werd geconsta-

teerd bij thuisbezorgkanalen, waarbij slechts 

één aankooppoging werd geweigerd van de 

in totaal 50 aankooppogingen (2.0% [95 BI 

0.4; 10.5]). 

Figuur 2 Nalevingspercentages [95% BI] alcoholverkoopkanalen 
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*  Nalevingspercentage 2016 verschilt significant van nalevingspercentage 2015 (p<.05). Gewogen totale 
nalevingspercentages zijn gerapporteerd exclusief het nalevingspercentage van thuisbezorgkanalen. De categorie 
overige bestaat uit zelfstandige supermarkten en avondwinkels; sportkantines die schenktijden hanteerden in 
2015 en 2016 en hierdoor geen alcohol verkochten zijn geëxcludeerd.

Alcoholverkoop aan jongeren 2016 

Rechtbank neemt onduidelijkheid over pilot weg

Nalevingspercentages (95% BI) alcoholverkoopkanalen

De Rechtbank Utrecht heeft een flinke streep 
gezet door de pilot ‘mengvormen winkel/
horeca’ van de VNG in de gemeente Nieuwe-
gein. Deze pilot stond toe dat bij de kapper 
een wijntje geschonken werd en dat de boek-
handelaar bier verkocht. Dertien plaatselijke 
ondernemingen deden hier aan mee.
De Koninklijke SlijtersUnie had een zaak 
aangespannen omdat de pilot in strijd is met 
de Drank- en Horecawet. De gemeente heeft 
de taak deze wet te handhaven. De rechter 
gaf de SlijtersUnie gelijk en vindt dat de 
gemeente handhavend moet optreden tegen 
deze verboden vormen van verkoop. Hij gaf 
de gemeente ook uit staatsrechtelijk perspec-
tief een veeg uit de pan. Hij stelde dat het 
aan de nationale wetgever is voorbehouden 
om de regels te bepalen en niet aan gemeen-
telijke bestuursorganen. Nieuwegein heeft 
van de rechter tot 11 oktober de tijd gekre-
gen om tot een handhavingsbeslissing over 
te gaan. Een eerdere poging van de Slijters-
Unie om de VNG via de rechter een halt toe te 
roepen, mislukte: de 36 individueel deelne-
mende gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de handhaving van de Drank- en Hore-
cawet, en dus ook voor deze proef, oordeelde 
de rechter toen. Nieuwegein is de eerste 
gemeente die na deze uitspraak individueel 

door de SlijtersUnie werd aangeklaagd. De 
uitspraak in de Nieuwegeinse kwestie neemt 
iedere onduidelijkheid over de pilot echter 
weg: deze druist in tegen de bepaling dat 
‘gewone’ winkeliers geen alcohol mogen 
verkopen. “Daarbij spelen volksgezondheids-, 

openbare-orde- en zedelijkheidsargumen-
ten”, aldus de rechter in Utrecht. Deze 
nieuwe uitspraak geeft een handvat om de 
pilot landelijk aan te pakken. Op basis hier-
van zullen gemeenten hun ingenomen 
standpunt moeten herzien. 

Gemeentehuis Nieuwegein (foto: Jan Dijkstra)



Het College Bescherming Persoonsgegevens 
(CBP) heeft advies gegeven over het wetsvoor-
stel dat regelt dat particulieren en bedrijven 
zelfstandig camerabeelden van een diefstal of 
vernieling op internet mogen publiceren. Het 
doel van het wetsvoorstel is om de opsporing 
van strafbare feiten te ondersteunen. Het CBP 
concludeert dat de regering niet duidelijk 
maakt waarom het voorgestelde middel 
noodzakelijk is voor de ondersteuning van de 
opsporing en het waarborgen van de veilig-
heid. Ook oordeelt het CBP dat de inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer door het publice-
ren van camerabeelden groot is en niet in 
verhouding staat tot het doel van het wets-
voorstel. Het advies is daarom om het voor-
stel niet in te dienen.
Tot nu toe is opsporing van verdachten van 
strafbare feiten een zaak van de politie en het 
Openbaar Ministerie (OM). Daarbij gelden ook 
waarborgen voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Dit wetsvoorstel lijkt 

ertoe te leiden dat gebroken wordt met het 
uitgangspunt dat het primaat (het voorrecht 
om iets als eerste te mogen doen) voor de 
opsporing ligt bij de politie en het OM. Het 
voorstel legaliseert in feite het plaatsen van 
camerabeelden door iedereen voor het opspo-
ren van diefstal en vernieling. Mensen 
moeten daarbij volgens het voorstel zelf hun 
afweging maken, zonder een toets door de 
politie of het OM. De beelden hoeven niet 
vooraf aan de politie te worden getoond. Dit 
terwijl het plaatsen van de beelden op inter-
net verstrekkende gevolgen kan hebben voor 
de mensen die op de beelden staan.

NOODZAAK

Het CBP mist in de Memorie van Toelichting 
bij het wetsvoorstel de onderbouwing van  
de maatschappelijke noodzaak van het  
publiceren van de camerabeelden door parti-
culieren in het kader van de opsporing.  
De regering verwijst in haar wetsvoorstel ter 

onderbouwing naar een ‘breed maatschappe-
lijk gevoelde maatschappelijke behoefte’ aan 
veiligheid. Maar een analyse van de aard en 
de omvang van het probleem dat met dit 
wetsvoorstel zou worden opgelost, ontbreekt. 
Het voorstel biedt geen concrete aankno-
pingspunten voor de veronderstelling dat de 
veiligheid hierdoor daadwerkelijk wordt 
verhoogd. Het voorstel laat in het midden of 
en wanneer de politie de geplaatste beelden 
zou moeten gebruiken bij de opsporingsacti-
viteiten.

RISICO’S

Het wetsvoorstel kan zeer ingrijpende gevol-
gen hebben op de persoonlijke levenssfeer van 
mensen die staan op de camerabeelden van 
particulieren of bedrijven. Denk aan stigmati-
sering (eens op internet, altijd op internet) en 
het risico op represailles/eigenrichting. 
Bovendien kunnen onschuldige burgers ten 
onrechte als verdachte worden aangemerkt. 
Deze risico’s worden onvoldoende meegewo-
gen in het wetsvoorstel. Verder meent het 
CBP dat het beoogde doel van opsporing ook 
bereikt kan worden met minder ingrijpende 
middelen. Bijvoorbeeld door de camerabeel-
den aan te leveren bij de politie. Hierdoor  
blijven de politie en het OM als eerste aan zet 
om te bepalen of de beelden openbaar moeten 
worden gemaakt en zullen de beelden  
daadwerkelijk onderdeel uitmaken van 
opsporingsactiviteiten.

Vals geld blijft een probleem. Dat zegt Detail-
handel Nederland op basis van de halfjaar-
lijkse ‘vals geld update’ van de Europese 
Centrale Bank en De Nederlandsche Bank. 
Vooral winkeliers blijven daar de dupe van, 
want vals geld inruilen voor echt geld, dat 
mag niet. Een winkelier krijgt een vals biljet 
in de kassalade niet vergoed. Ondernemers 
kunnen zich hiervoor wel verzekeren, maar 
dat brengt natuurlijk extra kosten met zich 
mee. Dus moet een winkelier zelf voor goed 
detectiemateriaal zorgen en deze ook up-to-
date houden. Daarnaast moet de winkelier 
altijd goed blijven controleren. “Waakzaam-
heid is het beste advies”, meldt Detailhandel 
Nederland, die ruim 100.000 winkeliers verte-
genwoordigt. Het afgelopen half jaar werden 
26.000 valse biljetten onderschept in Neder-

land, voornamelijk briefjes van 50 en 20 euro. 
Detailhandel Nederland ziet gelukkig een 
dalende lijn, maar blijkbaar is valsmunterij 
nog steeds lucratief. Daarmee blijft het een 
hardnekkig probleem waar zowel winkelier 
als uiteindelijk ook de consument de dupe 
van zijn. De organisatie zet daarom de strijd 
tegen valse eurobiljetten onverminderd door. 
De verwachting is dat met het nieuwe biljet 
van 50 euro – dat onlangs werd gepresen-
teerd en in april 2017 op de markt komt – het 
aantal vervalsingen minder zal worden. Op 
dit moment is het briefje van 50 het meest 
nagemaakte biljet in Europa. 

PINBETALINGEN

Wat u als slijter kunt doen? In elk geval het 
pingedrag onder klanten zoveel mogelijk 

stimuleren. Elektronisch betalen is een veilig 
alternatief voor cash. Mensen aanmoedigen 
om zoveel mogelijk met pin te betalen, 
verkleint het risico op de aanname van  
vals geld. 

Advies CBP over gebruik camerabeelden van particulieren bij opsporing

Vals geld blijft hardnekkig probleem voor winkeliers

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

• Subsidie* deelname SDEN-1 cursus Wijnvignet 50%

•  Subsidie* deelname SDEN-1 cursus Gedistilleerdvignet 50%

•  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 Vinoloog van de Wijnacademie 5%

• 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 2016 exclusief btw 

€ 219,-

Mag Primera wijn verkopen?
De Gelderse gemeente Elburg gaf gehoor aan het handhavings-

verzoek van de Koninklijke SlijtersUnie betreffende de verkoop 

van cadeaupakketten met bier en wijn bij Primera. Een buiten-

gewoon opsporingsambtenaar (boa) bracht de betreffende 

vestiging een bezoek, met de mededeling dat de alcoholver-

koop moet stoppen op straffe van een boete van 1.000 euro.  

De franchisenemer maakt bezwaar tegen de beslissing. 

Primera ziet het probleem niet, daar zij als tabakszaak ook 

wijn en bier mogen verkopen. De SlijtersUnie betwist echter 

dat Primera een tabakszaak is; wij denken bij deze winkels  

eerder aan lectuur.

Drie maal is scheepsrecht
Nu de rechter heeft geoordeeld dat de Vereniging  

Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten niet hoeft op te 

roepen om te stoppen met de zogeheten ‘blurringpilot’,  

ziet de SlijtersUnie zich genoodzaakt om de gemeenten 

afzonderlijk aan te klagen. Eerder werd een kort geding 

tegen de gemeente Zwolle gewonnen. De plaatselijke  

boekhandel mag daar geen flessen wijn meer verkopen.  

In de winkel heeft de wijn inmiddels plaatsgemaakt voor 

kleine delicatessen. Na de uitkomst van het kort geding 

tegen de VNG volgde de eerste individuele rechtszaak tegen 

de gemeente Nieuwegein. Ook in deze zaak stelde de rechter 

de SlijtersUnie in het gelijk: de gemeente moet handhavend 

optreden. Na deze uitspraken trekt de belangenorganisatie 

verder ten strijde. De gemeente Zwolle en mogelijk ook 

Rotterdam kunnen een rechtszaak verwachten.  

De SlijtersUnie hoopt dat andere gemeenten tot inkeer 

komen als de rechter ook in deze zaken de SlijtersUnie gelijk 

geeft. “Driemaal is scheepsrecht”, aldus vice-voorzitter 

Hans-Peter Korendijk. 


