
De kiezer heeft gesproken
De verkiezingen zijn achter de rug en de 
formatie is in volle gang. Wat gaat dit  
brengen voor slijtend Nederland? Binnen de 
EU heeft Nederland een unieke formule van 
alcoholverstrekking; de slijterij. In veel buur-
landen zou men het toejuichen om een zelfde 
systeem als het onze te kunnen voeren, maar 

dat is daar niet haalbaar. Enerzijds kennen 
we de Noord-Europese landen, waarbij  
staatsmonopoliën bepalen wie wat mag 
drinken, en hoeveel. In de praktijk komt het 
erop neer dat door de overheid aangestuurde 
organisaties bepalen welke dranken er in hun 
land verkocht mogen worden. Of deze inko-
pers kennis van het product hebben, is van 
ondergeschikt belang. Ondanks de door de 
hoge accijnzen opgevoerde prijzen, wordt  
het toch wel verkocht. 
In de zuidelijke landen is het letterlijk de 
omgekeerde wereld. Alles is overal te koop  
en door het ontbreken van accijnzen, is de 
consumptie ongekend hoog. In buurlanden 
zoals Duitsland worden veel dranken 
verkocht in grote drankenhallen. Het aanbod 
is, mede door de lage accijns, breed, maar 
zelden kwalitatief hoogstaand. 
En dan Nederland. Wij hebben veel zelfstan-
dige ondernemers die van hun passie hun 
werk hebben gemaakt. Dat is terug te zien  
in de soms extreem mooie kwaliteiten die  
er aangeboden worden. De consumptie is 
exact gemiddeld binnen de EU, dus zou je 
verwachten dat de overheid zich hier niet 

verder mee zou bemoeien. Maar er is een 
keerzijde. VVD’er Eric Ziengs pleit er voor  
dat iedereen maar drank moet kunnen  
gaan verkopen. Hierdoor wordt alles omver 
geschopt. En de VVD gaat sowieso regeren 
want de kiezer heeft gesproken, dus dat kan 
slecht uitpakken als wij als slijter hier niet  
op anticiperen. 
Moeten wij ook maar spijkerbroeken en tuin-
meubelen gaan verkopen, onze klanten gaan 
kappen en drank gaan samplen om klanten 
langer in de slijterij te houden? Volgens mij is 
dat geen oplossing, maar slechts een slechte 
remedie tegen een kwaal die alleen bestreden 
kan worden door verkopers die kennis van 
hun producten hebben en weten waar hun 
klant voor komt. Bij de slijter is dat drank.  
Of vinden we het normaal om bij de bakker 
straks ook drank te kopen, terwijl we geknipt 
worden? In de kapsalon van mevrouw Ziengs 
in Assen in ieder geval wel. 
Wij volgen dit zorgvuldig van de zijlijn en 
zodra er wat te melden valt, hoort u van ons. 

Ron Andes
Voorzitter

De algemene ledenvergadering van de 
Koninklijke SlijtersUnie wordt op maandag  
15 mei 2017 gehouden in Eindhoven, op het 
secretariaatsadres aan de Kanaaldijk-Noord 1. 
De ontvangst van de leden begint om 15.00 
uur en de vergadering start om 15.15 uur.
Deelname is kosteloos. Indien de belangstel-
ling voor de vergadering de verwachting 
overtreft, dan zal er uitgeweken worden  
naar een andere locatie. In dat geval zullen 
diegenen die zich hebben aangemeld voor  
de vergadering hiervan tijdig in kennis 
worden gesteld. 

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Goedkeuring notulen Algemene Leden- 

 vergadering van 23 mei 2016 te Eindhoven 
 (deze worden op verzoek toegezonden en 
  liggen vóór aanvang van de vergadering  
 ter inzage)
4. Ingekomen en uitgegane stukken en 
 mededelingen
5. Jaarverslag van de secretaris 
6. Rekening en verantwoording 2016 door  
 de penningmeester  
7. Verslag kascontrole commissie 2016
8. Decharge bestuur
9. Benoeming kascontrole commissie 2017
10. Begroting 2018
11. Voorstel wijziging statuten en huis- 
 houdelijk reglement. Het voorstel ligt  
 tijdens kantooruren ter inzage op het 
 secretariaat te Eindhoven aan de Kanaal 
 dijk-Noord 1 en is tevens in te zien op de  

 website van de SlijtersUnie onder de  
 button Organisatie.
12. Afscheid van de huidige penningmeester  
 Johan Hartman als bestuurslid in verband  
 met het verstrijken van de maximale  
 bestuursperiode van acht jaar.
13. Wat verder ter tafel komt
14. Sluiting 

Voorafgaand aan de algemene ledenvergade-
ring vindt een vergadering plaats van het 
hoofdbestuur. Wilt u die vergadering even-
eens als toehoorder bijwonen, dan kan dat. 
Aanmelden voor de algemene ledenvergade-
ring en/of hoofdbestuursvergadering kan via 
het u reeds toegezonden aanmeldformulier of 
per e-mail: info@slijtersunie.nl 

Algemene Vergadering SlijtersUnie

Berichtgeving onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke SlijtersUnie

Nr. Jaargang 33 - mei 2017134 Het hoofdbestuur van de Koninklijke SlijtersUnie is verantwoordelijk voor 
het vormen van het beleid, daarin voorbereidend en uitvoerend gesteund 
door het secretariaat. Het hoofdbestuur bestaat uit vijf leden, die proberen 
uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast is er een adviseur 
dagelijks bestuur.

Nog net vóór de verkiezingen heeft een Kamermeerderheid beslist 
dat Martin van Rijn op de valreep van zijn functie als staatssecre-
taris VWS alle gemeenten een brief dient te sturen over het gedogen 
dat bepaalde ondernemers alcohol verkopen of schenken in strijd 
met de Drank- en Horecawet. Dat gebeurt in het kader van de  
VNG-pilot ‘Mengvormen detailhandel/horeca’, ook wel blurring-
pilot genoemd. Letterlijk roept de motie de staatssecretaris op om 
alle gemeenten op korte termijn te berichten dat het gedogen van 
mengvormen van retail en horeca in strijd is met de Drank- en 
Horecawet en dat hierop dient te worden gehandhaafd.

GEZAMENLIJK INITIATIEF 

De motie (kamerstuk 27 565, nr. 157) was ingediend door Joël  
Voordewind (ChristenUnie) en medeondertekend door Hanke 
Bruins Slot (CDA) en Marith Volp (PvdA). Zij benadrukten dat tien 
gezondheidsorganisaties in het Alcoholmanifest zich tegen blur-
ring hebben uitgesproken omdat wetenschappelijk is vastgesteld 
dat uitbreiding van het aantal verkooplocaties van alcohol leidt 
tot een toename van de alcoholproblematiek. In het kader van de 
blurring-pilot hebben 35 gemeenten, op initiatief van de VNG, 
honderden ondernemers de vrijheid gegeven alcoholhoudende 
drank te schenken en te verkopen. Dit is in strijd met de artikelen 
12, 14 en 18 van de Drank- en Horecawet.

ACTIES SLIJTERSUNIE 

De SlijtersUnie heeft het afgelopen jaar tegen diverse gemeenten 
die blurring toestonden in het kader van de pilot ‘Verlichte regels 
winkelgebieden’ of ‘Mengvormen detailhandel/horeca’ procedures 
en/of rechtszaken gevoerd. Daarmee is bereikt dat de blurring-
pilot veel media-aandacht kreeg en -naar verluid- diverse andere 
gemeenten ervan heeft weerhouden om zelf blurring te gaan  
gedogen. De rechter had zich vorig jaar al uitgesproken tegen de 
proef in Nieuwegein. Mede naar aanleiding daarvan zijn enkele 
blurrende gemeenten (waaronder Oss, Nieuwegein, Roosendaal  
en Valkenswaard) alsnog overstag gegaan en gestopt met de pilot. 
Helaas heeft de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb besloten de 
proef met drie maanden te verlengen om de effecten beter te 
kunnen meten. Het experiment staat daar bekend als Blending010. 
Onder meer een zeephandel, een boekwinkel en een schoenenzaak 
doen daar aan mee. De blurring-pilot van de VNG loopt nog door 
tot juli 2017.

R.P. Andes (Ron)
voorzitter sinds 2009, 
Adres: Nieuwe Boschstraat 13, 4811 CS Breda,  
tel 076-8882534
ron@slijtersunie.nl

H.P. Korendijk (Hans Peter)
Vicevoorzitter sinds 2015 en  
Hoofdbestuurslid sinds 2011
Stegemanskamp 20, 7437 CS Bathmen
tel. 0570-540604, hans@slijtersunie.nl

A.E.M. van Balveren (Anton)
Secretaris en hoofdbestuurslid sinds 2015
Dorpsstraat 52, 4152 ER Rhenoy
tel. 0345-681390
anton@slijtersunie.nl

P. van Egmond (Patrick)
Adviseur dagelijks bestuur sinds 2017
Deventerstraat 6, 7575 EM Oldenzaal 
tel. 06-46090805, 
patrick.vanegmond@monnik-dranken.nl

Het hoofdbestuur  
van de SlijtersUnie

Acties tegen  
blurring succesvol

J.P.A. Hartman (Johan)
Penningmeester sinds 2012 en 
Hoofdbestuurslid sinds 2009 
Adres: Moleneindplein 112, 5262 CM Vught, 
tel. 073-6566281, johan@slijtersunie.nl

E. Villevoye (Ed)
Hoofbestuurslid sinds 2011
Geerstraat 26, 6411 NR Heerlen
tel. 045-5717632
ed@slijtersunie.nl



Sinds de invoering van het decentrale toezicht 
op de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 
heeft de SlijtersUnie ruim vijfhonderd hand-
havingsverzoeken gericht aan burgemeesters 
verspreid over het land. In het algemeen 
hebben die verzoeken tot opheffing van de 
door de SlijtersUnie aangekaarte illegale  
situaties geleid. Soms moet de rechter er aan 
te pas komen om een burgemeester of andere 
instantie tot handhaving te dwingen. 
Momenteel lopen er nog meerdere gerechte-
lijke procedures. Eén daarvan is gericht tegen 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 
vanwege het opzettelijk uitlokken van blur-
ring. Over dat fenomeen kunt u ook elders in 
deze Klare Taal lezen. De Koninklijke Slijters-
Unie heeft het gerechtshof Den Haag gevraagd 
de VNG hiervoor strafrechtelijk te vervolgen. 
De andere procedures hebben betrekking op 
borrelshops (Gulpen, Amsterdam en Leerdam), 
de groothandel (Den Bosch en Maastricht) en 
het veilen van sterke drank zonder slijtver-
gunning (Assen). Dit laatste dossier ligt  
inmiddels bij de Raad van State. In het onder-
staande overzichtje zijn de lopende procedu-
res voor u op een rijtje gezet. Het jaartal voor 
de procedure geeft aan wanneer het betref-
fende handhavingstraject is gestart. Daaruit 
blijkt al dat handhaving soms een lange adem 
vergt. Uiteraard houden we u op de hoogte en 
melden relevant nieuws uit deze procedures 
op onze website, zodra er uitspraak is gedaan.

2014

1. Gulpen, Plus (inrichting verbindings- 
lokaliteit borrelshop): zitting rechtbank 
Limburg d.d. 20 april, uitspraak uiterlijk  
1 juni 2017 2015 
2. Amsterdam, Vomar (burgemeester  
weigert op te treden tegen borrelshop): 
uitspraak uiterlijk 28 april 2017 
3. Assen, Catawiki (gelegenheid bieden  
tot het doen van bestellingen zonder  
vergunning): beroepschrift Raad van  
State d.d. 17 maart 2017 

2016

4. Den Haag, VNG (blurring): klaagschrift 
gerechtshof Den Haag d.d. 26 mei 2016  
5. Maastricht, Sligro (uitoefenen slijters-  
en horecabedrijf zonder vergunning): beroep-
schrift rechtbank Limburg d.d. 31 januari  

2017

6. Den Bosch, Sligro (uitoefenen slijters- en 
horecabedrijf zonder vergunning): uitspraak 
rechtbank Oost-Brabant uiterlijk d.d.  
23 mei 2017
7. Leerdam, Emté (burgemeester weigert  
op te treden tegen borrelshop), beroepschrift  
rechtbank Rotterdam d.d. 26 augustus 2016

Kwestie van een lange adem

Uit de oude doos... Klare Taal uit 1996 

Lid worden: daarom!
De SlijtersUnie heeft dit jaar meerdere 
nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook 
Slijterij Bij Marcel uit Hoogeveen vatte de 
koe bij de horens en pakte de telefoon. Wat 
het belang is van lidmaatschap? Marcel 
legt het graag uit. “Ik vind het handig om 
feedback te krijgen en hulp als het nodig is. 
Aan de SlijtersUnie zit een juridische afde-
ling vast, dat zie ik als een stukje houvast.” 
Slijterij Bij Marcel besloot niet mee te gaan 
in de nieuwe Mitra-formule, maar zelfstan-
dig verder te gaan. Een stap waar hij geen 
spijt van heeft. “Ik heb een goeie tijd gehad 
bij Mitra, maar het was nu tijd om uit te 
vliegen. Dat was een prachtig moment. Je 
kunt nu je eigen ding bepalen. Zelfstandig-
heid geeft ons ook de kans om specialistisch 
te werken. Wij hebben heel mooie whisk(e)y- 
merken en bieren.” De zaken gaan goed, 
vertelt Marcel. “Natuurlijk heb je wel eens 
een dip en brengt het vak spanning met 
zich mee, maar dít is ondernemen! Ik vind 
het geweldig. Het is een hele peut werk, 
maar ook een hartstikke mooi vak.” Sinds 
de zelfstandigheid volgt hij de activiteiten 
van de SlijtersUnie op de voet. “Zeker de 
ontwikkelingen rondom de borrelshops zijn 
belangrijk. Om me heen schieten ze als 
paddenstoelen uit de grond. Dan is het fijn 
om advies en ondersteuning achter de hand 
te hebben, mocht het nodig zijn.”

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,-

Leden SlijtersUnie benadeeld
Op 26 april is bij de rechtbank Limburg in Maastricht een zaak 
behandeld tussen de Koninklijke SlijtersUnie en de burgemees-
ter van Gulpen. Het gaat hier om de inrichting van een verbin-
dingslokaliteit, een zogenaamde sluis, tussen een borrelshop 
van Plus Supermarkt en de supermarkt zelf. Die sluis geeft 
naast toegang tot de slijterij en de supermarkt (‘de overige 
neringruimte’), eveneens toegang voor personeel tot een service-
balie voor de supermarkt en een kantoorruimte voor de super-
markt.
De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting 
van locaties waar het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend. Ze zijn 
vervat in het Besluit ‘eisen inrichtingen Drank- en Horecawet’. 
Artikel 11 van dit besluit gaat specifiek over de verbindingslo-
kaliteit, oftewel de sluis. 

DOORGANG VOOR MEDEWERKERS

Voor iedere slijter geldt dat in de slijtinrichting uitsluitend het 
slijtersbedrijf mag worden uitgeoefend. Uit het Besluit blijkt dat 
de verbindingslokaliteit tot de inrichting behoort. Niettemin 
wordt de verbindingslokaliteit in de Plus supermarkt niet alleen 
voor het slijtersbedrijf benut, maar wordt deze tevens gebruikt 
als doorgang voor supermarktmedewerkers. Daar waar iedere 
andere slijter al zijn meters uitsluitend voor het slijtersbedrijf 
kan uitoefenen, krijgt de slijterij in de Plus supermarkt een 
concurrentievoordeel omdat deze de verbindingslokaliteit, in 
strijd met het Besluit tevens voor de supermarkt doeleinden 
gebruikt. Door het gezamenlijk gebruik liggen de exploitatiekos-
ten per saldo lager.
De SlijtersUnie is van mening dat het gelijkheidsbeginsel is 
geschonden. Zij voelt zich gesterkt door een controlerapport uit 
2014. Door de rapporteurs is daarin de volgende passage opge-
nomen: ‘De personeelstoegang vanuit de serviceafdeling/tabak-
verkoop naar de verbindingslokaliteit is voorzien van een 
rolluik. Om te voldoen aan het ‘Besluit eisen inrichtingen 
Drank- en Horecawet’ dient het rolluik van de personeelstoe-
gang vanuit de verbindingslokaliteit naar de serviceafdeling/
tabakverkoop gesloten te zijn’. De rapporteurs waren dus ook 
van mening dat de huidige situatie in strijd met het Besluit is. 
Klaarblijkelijk is de verweerder (gemeente Gulpen) hierover 
later van mening veranderd. In het verweerschrift wordt 
gesteld dat het doel van het Besluit is: het voorkomen van een 
onbelemmerde doorgang van winkelend publiek in en uit de 
slijterij. Dat is een merkwaardige samenvatting van de functie 
van de verbindingslokaliteit, die een oplossing moest bieden 
voor de nieuwe situatie waarin een inpandige slijterij werd 
toegestaan. Het doel is niet het voorkomen van een onbelem-
merde doorgang, maar het opwerpen van een drempel, om 
impulsaankopen te voorkomen. 

RUIMTE VOOR INTERPRETATIE

De burgemeester weerspreekt niet dat naar de letter van het 
Besluit sprake is van overtreding, maar meent dat handhaving 
achterwege kan blijven nu de inrichting niet zou indruisen tegen 
het doel van het Besluit. Hoe gedetailleerder een wettelijk voor-
schrift, hoe minder ruimte er zal zijn om dit te interpreteren. 
Door het uitblijven van handhavend optreden worden leden  
van de SlijtersUnie benadeeld. Hen zijn immers verplichtingen 

opgelegd waaraan Plus Supermarkt kennelijk niet aan hoeft te voldoen. 
Door handhaving te weigeren stelt de burgemeester nut en  
noodzaak van artikel 11 lid 3 van het Besluit ter discussie. Het kan niet zo 
zijn dat bij een inrichting afwijking van de concrete norm geoorloofd is, 
omdat gehandeld wordt in de geest van het Besluit. Bovendien is naar de 
mening van de SlijtersUnie evenmin sprake van handelen in de geest van het 
Besluit. Door de gesloten wanden achterwege te laten ontstaat immer 
optisch een andere beleving dan bij de in het Besluit voorgestane situatie.  
De consument kan in verwarring komen en menen dat de verkeersruimte 
ook toegang biedt tot andere neringruimten en op die manier verleid worden 
de toegangssluis te betreden, daar waar hij in een legale situatie niet op  
dat idee zou komen. Die verleidingsgedachte, het tegengaan van impulsaan-
kopen, is nu juist wél het doel van het Besluit. 
Indien dit beroep ongegrond wordt verklaard heeft dat grote gevolgen voor 
de inrichting van de circa 1100 borrelshop die Nederland inmiddels kent. 
Aangenomen mag worden dat het supermarktkanaal dan in snel tempo de 
inrichting van verbindingslokaliteiten zal aanpassen, om op die manier een 
voor de consument toegankelijkere ingang te bewerkstellingen. Daar waar 
de Raad van State nu net een slot op de borrelshop gezet heeft, zou dan de 
toegang tot die deur weer vergemakkelijkt worden. Dat verdraagt zich niet 
met de centrale doelstelling van het alcoholmatigingsbeleid: de preventie 
van gezondheidsrisico’s en maatschappelijke problemen die voortvloeien  
uit het gebruik van alcohol. Uitspraak volgt nog. 


