
Dorst naar kennis
Zaten we jaren geleden nog in een heuse 
crisis, het afgelopen jaar lijkt of het niet meer 
op kan. Het aanbod luxe dranken neemt bij de 
slijter weer toe. Inherent aan de assortiments- 
uitbreiding is dorst naar nieuwe kennis en de 
investering in het onderhouden van het 
mooie vak. Sinds 1 januari 2018 is er door de 
voormalige Stichting Slijtersopleidingen een 
nieuw KwaliteitsRegister in het leven geroe-
pen. Net als gediplomeerde piloten, die jaar-
lijks zelf hun vlieguren moeten registreren om 
aan te tonen dat ze vakbekwaam zijn, 
kunnen slijters ook zelf hun eigen dossier 
bijhouden. Deze wijze van werken wordt door 
meer dan 175 andere professionele registerbe-
roepen gehanteerd en hoewel het voor de slij-
ter niet verplicht is, is het wel weer een goede 
kwalitatieve stap vooruit. Inmiddels zijn er al 

honderden slijters als RegisterVinoloog inge-
schreven. Omdat dit zo succesvol verloopt, 
gaan er zelfs al stemmen op om ook voor de 
liquoristen onder ons een heus register in het 
leven te roepen! 

GEDISTILLEERDBREVET

Om de doorgang naar de liquoristenopleiding 
extra te stimuleren, organiseert de Wijnaca-
demie vanaf dit voorjaar in Maarn de cursus 
GedistilleerdBrevet in samenwerking met 
Michel van Tuil. Achter elke fles gedistilleerd 
gaat een boeiende en verrassende wereld 
schuil. Een sensatie van smaak, een specifieke 
productiemethode, een nieuw productiege-
bied of zelfs een compleet nieuw ingrediënt. 
Werkt u in een slijterij of wilt u gaan werken 
met gedistilleerd? Kunt u ook zo genieten van 
een heerlijke Schotse whisky, Hollandse jene-
ver of Russische Wodka? Dan bent u waar-
schijnlijk ook benieuwd naar het verhaal 
achter het etiket. Aangezien het aanbod 
gedistilleerd docenten beperkt is, start de 
Wijnacademie zelf deze opleiding. Het brevet 
geeft toegang tot de Opleiding tot Liquorist. 
Data: 16 april, 23 april en 7 mei 2018, tijd: 
10.00 - 17.00 uur. Inschrijven kan via de 
website van de Wijnacademie.

Dan wil ik u graag nog attenderen op het 
volgende bericht van de website van Stap van 
19 februari, met als originele bron gemeente.
nu:

KABINET HAALT STREEP 
DOOR PLAN EXPERIMENTENWET 

GEMEENTEN

Het kabinet ziet af van een wetsvoorstel dat 

gemeenten ruimte moest geven om te experi-
menteren met bestuurlijke en democratische 
vernieuwing. Dat schrijft minister Kajsa 
Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de 
Tweede Kamer. De Experimentenwet Gemeen-
ten, een idee van het vorige kabinet, is daar-
mee niet verder gekomen dan de fase van 
internetconsultatie.
Het voorstel gaf een gemeente de ruimte om 
wetten en regels tijdelijk buiten werking te 
stellen of alternatieve regels uit te proberen. 
Lokale bestuurders zouden dan beter kunnen 
inspelen op wensen van bewoners en bedrij-
ven. Zo wilden de vier grote steden bij wijze 
van pilot afwijken van de bepaling in de 
Drank- en Horecawet die verbiedt dat in niet-
horecagelegenheden alcohol wordt geschon-
ken. Het wetsvoorstel betrof ook een beoogd 
experiment met het voorzitten van een raads-
commissie ex artikel 82 Gemeentewet door 
een niet-raadslid. 
Maar de nieuwe minister Ollongren veegt het 
wetsvoorstel van tafel. Zij ziet meer in 
aanpassingen van de algemeen geldende 
wetgeving. "Indien de Gemeentewet meer 
ruimte creëert voor lokaal maatwerk en dit 
daarmee mogelijk wordt voor alle gemeen-
ten, is het ook minder noodzakelijk om hier 
experimenten voor in te richten."
De minister constateert dat er nu al een 
‘bonte verzameling’ aan experimenten 
gaande is bij gemeenten. Sommige daarvan 
zijn in strijd met de wet, zo stelt zij, overigens 
zonder daarbij in haar brief te dreigen met 
ingrijpen.

Ron Andes
Voorzitter

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport, heeft in een brief 
aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
antwoord gegeven op vragen van Kamerlid 
Van der Staaij (SGP) over het bericht dat 

Schotland als eerste land ter wereld een  
minimumprijs voor alcoholische dranken 
gaat invoeren. 
Het Hof van Justitie van de EU had al eerder 
aangegeven dat de introductie van een  

minimum alcoholprijs volgens Europees recht 
is toegestaan als aangetoond kan worden dat 
dit een effectievere volksgezondheidsmaat-
regel is dan accijnsverhoging. Het uiteinde-
lijke oordeel werd echter aan de nationale 

Koninklijke SlijtersUnie voorstander van minimumprijs alcohol 

Berichtgeving onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke SlijtersUnie

Nr. Jaargang 34 - maart 2018137

Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport Paul Blokhuis heeft de 
Tweede Kamervoorzitter zijn bevindingen 
aangeboden van hoe de handhaving van 
verkoop van alcoholhoudende drank ‘op 
afstand’ mogelijk gecentraliseerd kan 
worden. Hieraan is behoefte omdat de 
controle op de leeftijdsgrens bij online drank-
verkoop sterk achterblijft. Het toezicht is nu 
decentraal geregeld en ligt bij de gemeenten. 
Maar met slechts 2% is het nalevingscijfer het 
laagst van alle verkoopkanalen. Gemeenten 
voelen zich veelal onvoldoende in staat om 
vooral de landelijk opererende ketens te 
controleren.

4.000 VERKOOPPUNTEN 
OP AFSTAND 

Om een beter beeld te krijgen van de alcohol-
verkooppunten-op-afstand voerde onder-
zoeksbureau Panteia in opdracht van het 
ministerie een marktverkenning uit. Daaruit 
blijkt dat deze categorie naar schatting ruim 
4.000 verkooppunten telt. Zij bezorgen de 

alcohol aan huis of per post. Het gaat onder 
meer om thuisrestaurants, groothandels, 
supermarkten, drankspeciaalzaken en 
bijvoorbeeld delicatessenwinkels. Zeker drie 
kwart van de aanbieders heeft alleen zwak 
alcoholische drank (wijn, bier en drank onder 
de 15%) in het assortiment. Daarnaast 
verkoopt zo’n 9% zowel zwak als sterk en zijn 
er aanbieders die alleen wijn (8%),  
alleen bier (4%) of louter gedistilleerd (1%) 
verkopen. (zie figuur 1)

Het grootste deel van de verkopers van alco-
hol op afstand zijn thuisbezorgrestaurants 
die bier of wijn en soms ook ouzo, whisky of 
tequila aanbieden naast een maaltijd. Voor 
hen is alcohol een bijproduct en vormt het 
slechts een klein onderdeel van het assorti-
ment (geldt voor 78% van de aanbieders). 
Voor bijna een kwart van de aanbieders is 
alcohol het enige of een van de belangrijkste 
verkoopproducten. (zie figuur 2)

Gemeenten zijn dus verantwoordelijk voor 
controle op de leeftijdsgrens, maar structu-
reel en effectief toezicht tijdens de aflevering 
blijkt bij deze vorm van alcoholverkoop 
nauwelijks uitvoerbaar. Als toezichthouder is 
het namelijk onmogelijk om op de momenten 
van verstrekking (vaak aan de voordeur) 
aanwezig te zijn. 

MET GEMEENTEN IN GESPREK

Blokhuis: “De komende tijd zal ik met 
gemeenten in gesprek gaan om te bekijken of 
wijziging van de Drank- en Horecawet op dit 
punt voor hen perspectief biedt”. Hij denkt 
aan verplaatsing van het moment waarop 
gecontroleerd wordt: niet op het moment dat 
de drank wordt afgeleverd, maar op het 
moment dat online de aankoop wordt 
gedaan. “Dat zou wellicht een oplossing 
kunnen zijn. Waarbij uiteraard goed geanaly-
seerd zal moeten worden of de handhaafbaar-
heid daardoor in de praktijk ook echt verbe-
tert.”

rechter overgelaten. Het Britse Hooggerechts-
hof stelde dat de Europese wetgeving geen 
belemmering vormt voor het invoeren van 
een basisprijs voor alcoholische dranken, 
omdat het belang van de volksgezondheid 
zwaarder weegt.

SCHOTS VOORBEELD VOLGEN 

Tweede Kamerlid Kees van der Staaij wilde 

weten of Blokhuis bereid was om het Schotse 
voorbeeld te volgen en ook in Nederland een 
landelijke minimumprijs voor alcohol in te 
voeren. Blokhuis heeft hierop geantwoord: 
“De Schotse invoering van minimumprijzen 
is een zeer interessante, maar ook behoorlijk 
forse volksgezondheidsmaatregel. Ik wil 
daarom eerst zien wat de mogelijke effecten 
van deze maatregel in Schotland kunnen zijn 

en zal deze stap dan ook nauwlettend 
volgen”.
De SlijtersUnie juicht het invoeren van een 
basisprijs toe. In het verleden is hier al 
herhaalde malen op aangedrongen. Het 
antwoord van Blokhuis biedt volgens voorzit-
ter Ron Andes een opening om op termijn een 
minimumprijs in Nederland in te voeren.

Centralisatie handhaving van ‘verkoop op afstand’?  

Bron: Inventarisatie: 
alcoholverkoop op 

afstand, Panteia, 2017
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Het verschil in hoogte van leges per gemeente 
is een bekend probleem. De Koninklijke Slijters-
Unie heeft hier in het verleden al eens eerder 
aandacht voor gevraagd. 
In een publicatie in Distrifood van vorig jaar 
viel te lezen: “De kosten van bijschrijven van 
een leidinggevende op het aanhangsel van de 
Drankvergunning variëren van iets meer dan 
33 euro tot meer dan 450 euro, afhankelijk van 
waar de supermarkt met borrelshop is geves-
tigd. Dit blijkt uit een streekproef van het 
Vakcentrum, dat bij vijftien gemeenten de 
kosten opvroeg”. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) geeft op haar website uitleg over deze 
verschillen: 
“Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten 
over verschillen tussen gemeenten bij de lege-
sheffing. Dat deze verschillen bestaan, is een 
feit. Maar er zijn goede redenen voor. De 
verschillen ontstaan doordat de ene gemeente 
meer kosten maakt bij de uitvoering dan de 
andere. Ook berekenen niet alle gemeenten alle 

kosten via de leges door, maar dekken ze deze 
bijvoorbeeld uit algemene belastingen. In alle 
gevallen is echter steeds sprake van een lokaal 
gemaakte keuze door de gemeenteraad. De 
VNG vindt dat daar niet aan moet worden 
getornd. Het voorgaande vereist wel dat 
gemeenten transparant zijn in de kostenpos-
ten die zijn toegerekend aan de leges. Uniforme 
berekeningsmodellen kunnen daaraan bijdra-
gen.” 

Leges worden geheven op basis van artikel 
229b Gemeentewet:  

“In verordeningen […] worden de tarieven 
zodanig vastgesteld dat de geraamde baten 
van de rechten niet uitgaan boven de 
geraamde lasten ter zake.” 

Daarbij gaat het niet om een raming per dienst 
die de gemeente levert en zelfs niet om een 
raming van een groep van diensten. Waar het 
om gaat is, dat er een raming is van de 

opbrengsten en kosten van de diensten die in 
de betreffende verordening zijn geregeld. De 
vaststelling mag dus berusten op een gemeen-
telijke raming. 

In het geval u twijfelt aan de gegrondheid van 
de u opgelegde leges kunt u de gemeentelijke 
raming opvragen. Er kan uiteraard bezwaar 
gemaakt worden tegen de hoogte van de leges 
bij een gemeente. Een bezwaar zal niet snel 
gegrond worden bevonden.

Per 1 januari 2018 eindigde de 1 cent con-
venantkorting per verrichte pintransactie en  
is de tariefgarantie voor alle ondernemers die 
pinbetalingen accepteren komen te vervallen. 
Voor ondernemers met een maatwerkcontract 
(meestal de grotere ondernemingen en formu-
les) is de tariefgarantie vier jaar geleden al 
vervallen. Nu geldt dat dus ook voor alle 
andere ondernemers. Dit kan consequenties 
hebben voor u als acceptant. Banken hebben 
hun klanten geïnformeerd over de tarieven 
voor het betalingsverkeer voor 2018.
In 2005 tekenden de banken en de belangen-
behartigers van winkeliers, horeca en benzine-
stations het Convenant Betalingsverkeer.  
Hiermee werd het gezamenlijk streven naar 
een efficiënter en veiliger betalingsverkeer 
voor ondernemers en consumenten vastge-
legd. Het convenant maakte destijds een einde 
aan een slepend conflict over de kosten van 
pinnen aan de toonbank. Afgesproken werd 
dat alle ondernemers een eurocent korting 
kregen per pinbetaling. 
Het convenant is inmiddels al tweemaal 
wegens succes verlengd met een ‘Nadere  
Overeenkomst’ in 2009 en in 2014. In de laatste 
zijn de volgende afspraken gemaakt over de 
pintarieven: 
• Voor gepubliceerde venstertarieven en  

 gepubliceerde transactiebundels/schijven 
 geldt een tariefgarantie tot 1 januari 2018;
• De tariefgarantie voor maatwerktarieven  
 vervalt per 1 januari 2014.

Banken en de belangenbehartigers voor winke-
liers, horeca en benzinestations hebben het 
vertrouwen dat de bereikte efficiëntie van het 
Nederlandse toonbankbetalingsverkeer ook 
zonder tarief- en functionaliteitsgarantie 
behouden kan blijven. Om dit vertrouwen te 
bevestigen hebben de convenantpartijen afge-
sproken dat de tarieven door een objectieve 

partij gemonitord worden. De Nederlandsche 
Bank (DNB) voert dit onderzoek uit en rappor-
teert hierover. Dit gebeurt in 2018 voor de 
tweede keer. In 2015 heeft DNB al een nulme-
ting gedaan.   

Eind 2018 loopt het Convenant Betalingsver-
keer af en daarmee komt een einde aan de 
intensieve samenwerking. Wel blijven banken 
en vertegenwoordigers van ondernemers met 
elkaar in overleg om de efficiëntie, veiligheid 
en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer 
te waarborgen.

Tarieven pinbetalingen 2018: wat is er veranderd?

Gemeentelijke leges Drankwet niet overal gelijk
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,-

Uit de oude doos... Klare Taal uit 1988 
Nacht van ’t Bok
In de nacht van 2 op 3 oktober jl. werd in Hotel Ibis te Tilburg voor 
de derde keer “De Nacht van ’t Bok” georganiseerd. Op uitnodiging 
van V.N.S.W.-lid Huib Kalkman gaven 10 brouwerijen acte de 
présence om hun bokbier te laten beoordelen. Honderden consu-
menten, enkele vakgenoten, notabelen etc. maakten graag van de 
uitnodiging gebruik. Hoogtepunt van de avond was de overhan-
diging van de jaarlijkse wisselprijs namelijk het schilderij “De 
Gouden Bok”, ingesteld door de V.N.S.W., uit te reiken aan iemand 
die zich op een of andere manier in het economisch bestel verdien-
stelijk maakt of heeft gemaakt en in het bijzonder betrokken is bij 
de slijtersbranche. 
Dit jaar viel de eer de staatssecretaris van Economische Zaken de 
heer A.J. Evenhuis ten deel. Een kwartier voor middernacht over-
handigde onze V.N.S.W.-voorzitter Jan van Bilsen De Gouden Bok 
met een zeer toepasselijke toespraak waarin hij de staatssecretaris 
nog eens wees op de preciese toestand waarin de slijter verkeert. 
Van de voorgenomen rede die de staatssecretaris wilde uitspreken 
kwam door de geweldige ambiance niets meer terecht, maar één 
opmerking was duidelijk. De slijter is beter dan de supermarkt. 
Waarvan acte!
Precies om middernacht schonk de staatssecretaris via een vernuf-
tig apparaat tegelijk van elk aanwezig bokbier een glas in. De vele 
aanwezigen konden daarna het bokbier gratis keuren. Een lofwaar-
dig initiatief van een slijter, die terecht die avond in het zonnetje 
werd gezet door de heer Willebrand namens de aanwezige  
brouwers. Mede op verzoek van Uw V.N.S.W. krijgt nu ook het 
bokbier een deblocagedatum, zoals bij de Beaujolais Primeur en  
wel de 1ste maandag in oktober. Wij van de V.N.S.W. willen echter 
proberen deze datum te verschuiven naar de 1ste donderdag zodat 
eenieder in die week bevoorraad is.  

STAATSSECRETARIS EVENHUIS: 
SLIJTER BETER DAN SUPERMARKT!

Staatssecretaris Evenhuis was goed gemutst toen hij vanwege zijn 
verdiensten voor het midden- en kleinbedrijf, uit handen van Jan 
van Bilsen de wisselprijs “De Gouden Bok” in ontvangst mocht 
nemen. Hij sprak enkele vriendelijke woorden. De heer Evenhuis 
was van mening dat de slijter door zijn vakmanschap een voor-
sprong heeft op met name de levensmiddelensupermarkt. De heer 
Evenhuis adviseerde deze voorsprong uit te buiten door bijvoor-
beeld een goede advisering, service en door upgrading van Uw  
slijterij. De slijter heeft alle mogelijkheden in huis, aldus de heer 
Evenhuis en de markt maakt dan wel uit of wij gelijk hebben 
namelijk dat alcoholhoudende drank door de slijter-wijnhandelaar 
verkocht moet worden. 
De heer Evenhuis bleek voorstander van een verdergaande  
parallellisatie. Hij wees op de mogelijkheden die de slijter nu al 
heeft door naast alcoholhoudende drank ook aanverwante artike-
len te verkopen zoals literatuur en cadeau-artikelen. Wij denken  
dat de staatssecretaris hier de mogelijkheden voor de slijter veel  
te hoog inschat. De drankenspeciaalzaak kan als regel de winkel-
ruimte beter benutten door een zo goed mogelijk drankenassorti-
ment aan te bieden dan door ruimte te reserveren voor de verloop 
van bij-artikelen, waarvoor de consument meestal toch naar de 
desbetreffende speciaalzaak of het warenhuis stapt. 
De heer Evenhuis liet ook duidelijk uitkomen dat hij het niet eens 

was met de opvattingen van het ministerie van W.V.C. over de nieuwe  
drank- en horecawet. Langzamerhand lijken de 2 standpunten van enerzijds 
het ministerie van W.V.C. en anderzijds het ministerie van Economische 
Zaken over de toekomstige alcoholwetgeving zich steeds duidelijker af te 
tekenen. W.V.C. lijkt steeds meer te neigen naar het standpunt dat alle  
alcoholhoudende dranken, zonder onderscheid tussen sterk en zwak, over 
één wettelijke kam geschoren moeten worden, met als consequentie dat alle 
alcohol dan ook door een vergunninghouder moet worden verkocht.
Het ministerie van Economische Zaken, onder aanvoering van de heer  
Evenhuis, lijkt daarvan geen voorstander te zijn. Men ziet wel dat de vakhan-
del in alcoholhoudende drank in de problemen komt ten gevolge van het 
matigingsbeleid, maar men wil deze problemen oplossen door een verder-
gaande parallellisatie, dat wil zeggen meer nadruk leggen op de verkoop van 
andere producten. De slijter-wijnhandelaar zou dan in de visie van Economi-
sche Zaken kunnen beginnen met meer nadruk te leggen op de verloop van 
bij-artikelen zoals kurketrekkers, wijnatlassen etc. 
Wij denken echter dat het een hersenschim is om te denken dat voor de 
toekomst een redding van de zelfstandige slijter-wijnhandelaar daarin gele-
gen zou zijn. De slijter-wijnhandelaar moet zich veeleer profileren als dran-
kenspecialist, dit in schrille tegenstelling tot de caissière van een supermarkt. 
Eén waarschuwing is hier wel op zijn plaats: hoe meer het accent wordt 
gelegd op het vakmanschap van de slijter-wijnhandelaar, hoe meer ook de 
noodzaak zich opdringt de consument te bewijzen dat de slijter-wijnhande-
laar deze titel ook verdient. Daarvoor is het ooit behaald hebben van het  
slijtersvakdiploma ten ene male onvoldoende. De slijter-wijnhandelaar zal 
zich door middel van cursussen, zelfstudie of welke andere manier dan ook 
moeten blijven bekwamen in zijn mooie vak.


