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Het kan u niet ontgaan zijn. Er is weer gedonder met accijnzen. Dit maal wordt er zelfs
gesproken over het jaarlijks indexeren van
accijnzen zodat deze ieder jaar automatisch
omhoog gaan. Dit terwijl een liter pure alcohol nu al 2 euro goedkoper is in buurland
Duitsland, waar deze eeuw de accijnzen
onveranderd zijn gebleven. Wat een waanzin!
Slijter, we hebben uw steun meer dan ooit
nodig. Afgelopen weken hebben we alles uit
de kast getrokken om een tegengeluid te laten
horen en we blijven daarmee doorgaan tot
die onzin stopt. Het is 5 voor 12…

nig zouden moeten worden aangepakt, keek
hij verbaasd. Hierin staat letterlijk dat de
scheidingswandjes van de borrelshop verleden
tijd zouden moeten zijn, en onze rechterlijke
overwinning dat er altijd een leidinggevende
aanwezig moet zijn, teniet gedaan wordt
doordat sterkedrank dan gewoon in een
supermarkt verkocht gaat worden. De slijter
kon het niet geloven en ging naar huis,
hopende dat wij als SlijtersUnie toch wel weer
voor hem in de bres zouden springen. Maar
zien we hem volgend jaar nog terug..?
Het aantal echte slijters is in de afgelopen vijftig jaar teruggelopen van meer dan vierduizend naar slechts een kleine zeshonderd. De
helft hiervan is nog steeds niet bereid om
gezamenlijk op te komen voor onze branche.
Daarentegen is sinds 2003 het aantal
borrelshops met bijna 1.400 toegenomen. Als
het plan van Ziengs doorgaat, reken dan maar
de overige 4.600 supermarkten ook gedistilleerd zullen gaan verkopen. Dan heb ik het
nog niet eens over alle branchevreemde bedrijven die nu al een graantje willen meepikken
van onze boterham. Dus daarom blijven wij
ons hiertegen verzetten en ondanks dat er een
meerderheid leek te zijn in de Kamer, komen
er steeds meer signalen dat de KSU hierin
mogelijk haar gelijk gaat halen, als zij
tenminste representatief is voor de branche.
Maar dat kan niet zonder steun van alle zelfstandige slijters.

HELPT U ONS MEE?

PREVENTIEAKKOORD

Afgelopen DrankenExpo vroeg ik een zelfstandige slijter waarom hij nog geen lid was. Het
antwoord was dat het toch zinloos was. Wij
konden roepen wat we willen, maar ook aan
de vorige accijnsverhogingen kon de KSU toch
ook niets doen. Toen ik hem vroeg hoe lang hij
nog met zijn slijterij door wilde gaan,
reageerde hij beledigd. Op mijn opmerking dat
Eric Ziengs een wetvoorstel had ingediend
waarin stond dat de Drank- en Horecawet uit
de tijd was en dus de inrichtingseisen dusda-

Op dit moment proberen verstrekkers én
bestrijders van alcohol een overeenkomst af
te sluiten hoe met alcohol dient te worden
omgegaan. Een onmogelijk plan. De SlijtersUnie vindt dat consumptie van alcohol niet
automatisch leidt tot gezondheidsproblemen
en maatschappelijke ontwrichting. Wel staat
de SlijtersUnie achter de plannen om het
aantal probleemdrinkers terug te dringen,
net als de verkoop aan minderjarigen. Met of
zonder akkoord.

Gedonder met accijnzen

De consumptie door extreme prijsmaatregelen terugdringen, waarbij de consument die
verantwoord van alcohol geniet wederom
gepakt wordt, vinden wij een slecht plan. Het
lijkt wel of de overheid een verbod wil op
alcohol, terwijl ze tegelijkertijd de teelt van
cannabis aan het legaliseren is. Alcohol met
mate gebruikt is niet schadelijk, terwijl roken
en blowen dat altijd is. Krijgen we straks ook
een verbod op suiker en gaat een patatje een
tientje kosten? Als het aan sommige partijen
ligt wel, maar daarvoor moet er nog eerst
veel water door de Rijn stromen. Wij blijven
ons als slijter inzetten om alcohol keurig
binnen de kaders van de Drank- en Horecawet
te vertrekken. Een wet die gewoon prima is,
maar die alleen niet wordt nageleefd omdat
handhaving ontbreekt en gemeenten bij hun
eigen kiezers moeten handhaven. Slagers
moeten niet hun eigen vlees keuren. De handhaving moet terug naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En als er dan echt
flink wordt gehandhaafd, blijkt de wet prima
en kan de accijns toch zelfs naar beneden!
DEN HAAG, WORDT WAKKER!
Ron Andes, voorzitter

Leeftijd vakkenvullers
Voor werken door jongeren onder de
16 jaar gelden voor de slijterij
afwijkende regels. Het is verboden in
een slijtlokaliteit, gedurende de tijd
dat daarin dranken worden verstrekt,
personen jonger dan 16 jaar dienst te
laten doen. Dat geldt dus ook

Het bierschap dijt aan alle kanten uit. Bijna
iedere week opent er wel ergens in Nederland
een brouwerij haar deuren. Het aanbod aan
bieren is inmiddels overweldigend. Hoe kun
je door de bomen het bos nog zien en je klant
het juiste advies geven?
De onafhankelijke bieropleidingen van
StiBON zetten al jaren de standaard voor de
vakman. Tijdens de opleiding leer je over de
invloed van grondstoffen als hop en mout,
vertellen echte brouwmeesters hoe ze hun
bier brouwen, duik je in de eeuwenoude
geschiedenis, ontdek je het effect van
verschillende bierglazen en leer je tips en
trucs over het combineren van eten en
bier. Proeven is een belangrijk deel van de
opleiding. In de cursus leer je hoe te proeven

en smaken te beschrijven. StiBON brengt
dat ook in praktijk. Je maakt kennis met de
belangrijkste biertypen en leert ze herkennen
en onderscheiden. De volledige StiBONopleiding kent drie niveaus, die elk wordt
afgesloten door een examen.
De opleiding op niveau 1, Algemene Bierkennis, biedt de deelnemers gedegen kennis van
bier in al z’n aspecten, van productie tot
consumptie. De opleiding duurt zes dagdelen
en wordt in het algemeen op maandag- of
dinsdagavonden gegeven. Er zijn opleidingsplaatsen in het hele land. Meer informatie
over lesroosters en opleidingslocaties is te
vinden op www.stibon.nl. Hier kun je je
ook inschrijven.
Leden van de SlijtersUnie ontvangen 10%

door jongeren.

Wist u overigens dat er een handig boekje
voor consumenten beschikbaar is met alle
informatie voor het bierexamen op basisniveau? Dit boekje ‘Ik weet wat van bier’,
is voor 7 euro verkrijgbaar, onder meer via
www.ikweetwatvanbier.nl.

Vacature
Organisatie/situatie
De Koninklijke SlijtersUnie is de brancheorganisatie voor zelfstandige slijters. De circa 320 leden zijn in verenigingsvorm georganiseerd.
Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het vormen van beleid, daarin voorbereidend en uitvoerend ondersteund door het secretariaat
te Eindhoven. Het hoofdbestuur bestaat momenteel uit zes leden, inclusief de voorzitter en legt aan de algemene vergadering verantwoording af van zijn bestuur. Wegens de voltooiing van de maximale bestuurstermijn van twee van de huidige bestuursleden ontstaan per 20
mei 2019 twee vacatures voor

Hoofdbestuurslid van de Koninklijke SlijtersUnie
Wij zoeken
een slijter die met ondernemersrisico werkzaam is. Hij bezit voldoende inzicht en mensenkennis om met het beschikbare team onder
leiding van de voorzitter haalbare doelen te stellen en te bereiken. Uiteraard is hij met zijn onderneming aangesloten bij de Koninklijke
SlijtersUnie.
Wij bieden
een interessante en uitdagende (vrijwilligers)functie bij de enige actieve brancheorganisatie voor slijters. De uitdagingen waar de Koninklijke SlijtersUnie voor staat zijn enorm (en weer actueler dan ooit). De Koninklijke SlijtersUnie kan daar een belangrijke rol in spelen. Het
hoofdbestuurslid ontvangt een vacatievergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en vergoeding van onkosten. Jaarlijks vinden
tenminste vier hoofdbestuursvergaderingen plaats in Eindhoven.
Procedure
Gegadigden kunnen contact opnemen met het secretariaat te Eindhoven, tel. (040) 245 25 55. De bereidheid om zich in te zetten voor de
vereniging is cruciaal voor de functie, meer dan een lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie; dat is immers met enkele muisklikken
geregeld.
Ook wie twijfelt of meer informatie wil wordt gevraagd om contact op te nemen. Het hoofdbestuurslid wordt in functie gekozen door de
algemene ledenvergadering op voordracht van het zittende hoofdbestuur.

vakkenvullers. Buiten openingstijden
gelden de gewone regels voor werken

korting op de opleidingskosten voor niveau
1. Om daarvoor in aanmerking te komen
dient u uw bewijs van inschrijving binnen
een week na afgifte te mailen naar
info@slijtersunie.nl.

Tips over wie geknipt zou kunnen zijn voor de functie worden op prijs gesteld.

Samen sterk in Den Haag
Ondernemen als slijter is een vak apart. Toch
heeft een slijter meer gemeen met de bakkerom-de-hoek dan hij denkt. Maar ook met een
dakdekker, een makelaar of een binnenvaartschipper. En eigenlijk met alle ondernemers in
het midden- en kleinbedrijf. Want, al deze
ondernemers willen succesvol ondernemen en
een overheid die ervoor zorgt dat zij de ruimte
krijgen. Ofwel, dat er een goed ondernemersklimaat is. Om zo’n goed ondernemersklimaat
te bereiken, werkt de Slijtersunie samen met
MKB-Nederland. Naast de slijters die via de
Slijtersunie bij MKB-Nederland zijn aangesloten, zijn er ruim honderd andere brancheorganisaties lid bij MKB-Nederland. In totaal vertegenwoordigt MKB-Nederland daardoor de
stem van ruim 150.000 ondernemers, een
stem waar politiek Den Haag niet om heen
kan. Mooi dat de Slijtersunie is aangesloten,
maar wat doet MKB-Nederland voor de Slijtersunie? En, wat heeft een slijter in een willekeurige plaats in Nederland daar nu aan? Heel
kort door de bocht kan de meerwaarde
worden samengevat met de vier woorden:
‘bereikt, informeert, ontmoet en ondersteunt’.
MKB-Nederland zet zich allereerst in om door
middel van lobby resultaat voor haar leden te
bereiken. In vele gevallen is dit een resultaat
dat direct in euro’s te meten is. Een lager tarief
in de inkomsten- en de vennootschapsbelasting, terugdringen van kosten voor het betalingsverkeer of voor achtergrondmuziek,
afschaffen van heffingen voor instanties als
de Kamer van Koophandel en bedrijfschappen
of verhoging van aftrekbare kosten en subsidies voor bepaalde medewerkers zijn daar
concrete voorbeelden van. Daarnaast trekt
MKB-Nederland vaak voor én met haar aangesloten branches ten strijde om wet- en regelgeving aan te passen of juíst in te voeren. De
verplichting om langdurig zieke medewerkers
twee jaar door te moeten betalen, is een zware
last voor alle mkb-bedrijven. Mede met steun
van de Slijtersunie heeft MKB-Nederland
succesvol gelobbyd voor halvering van deze
verplichting. Tijdens Prinsjesdag kwam het
kabinet met een wet die deze gewraakte regeling aanpast. Een belangrijk ander resultaat
dat voor alle ondernemers in het mkb is
bereikt, is de invoering van de zgn. MKB-Toets.
Deze toets gaat ervoor zorgen dat nieuwe weten regelgeving aansluit bij de praktijk van u
als ondernemer in het mkb. In plaats van
ambtenaren die bepalen wat goed voor ondernemers is, gaan voortaan ondernemers zélf
nieuwe regels testen en toetsen. Als een regel
niet werkt, komt deze er niet!

EERLIJK EN FAIR

Naast schrappen of vermindering van regelgeving, zet MKB-Nederland zich ervoor in dat
mkb-ondernemers eerlijk en fair worden
behandeld. Als bijvoorbeeld de regels voor
het aanbesteden worden aangepast om meer
mkb-ondernemers een kans te geven, moet
de overheid ook daadwerkelijk mkb-ondernemers inschakelen. Het kan dan niet zo zijn
dat de overheid als opdrachtgever vervolgens
de opdrachten zó groot, maakt dat in de
praktijk toch alleen weer de grote bedrijven
ermee aan de haal gaan.
Zo ook, als de overheid de levering van
bepaalde goederen of diensten voorbehoudt
aan ondernemers die aan bepaalde eisen
moeten voordoen - zoals u als slijter - kan
het niet zo zijn dat diezelfde overheid door
andere regelgeving of gedrag deze ondernemers frustreert in hun bedrijfsvoering. Slijters, maar ook bijvoorbeeld notarissen of
deurwaarders die in een zelfde schuitje
zitten, mogen door een wispelturige overheid
niet in de kou komen te staan. MKB-Nederland komt in deze - en vele andere - gevallen
waar nodig op voor de belangen van ondernemers in branches die worden geraakt.
Naast betrokkenheid bij belangenbehartiging, is van groot belang dat de Slijtersunie
en haar leden weten wat er vanuit politiek
Den Haag op ondernemers afkomt. In plaats
van de noodzaak dat de Slijtersunie zélf
informatie verzamelt die voor haar leden van
belang is, krijgt de Slijtersunie van MKBNederland informatie over alle ontwikkelingen die voor ondernemers van belang zijn.
Dit bespaart niet alleen veel tijd en geld,
maar stelt de Slijtersunie op haar beurt in
staat u als slijter zo snel en actueel mogelijk
te informeren. MKB-Nederland organiseert
daarnaast in regio bijeenkomsten over veranderingen in wetgeving of

bijeenkomsten met als doel ondernemers te
informeren over nieuwe bedrijfsontwikkelingen zoals ‘de Week van de Ondernemer’.
Leden van de Slijtersunie kunnen kosteloos
daaraan deelnemen.
MKB SERVICEDESK

Last but not least biedt MKB-Nederland de Slijtersunie en haar leden de mogelijkheid
gebruik te maken van activiteiten die ondernemers ondersteunen in hun bedrijfsvoering.
Speciaal voor dit doel is de MKB-Servicedesk
opgezet. Door middel van deze digitale vraagbaak – de meest geraadpleegde in Nederland
– kunnen ondernemers antwoord krijgen op
nagenoeg alle ondernemersvragen. Leden van
de Slijtersunie hebben ook toegang tot allerlei
praktische downloads, waar niet-leden voor
moeten betalen. Bij de Fraudehelpdesk, een
ander initiatief van MKB-Nederland voor haar
leden, kunnen ondernemers controleren of zij
met nep-facturen te maken hebben. Trainingen van MKB-cursus en training, tegen gereduceerd tarief, zijn verder voor leden beschikbaar om hen up-to-date te houden met
praktische kennis en nieuwe vaardigheden.
De samenwerking tussen de Slijtersunie en
MKB-Nederland biedt samenvattend op vele
terreinen meerwaarde. Veel meer dan hier
kan worden opgesomd. Het lidmaatschap bij
MKB-Nederland stelt de Slijtersunie in staat
méér te doen, dan zij zonder samenwerking
kan bieden. Leden van de Slijtersunie kunnen
op hun beurt gebruik maken van de faciliteiten die MKB-Nederland biedt.
Tenslotte, het antwoord op de vraag wat je
hebt aan het lidmaatschap van MKB-Nederland hangt uiteindelijk voor elke ondernemer
en organisatie af van de wijze waarop je er
daadwerkelijk gebruik van maakt. Wat dat
betreft is het lidmaatschap van MKB-Nederland te vergelijken met een abonnement van
een sportschool: van het aanschaffen van
alleen een abonnement val je niet af…

Afscheid van SlijtersUnie
Hij zou het toch niet opeens rustig gaan krijgen? Kort geleden heeft Ed Villevoye zijn
drankenzaak verkocht, na 33 jaar. En in de loop van volgend jaar neemt hij ook nog
afscheid van de Koninklijke SlijtersUnie (KSU), waar hij sinds 2011 hoofdbestuurslid is.
Villevoye had best willen blijven, maar zijn termijn zit er op.

De dag van het interview staat hij voor de laatste keer achter
de toonbank. Hoewel… in de zijnlijn blijft hij nog betrokken bij
de winkel. Stadswijnkelder Berns in Heerlen werd in 1949
opgericht door Ed’s schoonvader Frans Berns. Die wilde graag
dat zijn schoonzoon na het afstuderen de onderneming zou overnemen. Nog een aantal jaar hield Ed de boot af. Zijn vrouw had er
helemaal geen oren naar. “Je kunt doen wat je wilt, maar mij
krijg je niet in de zaak.” Zij koos, heel wijs, voor het onderwijs.
Uiteindelijk nam Ed in de jaren 80 dan toch het stokje van zijn
schoonouders over. Jarenlang bediende hij vanuit de Geerstraat
Heerlen en omstreken van mooie ambachtelijk gemaakte dranken
uit alle delen van de wereld. Met de nadruk op wijn en whisky.
Nu is het mooi geweest. Tijd om te stoppen, al betekent dat dat de
wijn- en whiskyspeciaalzaak voor het eerst niet meer in familiehanden zal zijn. In Folker Theunissen vond Ed een waardige opvolger. Die had zich, op zijn beurt, geen betere overdracht kunnen
wensen. De afgelopen maanden stond Villevoye nog wekelijks
in de winkel.

maar door een objectieve bril
bekeken is het niet gezond.”
Om die redenen moet je de
verkrijgbaarheid zeker niet
verruimen, vindt Ed. “Houdt
het kort. Ik denk dat de
Koninklijke SlijtersUnie op dat front goed bezig is.”
Het is jammer, dat zijn werk voor de belangenclub er in de loop van 2019 op
zit. Samen met Hans-Peter Korendijk moet hij na acht jaar plaatsmaken
voor nieuwe bestuursleden. “Net nu ik meer tijd krijg, is de termijn voorbij.
Aan de andere kant: er komt nu ook weer ruimte voor nieuw bloed.
Hopelijk deze keer een vrouw.” Ed denkt niet dat hij zich gaat vervelen.
“Ik houd van bridgen en golfen. En ik ben een ochtendmens. Om 6.00 uur
sta ik op en ga ik anderhalf uur met de honden op pad.” Hij blijft actief als
wijnadviseur, staat zijn oude winkel nog graag met raad en daad terzij
en wie weet komt er wel een nieuwe vrijwilligersbaan op zijn pad. “Bijvoorbeeld bij Slachtofferhulp. We kijken wel hoe het zich gaat ontwikkelen. Niks
moet, alles kan. En als het niet kan, jammer dan!”

RIJKSPOLITIE

In een vorig leven werkte Ed bij de politie. “Daar had ik de
Dranken- en Horecawet onder me. In een viertal kleinere gemeenten, waaronder Beek en Schinnen, hield ik me bezig met handhaving. Mijn taak was onder meer vergunningen controleren en
aanvragen toetsen. Da’s echt lang geleden hoor, het was in de tijd
van de Rijkspolitie.” In die hoedanigheid kwam hij bij veel horecazaken en de enige aanwezige slijter over de vloer. Toen hij in 2011
een oproep van de SlijtersUnie tegenkwam, besloot hij te reageren.
De organisatie had behoefte aan versterking en zocht nieuwe
bestuursleden. “Vanwege mijn achtergrond bij de politie, met de
kennis over de DHW, dacht ik iets voor de club te kunnen betekenen. Je kunt vanuit een andere optiek meedenken.”
Al met al waren de afgelopen jaren behoorlijk druk. Zes dagen in
de week stond Ed in de winkel, in drukke periodes zelfs zeven, en
daarnaast probeerde hij de KSU zo goed mogelijk te ondersteunen
en van dienst te zijn. Al ging -je bent ondernemer of niet- de winkel
altijd voor als dat nodig was, bekent het afzwaaiend bestuurslid
eerlijk. Het beste wat de belangenorganisatie in die periode bereikt
heeft, is dat het nu mogelijk is om te proeven in de slijterij. “Het is
heel belangrijk dat dat erdoor is gekomen.” Over de mogelijke
veranderingen in de Drank- en Horecawet -de komst van het
gemengd kleinhandelsbedrijf waarbij ook andersoortige winkels
alcohol mogen verkopen als zij daar een vergunning voor
hebben- maakt Ed zich zorgen. “De DHW moet het alcoholprobleem
beteugelen en niet alcohol gemakkelijker verkrijgbaar maken. De
jongere garde drinkt steeds meer. Zij beginnen thuis met indrinken
en hebben om 23.00 uur als ze uitgaan, al een fles wodka achter de
kiezen. Tegelijkertijd lees je ook dat ouderen om 16.00 uur al aan
een wijntje beginnen. Commercieel gezien is dat natuurlijk prima,

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

50%

(normaal €29,95, voor leden €15,-, excl. btw)

• Korting op afgifte Slijtersvakdiploma

50%

(normaal €49,-, voor leden €25,-, excl. Btw)

• 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,-

