
Het najaar tegemoet
U ziet het goed; Klare Taal is kleiner geworden. 
Gewoon omdat het produceren van dit katern 
in het Slijtersvakblad enorm veel tijd vraagt 
van onze allergrootste sponsor Drinks Slijters-
vakblad, terwijl blijkt dat meer dan de helft 
van onze achterban niet of niet meer geabon-
neerd is op het vakblad en dat is in onze 
perceptie niet alleen jammer maar ronduit 
onverstandig. Nog steeds is dit het enige echte 
vakblad voor de slijter met haar altijd infor-
matieve website die vaste lezers nodig heeft.

DRANKEN PAKKET EXPO VERZET

Er is veel rumoer geweest omtrent de afge-
laste Dranken Expo in Houten. Graag hadden 
wij jullie daar weer traditioneel willen begroe-
ten, maar zoals u al eerder in het door de 
beursorganisator verspreide persbericht heeft 
kunnen lezen, beschikt de organisatie niet 
over voldoende middelen omdat ook hier 
steeds meer producenten en drankenleveran-
ciers hebben afgehaakt of een eigen activiteit 
willen gaan organiseren.
Als voorzitter van de enige branchevereniging 
voor zelfstandige slijters heb ik daarover de 
laatste maanden nogal wat gesprekken 
gevoerd met slijters en andere belanghebben-
den en hoewel er misschien wel een andere 
opzet zou moeten komen, is het voortbestaan 
van de vakbeurs voor slijters van essentieel 
belang. Laten we hopen dat er vanuit de  

slijters zoveel belangstelling getoond wordt, 
dat er voldoende standhouders op inhaken.
Daarom wil ik hier meteen onze begunstigers 
in het zonnetje zetten. De volgende  
producenten/leveranciers 
• Lucas Bols 
• Pernod Ricard Nederland
• Moët Hennessy Nederland 
• A Brand New Day
• Fourcroy Nederland 
• Bacardi Nederland 
• Boomsma Distilleerderij 
• Goessens Wijnimport 
• Kwast Wijnkopers 
• Stadsslijterij Oldenzaal
• Nolet Distillery
• Verbunt Verlinden
• Oud Reuchlin & Boelen
• Drinks Slijtersvakblad
hebben de slijtersbranche hoog in het vaandel 
staan en als begunstigers steunen zij uw  
SlijtersUnie. Hiervoor mijn dank en ook dank 
namens al onze leden. Toch vind ik het wel 
jammer dat veel bekende spelers op deze lijst 
ontbreken, gewoon omdat zij het niet nodig 
vinden om een klein bedrag te investeren in 
een grote zaak die ons allen aangaat. Als er 
straks geen beurs meer is, geen vakblad en 
geen SlijtersUnie, blijft er wellicht ook geen 
slijter meer over. Dan hebben deze impor-
teurs/grossiers en producenten ineens een 
probleem want zij hebben ons allemaal nodig. 
U mag hen hier gerust op aanspreken als zij u 
weer weten te vinden met producten die 
alleen bij de slijter verkocht mogen worden!  

BESLOTEN FACEBOOK GROEP

Op verzoek van een aantal leden van onze 
open Facebook groep is er een tweede, maar 
dan besloten groep gemaakt, die alleen 
toegankelijk is voor leden van de SlijtersUnie 
en hun werknemers. Ik mis nog veel van onze 
leden. Meld u ook aan via onze website. Dan 
kunt u alles vertrouwelijk delen met uw 
vakbroeders en zusters.
 
De zomer was weer mooi en droog. Daar 
kunnen wij als slijter wel wat mee! Nu gaan 

Verslag internetconsultatie

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank-  
en Horecawet (in verband met het Nationaal 
Preventieakkoord en evaluatie van de wet)  
is ter internetconsultatie voorgelegd van 28 
maart tot en met 8 mei 2019. Er zijn 46  
openbare reacties ontvangen van burgers, 
brancheverenigingen, opleidingsinstituten, 
gezondheidsorganisaties, gemeenten en 
verstrekkers, producenten en platforms van 
alcoholhoudende dranken. De reacties zijn over 
het algemeen positief over de voorgenomen 
wetswijziging. De indieners benadrukken het 
doel om problematisch alcoholgebruik met dit 
wetsvoorstel te voorkomen, te ondersteunen. 
De volgende onderwerpen zijn voorgelegd ter 
internetconsultatie: 
I.     Landelijke beperking van prijsacties  

van meer dan 25% met alcoholhoudende 
dranken 

II.    Regels voor verkoop van alcohol via  
 bestel- en bezorgkanalen 

III.   Strafbaarstelling volwassenen die  
 alcohol doorgeven aan minderjarigen 

IV.    Uitzondering strafbaarstelling 16 en 17  
 jarige testkopers i.h.k. van toezicht 

V.     Uitzondering strafbaarstelling 14 en  
 15 jarige VMBO leerlingen i.h.k. van  
 horecastage 

VI.   Grondslag voor onafhankelijke positie en  
 vergoeding Landelijke Examencommissie 

VII.  Intrekken Besluit eisen inrichtingen DHW 
VIII.  Veranderen van de naam van de wet in 

Alcoholwet 
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Op de site van overheid.nl is een verslag gepubliceerd met daarin de 
strekking van de reacties en voor zover mogelijk, een reactie daarop. 
Daarnaast wordt ingegaan op onderwerpen die in reacties worden 
genoemd, maar die niet in het wetsvoorstel staan. 
Hieronder zijn enkele passages uit het verslag gelicht.
Landelijke beperking van prijsacties van meer dan 25% met 
alcoholhoudende dranken 
Er zijn reacties ontvangen met de vraag waarom het percentage op 
25% is vastgesteld, of het effect ervan is onderzocht, wat onder de 
‘gewoonlijke prijs’ wordt verstaan, waarom er een periode van een 
maand is gehanteerd en waarom de maatregel alleen voor verstrek-
kers in Nederland geldt. Ook wordt gevraagd waarom deze maat- 
regel niet van toepassing is op prijsacties voor gebruik ter plaatste, 
zoals happy hour in een café. Deze punten zullen nader worden 
toegelicht in de memorie van toelichting. 
Regels voor verkoop van alcohol via bestel- en bezorgkanalen 
Er zijn reacties ontvangen met de vraag of regulering van het  
bestelkanaal proportioneel is gelet op het doel dat minderjarigen 
geen alcohol in ontvangst krijgen, waarom de maatregel alleen 
geldt voor aanbieders in Nederland, hoe het leeftijdsverificatie- 
systeem eruit gaat zien en of er een redelijke overgangstermijn 
komt. Ook wordt aandacht gevraagd voor een goede samenwerking 
en afbakening van de bevoegdheden tussen gemeentelijke toezicht-
houders en de NVWA. Deze punten worden nader toegelicht in de 
memorie van toelichting. 
Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan 
minderjarigen 
Er zijn wisselende reacties op deze maatregel ontvangen. Het  
doel dat met deze maatregel wordt beoogd – het beschermen van 
minderjarigen door de hele keten verantwoordelijk te maken – 
wordt gesteund. Er worden echter in een aantal reacties vraagte-
kens gezet bij de uitvoerbaarheid van de maatregel. In de memorie 
van toelichting is hier nader op ingegaan. 
Intrekken Besluit eisen inrichtingen DHW 
Er zijn wisselende reacties op deze maatregel ontvangen. Het doel 
dat met deze maatregel modernisering van de wetgeving wordt 
beoogd, wordt gesteund. In een aantal reacties wordt echter aan- 
gegeven dat de maatregel zou kunnen leiden tot verruiming van 
het aantal verkooppunten, mengformules en overlast op straat 
vanwege geen verplichte sanitair. 
Ook is opgemerkt dat het schrappen van de inrichtingseisen tot 
mengformules zou leiden. Dit is niet de bedoeling en wordt zo ook 
niet gezien. Dit is verduidelijkt in de memorie van toelichting. Dat 
laat onverlet dat naar aanleiding van een aantal reacties is gekeken 
of er situaties zijn waar het aanbieden van diensten zo nauw 
verbonden is met de bedrijfsactiviteit, dat die samenhang redelijk 
wordt geacht. Dit is meegenomen in de memorie van toelichting. 
De shop in shop, zoals een slijterij in supermarkten (borrelshop), 
blijft mogelijk onder de voorwaarde dat er een duidelijke scheiding 
blijft tussen de ruimten en een eigen betaalsysteem. De scheiding 
mag van glas zijn. Bij verstrekking in de shop in shop dient de direct 
leidinggevende met een Diploma Sociale Hygiëne aanwezig te zijn, 
net zoals in reguliere slijterijen de regel is. 

OVERIGE PUNTEN 

Er zijn in reactie op de internetconsultatie opmerkingen ontvangen 
over onderwerpen die buiten het wetsvoorstel vallen. Hieronder 
wordt daar kort op ingegaan. 
Schrappen verplichting om direct leidinggevende te  
vermelden op de DHW-vergunning 

we stilletjes aan het najaar tegemoet en ook 
dat biedt weer mooie kansen. Met uw met 
zorg samengestelde, onderscheidende assorti-
ment en vakmanschap moet dat wel lukken 
en het internet biedt nog steeds grote kansen 
voor slijters, want er zal meer worden toege-
zien dat dit alleen met een geldige slijtvergun-
ning sterke drank verkocht mag worden. Dus 
hopelijk bij u!
 
Ron Andes MV

Enkele reacties vragen om het schrappen van de verplichting om de direct 
leidinggevende te vermelden op de DHW-vergunning, omdat dit niet 
langer nodig is omdat degene met een Diploma Sociale Hygiëne in het 
openbare register wordt vermeld. Dit punt wordt heroverwogen. 
Scheiding tussen online slijterijen en overige winkels 
Enkele reacties geven aan dat de online praktijk tussen slijterijen en 
overige winkels niet aansluit bij de regels die gelden voor de fysieke prak-
tijk. Het is op dit moment mogelijk om online levensmiddelen en sterke 
drank aan te bieden op één website en met één bestelsysteem, terwijl dit in 
de fysieke praktijk niet toegestaan is. Dit verschil is geconstateerd en op- 
gemerkt wordt dat het niet aansluit bij het voorkomen van mengformules 
en het gedachtegoed daarachter om problematisch alcoholgebruik tegen te 
gaan. Het aansluiten van de online regels voor de verkoop van sterke 
drank bij de geldende regels voor verkoop van sterke drank in het fysieke 
domein wordt daarom overwogen. 
Toestaan van mengformules 
Er zijn wisselende reacties ontvangen over mengformules. Een aantal reac-
ties vraagt om aanpassing van de regels om mengformules toe te staan. 
Tegelijkertijd zijn er reacties die vrezen dat het schrappen van het Besluit 
eisen inrichtingen mengformules zou toestaan. Het is het standpunt van 
deze regering dat mengformules niet wenselijk zijn vanwege het voorko-
men van problematisch alcoholgebruik. Om die reden wordt het verzoek 
om het toestaan van mengformules ook niet geregeld met dit wetsvoorstel. 
Een enkele reactie zoekt een tussenweg door alleen cadeau-pakketten in 
slijterijen toe te staan. Dit verzoek wordt echter te ruim ervaren, omdat 
een cadeau-pakket te onbepaald is.

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 2019 exclusief btw 

€ 229,-


