
Omdat slijters al in het bezit zijn van een 
slijtvergunning, mogen zij straks laten proe-
ven, terwijl de wijnspeciaalzaak en super-
markten hiervoor uitgesloten blijven. Alléén 
in borrelshops mag dat wel, want die hebben 
immers een slijtvergunning. Maar, het mag 
dan alléén in de borrelshop zelf en in aanwe-
zigheid van de op de vergunning aangegeven 
verantwoordelijke.  Dezer aanpak met de slij-
tervergunning centraal, is ook het gemakke-
lijkste te controleren en te handhaven voor de 
overheid. Tegen deze achtergrond heeft de 
Koninklijke SlijtersUnie een groot aantal 
wijnspeciaalzaken zonder slijtvergunning er 
per brief op geattendeerd, welke mogelijkhe-
den er voor hen zijn om snel in het bezit te 
komen van zo’n slijtvergunning. Een aantal 
van die bedrijven heeft hier inmiddels positief 
op gereageerd. In het slijtersbedrijf mogen 
uitsluitend dranken worden verkocht en een 
beperkt aantal drankgerelateerde artikelen. 
Anders dan mogelijk in de huidige situatie 
van een aantal wijnspeciaalzaken. In het slij-
tersbedrijf  mogen géén overige levensmidde-
len worden verkocht, zoals kaas, noten, chips 
en dergelijke. 
Indien deze beperking geen overwegend 
bezwaar is en men de Verklaring Sociale 
Hygiëne kan overleggen, valt het aanvragen 
van een slijtvergunning te overwegen. Door 
aspirant-lid te worden van de SlijtersUnie, 
kunnen wijnspeciaalzaken tegen een zeer 
aantrekkelijke korting deze cursus volgen.
Het lidmaatschap van de SlijtersUnie met de 

daaraan verbonden voordelen staat alleen 
open voor slijters. Meer informatie daarover 
vindt u op de website www.slijtersunie.nl . 
Op de site treft u een aanmeldingsformulier 
aan, dit kunt u per fax of per e-mail 
toezenden zodra u beschikt over een 
slijtvergunning. 

REGLEMENT LATEN PROEVEN

In het kader van de vernieuwing van de 
Drank- en Horecawet op dit punt heeft de 
SlijtersUnie een reglement opgesteld en dat 
ook voorgelegd aan onder meer de VDN en 
het Productschap Dranken. Met zo’n regle-
ment wil de SlijtersUnie een voorzet geven 
voor het wettelijk te bouwen kader waarbin-
nen geproefd mag worden. Een en ander om 
te voorkomen, dat het laten proeven van wijn 
en gedistilleerd een oncontroleerbare janboel 
wordt. Ook wil men niet in het vaarwater 
komen van de horeca, waar slijters en 
wijnspeciaalzaken met regelmaat (‘aange-
klede’) proeverijen voor grotere groepen 
klanten organiseren. 
Op dit moment ligt na uitvoerig overleg het 
volgende in concept ter tafel van de VDN en 
het Productschap Dranken.
1    Het reglement moet voor iedereen zicht-

baar zijn opgehangen.
2    De klant moet zelf aangeven dat hij of zij 

wil proeven.
3    De slijter dient advies en uitleg te geven 

hoe te proeven.
4   Proeven is alleen toegestaan met water en 

Straks wel laten proeven in slijterijen en 
niet in wijnspeciaalzaken en supermarkten?

De Nationale SlijterDag, met onder 

meer de verkiezing van de Slijterij 

van het Jaar 2010 staat gepland op 

7 juni aanstaande. Als gastheer 

voor dit jaarlijks terugkerende 

evenement zal ditmaal wijn-

importeur DGS, Bredeweg 23 in 

Waddinxveen optreden. 

Voor vragen over deze dag kan 

men terecht bij het secretariaat 

(040-2453785). Kijk voor het 

programma en meer informatie 

over deze dag op de sites 

www.slijtersunie.nl en 

www.nationaleslijterdag.nl.

Mede dankzij de lobby van de Koninklijke SlijtersUnie is in de voorstellen tot 

wijziging van de Drank- en Horecawet, die nog voor de Tweede Kamerverkiezingen 

van 9 juni aanstaande behandeld zullen worden door de Kamer, de mogelijkheid 

opgenomen dat een klant onder bepaalde voorwaarden alcoholhoudende drank 

kan proeven in een slijtlokaliteit. Grote vraag daarbij is of het beperken van de 

locatie en de omstandigheden beperkt blijven zoals nu in het nieuwe concept 

omschreven.

Nationale SlijterDag 
2010 op 7 juni
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niet met brood of crackers 
5    Proeven is alleen toegestaan binnen een 

slijtlokaal, zoals in de wet omschreven en 
niet in een supermarkt of speciaalzaak 
waar ook overige levensmiddelen worden 
verkocht.

6    De proeftafel mag niet prominent in de 
winkel staan.

7    Het laten proeven mag alleen plaats vinden 

onder leiding van een persoon die vermeld 
staat op de vergunning. De leidinggevende 
dient altijd aanwezig te zijn.

8    Anderen, inclusief promoteams mogen niet 
laten proeven.

9    Een slijter mag voorproeven op afwijking; 
drinken is verboden.

10 Een klant mag zichzelf niet inschenken.

Ontwikkeling Ageviewers  
In onze vorige Klare Taal maakten we 
melding van het initiatief van de SlijtersUnie 
om als eerste brancheorganisatie een over-
eenkomst te sluiten voor centrale leeftijds-
controle. Er moet een rem komen op de 
verkoop aan jeugdige drinkers want alcohol 
en jeugd onder 16 jaar gaat niet samen. Het 
probleem van alcoholmisbruik begint bij de 
verkrijgbaarheid. De Koninklijke SlijtersUnie 
neemt in deze haar verantwoordelijkheid en 
adviseert haar leden hier hun volledige mede-
werking te geven omdat alcoholverkoop 
alleen dan in goede handen is. 
Daar waar de supermarktbranche ijvert voor 
het vrijwillig tonen van legitimatie, blijkt 
alleen controle met de Ageviewer waterdicht, 
bijvoorbeeld omdat de verkoper het systeem 
gewoonweg niet kan omzeilen. De mogelijk-
heid om zelf te beslissen wel of geen legitima-

tie te vragen, is precies een van de belangrijk-
ste onderdelen waarop het al jarenlang fout 
gaat. Een foldertje ‘nog geen 20 jaar, laat je 
legitimatie zien!’ belemmert de verkoper niet 
om gewoon te blijven verkopen. De ageviewer 
doet dit wel! De TPC-vakgroep van de Univer-
siteit Twente doet, in opdracht van gemeen-
ten en in samenwerking met het Nederlands 
instituut voor alcoholbeleid (STAP), al vijf 
jaar onderzoek naar de naleving van de 
Drank- en Horecawet. `In 2006 lag de nale-
ving tussen de vijf en tien procent, door publi-
caties hierover lijkt er wat meer bewustwor-
ding gekomen, want nu ligt dat tussen de 20 
en 30 procent, maar dit werpt voor een kind 
nog altijd geen afdoende barrière op. Uit 
onderzoek van de Universiteit van Twente is 
gebleken dat het inzetten van de ageviewer 
de naleving daarentegen fors kan verhogen. 
Met een score van 98% blijkt er wel degelijk 
een oplossing te zijn voor het probleem van 

Wat was het geval: op19 oktober 2009, 
werd door de gemeente Purmerend een 
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet verleend ten behoeve 
van het uitoefenen van het slijtersbedrijf 
aan het Koningsvaren 27 te Purmerend. 
De activiteit die door Glen Drammor VOF 
wordt verricht, is de verkoop van whisky via 
een webwinkel. Via de webwinkel bestelde 

goederen worden niet ter plaatse afgehaald 
maar worden verstuurd naar de koper. 
Het perceel Koningsvaren 27 valt binnen 
het bestemmingsplan ‘De Gors-Zuid 1983’. 
De gronden waar Glen Dramm6r VOF geves-
tigd is, hebben de bestemming ‘Eengezinshui-
zen (E2a)’..Daarnaast zijn de ‘Beleidsregels 
aan-huis-verbonden beroepen en (kleinscha-
lige) bedrijven’ (hierna: ‘Beleidsregels’) van 

toepassing; Deze ‘Beleidsregels’ zijn van 
toepassing op alle percelen in de gemeente 
Purmerend waarvan krachtens het vigerende 
bestemmingsplan een functie wonen is 
toegekend en bovendien sprake is van een 
zelfstandige woning.
De gemeente was van mening dat de inter-
netactiviteit die door Glen Drammor VOF 
wordt verricht qua aard, omvang en ruimte-

Verzoek om intrekken slijtersvergunning van 
internetslijter in Purmerend uiteindelijk succesvol

Op 4 november 2009 verzocht mr. M. Houben van de SlijtersUnie de gemeente Purmerend om handhavend op te treden 

tegen de verkoopactiviteiten (van gedistilleerd) via internet door Glen Drammor VOF op het perceel Koningsvaren 27 te 

Purmerend. Dit op grond van het vigerende bestemmingsplan, dat niet voorzag in detailhandelsactiviteiten vanaf het 

betreffende perceel. Op 3 december 2009 heeft het gemeentebestuur van Purmerend aan de SlijtersUnie schriftelijk 

kenbaar gemaakt dat zij voornemens was dit verzoek om handhaving af te wijzen. In reactie hierop heeft de SlijtersUnie 

verzocht de slijtersvergunning in te trekken. Bij het ter perse gaan van deze editie kondigde het gemeentebestuur van 

Purmerend aan de slijtersvergunning van de bewuste onderneming inderdaad in te zullen trekken. Om eens een kijkje 

achter de schermen te geven en met name de hoop papieren rompslomp en tijd die er bij het indienden van een dergelijke 

klacht komt kijken, geven we deze zaak ditmaal extra aandacht.

verkrijgbaarheid. Het systeem is aangemeld 
bij het College Bescherming Persoonsgegevens 
en de privacy is volledig gegarandeerd. Er 
wordt bijvoorbeeld op beveiligde KPN-lijnen 
gewerkt. Er kunnen bovendien geen opnames 
gemaakt of opgeslagen worden, zoals het 
geval is bij beveiligingscamera’s waarop 
niemand overigens commentaar heeft. 
De ageviewer is voor de slijtersbranche hét 
middel waarmee ze zich kan onderscheiden 
en een belangrijk signaal kan afgeven 
richting de politiek. Leeftijdcontrole moet! 
En wordt vanaf nu ook uitgevoerd omdat de 
slijtersbranche in deze wel haar 
verantwoordelijkheid neemt.
RON ANDES M.V., voorzitter



lijke uitstraling in overeenstemming met de 
‘Beleidsregels’ is en derhalve in overeenstem-
ming met de woonfunctie. Bovendien kan 
worden aangesloten bij een uitspraak van 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Leeuwarden van 4 oktober 2006 waarin is 
bepaald dat detailhandelsactiviteiten die 
louter via het internet verlopen geen ruimte-
lijke uitstraling tot gevolg hebben. Volgens 
de voorzieningenrechter gaat het voor de 
beantwoording van de vraag of sprake is van 
detailhandel primair om de ruimtelijke 
uitstraling die van de activiteiten uitgaat. 
Gelet hierop kan worden gesteld dat de inter-
netactiviteit die Glen Drammor VOF verricht 
geen ruimtelijke uitstraling tot gevolg heeft. 

INGEDIENDE ZIENSWIJZE EN 
BEZWAARSCHRIFT.

Op 4 december 2009 heeft de SlijtersUnie een 
zienswijze gegeven op het vorenstaande. ‘Uw 
brief wordt tevens als bezwaarschrift aange-
merkt tegen de aan Glen Drammor VOF 
verleende vergunning voor het uitoefenen 
van een slijtersbedrijf. Uw bezwaarschrift 
tegen de verleende vergunning wordt behan-
deld door de afdeling Juridische en Veilig-
heidszaken. Hierover wordt u separaat geïn-
formeerd’, zo stelt de gemeente die voortgaat: 
‘In uw zienswijze stelt u zich op het stand-
punt dat de onderhavige detailhandelsactivi-
teiten niet louter via internet verlopen. Daar-
naast stelt u dat indien en voorzover 
aangevoerd zou worden dat de detailhandels-
activiteiten, anders dan die van de exploitatie 
van de webwinkel, niet tot noemenswaardige 
toename van beweging op het perceel zou 
leiden, verwezen kan worden naar de 
uitspraak van de Raad van State van 15 
februari 2006. Op 11januari 2010 heeft ter 
plaatse een controle plaatsgevonden van de 
afdelingen Vergunningen, Toezicht en Hand-
having. Geconstateerd is dat er alleen 
verkocht wordt via internet. Op een boven-
verdieping van de woning is een kleine 
kamer ingericht waarin zich een tafel, een 
kast en een bureau bevinden. Op de tafel 
bevonden zich ten tijde van de controle onge-
veer twee dozijn flessen exclusieve whisky. In 
de kast waren ongeveer 40 tot 50 kleine fles-
jes (van ongeveer 50 ml) aanwezig bestemd 
voor verzending per postorder. Op het bureau 
bevond zich een computer waarmee de 
bestellingen worden afgehandeld. De totale 
hoeveelheid whisky bedroeg maximaal 30 
liter. Vastgesteld wordt dat geen detailhan-
delsactiviteiten uitgevoerd worden door Glen 
Drammor VOF op het perceel Koningsvaren 
27. De door u aangehaalde uitspraak van de 
Raad van State van 15 februari 2006 is geen 

vergelijkbare situatie en in dit verband niet 
relevant. Gelet hierop blijven wij van oordeel 
dat geen sprake is van enige strijd met de 
bepalingen van het geldende bestemmings-
plan en de ‘Beleidsregels’. Uw zienswijze geeft 
geen aanleiding om alsnog over te gaan tot 
handhavend optreden tegen Glen Drammor 
VOF. Gezien het bovenstaande besluiten wij 
uw verzoek om handhaving ten aanzien van 
de verkoopactiviteiten via internet door Glen 
Drammor VOF af te wijzen’, aldus de 
gemeente. 

AANHOUDER WINT

Hierop diende de SlijtersUnie weer een 
bezwaarschrift in, dat werd behandeld door 
de adviescommissie voor bezwaarschriften 
van de gemeente Purmerend en dat werd 
besproken op 22 februari 2010. Daarover is 
advies uitgebracht.
Dit advies bevat de overwegingen en conclu-
sie van de commissie over de bezwaren van 
de SlijtersUnie. En nu worden deze overwe-
gingen wel onderschreven en in zijn geheel 
overgenomen, wat er op neerkomt, dat de in 
oktober 2009 verleende drank- en horecaver-
gunning voor het uitoefenen van het slijters-
bedrijf aan de Koningsvaren 27 te Purmerend 
wordt ingetrokken op de volgende gronden:
1.  op het adres Koningsvaren 27 is geen 

sprake van een winkellocatie en een 
winkellocatie is verplicht voor de verkoop 
van sterk alcoholische dranken.

2.  het vestigen van een winkel op het perceel 
Koningsvaren 27 is in strijd met het 
bestemmingsplan

3.  het verstrekken van een slijtersvergunning 
voor een webwinkel is niet mogelijk omdat 
er niet wordt voldaan aan de vereiste 
inrichtingseisen;

4.  ook in het geval moet worden beoordeeld 
dat: de huidige verkoop gering van 
omvang is en verder geen concurrente van 
betekenis aandoet voor de gevestigde slij-
tersbedrijven en er ook geen sprake is van 
overlast voor de omgeving, maar dan nog 
moet rekening worden gehouden met het 
gegeven dat burgemeester en wethouders 
een volledige slijtersvergunning hebben 
verleend op grond waarvan het is toege-
staan sterke drank te verkopen op een 
gelijk voorzieningenniveau als geldt voor 
een slijtersbedrijf in een winkelpand.

Deze punten gaan dan nog vergezeld van een 
aantal hoofdstukken uit de drank- en horeca-
wet waarin vastligt wie wel en wie geen 
sterk gedistilleerd mag verkopen en vanuit 
welke lokaliteit dat dient te geschieden, met 
alle voorschriften qua inrichting erbij, waar-
aan genoemd pand niet voldeed. Reeds om die 

reden dient de slijtersvergunning naar het 
oordeel van de commissie te worden inge-
trokken.
Tevens constateert de commissie dat het 
verkopen van sterke drank via een webwin-
kel niet valt onder het ‘aan particulieren 
verstrekken van sterke drank voor gebruik 
elders dan ter plaatse’ als bedoeld in de 
begripsbepaling van het slijtersbedrijf. Met 
‘verstrekken’ is door de wetgever onmisken-
baar bedoeld het daadwerkelijk overhandi-
gen van sterke drank aan particulieren. Bij 
een slijterij is de plek waar de alcoholhou-
dende drank zich bevindt en de plaats van de 
ontvanger hetzelfde. Dat is bij een webwinkel 
niet het geval. Koop en levering staan los van 
elkaar en er is dan ook geen sprake van de 
uitoefening van het slijtersbedrijf. De 
commissie wordt gesterkt in deze opvatting 
door de eisen gesteld in artikel 8 in de Drank- 
en Horecawet aan leidinggevenden en de 
gestelde eisen aan sociale hygiëne krachtens 
artikel 10 van de wet. Met sociale hygiëne 
wordt bedoeld dat op een verantwoorde 
manier wordt omgegaan met verschillende 
soorten mensen zoals men die binnen de 
horeca tegenkomt.
Verder lijkt de eis dat voor het betreden van 
een slijterij een minimumleeftijd van 16 jaar 
geldt, moeilijk te verenigen met het uitoefe-
nen van een slijtersbedrijf in een eengezins-
woning. Al met al constateert de commissie 
dat de huidige Drank- en Horecawet niet lijkt 
te zijn bedoeld voor de verkoop van alcohol-
houdende drank via een webwinkel, bijvoor-
beeld vanaf een zolder in een eengezinswo-
ning. Het verlenen van een vergunning voor 
een slijtersbedrijf op grond van de Drank- en 
Horecawet door burgemeester en wethouders 
van de gemeente Purmerend ten behoeve van 
een bedrijf dat wordt gedreven vanaf een 
zolderkamer in eengezinswoning door middel 
van een webwinkel op het internet en waar-
mee met de verkoop in principe de hele 
wereld bereikt wordt, lijkt de commissie dan 
ook een verkeerd signaal. Al met al leiden al 
deze overwegingen en constateringen tot het 
aangekondigde intrekken van de vergunning.
De moraal van dit verhaal: wat gaat de 
toekomst brengen als gemeentelijke instan-
ties zich bezig moeten gaan houden met 
controles en handhaving van de toekomstige 
Drank- en Horecawet? Daarnaast geeft deze 
kwestie weer eens te meer aan dat goed 
omschreven zal moeten worden waaraan de 
verkoop van gedistilleerd zal moeten voldoen. 
Met name het fenomeen internet is een in de 
Drank- en Horecawet nog onbeschreven blad, 
wat tot vele vraagtekens en feitelijke wets-
overtredingen leidt.

Daarom lid worden van de Koninklijke SlijtersUnie
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:
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Wilt u lid worden? Vraag dan bij het secretariaat te Eindhoven (040-2453785) om toezending van een
aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap bedraagt in 2010  € 180,- exclusief BTW.

Koninklijke SlijtersUnie • Postbus 885 • 5600 AW Eindhoven • tel: 040-2453785 • fax 040-2431749

• Korting op de verplichte basisheffi ng van de commissie Slijters van het Productschap Dranken,  uw voordeel: € 47,50
• toezending jaarboek, voor niet-leden exclusief BTW € 35,00
• korting op basisplan en arbozorgplan van Commit en Commit Arbo   PM
• automatisch lidmaatschap MKB-Nederland (exclusief het blad Ondernemen), uw voordeel: € 235,00
• korting op cursussen MKB-Nederland  PM
• korting op de verplichte basisheffi ng van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel, uw voordeel: € 12,50
• het ‘Klare-Taal’ katern wordt u 6x per jaar gratis toegezonden, tegenwaarde exclusief BTW   PM
• korting op een jaarabonnement op het vakblad Drinks Slijtersvakblad €  5,00
• 10% korting op de kosten van de SSO opleidingen en examens bij aanvraag via de SlijtersUnie   PM
• 10% korting op de BHV, vestigings- en vakopleidingen van de Horeca Stichting Nederland  PM
• brandstofkortingen (met tankpassen) bij diverse grote merken  PM
• eenmalige korting van 5% bij de Ziekteverzuimpolis en VerzuimVizier van Goudse Schadeverzekering NV   PM

Uw totale voordeel bedraagt tenminste  € 335,00
Het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie bedraagt in 2010 exclusief BTW  € 180,00
U verdient dus door uw lidmaatschap tenminste  € 155,00 per jaar!

Sinds 15 maart 2010 kunnen alle kleine 
ondernemers gebruik maken van de subsidie-
regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). 
Kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen, 
met ieder maximaal 10 medewerkers – FTE’s) 
kunnen de helft van de kosten voor het veili-
ger maken van de winkel vergoed krijgen (tot 
maximaal 1400 euro). Om te bepalen welke 
maatregelen zinvol zijn, moet een Beveili-
gingsscan uitgevoerd worden door een onaf-
hankelijk adviseur. 

GRATIS HBD-SCAN

Leden van de SlijtersUnie kunnen gebruikma-
ken van de HBD BEVEILIGINGSSCAN. Deze is 
speciaal gemaakt voor detailhandelsbedrij-
ven. De SlijtersUnie heeft met het Hoofdbe-
drijfschap Detailhandel (HBD) afgesproken 
dat de scans gratis zijn. De HBD-scan kost 
eigenlijk € 350,-. Hiervan krijgt u € 300,- 
vergoed vanuit de subsidieregeling Veiligheid 
Kleine Bedrijven. De eigen bijdrage van € 50,- 
krijgt u terug van het HBD. Per saldo kost de 
scan u dus niets!

HOE WERKT HET?

De Beveiligingsscan wordt verricht door een 

onafhankelijke, vakbekwame veiligheidsad-
viseur van het HBD. Deze licht de onderne-
ming door op zwakke punten in de organisa-
torische, bouwkundige en elektronische 
veiligheidsmaatregelen. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld procedures voor personeel of 
het gebruik van camera’s. De aanbevelingen 
worden verwerkt in een beveiligingsrapport 
dat bij de subsidieaanvraag wordt 
gevoegd. Voorwaarde voor de subsidie 
is wel dat de maatregelen binnen een half 
jaar worden uitgevoerd. 

LET OP!

Deze subsidie is een vervolg op een eerdere 
regeling. Deze heeft gelopen van september 
2009 tot december 2009 en is vooraf gegaan 
door een pilot. Ondernemers die aan de 
eerdere regeling hebben meegedaan moeten 
de afwikkeling hiervan afwachten voordat 
eventueel een beroep kan worden gedaan op 
de nieuwe regeling. Wanneer de eerdere rege-
ling of de pilot heeft geleid tot een daadwer-
kelijke subsidie kan geen gebruik worden 
gemaakt van de nieuwe subsidie. Voor het 
aanvragen van een HBD Beveiligingsscan 
kan men terecht bij het secretariaat van de 

SlijtersUnie. Meer informatie is te vinden op 
www.hbd.nl of www.stavoorjezaak.nl.

Gratis HBD Beveiligingsscan voor leden van de SlijtersUnie
Extra sloten, een alarmsysteem en interne regels voor personeel. Voorkom je zo criminaliteit en vandalisme? En bescherm je 

zo voldoende je klanten en je winst? Wacht niet af tot er iets gebeurt, maar verbeter de veiligheid van uw onderneming met 

subsidie van Economische Zaken. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen wordt eerst een Beveiligingsscan gemaakt. 

Een veilige zaak dankzij subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven


