
Na juridische procedure van een aantal 
detailhandelsorganisaties door onder meer 
MKB Best, Gerbra en de SlijtersUnie tegen 
vermeende detailverkopen en het niet nale-
ven van de Drank- en Horeacawet van deze 
doorgaans op industrieterreinen gesitueerde 
zelfbedieningsgroothandel schrijft de 
gemeente Best op 7 september j.l. aan mr. 
Houben van de SlijtersUnie, die ook mede 
namens de andere organisaties de procedures 
voerde,
‘Wij hebben een verzoek om handhaving van 
de Winkeltijdenwet, namens uw cliënt MKB 
Best, op 18 juli 2012 in goede orde ontvangen. 
In de Algemene wet bestuursrecht (artikel 
4:13) staat vermeld dat er binnen een rede-
lijke termijn een beschikking gegeven dient te 

worden. Wanneer dit niet binnen 8 weken 
gebeurt dienen wij mede te delen wanneer 
het besluit genomen zal gaan worden. Gelet 
op de omvangrijkheid van een zorgvuldige 
belangenafweging in deze kwestie lukt het 
ons niet om binnen 8 weken een besluit te 
nemen. Ingevolge artikel 4:14, lid 3 van de 
Algemene wet bestuursrecht delen wij u 
mede dat wij er thans naar streven om v66r 9 
oktober 2012 een besluit op het bovenge-
noemde verzoek om handhaving te nemen.’ 
Onder meer door de openstelling op koop-
avonden en zondagen stelt Makro zich op als 
alle andere detaillisten. Met dit voordeel, dat 
die detailhandelsbedrijven niet op (goedko-
pere) industrieterreinen gevestigd mogen 
zijn.
Eerder al (9 februari 2012) vroeg de Slijters\
Unie in dit kader om handhaving van de 
Drank- en Horecawet bij de Makro. te Best. Op 
5 september memoreert het gemeentebestuur 
van Best nog eens aan dat verzoek en 
antwoordt: ‘bij schrijven van 8 mei 2012 
(kenmerk PU12-04404), aan u medegedeeld 
dat wij hebben besloten om te gaan handha-
ven op grond van de Drank- en Horecawet. De 
Makro heeft derhalve een voornemen last 
onder dwangsom ontvangen waarvan u een 
afschrift heeft gehad. Op 4 september j.l. heeft 
het college besloten om in vervolg op het 
voornemen last onder dwangsom, een last 
onder dwangsom aan de Makro-vestiging op 
te leggen, vanwege het handelen in strijd met 
de Drank- en Horecawetgeving. 
De Makro is bij schrijven van 4 september 
2012 gelast om vóór 1 februari 2013 het 
handelen in strijd met de Drank- en Horeca-

Leden gezocht met 
rechtsbijstands- 
verzekering
Wellicht heeft u al vernomen dat de Slij-
tersUnie het voor elkaar heeft gekregen 
dat de Makro Best na 40 jaar(!) illegale 
verkoop, dit handelen in strijd met de 
Drank- en Horecawet moet staken. Het 
ontbreken van een slijtvergunning bij 
Makro Best houdt in, dat zowel de 
verkoop van sterke- als van zwak alcohol-
houdende drank gestopt zal moeten 
worden. Bent u zich er van bewust dat dit 
zelfde resultaat wellicht geboekt kan 
worden ten aanzien van onder meer de 
Makro Amsterdam? Helaas beschikt de 
SlijtersUnie over onvoldoende financiële 
middelen om de illegale verkoop bij alle 
Makro vestigingen in het land aan te 
pakken. Daarom zijn wij op zoek naar slij-
ters die voor rechtsbijstand zijn verzekerd 
en via hun verzekeraar een verzoek tot 
handhaving bij de gemeente Amsterdam 
willen indienen. Is dat bij u het geval dan 
vernemen we dat graag. In dat geval kan 
het secretariaat u desgewenst nadere 
informatie zenden over het ten aanzien 
van de gemeente Best bereikte resultaat.

wet te staken en gestaakt te houden.’Voor de 
inhoud hiervan verwijst de gemeente naar de 
bijgevoegde brieven aan Makro/Metro (zijn 
voor de liefhebbers ter inzage bij het secreta-
riaat van de SlijtersUnie). 
Op 19 juni heeft Metro Cash & Carry Neder-
land BV en Metro Properties BV, op grond van 
artikel 4:8 van de Algemene wet bestuurs-
recht (‘Awb’) een zogeheten zienswijze inge-
diend ter zake het gemeentelijk voornemen 
om handhavend te gaan optreden op grond 
van de Drank- en Horecawet. Omstandig 
biedt Makro daarin verweer en beroept zich 
onder meer op het feit handhavend optreden 
onevenredig zou zijn in verhouding tot de 

Alcoholica na 40 jaar taboe bij Makro
Na veertig jaar juridische strijd is er eindelijk een doorbraak gekomen in 

depositie van zelfbedieningsgroothandel Makro nu de rechter heeft geoordeeld 

dat de Makro gehouden is aan de rechten en plichten die het jegens de Drank- 

en Horecawet heeft. Handhaving houdt in dit geval in een verbod op de 

verkoop van alcoholhoudende dranken vanuit de filialen die zijn gevestigd op 

industrieterreinen. Na veel juridische haarkloverij lijkt de Makro in het Brabantse 

Best een handhavingsprocedure  niet meer te kunnen ontlopen.
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daarmee te dienen belangen. Het feit dat 
Makro in dit kader wijst op het feit dat er pas 
na 40 jaar handhavend wordt opgetreden en 
dit bovendien in strijd acht met de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, meer in 
het bijzonder het rechtszekerheidsbeginsel, 
doet niets af aan het gaan handhaven door de 
gemeente. Ook het argument van Makro dat 
de staking van de verkoop van sterke drank 
zal leiden tot een onaanvaardbare daling van 
de omzet en werkgelegenheid en dat een 
eventuele slijtersvergunning een fysieke 
aanpassing van het filiaal tot gevolg zal 
hebben die tot grote omzetschade zal leiden, 
met alle gevolgen voor de werkgelegenheid 
van dien. De argumenten (o,a, mbt het pasjes-
systeem) van Makro om de vermeende 
verkoop aan particulieren te ontkrachten is 
interessant, maar voert op deze plaats te ver 
om weer te geven. Het gemeentebestuur legt 

die argumenten naast zich neer en meewe-
gend het feit dat de Makro’s sinds de looptijd 
van de procedures geen moeite hebben geno-
men een slijtersvergunning aan te vragen. 
Ook het gegeven, dat de verkoop van sterke 
drank een ondergeschikte activiteit is, zodat 
een onaanvaardbare daling van de omzet en 
werkgelegenheid niet aannemelijk is heeft 
het gemeentebestuur laten meewegen . 
Voorts is volgens B&W van Best van belang 
dat Makro/Metro ‘er rekening mee diende te 
houden dat wij handhavend konden optre-
den, omdat u niet over een vergunning 
beschikt. Tot slot merken wij op dat bij de 
vraag of handhavend optreden onevenredig 
is, aan financiële belangen geen doorslagge-
vend gewicht kan worden toegekend’.
Vóór 1 februari 2013 dient Makro het hande-
len in strijd met artikel 3, eerste lid, van de 
DHW te staken en gestaakt te houden. Indien 

dit niet gebeurt verbeurt Makro dwangsom-
men tot een maximum van € 6.000,-.
Deze doorbraak biedt voor de kleine lokaal 
gevestigde detailhandel ook hoop ten aanzien 
van het nog lopende verzoek om handhaving 
op basis van de Winkeltijdenwet. Teleurstel-
lend in de last onder dwangsom is de termijn 
die Makro nog gegund wordt. Het is onduide-
lijk waarom niet per direct wordt gehand-
haafd. Evenzeer teleurstellend acht mr. 
Houben namens de procesvoerders de hoogte 
van de te verbeuren dwangsommen. ‘In 2010 
had Makro een omzet van circa € 1.2 miljard 
in Nederland. De gemeente schrijft niettemin 
dat er van de hoogtes van de dwangsommen 
voldoende prikkel uitgaat om de overtreding 
te beëindigen. Dat acht ik gelet op de met 
voortzetting gemoeide belangen zeer twijfel-
achtig.’ 

In februari werd de Elfstedentocht op de 
valreep afgeblazen. Het weer sloeg om en de 
maand maart 2012 gaat de geschiedenis in 
als de warmste ooit. In april bood Marc 
Rutten het ontslag aan van zijn Kabinet. De 
zogeheten ‘Kunduz’-coalitie sloot echter snel 
de handen ineen en kwam met nogal drasti-
sche belastende maatregelen. De SlijtersUnie 
reageerde direct omdat de voorgestelde 
verhoging van de alcoholaccijns op gedistil-
leerd een ramp zou betekenen voor de slijter 
en een averechts effect zou hebben op het 
begrotingstekort. Als alternatief werd de poli-
tici een berekening meegezonden, die wel een 
meeropbrengst betekende voor de schatkist: 
Een verbod op dumpprijzen van bier zou 
voorkomen dat de staat tientallen miljoenen 
aan btw opbrengsten misliep. De SlijtersUnie 

riep de politici op om hiernaar te handelen en 
meteen de leeftijdgrens te verhogen naar 18 
jaar. Bovendien  moest er een verbod komen 
op de verkoop van softlikeuren in de schap-
pen van de supermarkt. Onze oproep was 
niet geheel niet tegen dovemansoren. In de 
aanloop naar de verkiezingen zien we onze 
standpunten terug bij partijen die hier in 
2010 nog afwijzend op reageerden en hebben 
de PVDA, het CDA, SP en Groen Links dit zelfs 
opgenomen in hun programma.

HaNdHaveN

In mei werd door de Eerste Kamer de Drank- 
en Horaca Wet aangenomen, waaronder het 
legaal laten proeven bij slijters. In juni bleef 
het wonder van Charkov uit en Oranje kon 
onverrichter zake huiswaarts keren. De lobby 

van de Koninklijke SlijtersUnie  tegen illegale 
borrelshops had meer succes. Zo werd er 
opgetreden tegen een onbemande slijterij die 
drank verkocht aan minderjarigen en dus in 
overtreding was voor het niet naleven van de 
Drank- en Horaca Wet. 
In juli werden de leden van de Tweede Kamer 
door de SlijtersUnie opnieuw bestookt. Er 
werd aandacht gevraagd voor de huidige, 
oneerlijke verdeelde lastendruk. Alcohol uit 
gedistilleerd wordt 2,5, keer zo zwaar belast 
als dezelfde alcohol uit bier. Door het met drie 
maten meten blijkt de accijnsverhoging de 
slijter veel harder treffen. Het grootwinkelbe-
drijf heeft 90% van de bieromzet in handen 
en daardoor een oneerlijke voorkeurspositie. 
Dit staat lijnrecht tegenover het alcoholbeleid 
dat pretendeert de eenvoudige verkrijgbaar-

‘2012 een jaar geweest 
van absolute extremen’

voorzitter Ron andes in Jaarrede:

Hoewel kenners in januari de beursgang van Facebook op voorhand het 

hoogtepunt van het jaar noemden, bleek dit na enkele maanden juist de grootste 

zeperd. In dezelfde maand maakte de SlijtersUnie bekend dat zij een belangrijk 

proces gewonnen had tegen een onwettig vanuit een industrieterrein opererende 

internetslijter. De gemeente moest overstag gaan en de vergunning intrekken. 

Dankzij de uitkomst van dit proces, kan in het vervolg eenvoudiger om handhaving 

verzocht worden. 



heid van alcohol aan banden te leggen en het 
stunten met bier tegen te gaan.
In juli werd eindelijk harder opgetreden tegen 
een ombemande borrelshop uit Den Helder, 
die al eerder was berispt omdat de winkel 
alleen bemand was door minderjarig super-
marktpersoneel. De SlijtersUnie heeft inmid-
dels haar netwerk weten uit te breiden en dat 
heeft nu al effect. Ook stond de julimaand in 
het teken van de belabberdste zomermaand 
in vijftig jaar. Weervoorspellers kregen van 
de horecaondernemers een kat, omdat ze het 
weer te negatief voorspelden. Als reactie 
begon men in augustus al over de nazomer te 
spreken. Enkele tropische dagen konden de 
teleurstellende resultaten met roséverkoop 
niet meer goed maken. 

MakRo

Voor de slijters was er daarentegen weer wel 
goed nieuws te melden. De SlijtersUnie 
slaagde erin de valse concurrentie van groot-
handel Makro een eerste halt toe te roepen. 
Na 40 jaren (!) illegale verkoop is er eindelijk 
een gemeente (Best), die het lef had om te 
gaan handhaven. Dat zal ook hoop bieden ten 
aanzien van het nog lopende verzoek om 
handhaving op basis van de Winkeltijden-
wet. Ook werd deze maand door de Slijters-
Unie  de Stichting Sociaal Fonds Slijterijen 
opgericht, waardoor het voor slijters weer 
aantrekkelijk wordt, in vakmanschap te 
investeren. In tijden van crisis is een oplei-
ding altijd de beste investering. 

veRkieziNgeN

September staat vooral in het teken van de 
verkiezingen. Op 10 september werd de beste 
slijterij van Nederland bekend gemaakt. 
Twee dagen later werd bekend welke poli-
tieke partijen ons land kunnen gaan bestu-
ren. Waar de genomineerde slijter voor stond, 
zal na de verkiezingen niet anders zijn, maar 
hoe zit het met de politieke partijen? De 
meeste partijen die onderdeel waren van de 
Kunduz-coalitie lijken nu al terug te komen 
op eerder gemaakte afspraken. Daarom even 
een korte schets van verkiezingspraat, verkie-
zingsbelofte en andere propaganda want u 
kunt nu nog kiezen!
De VVD wilde eerst alleen een accijnsverho-
ging op tabak, maar door de val van het Kabi-
net werd de alcoholtaks toch maar weer inge-
zet. Of dit te maken heeft met het recente 
vertrek van VVD coryfee Hans Wiegel als 
voorzitter van de Nederlandse brouwers is 
niet bekend. 
De PVV was tegen de accijnsverhoging op 
alcohol. Wilders vond het niet koosjer dat 

Henk en Ingrid meer voor een drankje moes-
ten gaan betalen om de Grieken te redden, 
terwijl die zelf hun eigen wijn accijnsvrij 
drinken. 
De PvdA, de grote stijger in de peilingen, heeft 
de politiek niet alleen opgeroepen om de 
verkoop van likorettes te beperken tot slijte-
rijen, maar zelfs bier uit de supermarkt te 
halen. Nu maar hopen dat Didi dit na D-day 
ook nog roept, hetgeen aangeeft dat hij wel 
het echte verhaal heeft verteld.
De SP heeft opgeroepen om de brandstofac-
cijns, naar Frans voorbeeld, flink te verlagen. 
Dit zouden ze beter met de alcoholaccijns 
kunnen doen. Gedistilleerd wordt hier 20% 
hoger belast en wijn zelfs 200 maal! 
Het CDA biedt weinig duidelijkheid. Hoewel 
Maxim Verhagen er in 2005 nog voor zorgde, 
dat de accijnsverhoging op sterke drank werd 
teruggedraaid - dit bleek meer te gaan kosten 
dan op te leveren - wil dezelfde partij nu 
volgens het CBL de accijns op alcohol taakstel-
lend verhogen met € 300 miljoen in 2017. De 
CDA verkondigt dat er één belastingtarief 
voor iedereen moet komen. Hopelijk gaat dan 
het oneerlijke accijnssysteem, waar ieder 
procent alcohol uit gedistilleerd 2,5 keer zo 
zwaar belast wordt als bij bier, ook op de 
helling. Hun eerder gemaakte toezegging om 
de oneerlijke bubbeltaks af te schaffen, werd 
echter doodleuk weer ingetrokken, terwijl het 
mousserende gerstenat onaantastbaar lijkt te 
blijven.

LateN pRoeveN

Wat de verkiezingsuitslag ook moge opleve-
ren, de SlijtersUnie roept de winnende 
partijen op om af te zien van de geplande 
accijnsverhoging op gedistilleerd en samen 
met onze branche aan een gezonde toekomst 

te werken. Want dat is zowel goed voor de 
volksgezondheid als de staatskas. Ongenuan-
ceerde bezuinigingen van de overheid zijn 
slecht voor binnenlandse bestedingen, werk-
gelegenheid en vooral voor een branche die 
door de accijns- en btw-verhoging dubbel 
wordt getroffen. Nederland kent binnen 
Europa een uniek systeem, waarbij de slijterij 
het enige verkooppunt is waar alle alcoholi-
sche drank onder voorwaarden verkocht mag 
worden. Juist de overige kanalen waar alleen 
bier en wijn langsr de kassa gaat, blijken 
permanent een bron van problemen op te 
leveren. Vooral waar het gaat om verkoop 
aan minderjarigen. Voor de buitenwereld, de 
kiezers, lijkt er bij alle politieke partijen 
consensus te bestaan dat hier wat moet 
gebeuren. Echter, het grootwinkelbedrijf lijkt 
niet meer te stoppen. In onverminderd tempo 
rijzen illegale borrelshops als paddenstoelen 
uit de grond om alcohol ongecontroleerd te 
verkopen tegen dumpprijzen. Politici, laat 
zien dat u onze stem waard bent en maak uw 
beloftes waar , onder meer door de verkoop 
van alle alcohol, m.u.v. bier en wijn, exclusief 
te houden voor het legitieme slijterskanaal. 
Wat de verkiezingsuitslag ook zal nrfengen, 
vanaf 1 januari 2013 mogen slijters hun klan-
ten laten proeven als zij hierom vragen. De 
SlijtersUnie gaat eind van dit jaar een lande-
lijke mediacampagne voeren om de consu-
ment hierover te informeren. Consumenten 
zullen dankzij het proeven de slijterij 
opnieuw gaan ontdekken. Slijters, doe er uw 
voordeel mee. Ik wens u veel succes en wijs-
heid toe. En niet alléén in het stemhokje.

Ron Andes,
voorzitter

Stichting Vervroegd  
Uittreden Slijterijen  
in ontbinding
In de bestuursvergadering van 3juni2008 
heeft het bestuur definitief besloten over te 
gaan tot ontbinding van de Stichting 
Vervroegd Uittreden Slijterjen. Het bestuur 
heeft besloten dat het batig saldo dat resteert 
na liquidatie ten goede zal komen aan een 
nieuw op te richten fonds Stichting Sociaal 
Fonds Slijterijen met als doel het financieren 
en subsidiëren van activiteiten die gericht 
zijn op het in sociaal opzicht functioneren 
van de Slijtersbranche. De rekening en 
verantwoording en het plan van verdeling 
liggen ter inzage ten kantore van de Kamer 
van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht 

Meer armslag voor 
veiligheid in de slijterij
Een veilige werkomgeving van slijterijen is 
voor iedereen van groot belang. Het veilig-
heidsrisico doet zich in heel Nederland voor 
terwijl de agressie- en geweldincidenten alleen 
maar toe lijken te nemen. Dit heeft ertoe geleid 
dat CAO-partijen een paritaire werkgroep 
Veiligheid Slijterijbranche hebben ingesteld die 
de opdracht meekreeg aan CAO-partijen 
aanbevelingen te doen om de veiligheid van 
medewerkers te verbeteren. De werkgroep is 
aan de slag gegaan en is tot een aantal belang-
rijke aanbevelingen gekomen. Eén van deze 

Een bezoek aan de hoofdstad is het hele jaar 
door een feest. Zeker als een bezoek aan 
Wijnand Fockink op de agenda staat. Histo-
risch, ambachtelijk en gevestigd in het 
markante pand in de Pijlsteeg. We worden 
hartelijk ontvangen door distillateur en mede-
directeur Paul Wanrooij.
Alvorens op de productie en producten in te 
gaan geeft Paul een korte terugblik op het 
bedrijf dat inmiddels 333 jaar bestaat. 
Tot begin van de vorige eeuw was het bedrijf 
familie-eigendom met de grootste bloeiperiode 
tussen 1850 en 1870. Na 1900 is het bedrijf 
diverse malen van eigenaar gewisseld en 
tenslotte werd in 1970 de productie stopgezet. 
Tot zo'n 20 jaar geleden een herstart volgde. En 
tegenwoordig bloeit het bedrijf met Paul 
Wanrooij als maker van de mooie producten 
en Jan Galesloot als het boegbeeld in het Proef-
lokaal. Paul laat ons niet alleen kennis maken 
met zijn passie en ervaring, maar ook met zijn 
visie voor de toekomst van het bedrijf: momen-
teel is Wijnand Fockink al een goede bekende 
van de tophoreca maar daar passen de exclu-
sieve slijters ook uitstekend bij.

Om te begrijpen waarom Wijnand Fockink 
voornamelijk als likeurstokerij bekendheid 
kreeg legt Paul uit dat van oudsher in jenever-
stad Schiedam werd gewerkt met moutwijn 
terwijl in likeurstad Amsterdam voornamelijk 
brandewijn werd gebruikt. Dit onderscheid 
geldt echter al lang niet meer, ook in Amster-
dam worden naast fijne likeuren, mooie jene-
vers gemaakt. De distilleerderij beschikt over 
enkele kleine maar mooie vergistingskuipen, 
zowel voor de voor- als nagisting. Daarnaast 
worden moutwijn, graanalcohol en brande-
wijn gebruikt als basis voor de producten. Paul 
distilleert met een gecombineerd ketel- en 
kolomapparaat waarbij de verwarming 
'au-bain-marie' is (ik geef bij mijn masterclas-
ses vaak aan dat distillateur en chef-kok nauw 
met elkaar verbonden zijn en de gebruikte 
terminologie is hierop geen uitzondering). 
Naast vergisten en distilleren wordt er geëx-
traheerd. Eenwand van de distilleerderij staat 
vol met glazen bolflessen gevuld met de 
uiteenlopende tincturen. Heerlijk om even aan 
te ruiken en het resultaat te proeven in de 
eindproducten. Hoewel Wijnand Fockink voor-

namelijk bekend is om het assortiment aan 
likeuren worden er ook jenevers gemaakt. 
Jonge en oude jenever, Koornwijn en Superior 
(een 100% moutwijnjenever). In een proefsessie 
worden de jenevers 'gekeurd' Uiteraard wordt 
ook kennis gemaakt met diverse likeuren 
waaronder de beroemde Half om Half, een 
combinatie van tincturen en esprits van krui-
den en sinaasappel. Verrassend is ook de 
appeltaartlikeur die Paul, naar hij aangeeft, de 
nodige hoofdbrekens heeft gekost maar met 
een resultaat om trots op te zijn. Het pand 
bevat ook de kleinste en meest authentieke slij-
terij waar ik tot nu toe ben geweest en het 
Proeflokaal, een bijzondere ruimte met een 
toog en veel flessen maar zonder tafels of stoe-
len. Het hart van Wijnand Fockink is echter 
distilleerderij ‘De Liefde’. Pas na hier een 
middag te hebben doorgebracht begrijpen 
bezoeker pas echt het ware achter deze naam. 
Het is dé plek waar Paul Wanrooij met liefde 
voor het ambacht zijn producten bedenkt en 
maakt.

Hester (Boozbabe) van der Hoorn

'From amsterdam with love'

Liquoristen op bezoek bij Wynand Fockink

en ten kantore van Syntrus Achmea Pensi-
oenbeheer  te De Meern. De Vereffenaars

aanbevelingen is het vergroten van de weer-
baarheid van medewerkers in de slijtersbran-
che met een gerichte veiligheidstraining voor 
iedere medewerker in de slijterij die in direct 
contact met klanten staat. CAO-partijen 
hebben de werkgroep de opdracht gegeven een 
geschikte partner te zoeken die medewerkers 
in de branche gaat trainen. Binnenkort komt 
de werkgroep met een advies aan de CAO-
partijen. De werkgroep verwacht dat vanaf 
september de training beschikbaar is. De bran-
cheverenigingen Vereniging Drankenhandel 
Nederland (VDN) en Koninklijke SlijtersUnie-
hebben parallel aan de activiteiten van de 
werkgroep een subsidieaanvraag ingediend bij 
het sociaal fonds voor slijters. Als de subsidie 
wordt toegekend zal een deel van de opleiding 
voor de slijters worden vergoed.


