Kookclubs geweerd bij groothandels
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De dagen worden korter en de haard is al
weer aan. Dan maakt de rosé plaats voor de
wat serieuzere wijnen en andere dranken.
Slijters kunnen hierop inspelen door de juiste
producten onder de aandacht te brengen en
te laten proeven. Want dat mag alleen bij de
slijter! Regelmatig wordt de Slijtersunie
geconfronteerd met illegale proeverijen; wijnwinkels, webshops en zelfs een enkele keer
een supermarkt. Tegen al deze praktijken
worden onmiddellijk handhavingverzoeken
gestuurd, zodat anderen niet de kaas van ons
brood kunnen eten. Komt u een proeverij

tegen bij een niet slijter? Meldt dit meteen!
Slijters hebben het al zwaar genoeg.
De overheid blijft blind voor bewijzen dat de
accijnsverhoging alleen maar verliezers heeft
opgeleverd. Alle argumentatie en stapels
dossiers die we bij de verantwoordelijke
ministeries hebben afgeleverd, worden
terzijde gelegd, maar wij gaan door! Inmiddels heeft zelfs het CBS bevestigd dat onze
berekening de enige juiste is en het Ministerie
van Financiën er dus flink naast zit. Alleen al
40 miljoen op misgelopen gedistilleerdaccijns.
Een minister van Financiën zou toch moeten
begrijpen dat een Hollander niet wacht tot na
de verhoging om dan extra voorraad in te
slaan. Laat staan onze Staatssecretaris! Toch
houden zij vol dat er in december 2012 voor
de accijnsverhoging minder dan normaal is
ingeklaard, maar de maand januari 2013
waren de slijters zo blij met de hogere accijns,
dat er dubbel zoveel in ingeklaard. Begrijpen
ze echt niet dat de verkoop van de laatste
week van het jaar administratief bij het
volgende jaar ie meegerekend? De werkelijke
opbrengst in 2012 lag daardoor met 348
miljoen euro iets hoger dan normaal, maar
de opbrengst van 2013 is 42 miljoen lager!
Dit hebben we toch ook gezien in 2003.. Na de
verhoging kocht men zogenaamd voor 4
maanden voorraad in. In januari! Toen
duurde het twee jaar voordat men inzag dat
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men een verkeerde inschatting had gemaakt
en dat men met de juiste cijfers moet
werken..Een ezel stoot zich niet twee maal
aan dezelfde steen..
Ron Andes

Handhaving
Mede dank zij subsidie van Stichting
Sociaal Fonds Slijterijen is de SlijtersUnie
in 2013 en de eerste negen maanden van
2014, 88 handhavingstrajecten gestart.
Het gaat daarbij voornamelijk om verzoek
bij gemeenten tot naleving van de Dranken Horecawet. De SlijtersUnie kan ook u
behulpzaam zijn bij de aanpak van illegale situaties. Heeft u daarover een klacht
dan kunt u mailen naar info@slijtersUnie.nl. Wilt u eerst zelf aan de slag, dan
kunt u, indien van toepassing, gebruik
maken van modellen op de website www.
slijtersunie.nl of van de modellen op de
website oneerlijkeconcurentie.nl. Op deze
sites staan brieven die u kunt gebruiken
bij illegale webshops, borrelshops en
groothandels.

Het college van burgemeester en wethouders
in Eindhoven heeft onlangs in een door de SlijtersUnie aangezwengelde zaak beslist dat de
werkwijze van professionele kookclubs als
detailhandel moet worden aangemerkt.
Gevolg daarvan is dat groothandels deze
detailhandelsactiviteit direct dienen stop te
zetten. In dit geval ging het om de in Eindhoven gevestigde Sligro, maar de uitspraak
heeft eveneens direct gevolg voor overige
groothandels in Eindhoven. De Sligro is een
last onder dwangsom opgelegd met de
aanzegging dat de verkoop binnen acht
weken beëindigd dient te worden. De intrekkingen van de kookclubs uit het ledenbestand
dienen inzichtelijk gemaakt te worden aan de
buiteninspecteur van de gemeente door de
intrekkingsbrieven, de pasjes van de kook-

clubs en een lijst van het ledenbestand te
overleggen. Indien na acht weken de overtreding niet beëindigd is, dient Sligro een bedrag
van € 5.000,- per week te betalen, met een
maximum van € 25.000,-.

Wanneer het door de burgemeester van
Hengelo ingenomen besluit gemeengoed zou
worden, zou dat inhouden dat het hele
systeem van de Drank- en Horecawet op de
helling zou worden gezet. Immers in dat
geval zou iedere kleinschalige verkoop, waar
niet de intentie om alcoholhoudende drank te
verkopen voorop staat, zijn geoorloofd. Dat
vormt een onaanvaardbare inbreuk op het
wettelijk systeem.
Gelukkig heeft de burgemeester van Hengelo
naar aanleiding van de bezwaren alsnog
besloten tot handhaving over te gaan.

Gemeenten worstelen met Boekenwijn
Dankzij subsidie van Stichting Sociaal Fonds
Slijterijen wordt door de SlijtersUnie vanaf
2013 actief opgetreden tegen geconstateerde
illegale situaties. Het gaat hier meestal om
handhavingsverzoeken die worden ingediend
bij gemeenten naar aanleiding van bij het
secretariaat binnengekomen klachten. Eén
van de situaties die zich vaker voordoet is de
verkopen door boekenhandels van wijn.
Gemeenten weten vaak niet hoe hiermee om
te gaan. Dit wordt geïllustreerd door een
handhavingsverzoek dat de SlijtersUnie al in
november 2013 heeft ingediend bij de
gemeente Hengelo, waarin verzocht werd op
te treden tegen een boekhandel die wijn
verkocht. In eerste instantie heeft de burgemeester van Hengelo het verzoek om handhaving afgewezen, omdat het disproportioneel
zou zijn om tegen de geconstateerde overtreding op te treden. Daarbij werd betrokken dat
de verkoop bedoeld was om de beleving
rondom lezen te verhogen en niet om alcoholhoudende drank te verkopen. Tegen de beslissing van de burgemeester van Hengelo is door
de SlijtersUnie bezwaar aangetekend. Uit het
oogpunt van bescherming tegen impulsaankopen (de ratio van de gescheiden distributie
van alcoholhoudende dranken) is de intentie
van de verkoper immers irrelevant. De consument wordt ongevraagd in de verleiding
gebracht tot het kopen van alcoholhoudende
drank en hoeft hier in een boekenhandel niet
op beducht te zijn.

of aan kennelijk onder invloed verkerende
personen plaatsvindt.

Juist om situaties als verkoop in boekenhandels te voorkomen heeft de wetgever artikel
18, 2e lid van de Drank- en Horecawet aangepast en daarin een objectief toetsbaar
element ingebracht, namelijk het moet gaan
om: “een warenhuis met een levensmiddelen
afdeling met een vloeroppervlakte van
tenminste 15m2 waarop een gevarieerd
assortiment aan verpakte en onverpakte
etenwaren worden verkocht”.
Het proportionaliteitsbeginsel stelt dat de
mate van inbreuk op het individueel belang
vanuit een bepaalde maatregel proportioneel
moet zijn ten opzichte van het beoogde legitieme doel van de maatregel. In het bijzonder
dient de inbreuk nooit groter te zijn dan
noodzakelijk is voor het beoogde doel.
Door de burgemeester was niet aangegeven
waarom handhaven in deze situatie disproportioneel zou zijn. Werd de betreffende
ondernemer onevenredig in zijn commerciële
belangen getroffen? Waarom zou handhaven
een grotere inbreuk vormen dan noodzakelijk
voor het beoogde doel? Tilt de gemeente
zwaarder aan commerciële belangen dan aan
de volksgezondheid?
Bij handhaving van de Drank- en Horecawet
staat de volksgezondheid voorop. De Dranken Horecawet beoogt consumenten te
beschermen tegen impulsaankopen. Verkoop
via de aangewezen kanalen dient bovendien
te voorkomen dat verkoop aan minderjarigen

De boekhandelaar heeft het daar echter niet
bij laten zitten en heeft zijn wijnverkoop
verplaatst naar boekhandels te Almelo en
Enschede. De SlijtersUnie heeft vervolgens bij
deze gemeenten eveneens een handhavingsverzoek ingediend. Door de gemeente Almelo
is vrijwel per kerende post actie ondernomen
tegen de boekhandelaar. Hem is aangezegd
onmiddellijk te stoppen met de verkoop van
alcoholhoudende dranken met de waarschuwing dat, indien daaraan geen gehoor zou
worden gegeven, er bestuursrechtelijke maatregelen jegens hem zouden worden genomen.
Hoewel de burgemeesters van Hengelo en
Almelo daar duidelijk over denken heeft de
burgemeester van Enschede het verzoek om
handhaving afgewezen, met vergelijkbare
argumenten die door de burgemeester van
Hengelo in eerste instantie waren gebruikt.
Het spreekt voor zich dat SlijtersUnie
wederom bezwaar heeft aangetekend.
Dit simpele voorbeeld laat zien dat gemeenten vaak worstelen met de uitleg en de
toepassing van de Drank- en Horecawet. Het
maakt bovendien het belang duidelijk van
onafhankelijk toezicht door derden op de
gemeenten, enkel daardoor kan gekomen
worden tot een eenduidige toepassing van de
Drank- en Horecawet.

Nationale Slijtersbon

Accijns
onderzoeksbureau Panteia. Op 20 juni jl.
heeft de voorzitter van de SlijtersUnie uitgebreid overleg gevoerd met Martin van Rijn
Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, onder meer over de problematiek omtrent de onbemande borrelshops.
Hoewel dit niet onder zijn verantwoordelijkheid valt is ook dat overleg aangegrepen om
de accijnsproblematiek aan de orde te stellen. Op Prinsjesdag is duidelijk geworden dat
de branche voorlopig verdere accijnsverhoging bespaard blijft. Tegelijkertijd is geble-

Deze zomer hebben de brancheorganisaties
voor pomphouders gewerkt aan het opstarten van verschillende procedures om de
grenspomphouders te helpen in hun strijd de
laatste accijnsverhoging te bestrijden en
compensatie te verkrijgen voor de geleden
schade. Als die procedures tot het beoogde
resultaat leiden zal de SlijtersUnie daarop
direct inhaken. Gelijktijdig blijft de SlijtersUnie lobbyen voor accijnsverlaging, daarin
gesteund door de in opdracht van de SlijtersUnie verrichte accijnsonderzoeken door
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Afzet & accijns sinds 2002

ken dat het kabinet in haar plannen van
onjuiste en te rooskleurige cijfers is uitgegaan voor wat betreft de gegenereerde
accijnsopbrengsten. De SlijtersUnie heeft
hierover al aan de bel getrokken. Uit de juiste
cijfers kan niet anders dan geconcludeerd
worden dat de accijnsverhoging niet geleid
heeft tot de beoogde meeropbrengst voor de
staatskas.

Accijns gevolgen sector

Accijns + Afzet

1. Accijns op gedistilleerd is verhoudingsgewijs het hoogste
per glas.
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Afzetontwikkeling 2012- 2014
Jaartotaal 60.056.200
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2011 35
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115 143 163 190 216 240 266 291
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2010 21

60

89

117 117 168 194 215 237 263 288

316 319

2013
3.261.937
3.590.825
4.692.428
4.040.172
4.731.075
4.141.207
24.457.644

+/ - in %

54.012.000

-10,1%

2014
3.263.453
3.772.209
4.148.146
4.132.203
4.092.770
4.751.453
24.160234

+/ -%
0%
5%
-12%
2%
-13%
15%
-1%

CBS
Jaar HLPA

MvF
HLPA

%

2013 191.970 -12,1% 201.000

-5%

%

Inkrimping + sluitingen
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Volume x 1000
Totaal liquors

Volume x 1000
Totaal liquors
Binnenlands
Buitenlands

6

België
Duitsland
Overige NL

Limburg
Nijmegen - Almelo
Noord
Duitsland (totaal)
Limburg
Nijmegen- Almelo
Noord
Duitsland (totaal)
Limburg
Nijmegen - Almelo
Noord
Duitsland (totaal)

2011
2012
2013
1.823 1.874 1.832
2.840 2.914 2.775
22.938 23.462 22.842

2012
326
1.747
841
2.914
122
920
626
1.668
203
827
216
1.246

2013
316
1.660
799
2.775
116
847
585
1.548
200
813
214
1.227

Trend
-2,2%
-4,8%
-2,6%

Trend
-2,9%
-5,0%
-5,0%
-4,8%
-5,4%
-7,9%
-6,4%
-7,2%
-1,5%
-1,8%
-0,8%
-1,6%

waarbij zij in een begeleidend schrijven hun naam, adres en bank
gegevens moeten vermelden. Om de Slijtersbon administratief te
7

Accijns opbrengst & afzet MAT
per april 2014

Accijns forecast 2014 met
herstel; €40 mln. tekort

9

Accijns forecast 2014 zonder
herstel: € 50 mln. tekort
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Accijns conclusies

• Veel lagere opbrengsten schatkist door
dalende volumes
• Accijnsverhoging treft gehele sector:
• In grensstreek
• Nederlands gedistilleerd
• Zelfstandige slijters

Verlaag accijnstarief!
11

berekend, ongeacht de waarde van de bon. Het restant bedrag zal
op hun bankrekening worden gestort. Alle Slijtersbonnen die de
uitgever ontvangt, worden in de maanden oktober, november en
december 2014, zullen aan het eind van de maand december 2014
worden uitbetaald. In december 2014 zal er ook op gemelde site
informatie worden geplaatst betreffende het inzenden van
Slijtersbonnen vanaf januari 2015.
Het is maar dat u het weet.

2012 231.383 10 ,5% 212.101 0,7%

8

Het eerder aan u toegezonden affiche ‘De slijtersbon stopt’ kunt u
laten hangen. De daarop vermelde informatie blijft ook na 1 oktober a.s. actueel. Hoewel de brancheorganisaties betreuren dat de
bon ter zielen gaat, menen zij dat de door de uitgever voorgestelde
regeling de belangen van de consument maximaal gewaarborgd
zijn.Meer informatie over de bon kunt u desgewenst vinden op
www.slijtersbon.nl. Consumenten kunnen de Slijtersbon in een
voldoende gefrankeerde envelop sturen naar:
Verwerkingscentrale Nationale Slijtersbon
Postbus 86
2150 AB Nieuw Vennep

Bron:ACNielsen

Accijnsberekening; daling
volume alcohol 2013 door tarief
+ BTW verhoging

Accijns: lagere inkomsten
volgens MvF en CBS
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Accijnsverhoging, waar?

bron:afzetenquetesSpiritsNL

2012

NL gedistilleerd kent scherpste daling.
Uitholling winstgevendheid leidt tot lagere winstgevendheid
en minder investeringen.

5. Verhoging leidt tot lagere opbrengst schatkist
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3. Vooral grensstreken met Duitsland voelen gevolgen.
4. Slijters; vooral zelfstandige slijterijen
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Verdere verslechtering accijns per glas.

2. Accijnsverhoging leidt tot sterke daling afzet.

Accijnsopbrengsten in miljoenen Euro's

750

700

Eerder bent u geïnformeerd over het feit dat de Nationale Slijtersbon (de bon) vanaf 1 oktober a.s. niet meer door u kan worden ingeleverd. Inmiddels heeft overleg plaats gevonden tussen de brancheorganisaties en de uitgever van de bon: de Nationale Slijtersbon B.V.
Er is overeenstemming bereikt over een regeling, inhoudende een
erkenning door de brancheorganisaties van de uitgangspunten die
door de uitgever aan u zijn gecommuniceerd op 27 mei 2014.
Gebleken is dat op basis van de door de uitgever verhoogde provisie
de consument de bon nog zo lang mogelijk kan inleveren. Na
september aanstaande kan de consument de bon nog opsturen naar
de uitgever. Die regeling geldt zo lang als financieel mogelijk is,
waarbij consumenten de waarde van de bon uitgekeerd krijgen,
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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:

Korting op lidmaatschap MKB
• automatisch lidmaatschap MKB-Nederland
(exclusief het blad Ondernemen)

€ 250,00

Korting op opleidingen en vakbladen
• korting op cursussen van MKB-Nederland

PM

• gratis toezending ‘Klare-Taal’ katern, 6x per jaar,
tegenwaarde (6x € 5,00)

€ 30,00

• korting op een jaarabonnement op het
vakblad SVB Drinks-Slijtersvakblad

€ 5,00

Overige voordelen
• Bij juridische zaken krijgen leden korting
op het honorarium

€ 15%

• eenmalige korting bij de Ziekteverzuimpolis en
VerzuimVizier van Goudse Schadeverzekering NV

5%

Het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie
bedraagt in 2014 exclusief btw

€ 219,-

