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van slijtvergunningen binnen hun gemeente
hiervoor ter beschikking te stellen. Tot op
heden zijn op die wijze 2011 vergunningen
geregistreerd. Aan de hand van deze database
kan richting politiek het belang van de branche inzichtelijk worden gemaakt. De database vormt bovendien een handig hulpmiddel
om te verifiëren of een ondernemer al dan
niet over een slijtvergunning beschikt.
Tot slot, met behulp van subsidies van de
Stichting heeft de SlijtersUnie een bijdrage
geleverd aan de financiering van opleidingen
en cursussen door Stichting Wijnonderwijs.
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Berichtgeving onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke SlijtersUnie

Beste slijter,
Over enkele weken, op 11 mei a.s., vindt op
ons secretariaat in Eindhoven onze jaarlijkse
algemene ledenvergadering plaats. Dit is
altijd een uitstekende gelegenheid voor de
SlijtersUnie om onze achterban te vertellen
wat we afgelopen jaar allemaal bereikt
hebben en waarmee we zoal bezig zijn. Ook is
dit het moment dat leden met het bestuur
kunnen brainstormen. Wij willen graag
horen wat er onder slijters leeft en wat er van
ons verwacht wordt. Veel van u zijn echter
nog nooit op de algemene ledenvergadering

geweest. Als het u ditmaal ook niet schikt
qua tijd, maar u heeft wel vragen of
verwachtingen, schroom niet en zend ons dit
gewoon per mail: ron@slijtersunie.nl. We
zullen alle ingekomen stukken behandelen
zodat u dit achteraf kunt nalezen.
De economen melden in ieder geval steeds
vaker positieve berichten en na twee zware
jaren lijkt de slijtersbranche weer wat aan te
trekken. Reden te meer voor de SlijtersUnie
om nog harder in te zetten op accijnsverlaging van gedistilleerd en mousserende wijn!
Gedistilleerd staat sinds 2014 weer wat vaker
in de belangstelling. Gin lijkt het toverwoord
te zijn en sommige slijters zetten hier flink op
in door het assortiment fors uit te breiden.
Slijterij de Vuurtoren spant hier de kroon met
140 soorten gin en een groot assortiment
tonics en andere bijbehorende producten om
de gin optimaal te presenteren.
Met het uitbreiden van het assortiment op
zich, ben je er als slijter nog niet. Onlangs
sprak ik een medewerker van een ketenslijter
die me trots vertelde dat hij wel 25 soorten
gin in zijn assortiment had. Alleen vond ik
het jammer dat hij zijn verhaal vervolgde
met de mededeling dat ‘gin gewoon hetzelfde
was als jenever, maar uit Engeland kwam,
terwijl jenever uit Nederland kwam en naar
jeneverbessen smaakte’. Deze slijter werd

klaarblijkelijk niet gehinderd door enige
kennis van de producten die in zijn slijterij te
koop werden aangeboden. Achteraf vertelde
hij dat zijn chef wel alles wist van dranken,
maar die was nu met vakantie…
Voor dit soort slijterijmedewerkers wordt er
al maandenlang achter de schermen hard
gewerkt aan een nieuwe slijterscursus ‘ik
weet wat van sterke drank’. Naar verwachting zal een 30-tal gediplomeerde gedistilleerd- en wijnopleiders in juni starten met
een pilot.
Het cursusboek komt uit dezelfde koker als de
vorig jaar gelanceerde wijncursus “ik weet
wat van wijn’, waar er al meer dan 30.000
exemplaren verspreid zijn. Aan beide cursussen zit een examen verbonden dat leidt tot
officiële diploma’s op het niveau van SWEN-1
en SGEN-1. Kandidaten die in het bezit zijn
van een Verklaring Sociale Hygiëne en beide
diploma’s hebben gehaald, komen in aanmerking voor het nieuwe Slijtersbasisdiploma,
dat op de DrankenExpo in september zal
worden gelanceerd! De juiste diploma’s
waarmee slijters zich kunnen onderscheiden,
zullen we als branche moeten inzetten als
een keurmerk van kwaliteit. Voor onze leden
gelden aantrekkelijke voorwaarden.
Daarover bericht ik u graag in de volgende
Klare Taal!
Ron Andes

Subsidie Stichting Sociaal Fonds Slijterijen
De afgelopen twee jaar heeft de SlijtersUnie
voor bijna 3 ½ ton aan subsidies ontvangen
van Stichting Sociaal Fonds Slijterijen. Die
gelden zijn en worden ingezet voor projecten
die de gehele slijtersbranche ten goede komen
en die gericht zijn op het in sociaal opzicht
optimaal functioneren van de branche.
Dankzij deze gelden konden de desastreuze
effecten van de laatste accijnsverhoging in
kaart worden gebracht, waardoor in ieder
geval nog verdere verhoging voorkomen kon

worden. Inzet was en blijft natuurlijk een
verlaging. Daarnaast zijn subsidies verkregen
voor versterking van de positie van de SlijtersUnie als brancheorganisatie en het opzetten van een nieuwe basis slijtersopleiding. In
dat kader is in navolging van het bekende
boekje ‘Ik weet wat van wijn’, het boekje 'Ik
weet wat van sterke drank ontwikkeld’. Ook
heeft de subsidie het mogelijk gemaakt dat op
grote schaal handhaving is gestimuleerd
door gemeenten. In twee jaar tijd zijn al 160

dossiers in behandeling genomen en het
project is nog niet afgerond. Verder is met
behulp van subsidie de voorhanden zijnde
informatie gebundeld op het gebied van
webwinkels in drank. Die informatie is te
raadplegen op de site van de SlijtersUnie:
www.slijtersunie.nl. Ook kan melding
worden gemaakt van een met fondsen van de
Stichting mogelijk gemaakt registratiepunt
voor slijtvergunningen. Alle gemeenten in
Nederland zijn verzocht de actuele gegevens

Leidinggevende in borrelshop
Onlangs heeft de SlijtersUnie haar leden een
overzicht toegezonden van de handhavingsactiviteiten in 2014. Een prominente rol in
dat overzicht werd ingenomen door de
borrelshops, waar niet voortdurend een leindinggevende aanwezig is.
De SlijtersUnie ligt met enkele gemeenten in
de clinch over de vraag of dit nu wel of niet is
toegestaan. De SlijtersUnie meent dat er altijd
een leidinggevende in de slijterij aanwezig
moet zijn, de betreffende gemeenten stellen
zich op het standpunt dat voldoende is dat
een slijterij elders in het gebouw aanwezig is.
Die kwestie is geregeld in artikel 24 lid 1a
Drank- en Horecawet:
Het is verboden een horecalokaliteit of een
slijtlokaliteit voor het publiek geopend te
houden indien in de inrichting niet
aanwezig is:
• a.een leidinggevende die vermeld staat op
het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld
in artikel 29, tweede lid, met betrekking tot
die inrichting of een andere vergunning
van dezelfde vergunninghouder of
• […]
De in dit artikel vervatte regel probeert
vanuit volksgezondheidsoogpunt te regelen
dat de slijterij nóóit open mag zijn zonder dat
een leidinggevende aanwezig is.
In artikel 1 van de Drank- en Horecawet is het
begrip inrichting als volgt omschreven:
‘de lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of
het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de
daarbij behorende terrassen, voor zover die
terrassen in ieder geval bestemd zijn voor
het verstrekken van alcoholhoudende drank
voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten
al dan niet onderdeel uitmaken van een
andere besloten ruimte.’

De inrichting kan deel uitmaken van een
andere besloten ruimte, maar daarmee
vormt die andere besloten ruimte nog geen
onderdeel van de inrichting. De inrichting
betreft de lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend plus de eventueel
daarbij behorende terrassen. Daar moet een
leidinggevende aanwezig zijn.
Schematisch weergegeven:

Omdat de inrichting geen onderdeel hoeft uit
te maken van een besloten ruimte – voorheen
was dit de standaard - kan het schema er ook
als volgt uit zien:

De in de wet opgenomen definitie van inrichting geeft limitatief aan waaruit de inrichting
bestaat, voor het slijtersbedrijf: de lokaliteiten
waar het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend met
de daarbij behorende terrassen. Een supermarkt of neringruimte kan dus, anders dan
veel gemeenten menen, nimmer deel uitmaken
van de inrichting. Omdat enkele gemeenten
geweigerd hebben te handhaven op het ontbreken van een leidinggevende heeft de
SlijtersUnie een drietal kwesties aan de rechter
voorgelegd. Die zal nu de knoop moeten doorhakken of er wel of niet een leidinggevende in
de slijterij aanwezig moet zijn. Wordt vervolgd.

Waaraan moet een webshop in
alcoholhoudende drank voldoen?
Bij verkoop van alcoholhoudende drank via
een webwinkel zijn van belang de bepalingen
aangaande:
- het gelegenheid bieden van het doen van
bestellingen voor sterke en voor zwak
alcoholhoudende drank (Drank- en
Horecawet, art. 19)
- het elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer (Burgerlijk Wetboek Boek 3, Titel 1,
Afd. 1A: art. 15a e.v.)
- overeenkomsten tussen handelaren en
consumenten (Burgerlijk Wetboek Boek 6,
Titel 5, Afd. 2b: art. 230g e.v.)
Artikel 19 van de Drank- en Horecawet
brengt met zich mee dat bij de verkoop van
sterke drank aan particulieren via een
webwinkel een slijterij in het verkoopkanaal
opgenomen zal moeten zijn. Bij verkoop van
zwak alcoholhoudende drank hoeft dat niet
het geval te zijn.
Artikel 15d uit Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek luidt:
1. Degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent, maakt de volgende
gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en
permanent toegankelijk voor degenen die
gebruik maken van deze dienst, in het
bijzonder om informatie te verkrijgen of
toegankelijk te maken:
d. voor zover een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen: de gegevens
over de bevoegde toezichthoudende autoriteit;
Het slijtersbedrijf is onderworpen aan een
vergunningsstelsel, hetgeen met zich
meebrengt dat de gegevens over de bevoegde
toezichthoudende autoriteit op de site
vermeld dienen te worden, te weten van de
Burgemeester van de plaats waar het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend.
Artikel 15f uit Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek luidt:
3. De controleurs van de Belastingdienst/
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst –
Economische Controle Dienst (Belastingdienst/FIOD-ECD) worden aangewezen als
ambtenaren, belast met de opsporing van
overtredingen van de voorschriften gesteld
bij de artikelen 15d en 15e lid 1.

Indien een site waar sterke drank wordt
verkocht de gegevens over de Burgemeester
van de vestigingsplaats niet vermeldt, kan er
dus verbaliserend worden opgetreden.
Een slijtvergunning wil niet zeggen dat daar
met zekerheid gebruik van gemaakt mag
worden. Het vigerende bestemmingsplan kan
detailhandel vanuit de op de vergunning
vermelde inrichting verbieden.
Dat het runnen van een webwinkel als detailhandel kan worden aangemerkt, blijkt onder
meer uit een uitspraak van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch van 27 december 2011. Deze
uitspraak is op de site van de SlijtersUnie
gepubliceerd.
Naast de vereisten op basis van de Drank- en
Horecawet en het geldende bestemmingsplan
dient de webwinkelier te voldoen aan de in
het Burgerlijk Wetboek (BW) gestelde eisen.
Met name van belang zijn de afdelingen die
zien op elektronisch vermogensrechtelijk
rechtsverkeer en overeenkomsten tussen
handelaren en consumenten.
Voormelde bepalingen bevatten regels over
bijvoorbeeld de informatieplicht. Als de
consument iets koopt op afstand, moet de
verkoper hem informeren over onder andere
het product en de bedenktijd. Raadpleeg de
wettekst voor de precieze verplichtingen.
Is de uitzondering van artikel 6:230h lid
2 onder k van het Burgerlijk Wetboek
(rijdende supermarkten) van toepassing?
Uit de Memorie van Toelichting:
Onderdeel k sluit overeenkomsten uit die zien
op de levering van voedingsmiddelen
bestemd voor dagelijkse consumptie en die
fysiek door de handelaar bij de consument
thuis respectievelijk bij zijn arbeidsplaats
worden geleverd op basis van frequente
rondes. Deze uitzondering betreft, met andere
woorden, de rijdende supermarkt die etenswaren, wasmiddelen en andere zaken die op
dagelijkse basis in het huishouden worden
gebruikt, aanbiedt. Deze uitsluiting bestond
overigens al in de richtlijn colportage uit
1985 en beoogt de regeldruk te beperken.
Artikel 1 lid 2 Drank- en Horecawet
bepaalt:
Onder een inrichting wordt niet verstaan een
vervoersmiddel voor het rondtrekkend uitoefenen van een bedrijf.

Mededeling:

Algemene Vergadering SlijtersUnie

Mike Heyer, al sinds 31 oktober 2011
adviserend lid van het Dagelijks
Bestuur van de SlijtersUnie, is uit

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:

het bestuur van de SlijtersUnie
getreden. In januari van dit jaar
woonde hij zijn laatste bestuursvergadering bij.
Per 11 mei a.s. zal naar verwachting

Korting op lidmaatschap MKB

Anton van Balveren door de Alge-

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

mene Vergadering worden gekozen
tot hoofdbestuurslid van de SlijtersUnie en daarmee de vacante plek in
het bestuur opvullen. Anton is vino-

De algemene ledenvergadering van de Koninklijke SlijtersUnie zal op
maandag 11 mei aanstaande worden gehouden te Eindhoven, op het
secretariaatsadres aan de Kanaaldijk-Noord 1. De ontvangst van de
leden begint om 15.00 uur en de vergadering start om 15.15 uur.

loog, liquorist, diplom-biersommelier en bovendien slijter en eigenaar
van de ‘De Prins Specialist in Wijn
en Gedestilleerd’ in Rhenoy. Hij is
inmiddels de vierde generatie in “De
Prins”. In 1994 behaalde hij het slijtersvakdiploma en is al sinds 1995
vinoloog van de wijnacademie.
In 2012 behaalde hij het diploma
liquorist om daarmee een specialist
op het gebied van binnen- en buitenlands gedestilleerd en likeuren te
worden. Om in 2013 ook nog
diplom-biersommelier te worden na
het voltooien van de bieropleiding in
Obertrum (Oostenrijk).

Artikel 7 lid 2 Drank- en Horecawet luidt:
Geen vergunning wordt verleend voor het
uitoefenen van het horecabedrijf of slijtersbedrijf anders dan in een inrichting.
Voor een rijdende slijterij kan dus geen slijtvergunning worden verleend, zodat ook de
uitzondering van artikel 6:230h lid 2 onder k
BW niet van toepassing is.
Is de uitzondering van artikel 6:230h lid 2
onder a BW (transacties van minder dan
€ 50,-) van toepassing?
Voor transacties van € 50,- of minder is dat
inderdaad het geval. Let wel, bij de toepassing van lid 2, onderdeel a, worden overeenkomsten buiten de verkoopruimte die gelijktijdig worden gesloten en aanverwante zaken
of diensten betreffen in aanmerking genomen
voor het aldaar genoemde drempelbedrag.

Deelname is kosteloos. Indien de belangstelling voor de vergadering
de verwachting overtreft, zal er worden uitgeweken naar een andere
locatie. In dat geval zullen diegenen die zich hebben aangemeld voor
de vergadering hiervan tijdig in kennis worden gesteld.

Agenda:
1. opening
2. vaststelling agenda
3. goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van
12 mei 2014 te Eindhoven(deze worden op verzoek
toegezonden en liggen voor aanvang van de vergadering
ter inzage)
4. ingekomen en uitgegane stukken en mededelingen
5. jaarverslag van de secretaris
6. rekening en verantwoording 2014 door de
penningmeester (bijlage)
7. verslag kascontrole commissie 2014
8. decharge bestuur
9. benoeming van Anton van Balveren
(De Prins Specialist in Wijn en Gedestilleerd te Rhenoy)
tot bestuurslid
10. benoeming kascontrole commissie 2015
11. begroting 2016 (bijlage)
13. wat verder ter tafel komt
14. rondvraag
15. sluiting
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering vindt een
vergadering plaats van het hoofdbestuur. Wilt u die vergadering
eveneens als toehoorder bijwonen, dan kan dat.
Aanmelden voor de algemene ledenvergadering en/of hoofdbestuursvergadering kan via het u reeds toegezonden aanmeldformulier of
per e-mail: info@slijtersunie.nl

€ 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 2015 exclusief btw

€ 219,-

Nationale Slijtersbon

Zoals bekend is de Nationale Slijtersbon per 1 december 2014 gestopt met
inname en uitbetaling van bij haar ingeleverde bonnen. De afgelopen
maanden is druk overleg geweest tussen enerzijds de Consumentenbond,
Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) en de SlijtersUnie en anderzijds de Nationale Slijtersbon B.V. over een oplossing voor de gerezen
problemen omtrent de bon. Helaas heeft dat nog niet tot een oplossing
geleid. Zodra dat wel het geval is informeren we u daarover.

