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behouden. De VNG pleit dat het hun niet gaat
om méér alcoholverkoop, maar om meer
verkooppunten, terwijl ze zelf erkennen dat de
handhaving nu al ernstig tekort schiet. Als er
meer punten van alcoholverstrekking bijkomen, hetgeen nooit de wens was van de
Tweede Kamer, zal de naleving alleen nog maar
verder verslechteren.

Jaargang 34 - mei 2018
Berichtgeving onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke SlijtersUnie

Ambitieuze plannen
Het nieuwe kabinet heeft ambitieuze plannen
en een daarvan is de herziening van de Dranken Horecawet. Positief in deze is dat het ministerie met betrokken partijen rond de tafel wil
om tot besluitvorming te komen die haalbaar is
en daadwerkelijk zal leiden tot betere volksgezondheid.
Wie zich afvraagt wie m.b.t. verstrekking de
betrokken partijen zijn, zal zich verbazen. Niet
alleen vergunninghouders (slijters en horeca)

plus legale verkoopkanalen (grootwinkelbedrijf
e.d.) worden gehoord, maar ook de gemeenten,
die sinds 2014 verantwoordelijk zijn voor de
handhaving, hebben hierin een groot belang.
Een harde noot die gekraakt moet worden, is
die van het dossier ‘blurring’. Enerzijds wordt
er al jaren flink gelobbyd door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) die de
wetgeving onzinnig, niet uitlegbaar en niet
van deze tijd vindt. Zij roept de politiek op om
blurring wettelijk mogelijk te maken. Het moet
voor klanten aantrekkelijker worden om langer
in de winkel te blijven, zodat ze uiteindelijk
meer zullen besteden. Alcohol als smeermiddel
inzetten om extra beleving te bieden voor de
economische belangen van winkeliers die het
moeilijk hebben. Aan de andere kant staan de
partijen die stringente wetgeving omtrent alcoholverstrekking omarmen vanwege de volksgezondheid en veiligheid. Vaak roepen ze op om
alcohol te bannen of tenminste de verkrijgbaarheid te verkleinen en alcohol onaantrekkelijk
duur te maken.
Het enige waarover ze het met elkaar eens zijn,
is dat de handhaving gebrekkig is, zo niet faalt.
De oplossing van de voorstanders van blurring
is eenvoudig; ‘als het niet meer verboden is,
dan zijn er geen handhavingsproblemen meer’.
De partijen die voor strengere regels pleiten,
realiseren zich ook dat er wat moet veranderen

om de naleving te verbeteren maar proberen de
verantwoording bij de verstrekkers te leggen.
Het sluiten van preventie-akkoorden is daar
onderdeel van.
GEBASEERD OP LOS ZAND

De voorstanders hebben tijdens de inventariserende gesprekken als belangrijkste conclusies
ingebracht dat zowel gemeenten als ondernemers overtuigd zijn dat mengvormen een plek
moeten krijgen in de DHW. De SlijtersUnie is
van mening dat deze conclusie gebaseerd lijkt
op los zand. Zowel uit de Telegraaf-poll als het
onderzoek bij nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag was immers naar voren
gekomen dat de meeste ondernemers hierop
niet zitten te wachten. Naast de SlijtersUnie en
de VDN (vereniging van ketenslijters), heeft ook
Koninklijke Horeca Nederland een duidelijk
‘NEE’, laten horen. Tenslotte is uit onderzoek
onder de leden van de Vereniging van Drankinspecteurs naar voren gekomen dat zelfs de
meeste BOA’s hier helemaal niet op zitten te
wachten.
In de discussie is het soms onduidelijk aan
welke zijde wij als slijters staan. Daarom
wijzen wij erop dat wij als slijter ons bestaansrecht ontlenen aan de DHW en dat wij als branche er alles aan moeten doen om onze positie
als exclusieve verstrekker van sterke drank te

Algemene Vergadering SlijtersUnie
De algemene ledenvergadering van de
Koninklijke SlijtersUnie wordt op maandag
28 mei 2018 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.
Deelname is kosteloos. Indien de belangstelling voor de vergadering de verwachting
overtreft, zal uitgeweken worden naar een
andere locatie. In dat geval worden diegenen
die zich hebben aangemeld voor de vergadering, hiervan tijdig in kennis gesteld.

1. opening
2. vaststelling agenda
3. 	goedkeuring notulen Algemene
Ledenvergadering van 15 mei 2017
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 2017
door de penningmeester
7. verslag kascontrole commissie 2017

8. decharge bestuur
9. benoeming kascontrole commissie 2018
10. begroting 2019
11. wat verder ter tafel komt
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

150 ILLEGALE PROEVERIJEN

Een van onze troeven waar steeds aan getrokken wordt, is het proeven. Dit is alleen toegestaan bij slijters, maar bij de pilot onder 32
gemeenten, mochten branchevreemden ongestraft laten proeven. Daarmee werd een precedent geschapen en andere partijen die helemaal niet aan de pilot deelnamen, meenden
ook maar wat flessen drank te mogen opentrekken. Ook na afloop van de pilot gaan de
proeverijen ongestoord door en het wordt alleen
maar erger. Alleen al op Facebook zijn voor de
komende maand al meer dan 150 illegale proeverijen aangekondigd. Zie dat maar eens terug
te draaien. Uiteindelijk wil de VNG het ook voor
gewone winkels mogelijk maken om alcohol te
mogen proeven/schenken/verkopen. Wij
moeten dat zien te voorkomen! Het is gewoon
een onmogelijke zaak om als SlijtersUnie langdurige en kostbare procedures te starten tegen
de almaar toenemende illegale proeverijen.
Omdat de SlijtersUnie het belang onderschrijft
van het nationaal preventieakkoord, wil zij ook
stevige ambities formuleren voor de lange
termijn en ambitieuze, concrete doelen stellen
voor 2020. Daar willen we wat voor terugzien.
In de inventarisatie is aangedrongen op betere
handhaving en support van rijksoverheid,
gemeenten en BOA’s. De lijntjes met handhavers en de procedures moeten veel korter, zodat
de put gedempt kan worden voordat het kalf
verdronken is. Daarvoor heeft de SlijtersUnie
support van VWS nodig.
VWS erkent dat structureel en effectief toezicht
bij alcoholverkooppunten ‘op afstand’ onmogelijk is. Door de uitspraak van de Raad van State
inzake gedistilleerdverkoop via veilingen, is de
achterdeur verder open gezet voor schijnconstructies. Daarom zal de SlijtersUnie in deze
rondetafelgesprekken tevens blijven pleiten
voor een reparatiewetgeving.
Op vrijdag 20 april vond het eerste officiële
gesprek plaats rond de thematafel problematisch alcoholgebruik. Ik houd u op de hoogte en
zie u graag op 28 mei a.s. tijdens onze Algemene ledenvergadering!
Ron Andes
Voorzitter

Naleving leeftijdsgrens bij
alcoholverkoop regio Noord-Holland Noord
Om te toetsen in hoeverre alcoholverstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar
houden, heeft de Universiteit Twente in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in het najaar van 2017 een nalevingsonderzoek uitgevoerd in de regio NoordHolland Noord. In drie weekenden hebben diverse onderzoeksteams -elk bestaande uit een
17-jarige en een 18-jarige mysteryshopper (één jongen en één meisje), in totaal 864 verkooppunten bezocht. In totaal is er 670 keer een geldige poging gedaan om alcohol te kopen. Hierbij
hebben de jongeren gewerkt volgens een beproefd en vooraf geoefend onderzoeksprotocol. De
17-jarige mysteryshoppers hebben in alle situaties de alcoholhoudende drank besteld en afgerekend. Het gemiddelde nalevingspercentage in de regio Noord-Holland Noord bedroeg 44,6%. Met
het nalevingspercentage wordt bedoeld bij hoeveel procent van het aantal verkooppunten
tijdens het onderzoek geen alcohol is verkocht aan de minderjarige mysteryshoppers. De mate
van naleving van de wettelijke grens van 18 jaar was het hoogste in supermarkten (65,5%) en
slijterijen (65,4%), gevolgd door sportkantines (40,9%), horeca (34,5%) en cafetaria’s (27,0%). In
totaal heeft 60,1% van de verkopers een interventie toegepast. Een interventie kan zijn: het
vragen naar alleen een identiteitsbewijs, naar alleen de leeftijd of het vragen naar zowel een
identiteitsbewijs als de leeftijd. Concluderend kunnen we stellen dat de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar, zoals deze wordt voorgeschreven in de Drank- en Horecawet (artikel 20),
in Noord-Holland Noord beter wordt nageleefd dan in de voorgaande jaren. Er valt echter nog
voldoende resultaat te boeken. Alcohol is thans in de regio nog steeds te gemakkelijk verkrijgbaar voor jongeren onder de 18 jaar.

Catawiki en sterke drank
De Raad van State heeft op 4 april van dit
jaar beslist dat Catawiki zonder slijtvergunning sterke drank mag veilen.
Die beslissing kan ingrijpende gevolgen
hebben. Reparatiewetgeving is gewenst.
De beslissing van de Raad van State over
Catawiki was het sluitstuk van meerdere
rechtszaken die over hetzelfde onderwerp
zijn gevoerd. Centraal in die rechtszaken
stond de uitleg van de volgende tekst uit de
Drank- en Horecawet:
Het is verboden, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of
van het partijen-cateringbedrijf gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen
voor sterke drank en sterke drank op
bestelling af te leveren of te doen afleveren
aan huizen van particulieren.
Onder ‘bestelling’ dient volgens de Raad
van State de opdracht tot levering en
bezorging te worden verstaan. Het doen
van een bieding op een aangeboden kavel
leidt niet rechtstreeks tot koop en levering
of bezorging van die kavel en kan daarom
niet gelijk gesteld worden aan het doen
van een bestelling.Met een beroep op die
bepaling had de SlijtersUnie eerder al
geprobeerd een andere ontwikkeling tegen
te houden: het afleveren van sterke drank
door bezorgdienst UPS vanuit het buiten-

land rechtstreeks aan particulieren. De
Raad van State vindt echter dat het afleveren slechts verboden is indien dit op bestelling geschiedt. Omdat bij UPS niet besteld
kan worden, gaat die vlieger niet op.
De SlijtersUnie vreest dat de deur definitief
is opengezet voor ongereguleerde internetverkoop van sterke drank. Feit is dat
momenteel sterke drank zonder slijtvergunning kan worden verkocht via bijvoorbeeld Catawiki en dat sterke drank zonder
slijtvergunning aan particulieren aan huis
kan worden geleverd via bijvoorbeeld UPS.
De uitspraken nodigen de creatieve ondernemer uit om sterke drank aan particulieren te slijten met omzeiling van het
vergunningensysteem.
Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden
met het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, waarin is aangedrongen
op reparatiewetgeving, om de ongewenste
effecten van de uitspraken van de Raad
van State zoveel mogelijk tegen te gaan.

Nationaal preventieakkoord
Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord, heeft het kabinet de intentie
om een nationaal preventieakkoord te sluiten. Dit zal zich richten op
de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.
De inzet op deze thema’s werd breed gedeeld in de vijf rondetafelgesprekken die hebben plaatsgevonden.
Op dit moment is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) bezig met een ronde langs verschillende partijen met als
doel te inventariseren welke partijen potentiële partners voor het
akkoord op het thema alcohol kunnen zijn. Staatssecretaris Blokhuis
heeft al aan de Tweede Kamer laten weten dat hij het akkoord wil
sluiten met partijen die verantwoordelijkheid durven te nemen en
resultaat willen bereiken. Het nationaal preventieakkoord moet
verder gaan dan vrijblijvende afspraken. Doel van het preventieakkoord is dan ook om stevige ambities te formuleren voor de lange
termijn en ambitieuze, concrete doelen en maatregelen voor 2020.
VWS en de Koninklijke SlijtersUnie hebben geïnventariseerd welke
doelen en concrete bijdragen de SlijtersUnie zou kunnen
inbrengen voor het thema alcohol. Het gesprek heeft plaatsgevonden
aan de hand van een door VWS aangereikt format. De uitgangspunten van de SlijtersUnie zijn daarin als volgt verwoord:
Welke ambities heeft u op dit thema en waaraan zou u/uw
sector een bijdrage willen leveren?
A. B etere naleving van de bepalingen van
de Drank- en Horecawet.
B. Het terugdringen van het aantal
verstrekking punten voor alcohol.
C. Introductie van een bodemprijs voor alcohol.

NIX zonder ID-actie zoomt
in op zomerseizoen

Wat is uw inzet en wat zijn de door u beoogde acties? Wat kan
uw partij bijdragen (zo concreet mogelijk met beoogd resultaat
in 2020)?
A. Aansturen gemeenten door handhavingsverzoeken bij gesignaleerde overtredingen.
B. Als onder A.: een belangrijk deel van de verstrekking van alcohol
vindt illegaal plaats, door niet-vergunninghouders.
C. Uit concurrentieoogpunt heeft de branche belang bij handhaving
van een bodemprijs voor alcohol en zal daar ook actief op willen
toezien.
Wat en wie heeft u hiervoor nodig?
Denk daarbij aan bedrijfsleven, gemeenten, rijksoverheid,
scholen, zorgsector etcetera
A. Gemeenten zullen hogere prioriteit aan handhaving moeten
stellen.
B. Als onder A: gemeenten zullen bereid moeten zijn illegale verkopen
aan te pakken en actief toezicht te houden, in plaats van het
huidige passief toezicht.
C. De rijksoverheid zal een bodemprijs wettelijk moeten vastleggen.

AVG nog deze maand van toepassing
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG privacywet
dwingt ondernemers tot maatregelen. Dat kan ook gelden voor u.
De kaders waarbinnen een bedrijf persoonsgegevens verzamelt,
gebruikt en verwerkt (of laat verwerken) veranderen. Denk aan klantgegevens als naam, adres, woonplaats, bestelhistorie, betaalgegevens,
klantenkaarten en nieuwsbrieven. Maar -veel directer- ook het (laten)
verwerken van (personeels)gegevens valt straks allemaal onder de
nieuwe wet. Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor
organisaties, zie hiernaast: de AVG in een notendop.
DE AVG-REGELHULP

Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de Autoriteit
Persoonsgegevens de interactieve tool 'de AVG-regelhulp' ontwikkeld.
Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch
advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de nieuwe wet. De regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Een goed startpunt voor u kan zijn de website van MKB Nederland:
www.mkb.nl/forum/voldoen-aan-de-nieuwe-privacywet-zo-doe-jedat-dus. Daar vindt u enkele handige websites op een rijtje gezet.

Per e-mail heeft u het nieuwe materiaal van NIX al ontvangen.
De materialen van de NIX zonder ID-actie hebben een zomerse
uitstraling. De actieperiode is in de tweede helft van mei en biedt
daardoor aanknopingspunten om aandacht te besteden aan typische
zomerse activiteiten waar jongeren graag naar toe gaan of aan
deelnemen. Denk aan de vele festivals, de eindexamenfeesten,
schoolfeesten, afsluiting van het sportseizoen, muziekoptredens
buiten, open terrassen bij de horeca, jongerenvakanties etc. Bij de
materialen staat vermeld waar ze het meest geschikt voor zijn en
hoe ze ingezet kunnen worden.

Het hoofdbestuur van de SlijtersUnie
Het hoofdbestuur van de Koninklijke SlijtersUnie is verantwoordelijk
voor het vormen van het beleid, daarin voorbereidend en uitvoerend
gesteund door het secretariaat. Het hoofdbestuur bestaat uit vijf leden,
die proberen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast is
er een adviseur dagelijks bestuur.
R.P. Andes (Ron)
Voorzitter sinds 2009,
Adres: Nieuwe Boschstraat 13, 4811 CS Breda
tel 076-8882534
ron@slijtersunie.nl
M.L.J. Otten (Machiel)
Hoofdbestuurslid sinds 2017
Steenbokstraat 30, 6531 TH Nijmegen
tel. 024-3557346
info@dedruif.nl
H.P. Korendijk (Hans Peter)
Vicevoorzitter sinds 2015 en
Hoofdbestuurslid sinds 2011
Stegemanskamp 20, 7437 CS Bathmen
tel. 0570-540604, hans@slijtersunie.nl

FAQ NIX ZONDER ID VOOR VERKOPERS
Mag ik aan iedereen een ID vragen?
De verkoper mag altijd naar de leeftijd vragen. Sterker nog; het is verboden alcohol of tabak te verkopen aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat die 18 jaar of ouder is. Het
vaststellen van de leeftijd doe je aan de hand van een ID document.
Wanneer hoef ik niet te vragen naar de leeftijd?
Als het overduidelijk is dat de koper oud genoeg is, hoef je niet om een ID te vragen.
Krijg ik een boete als ik niet naar een ID vraag?
Als het niet overduidelijk is dat de koper oud genoeg is, kan een handhaver de verkoper een
Wat betekent de grens van 25 jaar?
De leeftijdsgrens van 25 jaar is niet wettelijk bepaald. De supermarkten hebben onderling
afgesproken dat zij van jongeren tot 25 jaar een legitimatiebewijs willen zien voordat wordt
overgegaan tot de verkoop.
Mag ik alcohol verkopen aan ouders die hun kind bij zich hebben?
Alcohol of tabak mag verkocht worden aan ouders (of 18 plussers) die vergezeld zijn door
18 minners. Is de leeftijd van de koper in kwestie niet overduidelijk, vraag dan wel om een
ID. Alcohol of tabak mag niet worden verkocht als het vermoeden bestaat dat een 18
plusser een aankoop doet voor een 18 minner. Er is dan sprake is van wederverstrekking.
Volgens de wet is dit verboden.
Wat doe ik als meerdere jongeren betrokken zijn bij de aankoop?
Alcohol mag niet worden verkocht aan een 18 plusser wanneer die samen met 18 minners
komt en het duidelijk is dat de alcohol (ook) voor de 18 minners bedoeld is. Ook dan kan er
sprake zijn van wederverstrekking.
Wat doe ik als een vals ID of een ID van iemand anders wordt gebruikt?
De verkoop van alcohol of tabak kan niet doorgaan als een vals ID (ID van iemand anders
of nagemaakte ID) wordt gebruikt. De koper pleegt in dat geval identiteitsfraude. Dat is een
strafbaar feit. Mocht de verkoper niet zien dat het gaat om een vals ID dan wordt dit de
verkoper niet verweten.
Wanneer is het goed de teammanager/leidinggevende in te schakelen?
Mocht er een vervelende situatie ontstaan, dan is het prettig als je er niet alleen voor staat.
Spreek met elkaar af bij welk gedrag van klanten je er back-up bij roept.

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
E. Villevoye (Ed)
Hoofbestuurslid sinds 2011
Geerstraat 26, 6411 NR Heerlen
tel. 045-5717632
ed@slijtersunie.nl
A.E.M. van Balveren (Anton)
Secretaris en hoofdbestuurslid sinds 2015
Dorpsstraat 52, 4152 ER Rhenoy
tel. 0345-681390
anton@slijtersunie.nl
P. van Egmond (Patrick)
Adviseur dagelijks bestuur sinds 2017
Deventerstraat 6, 7575 EM Oldenzaal
tel. 06-46090805
patrick.vanegmond@monnik-dranken.nl

• automatisch lidmaatschap MKB-Nederland

€ 250,00

• korting op cursussen van MKB-Nederland

PM

• Korting op afgifte Slijtersbasisdiploma

50%

(normaal €29,95, voor leden €15,-, excl. btw)

• Korting op afgifte Slijtersvakdiploma

50%

(normaal €49,-, voor leden €25,-, excl. Btw)

• 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 2018 exclusief btw

€ 229,-

