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beeld te komen. Volg de laatste nieuwtjes op
onze Facebook-pagina!
VERSCHIL MOET ER ZIJN

Richting eindejaar
Beste slijters, we gaan weer richting eindejaar. De komende weken zijn van essentieel
belang om het jaar weer positief af te ronden
en dat begint met jezelf weer goed op de
kaart te zetten.
Vorige keer meldde ik dat we op Facebook een
nieuwe ‘besloten groep’ exclusief voor leden
van de SlijtersUnie hebben opgericht. Inmiddels zijn er al meer dan honderd actieve
leden. Om verwarring te voorkomen is op
verzoek van enkele leden de naam van de
algemene groep ‘Koninklijke SlijtersUnie voor
slijters en drankenspeciaalzaken’ gewijzigd
in ‘trefpunt voor slijters en drankspeciaalzaken’. Deze groep telt inmiddels 625 leden en
blijft lekker doorgroeien. Dank jullie allemaal!
Dit jaar hebben we het zonder onze geliefde
DrankenExpo in Houten moeten doen. Gelukkig zijn er inmiddels nieuwe initiatieven. De
organisatie van More than Drinks Inspiration
heeft besloten dit niet begin februari 2020 te
organiseren maar ergens in september of
oktober. Dit zou dan bijna gelijktijdig zijn met
een ander initiatief, ‘De DrankenbeurZ’ in
Gorinchem. En lijkt er zelfs een derde partij in

Steeds vaker hoor ik van slijters dat hun
wijnklanten weer terugkomen omdat ze
wijnen van de supermarkt vinden tegenvallen. Wanneer we naar de systematiek van het
grootwinkelbedrijf kijken, is dat ook wel te
begrijpen. ’s Lands grootste is wellicht goed
voor 25% van het volume dat er in ons land
verkocht wordt, maar dat zijn vooral massaproducten met een dusdanig vlakke smaak
‘die iedereen moet aanspreken’, jaar in jaar
uit. Door hun grote inkoopkracht missen ze
de flexibiliteit om direct op de markt te anticiperen. Hun productmanagers vinden een
product pas acceptabel als er minimaal zes
eenheden per week verkocht worden, dit
maal 52 weken en nog wat promoties. Reken
maar eens uit hoeveel flessen per jaar nodig
zijn als ze alle honderden winkels willen
bevoorraden. Dat is vaak meer dan wat een
‘gewone’ wijnboer produceert en die zal
vanwege risicospreiding nooit van een klant
afhankelijk willen zijn. Zijn wijnen zijn
daarom exclusief te koop bij slijters en
wijnspeciaalzaken. Verschil moet er zijn.
We kunnen constateren dat generatie Z zich
steeds meer verdiept in de producten die zij
tot zich nemen. We zagen dat met gin en bier
van trendy brouwerijen, maar wijn blijft
bovenaan staan. Sommige spelers binnen het
grootwinkelbedrijf hebben dit goed begrepen
en verkopen steeds meer unieke lokale
producten die hun collega’s dus niet voeren.
Alleen kennen zij niet het verhaal achter de
producten en wij wel.
MOEILIJKER VAN
RESTVOORRADEN AF

Groothandels en supermarkten hebben voor
het afgelopen seizoen heel veel rosé ingekocht
uitgaande dat we alleen nog maar van die
hete zomers krijgen, maar dan zit het weer
ineens tegen. Vanaf volgend jaar zal de
Drank- en Horecawet waarschijnlijk zodanig

aangepast worden dat het moeilijker wordt
om van restvoorraden af te geraken. Omdat
dit nu nog niet wettelijk is vastgelegd,
worden consumenten tot dan steeds vaker
geconfronteerd met dumpprijzen. Volg de
ontwikkelingen rond de Drank- en Horecawet
op onze Facebook-pagina!
Ook zullen er weer heel wat flessen geopend
worden om onze klanten het moois te laten
proeven dat wij verkopen. Helaas schieten
illegale proeverijen bij supers, delicatessen- ,
en wijnwinkels zonder slijtvergunning weer
als paddenstoelen uit de grond. Proeven is
nog steeds exclusief voorbehouden aan
slijters en ondanks de discussie rond blurring
is het gewoon nog steeds verboden. Meld
illegale proeverijen en eis handhaving, want
gemeenten zijn dat nog steeds verplicht.
Het gaat wel om onze boterham.
Goede verkopen en heel veel succes de
komende weken!

In Wales treedt op 2 maart 2020 de minimum
unit pricing on alcohol (MUP) in werking.
Horeca en retailers zullen vanaf dat moment
minimaal 50 p per verkochte eenheid alcohol
moeten vragen. Dat betekent dat een blikje
cider in Wales minstens 1 pond gaat kosten en
een fles wijn minimaal 4 pond 69.
De Britse minister van Volksgezondheid
Vaughan Gething kondigde dit najaar de
nieuwe datum aan. De nieuwe voorschriften
en het tijdschema zullen naar verwachting in
november door het parlement, de Welsh
Assembly, worden goedgekeurd.
BEZWAAR VAN PORTUGAL

heidsinstanties en verslavingszorg om
richtlijnen te ontwikkelen.
Schotland werd het eerste land dat op 1 mei
2018 een MUP van 50p op alcohol introduceerde, zes jaar nadat de wet voor het eerst
werd aangenomen. Ondertussen verschijnen
de eerste onderzoeksrapporten naar de effecten hiervan. Enkele uitkomsten zijn te vinden
op de website van het Trimbos-instituut,
onder het kopje Nieuws.
ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND

Kamerlid Van der Staaij (SGP) heeft al in 2017
aan de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport, Paul Blokhuis gevraagd of
hij, in navolging van Schotland en Wales, ook
in Nederland een landelijke minimumprijs
voor alcohol wilde invoeren. Blokhuis gaf toen
aan dat hij de Schotse invoering van minimumprijzen een zeer interessante, maar ook
behoorlijk forse volksgezondheidsmaatregel
vond. Hij wilde daarom eerst zien wat de
mogelijke effecten van deze maatregel in
Schotland waren en beloofde deze stap dan
ook nauwlettend te volgen. Het is nu
afwachten of Nederland na Wales het
volgende land zal worden met een
minimumprijs voor alcohol.

De regering van Wales was aanvankelijk van
plan om MUP deze zomer uit te rollen, maar
de wet werd geblokkeerd nadat Portugal
bezwaar had gemaakt tegen de voorstellen
onder EU-regels.
Volgens de EU-regels kan elke lidstaat een
gedetailleerd advies geven over de beleidsplannen van andere lidstaten die betrekking
hebben op producten. De ontwerpwetgeving
wordt dan drie maanden gestaakt, terwijl de
lidstaat op het bezwaar reageert. In het
weerwoord werd de rechtvaardiging van
de Welshe regering voor het invoeren van
een MUP-beleid uiteengezet. Minister Gething
liet ook weten dat de regering nauw heeft
samengewerkt met onder andere detailhandelaren, de alcoholindustrie, gezond-
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Lid worden: daarom!
De SlijtersUnie mocht onder meer
Slijterij van Genderen als nieuw lid
verwelkomen. De speciaalzaak in wijnen
en gedistilleerd is gevestigd in het ZuidHollandse Spijkenisse en bestaat al sinds
1903. In februari dit jaar kwamen er
twee nieuwe eigenaren die besloten dat
het hoog tijd werd om zich bij de Koninklijke SlijtersUnie aan te sluiten. Waarom?
Deze vraag verbaast Ricardo Kruijskamp
wel een beetje. “We zijn slijter!” Met
andere woorden: hij vindt het niet meer
dan normaal dat slijters lid zijn van een
organisatie als de SlijtersUnie. “Het is
goed om een organisatie achter je te
hebben die je kan ondersteunen als
er wat is. Hoe meer samenwerking,
hoe beter.”

Het bestuur van de SlijtersUnie
Het bestuur van de Koninklijke SlijtersUnie is verantwoordelijk voor het vormen van het beleid, daarin voorbereidend en uitvoerend ondersteund
door het secretariaat. Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden, die proberen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast is er een
adviseur dagelijks bestuur.
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