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Altijd een leidinggevende in borrelshop in supermarkt is onhaalbaar 
'Vanaf volgende week zit er een slot en bel op de deur' 
 
DOETINCHEM In slijterijen en borrelshops in supermarkten zal voortaan altijd een 
leidinggevende aanwezig moeten zijn. Dit besliste de Raad van State op de valreep van het 
afgelopen jaar. Een inpandige borrelshop continu bemannen is voor supermarkten financieel 
vrijwel onmogelijk. Supermarkten staan daarom voor een dilemma: de borrelshop sluiten of 
een slot met bel op de deur, zodat op afroep een medewerker de klant helpt. 'We verwachten 
niet dat supermarkten hun borrelshop nu massaal gaan sluiten', aldus woordvoerder Hans 
Verweij namens het Vakcentrum. 
 
De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed een week geleden, 28 december, 
in drie zaken uitspraak. De burgemeesters van Schijndel, St. Oedenrode en Someren waren 
samen met supermarktorganisaties Plus, Emté en AH én het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL) in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de Rechtbank 
Oost-Brabant. Die vonniste in 2015 dat er altijd een leidinggevende in een borrelshop aanwezig 
moet zijn. De burgemeesters, supermarkten en het CBL meenden dat de aanwezigheid 
van een leidinggevende in de supermarkt voldoende is om aan de wet te voldoen. De rechtbank 
besliste toen anders en dat vonnis is nu bekrachtigd door de RvS. Een vonnis waar geen beroep 
meer tegen is aan te tekenen. 
 
Meer dan 1100 borrelshops bij supers  
De uitspraak treft meer dan 1100 supermarktvestingen met een inpandige slijterij, blijkt uit 
een inventarisatie van Distrifood. In al die inpandige borrelshops en slijterijen zal voortaan 
altijd een leidinggevende aanwezig moeten zijn. Die mag ook in een aan de winkel 
toebehorende ruimte zijn, zoals een aan de slijterij grenzend kantoor of magazijn. Daarmee 
gelden voor supermarkten dezelfde eisen als die voor slijterijen gelden, aldus de Raad van 
State in een uitgebreide toelichting op het vonnis.  
 
Supermarktorganisaties zeggen vrijwel allemaal zich nog te beraden op de uitspraak en hoe 
daaraan te voldoen. 'Op dit moment denken wij nog na over mogelijke gevolgen en 
oplossingen', aldus Jennita den Boer namens Plus. Voor een reactie verwijzen de formules 
bovendien naar het CBL. Dat gaf direct na de uitspraak op 28 december aan het vonnis te 
bestuderen voordat commentaar wordt geleverd. Ook een week na de uitspraak kon of wilde 
het CBL ondanks herhaalde verzoeken van Distrifood nog geen toelichting geven. 
 
Vakcentrum: 'Teleurstellende uitspraak'  
Het Vakcentrum, de belangenbehartiger van supermarktondernemers en -franchisenemers, 
noemt de uitspraak van de Raad van State 'een teleurstellende'. De brancheorganisatie 
verwacht overigens niet dat supermarkten massaal tot sluiting van hun borrelshops over zullen 
gaan. 'Dit deel van het assortiment is immers van groot belang voor met name de kleinere 
supermarkten die een belangrijke lokale functie vervullen en daarbij een totaalaanbod willen 
blijven bieden', aldus woordvoerder Hans Verweij namens het Vakcentrum. Hoe ze dat dan 
moeten invullen, is nog koffiedik kijken. 'Op dit moment bestuderen wij de uitspraak en 
voeren overleg met onze branchepartners. Daaruit volgt dan een eventueel advies aan onze 
leden.' 
 
Slijters zijn content  
De vereniging van slijters Koninklijke SlijtersUnie, die de zaken in eerste instantie aanspande, 
is uiteraard content. Voorzitter Ron Andes noemde de borrelshops 'oneerlijke concurrentie'. 
Slijters moeten immers altijd een bevoegde gediplomeerde 2l-plusser in de winkel houden 
terwijl supermarkten dat niet deden. Daarvoor vond hij bij de toenmalige controle-instantie 
NVWA geen gehoor. Die stelde dat de aanwezigheid van een leidinggevende in de supermarkt 
voldoende was. Nadat het toezicht naar de gemeenten overging, zagen de slijters hun kans 



schoon. De SlijtersUnie vroeg gemeentelijke overheden massaal om te gaan handhaven en ging 
in beroep als die daar geen gevolg aan gaven.  
 
'We hebben honderden van die handhavingsverzoeken gedaan', zegt ambtelijk secretaris van de 
SlijtersUnie, Marc Houben. Hij denkt overigens dat er ook nu nog handhavingsverzoeken nodig 
zullen zijn om gemeenten tot actie te bewegen. 'We hebben een mail met uitleg gestuurd naar 
onze leden. Daar zit ook een modelbrief bij waarmee ze een handhavingsverzoek kunnen 
indienen.’ 'Door deze uitspraak verwacht ik niet dat er dan nog wordt geweigerd.' 
 
Slot op deur  
Plus-ondernemer Ron Vermaning in Olst schaart zich in woord en daad achter de uitspraak van 
het Vakcentrum. 'Nee, de slijterij gaat niet dicht.' De ondernemer vertelde al in 2015 
controles te hebben gehad nadat de SlijtersUnie een verzoek tot handhaving indiende bij de 
gemeente. Bij drie van de vier controles voldeed hij aan de eisen. De ene keer dat er geen 
leidinggevende in de borrelshop aanwezig was, kreeg hij nog geen boete. 'Het was nog 
een verkennend onderzoek, hoorde ik van de gemeente.' Hij vreest nu bij een controle wel een 
boete te krijgen. 'Daarom zit er vanaf volgende week een slot met een bel op de deur. Ik heb 
de opdracht al bij een bedrijf uitstaan. De klant belt aan en vervolgens opent een medewerker 
de borrelshop.'  
 
Hij erkent dat het geen ideale situatie is. 'Die medewerker zal a la minute het werk moeten 
laten vallen waar hij mee bezig is. Je kunt een klant niet laten wachten. Het is volgens hem 
onhaalbaar de borrelshop tijdens alle openingsuren te bemannen. 'We zetten jaarlijks circa 
300.000 euro om in de slijterij. Het is onhaalbaar om daarvoor 60 uur per week een 
gediplomeerde 21-plus-medewerker in te zetten.' Ook de oplossing waarvoor hij nu 
kiest, gaat hem geld kosten, rekent hij voor. 'Dan kan de klant pas een keuze maken nadat de 
deur open is. Al die tijd is er een medewerker bij. Ik schat dat dit een minuut extra per 
transactie kost. Dat zijn bij 30.000 transacties dus 30.000 minuten, ofwel rond 500 uur extra 
aan personeelsinzet.'  
 
Of een bel op de slijterijdeur omzet gaat kosten, vindt hij lastig te voorspellen. 'Als we de 
klant snel genoeg helpen, zal het meevallen.' Dat het meeviel, was wel de ervaring bij Plus 
Kleijnen in Gulpen van Fabienne Peters-Kleijnen en haar broer Cyril. Die monteerden al eind 
2015 een slot met bel op de slijterijdeur. Ze deden dat na een waarschuwing van de gemeente 
die reageerde op het verzoek om handhaving door de SlijtersUnie. 'In het begin draaiden 
klanten om, dachten dat de slijterij dicht was, later raakten ze eraan gewend', zei ze mei 2016 
in Distrifood.  
 
Met een slot op de deur voldoe je inderdaad aan de wettelijke eisen, erkent Marc Houben van 
SlijtersUnie. 'Maar als de deur opengaat, zal een leidinggevende de klant moeten voorgaan', 
zegt hij. 'Dit is overigens een suggestie die wij al eerder aan supermarkten hebben gedaan en ik 
verwacht dat veel supermarkten het nu zo zullen oplossen.' 
 
Ook Sligro en Makro doelwit SlijtersUnie  
Overigens houdt de kruistocht van de SlijtersUnie nog niet op. De belangenclub heeft ook 
groothandels van Sligro en Makro op de korrel. Ook die overtreden volgen Houben de Drank- en 
Horecawet. 'Sligro is duidelijk gericht op de consument. Half Nederland heeft zo'n pasje. Ze 
houden proeverijen en verkopen alcohol aan iedereen en niet alleen aan bijvoorbeeld 
vergunninghouders. We hebben bij meerdere gemeentes een verzoek om handhaving 
ingediend.' De gemeente Den Bosch weigerde in eerste instantie en ook nadat de SlijtersUnie 
een bezwaar indiende. 'Hiertegen tekenen we beroep aan bij de rechtbank. Maar ik verwacht 
dat ook daar een gang naar de RvS voor de hand ligt.' 
 
Het is onhaalbaar om fulltime een gediplomeerde leidinggevende in de slijterij te zetten 

 
Plus-ondernemer Ron Vermaning in zijn inpandige borrelshop waar een slot, met bel, op komt. 
'De shop continu bemannen is financieel niet haalbaar.' 


