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 P E R S B E R I C H T   S t i c h t i n g   A N G O B  ________________________________________________________________________________
 

NA  117  JAAR  EINDELIJK WETTELIJKE ERKENNING

 	Terugblikkend op het voorbije jaar, zijn er op alcoholgebied twee zaken die eruit springen : de verhoging van de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende dranken  en de ontmaskering van de ondermijning van die grens door CBL en AH. Aldus voorzitter dr.ir. D.Korf op de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting ANGOB.
 
De verhoging van de leeftijdsgrens per 1 januari 2014 betekende een gelijk trekken van de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende dranken met die voor sterke drank. Daarmee kwam een eind aan een kunstmatig onderscheid, waartegen de ANGOB zich sinds haar oprichting in 1897 heeft verzet. 
In 1897 was men in ons land nog vrij algemeen van mening dat alcoholproblemen tegengegaan konden worden door ontmoediging van, dan wel verbod op de consumptie van uitsluitend sterke drank. De ANGOB stelde daar tegenover dat de alcohol in bier en wijn precies dezelfde stof is als de alcohol in sterke drank. Pas met ingang van 2014 is dat wettelijk erkend, en zijn alle soorten drank strafrechtelijk gelijk gesteld.

Wanneer 16- en 17-jarigen geen drank meer mogen drinken, gaat de alcoholconsumptie in ons land omlaag. Vooral de bierbrouwerijen zullen een terugslag ondervinden. Merkwaardigerwijs zijn het echter de supermarkten die zich het heftigst tegen de gelijktrekking hebben verzet. Inmiddels hebben zij hun verzet gericht tegen de invoering van effectieve leeftijdscontrole.  
April 2014 werd bekend dat Albert Heijn en het CBL samenspannen om invoering tegen te houden van elektronische leeftijdscontrole op afstand. Met een dergelijk systeem vallen nalevingspercentages van meer dan 95 procent te bereiken. Met de door het CBL voorgestane systemen is het percentage altijd beneden de 50 blijven steken. Minderjarigen blijven dan in staat om hun hersenen kapot te zuipen.

Als ANGOB hebben wij voor de verdere uitbouw van het alcoholbeleid nog een paar wensen. Bijvoorbeeld een onmogelijk maken van stuntaanbiedingen, hetzij door een wettelijk verbod, hetzij door invoering van een minimumprijs per eenheid alcohol. Daarnaast een verlaging van de strafbaarheidsgrens in het verkeer naar 0,2 promille. Verder harmonisatie van de Europese accijnstarieven, en inhoudelijke aanpak van de alcoholreclame. Aldus dr.ir. D.Korf op 10 januari te Beekbergen.
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