
llouw zerrnoec 13 reBRUARI 2016 27

oprme

Pakproducentvan drank
aan, nietde gebruiker

einig politici
beseffen dat
er achts de
schermen
fltuk aan de
stoellDtm
vm het alcG

holbeleid in Nederlald wordt ge
zaagd. IIet alcoholbeleid m rege
ring m gemeenten palt hoe lmger
.hG meer uit op: het pakken vm de
drinkende bmger. Producenten en
verkopm m drank laijgen danm-
tegen steeds Eer de ruimte om die
dÍank op te dringen.

VooÍ zover er ntr audacht is voor
het al€oholproblem, gut het voonl
over al€ in 2014 ingevoerde leeftijds-
gms ro 18 jmÍ en over jongeren
m oudss die deze leeftijdsgmniet
respecttren. 18-mimex öe in de ho
reca ofop straat draDk bU zich heb
ben wordenukq bebct Drankcoo-
troleus pleiten voor het sffafbàar
stellen m uimdo die druk door-
geven mn l&mimffi. Kort geleden
kreeg eea moeder die een drank-
feestje uit de hmdlietlopmmet em
alcoholintoxicatie als gevolg, een
boete opgelegd En bimenkort kun-
nen ook dronten hmieschoppers
ilie zich op sÈat misdragen een ex-
tË zme stÍaf tegemct zien.

Wat is hier em de hmd? Beseffeu
de overheden dat het voor eens en
vmÍ altijd uit mo€t zijn met de do-
minmte rol w schadelijk alcohol-
gebruik? Laten overhedm zich lei
deD dmr het feit dat 45 pÍocent vm
de mmnen en 20 procent vao de
uouwen meer dcohol drinkt dan
goed vmr hen is?

Is de politiek older de indmk ge
raakt van de niet mis te vsstm€
bmalschep van de Gezontlheiilsrud
(november vorig jur): 'Drtnk geen
alcohol of in ieder gerË.I niet meer
den éoglm pu dag?"

Alesbehaive. Gmoemde matrege
len die voonl de (soms te veel) drit
kmde burgers tÍeffen Iijkm goed
verdeögbar, mu zijn uiteindelijk
slechts een alo€kje vmr het bloeden.

If,es het dmr de wettrchap mdo-
bouwde advies van de Wereldge-
zotralheidsoÍganistie: zij bseelt au
het omvmgrijke alcoholprobleem,
mee voonl de rijke landm wor-
stelen, op drie fiont€n ae te pak-
ken: zorg dat alcohol niet te goed-
koop is. Zorg dat het niet te gemai{-
kelijk vertaijgbu is. En verbied al-
coholredane m sponsoring, net als
bij tabak

Supcrmar*t--í"-!GG it a"
conmmt bescheme. Nóehnd-
se overhedm lato deze adviezm zo
goed als links liggen- Wie eu super-

mkt bime$tapt, wordt wekelijlG
gecon.fronteerd met stunq)rijzen
mrbioowijnm ookjmge
ren en probleemdrinkers kunnen
profircrm. Overal wordl. redame ge
maakt voor drank. Alle grote sport-
wedstr-ijdm wordm gslnnsord dmr
brouwex.

Zeer opmerkeujk is dat eo amtal
gemeenten, gesteund door de VNG,
nu volop bezig is om belmgrijke be
ptrkingenvm de huidige Dralk- en
HorEMet ovcrboord te gooien: zij
zijn gestart met experimentm wau-
bij niet dleen de hortra dralk mag
schenken, mar ook kappers, boek-
hmdels, kledingwinkels en wasffiet-

Alle grote spoÍtredstÍiiden worden g6pon*rd door bierbrouwqt compstitie§ raar h€n remoemd' Foro ANP
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tes. Hm argument: zo ruak je bin-
nffisteden mnEekk€lijker ea gezel-
liger. ln werkel§kheid zal het leiden
tot meeÍ overlast, ook oveÍdag.
Staatssetretilis Vil Rijn beeft de ge
m«nten peÍ brief ventrht de plan-
nm am te pösen, mail dail tÍek-
km de VNG m de lokale bestuudss
zich niets m am.

Het wordt tijd dat de politiek wak-
ks wordt en bewft dat het alcohoÈ
problm op deze mis slechts tF
reemt, wat ten koste zal gaan van
onze gezondheid en de opmbare or-
de. Heinekm EaÍt swel bij:in 2015
slaagde zij erin weer méér bier te

"*k:rl - I:9-"-''-Í: .. .


