
 

 

 

 

 

 

 
Persbericht  
Utrecht; 13-01-2022 

Gezondheidsorganisaties roepen nieuwe kabinet op passage over blurring in 

het Coalitieakkoord te schrappen  

 
Eén van de plannen in het Coalitieakkoord 2021-2025 betreft het reguleren van blurring in 

winkelstraten. Dat betekent dat alcohol de komende jaren op grotere schaal aangeboden en 

verkocht zal gaan worden. Niet alleen supermarkten en slijterijen, maar ook tal van andere 

winkels en ook dienstverleners mogen dan alcohol verkopen. Bovendien mogen ze hun 

klanten tijdens het winkelen bier en wijn aanbieden, gratis of tegen betaling.  

 

Meer verstrekkingspunten van alcohol is schadelijk voor onze volksgezondheid 

Onderzoek van Bureau Berenschot, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft uitgewezen dat meer verstrekkingspunten van 

alcohol negatieve effecten zal hebben op de volksgezondheid, de verkeersveiligheid en de 

openbare orde.* Volgens de gezondheidsorganisaties krijgt alcohol door blurring nog meer 

het imago van een dagelijks te gebruiken consumptieartikel. Jongeren zullen meer dan nu – 

zelfs overdag - geconfronteerd worden met alcoholpromotie en alcoholgebruik. Verder 

zullen mensen die bewust niet (meer) drinken onverwacht en ongewild drank aangeboden 

krijgen. Opmerkelijk is bovendien dat het nieuwe kabinet enerzijds een suikertaks invoert en 

de tabaksaccijns verhoogt met als doel onze gezondheid te bevorderen en anderzijds 

blurring gaat toestaan, wat juist aantoonbaar schadelijk is voor de gezondheid.  

 

Lokale handhaving van de Alcoholwet wordt extra bemoeilijkt 
Nu zijn er al tussen de 55.000 en 70.000 verkooppunten van alcohol in Nederland. 

Bovendien neemt de onlineverkoop alleen maar toe. Toestaan van blurring betekent dat er 

vele duizenden verstrekkingspunten bijkomen. De handhaving van de leeftijdsgrens van 18 

jaar legt nu al grote druk op de toezichthouders van de gemeenten. Uit onderzoek* weten 

we dat het nalevingsniveau van de leeftijdsgrens van 18 jaar door lokale alcoholverkopers de 

afgelopen jaren nauwelijks is verbeterd (in 2020 38%). De Nederlandse Vereniging voor 

Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI) verzet zich dan ook nadrukkelijk tegen de blurring-

plannen van het kabinet. “We kunnen ons werk nu al niet aan”, aldus NVDI-voorzitter 

Hesselink. Naast de NVDI keert de Koninklijke SlijtersUnie* zich tegen de blurring-plannen 

van het kabinet. Koninklijke Horeca Nederland* is ook geen voorstander.  

 



Oproep aan Van Ooijen en Bruins Slot 
De organisaties die verenigd zijn in de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) vinden de 

plannen van het kabinet zeer zorgelijk. Zij doen een beroep op de nieuwe staatssecretaris 

Jeugd en Preventie Van Ooijen en de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties Bruins Slot om de blurring-plannen van kabinet te schrappen. Blurren 

moet niet toegestaan worden. Alcohol is immers een riskant product en in de samenleving is 

alcohol reeds volop beschikbaar.  

Huidige Alcoholwet staat geen blurring toe 
De nieuwe Alcoholwet, ingegaan per 1 juli jl., kent een strikte scheiding tussen wat mag in 
levensmiddelenwinkels (alleen verkoop van zwak-alcoholhoudende drank), in slijterijen (verkoop van zwak-
alcoholhoudende en sterke drank*), in de horeca (alleen alcohol schenken voor drinken ter plaatse) enerzijds 
en in niet-levensmiddelenwinkels en bij dienstverleners anderzijds (verbod alcohol schenken en 
alcoholverkoop). Deze strikte scheiding garandeert een beperking van de beschikbaarheid van alcohol en 
voorkomt daarmee ongewenste toename van het alcoholgebruik. De beperking van de beschikbaarheid van 
alcohol is niet voor niets volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) één van de belangrijkste 
beleidsinstrumenten tegen schadelijk alcoholgebruik. 
*Sinds juli 2021 kan een gemeente bepalen dat slijters proeverijen mogen organiseren.Dit onder voorwaarden 
opgesomd in de Alcoholwet en het Alcoholbesluit.  

 

 
Woordvoerders AAN:  
Verslavingskunde Nederland (VKN): Floor van Bakkum: 06 42247874  
Stichting Positieve Leefstijl: Rob Bovens: 06 22505545  
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP: Wim van Dalen: 06 53295544  
Nederlandse Vereniging voor Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI): Nico Hesselink: 06 38412291 

Bronnen: 
*Effecten van het initiatiefwetsvoorstel ‘Regulering mengformules’; onderzoek in opdracht van VWS. 

Berenschot, 2019. 

*Landelijk onderzoek naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop in 2020. Bureau Objectief, 

2021. 

*Visie KHN over blurring: https://www.khn.nl/nieuws/dit-vindt-khn-van-het-nieuwe-regeerakkoord. 

*Visie SlijtersUnie over blurring: https://www.stap.nl/content/bestanden/reactie-slijtersunie-blurring.pdf. 

*WHO, 2021; https://www.who.int/initiatives/SAFER. 

 

Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN)  
Het doel van de Nederlandse Alcoholalliantie is dat de aanpak van de omvangrijke alcoholproblematiek in 

Nederland primair wordt gebaseerd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Dit 

WHO-beleid berust op wetenschappelijke kennis over de meest effectieve beleidsmaatregelen die gelden voor 

schadelijk alcoholgebruik: minder verkooppunten, hogere prijs en een verbod op reclame en sponsoring. 

Daarnaast wil AAN bevorderen dat het niet-drinken van alcohol als een volkomen normaal geaccepteerde 

keuze wordt gezien en dat kinderen en jongeren zo min mogelijk met alcoholgebruik worden geconfronteerd.  

 

Leden van de Alcoholalliantie  
De leden van AAN zijn: Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat, Nederlandse Vereniging voor Drank en Horeca  

Inspecteurs (NVDI), Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & 

Gynaecologie (NVOG), maandblad LEF, Stichting Foetaal Alcohol Syndroom Nederland (FAS), Jongeren voor 

Gezondheid, Stichting Positieve Leefstijl (IkPas project), Stichting Us Blau Hiem, Vereniging Voor 

Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) en Verslavingskunde Nederland (VKN). Ook kent de Alcoholalliantie 

een aantal leden op persoonlijke titel.  
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