DE NVDI IS GEEN VOORSTANDER VAN BLURRING MET ALCOHOL
De Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI) heeft reeds meerdere
keren mondeling aangeven geen voorstander te zijn van blurring met alcohol. De NVDI wil hierbij ook
schriftelijk haar zorgen uitspreken over de ontwikkeling ten aanzien van blurring en in het bijzonder
over de pilot mengvormen winkel en horeca van de VNG, ook wel aangeduid als de blurring-pilot.
NVDI: niet nog meer verkoopplaatsen van alcohol en niet handelen in strijd met de wet
De NVDI heeft begrip voor het argument van bepaalde ondernemers om aan de pilot deel te nemen.
Zij veronderstellen dat hun winkel of horecabedrijf aantrekkelijker wordt voor bepaalde klanten
waardoor hun omzet zou kunnen stijgen. Deze argumenten mogen volgens de NVDI echter niet de
doorslag geven.
De NVDI heeft geen begrip voor de argumenten van de VNG en van de gemeenten die deelnemen
aan de pilot. De VNG en de gemeenten veronderstellen dat binnensteden en winkelcentra
aantrekkelijker worden voor bezoekers als er op meer plaatsen alcohol kan worden verkocht. De
NVDI is geen voorstander van nog meer verkoopplaatsen van alcohol en is van mening dat alcohol
niet het juiste middel is om binnensteden en winkelcentra aantrekkelijker te maken. Economische
motieven mogen volgens de NVDI nooit doorslaggevend zijn om voorbij te gaan aan de te
verwachten gezondheidsschade. Daarnaast wil de NVDI benadrukken dat de pilot in strijd is met de
geldende wetgeving en derhalve zijn wij van mening dat gemeenten hier niet van af zouden moeten
(willen) wijken.
NVDI: de DHW-inspecteur wil bijdragen aan het beperken van alcoholgebruik
De Drank- en Horecawet Inspecteur zet zich in voor een goed toezicht op de naleving van de Dranken Horecawet. Hij voert deze taak uit, niet alleen omdat hij daartoe de opdracht heeft gekregen van
zijn gemeente, maar ook omdat hij een maatschappelijk belang wil dienen. De DHW-inspecteur vindt
het belangrijk dat alcoholverstrekkers de leeftijdsgrens van 18 jaar zorgvuldig in acht nemen en dat
daarmee zoveel mogelijk wordt voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol nuttigen. Dat is
van maatschappelijk belang. De naleving van de leeftijdsgrens ten aanzien van alcoholverstrekking is
op dit moment al erg slecht, wanneer er een enorme toename komt aan verstrekpunten van alcohol,
is het nog moeilijker om gedegen toezicht te houden op een norm die nu al zo vaak wordt
overtreden. Daarnaast weten wij uit ervaring dat er ook veel ouders zijn die graag willen dat aan hun
kinderen onder de 18 geen drank wordt verstrekt zodat zij zich gesteund voelen in het verbieden van
het drinken van alcohol onder de 18 jaar.
NVDI: Blurring met alcohol staat haaks op het belang van de volksgezondheid
Daar waar gemeenten tal van ondernemers toestaan om in strijd met de wet alcohol te gaan
verkopen of te schenken is er sprake van een substantiële toename van de verkrijgbaarheid van
alcohol, ook voor jongeren. Ook bevordert dit impulsaankopen en worden mensen met een
drankverleden op de proef gesteld als zij ongewild en ongevraagd met alcohol worden
geconfronteerd. De NVDI is van mening dat door dit kortetermijndenken de alcoholproblematiek op
de lange termijn zal toenemen.
NVDI: Verantwoordelijkheid nemen
De NVDI hoopt dat de “blurrende” gemeenten hun verantwoordelijkheid gaan nemen en gaan
stoppen met de blurring-activiteiten. De NVDI hoopt dan ook dat de gemeenten zich weer gaan
richten op het voorkomen van gezondheidsschade bij onze jongeren en anderen. Op deze manier
kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat jongeren in een gezonde leefomgeving kunnen
opgroeien!

