Blurring staat voor de grensvervaging tussen kanalen: tussen Foodretail en
Foodservice en binnen Retail tussen Food- en Non-Foodretail. Voor alcohol duidt dit
op het fenomeen dat alcohol ook buiten de gebruikelijke aankoopkanalen
beschikbaar is door toepassing van mengformules; een wijntje bij de kapper.
Blurring is volgens de huidige Alcoholwet verboden. Daarom is hierover niets
afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord.
In het Nationaal Preventieakkoord is erkend dat uit onderzoek blijkt dat een positief
verband bestaat tussen de toename van de beschikbaarheid en de
alcoholgerelateerde schade.
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat er in totaal 43.200 verkooppunten van alcohol in
Nederland zijn, waarvan 39.200 fysieke verkooppunten en 4.000 online
verkooppunten.
Het mogelijk maken van blurring draagt bij aan uitbreiding van het aantal
verkooppunten en de normalisering van alcoholgebruik in onze samenleving en past
daarmee niet binnen de doelen van het Nationaal Preventieakkoord.
Het kabinet wil blijkens het regeerakkoord mengformules toestaan door het reguleren
van ‘blurring’ in winkelgebieden op een verantwoorde manier waarbij op
alcoholmisbruik wordt toegezien. Wat dat precies inhoudt is nu nog niet duidelijk.
Indien blurren met alcohol wordt toegestaan zal dat een exponentiele toename van
het aantal verkooppunten tot gevolg hebben.
In navolging van de Stichting Alcohol Preventie (STAP) maakt ook de SlijtersUnie
bezwaar tegen blurring, omdat:
 Alcohol is reeds ruim voldoende beschikbaar;
 Grotere beschikbaarheid leidt tot meer overlast

en daarmee tot meer kosten

voor gemeenten;
 Grotere zichtbaarheid van alcohol voor kinderen en jongeren;
 Toename alcoholreclame en proeverijen;
 Alcohol veroorzaakt concurrentieslag;
 Alcohol zal meer en meer een gewoon product worden, ondanks

recente
adviezen die alcoholgebruik als ongezond typeren;
 Alcohol en verkeer is geen goede combinatie;
 Druk op handhaving;
 Uitholling vergunningstelsel buiten de wetgever om;
 Voorafgaand onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van blurring
ontbreekt.
Blurren met alcohol is volkomen in strijd met de uitgangspunten van het Nationaal
Preventieakkoord. De Rijksoverheid heeft zich gecommitteerd het gebruik van te veel
alcohol tegen te gaan en daartoe doelen voor 2040 gesteld. Blurring met alcohol
maakt het halen van die doelen illusoir en demotiveert de overige deelnemende
organisaties om wél nog werk te maken van de gemaakte afspraken. Ik reken er dan
ook op dat blurring met alcohol, ook bij uitvoering van het regeerakkoord, verboden
blijft. Niettemin heb ik vandaag alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer
rechtstreeks aangeschreven om te voorkomen dat dit punt in het Kamerdebat over
het regeerakkoord onderbelicht zal blijven.

Met vriendelijke groet,
Petra de Boevere
Voorzitter Koninklijke SlijtersUnie

