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De Block gaat de onduidelijkheid wegwerken over welke dranken jongeren tussen 16 en 18 jaar mogen drinken. Cafés en winkels
mogen vanaf eind dit jaar enkel nog bier of wijn schenken aan minderjarigen. Alcoholhoudende limonades zoals breezer, of andere
alcoholische aperitieven zullen niet meer geschonken mogen worden.

Daarnaast komen er strengere controles of automaten met alcoholhoudende dranken wel uitgerust zijn met een degelijk leeftijdsslot.
Ook het toezicht op alcoholreclame voor minderjarigen wordt aangescherpt.

In een persbericht laat De Block weten niet te wachten op het nationaal alcoholplan waarover de federale en gemeenschapsministers
al jaren overleg plegen zonder het eens te raken. Maandag staat een nieuwe interministeriële conferentie op de agenda.

De Block is het wachten op een handtekening voor een eindtekst beu. 'Ik voer de maatregelen uit waarvoor ik bevoegd ben en ik voeg
er nog een aantal nieuwe aan toe. Hopelijk nemen de overheden op de andere bestuursniveaus nu ook hun verantwoordelijkheid', zegt
ze.

Voor coalitiepartner CD&V gaan de hervormingen van De Block lang niet ver genoeg. 'Dit is zeer mager', reageert CD&V-Kamerlid
Nathalie Muylle. 'De Block reduceert het probleem rond alcoholgebruik tot jongeren, terwijl heel wat volwassenen kampen met een
alcoholverslaving. Haar maatregelen gaan op het terrein weinig verschil maken.'

De Vlaamse christendemocraten lanceerden eerder al een voorstel om de verkoop van alcohol in automaten, nachtwinkels en
tankstations te verbieden tussen 22 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends.

In november vorig jaar laaide de discussie tussen CD&V en Open VLD al eens fel op. De liberale partijvoorzitster Gwendolyn Rutten
liet toen verstaan geen mensen te willen straffen die 'eens een pintje drinken'.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block
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