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De verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land zouden maandag een nieuwe poging doen om een akkoord te
vinden over een groot alcoholplan. Een vorige poging in oktober mislukte onder meer omdat CD&V op zijn honger bleef zitten. De
christendemocraten willen een verbod op de verkoop van alcohol in tankstations en in nachtwinkels tussen 22 en 7 uur, maar dat gaat
voor De Block te ver. “Ik wil geen nieuwe faillissementen”, zei ze eerder.

Vorige week stuurde de liberale minister een aantal bijkomende maatregelen rond, maar ook daarover blijkt nu geen eensgezindheid.
Dus blies de liberale minister gisteren het overleg op. Ze is naar eigen zeggen het wachten moe en neemt nu zelf een aantal stappen.

De meest opvallende is een “verduidelijking” van de wet op de verkoop van alcohol aan de minderjarigen. Aan 16- en 17-jarigen mag,
mogelijk later dit jaar al, alleen nog bier en wijn worden verkocht. Sterke drank was al verboden. Daar komen nu ook alcoholhoudende
aperitieven bij. “Horeca en winkels zeggen dat de huidige wet verwarrend is”, zegt woordvoerster Els Cleemput. “Een breezer met
wodka is bijvoorbeeld verboden, een breezer op basis van martini bianco niet. Die onduidelijkheid verdwijnt nu.”

Daarnaast komen er strengere regels voor reclame gericht op minderjarigen en op de spoed van acht ziekenhuizen staan straks teams
klaar die er op zoek gaan naar mensen met een alcoholprobleem.

Teleurstelling

Veel applaus voor haar alcoholplan light krijgt De Block niet. Expertisecentrum VAD dringt al lang aan op een algemeen verbod
voor de verkoop aan minderjarigen. “Maar blijkbaar moeten we op de volgende minister wachten om iemand te vinden die de
gezondheidsrisico's van alcohol ernstig neemt”, zegt Paul Van Deun.

Ook coalitiepartner CD&V is verbolgen. “In de praktijk verandert eigenlijk weinig”, zegt Kamerlid Nathalie Muylle. “De Block rommelt
wat in de marge.” Horeca Vlaanderen bevestigde vrijdag dat jongeren van 16 en 17 in principe nu al op café geen alcopops kunnen
kopen. Idem in de grote supermarktketens, zegt federatie Comeos.

CD&V begrijpt niet dat De Block zich nu op jongeren richt. “Eén op de tien volwassen Belgen drinkt te veel. En toch komen er geen
echte beperkingen op de verkoop. Het is onbegrijpelijk dat een minister wacht om in te grijpen tot iemand dronken op de spoed
belandt .”

Jonas Mayeur
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