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Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over
het bericht VNG-pilot toch in strijd met Drank- en Horecawet (2015Z22667).
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn
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Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het bericht
VNG-pilot toch in strijd met Drank- en Horecawet (2015Z22667).

Ons kenmerk
878025-144800-VGP

1.
Kent u het persbericht van STAP (organisatie die zich inzet voor het terugdringen
van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik in de samenleving) waarin staat
dat de blurring-pilot van de VNG (waardoor het in 50 gemeenten gedoogd zal
gaan worden dat winkeliers en dienstverleners alcohol schenken en
horecaondernemers meer detailhandel bedrijven) wel degelijk in strijd is met de
Drank- en Horecawet? 1)
1.
Ja.
2.
Herinnert u zich uw uitspraak in antwoord op eerdere vragen dat het overtreden
van functiescheidingsregels van de Drank- en Horecawet in de blurring-pilot
verboden is? 2) In hoeverre staat u hier nog steeds achter?
2.
Ja, ik heb op 28 april 2015 een brief aan uw kamer gestuurd over G4 plannen die
zouden leiden tot supermarktbars en caféwinkels. Ik heb in deze brief gezegd dat
het gedogen van de verboden in de Drank- en Horecawet (DHW) onder de huidige
wet niet mogelijk is en dat iedere pilot leidt tot een overtreding van de wet. Ik sta
hier nog steeds achter.
3.
Kent u de uitspraak van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dat de Drank- en Horecawet niet wordt opgenomen in de
Experimentenwet voor gemeenten? In hoeverre deelt u deze uitspraak?
3.
Ik ken de uitspraak van mijn collega en ik deel deze volledig.
4.
Hoe kan het dat in de uitnodiging die de VNG aan gemeenten stuurde toch
duidelijk staat aangegeven dat geëxperimenteerd mag worden met mengvormen
van horeca en retail? Hoe kan het dat in de uitnodiging die de VNG aan
gemeenten stuurde staat dat het gedogen van overtredingen op het verbod op de
verkoop en het schenken van alcohol in winkels, het verbod op het organiseren
van een proeverij van alcoholische drank en het verbod op verkoop van producten
in een horeca-inrichting wordt onderzocht?
4.
Ik heb iedere keer benadrukt dat gedogen van de verboden niet mogelijk is en
leidt tot een overtreding van de wet. Dit is ook op meerdere momenten aan de
VNG medegedeeld. Ik heb ook aan de VNG laten weten uiteraard bereid te zijn om
te bekijken welke mogelijkheden de bestaande wettelijke kaders bieden. (bijlage
2)
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5.
Onderkent u dat op basis van uw eerdere uitspraken legale pilots met het
overtreden van de Drank- en Horecawet niet mogelijk zijn, en de uitnodiging van
de VNG in strijd is met de wet?
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5.
Pilots zijn alleen mogelijk binnen de wettelijke kaders. Ik ga er dan ook vanuit dat
de VNG pilot binnen deze kaders blijft. Ik heb hierover ook een brief gestuurd aan
de voorzitter van de VNG.
6.
Hoe gaat u optreden tegen de VNG en deelnemende gemeenten die met de
blurring-pilot de Drank- en Horecawet overtreden?
6.
Ik ga er vanuit dat er alleen geëxperimenteerd wordt binnen de wettelijke kaders.
Mocht dit niet het geval zijn dan zal ik deelnemende gemeenten hierop
aanspreken.

1) Blurring-pilot VNG heeft ander karakter dan eerder was aangegeven,stap.nl, 19
november 2015
2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015-2016, nr. 174

Pagina 3 van 3

