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RvA 129-14
Onderwerp:
lnitiatief on|em-landsverordenl'ng tot wijzù|ilag van de Ver|nnl'npverordenl'ng (AB
2002 no. GT 1) F'erhoging van de leefdjd tot 18 jaar voor het verkrjgen van
alcoholoudende dranken)
Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad teê advies toegezonden illitùûef on|em-
landsverordenl'ng tot wjzigilzg van de Vetg|nlngsverordenl'ng (AB 2002 no. GT 1) (Verhoging
van de leefùjd tot 18 jaar voor het veêktjgen van alcoholoudende Xanken), moge de Raad U
het volgende berichten.
1.
A|genaeen
leefdjd voor toela|g tot
van alcohohoudende drank te
loka|teiten waarvoor een ver ' g is verleend tot verkoop
verhogen van 16 jaar naar 18 jaar. Hiemaast wordt voorgesteld om de leefdjdéjdsvens van
personen mag worden verkocht dan wel versîekt te verhogen
van 16 jaar naar 18 jaar. I-liermee wordt - volgens de toelich|g - gettacht een bijdêage te
leveren aan de prevenée van zowel de Zdividuele als maatschappeEjke ùsico's van het
toenemende
aan de alcohohoudende drank
>ovenmaége) gebnlik dan wel misbnzik van alcohohoudende dtarlken
jongeêen, waaêover in de Arubaanse gemeenschap al vele jaren bezorg|eid heerst.l
door
1.1
In het onderhavke ilùtixùef ontwem wordt vooêgesteld om de
Het onderhavke ontwerp is de Raad op 10 september 2014 aangeboden, echter zonder een
advies van de Sociaal Econo|sche Raad (SER). De Raad heeft de Voorzitteê van de Staten
beùcht de behande|g en advisering te zullen aanhouden tot na ontvangst van dît advies. Het
adùes is zijdens het Ministeùe van Algemene Zaken, Wetenschap, lnnovaée en Duurzame
Ontw|eling op 14 januari 2015 aan de Raad aangeboden.z I.lierbj is niet duideljk gemaakt in
hoeverre het ontwem al dan niet aangepast is naar aanleiding van het advies van de SER. Ten
aanzien van deze ùlcortecte procedure merkt de Raad het volgende op:
De Raad brengt in laatste en hoogste itzstanùe advies uit. Een correcte procedure in deze houdt
in dat de indiener van een ontwerp eventuele (ùlgewo|eë adviezen van derden aan de Raad
aanbiedt voorzien van een nadere beschouwlg inzake de mate waatùa het ùAitîële ontwem naar
aanleiding van deze adviezen is gewjzigd. In het voolë|ende geval heeft de Raad gemeend om,
bij wjze van uitzonde|g en vanwege de inhoud van het advies van de SER, de behande|g van
het ontwem voort te zetten. De Raad verzoekt u nota te nemen van de bovenstaande ptocedure.
1 MvT, p. 2.
2 Advies inzake de On|eo-l|dsverordenl'ng tot Gjzigùzg van de
(Sociaal-Econo|sche Raad), dd. 12 november 2014.
Ver||gsverorde|g (AB 2002 no. GT 1)
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Zoals de Raad bekend is, werd in 2002 door de Staten een
verge|jkbaar Hùaùe|oorstel tot
verhogm' g van de leefùjd tot 18 jaar ter advîsering aan de Raad voorgelegd.S Dit voorstel is
echter nooit behandeld door de Staten. Nadien is een ander H|ée|oorstel met dezelfde
strekking ùlgediend, welke oveùgens niet aan de Raad ter advîsering is voorgelegd en ook niet
tot behande|g in de Staten heeft geleid. Zoals de Raad heeft begrepen is dit hatstgenoemde
voorstel overgenomen en in de vo| van het onderhavke ontwem aan de Raad ter advise|g
4
voorgelegd.
De Raad maakt in zijn advies opmer|gen over de onderbouwlg van de pzobleemste|g, de
effecûùteit van de voorgestelde aanschemlg van de Vergunnl'ngsverordenl'ng (AB 2002 no. GT
1) alsmede het toezicht en de handhaùng.
leeféjdsveêhoegen daadwerkeEjk de
beoogde bij|age zullen leveren. In de toelich|g ontbteekt naar de mening van de Raad een
analyse waaùn de effecûviteit van de voorgestelde leefûjdsverhoeg op het tegengaan van
alcoholml'sbnzl'k (onder jongeren) wordt aangetoond (i.c. case-s|des' tét andere landen waar de
relaùe tussen de leefûjdsverho|' g voor het nuttè en van alcohohoudende ctrar)lt en de (afname
1) alcoholmisbnzik (onder jongeren) wordt aangetoond).
vraagt zich af in hoeverre de voorgestelde
1.|
De Raad
A|oorts xeordt naar de naenùag van de
Raad
m
dît
Hdet voorbij
VCVZZW
aan
de
aatd
Van
de
geschetste alcoholproblemaûek in Amaba in relaée tot de voorgestelde aanpak. Het feit dat een
bepaalde aanpak (i.c. de vooêgestelde leeféjdsverhoeg) mogeljk effecùef is in bepaalde landen,
betekent niet per definide dat deze exacte aanpak hetzelfde effect zal hebben in Aruba. De
ctzl|ele, socio-econo|sche en pedago/sche omsun|gheden alsook de manier waarop het
systeem van toezicht en de handhaving is ingericht zijn medebepalend voor de sla|gskansen
van de voorgestelde aanpak. De Raad acht een detgeljk si|adonele beschouw|g van de
alcoholpêoblemadek in relaûe tot de (effecûùteit van de) vooêgestelde aanpak om deze reden
essenûeel.
De
onderbouwde analyse en beschouw|g teneinde Oichteljk te maken in hoeverre het beoogde
doel |ddels het onderhavèe Héaûef-on|em in Aruba bereikt woêdt.
Raad
adùseert
derhalve de
toelich|g te
voorzien van
een
dergeljke
deugde|jke
In de toelich|g op het Hûaùef-on|em wordt gesteld dat het Sovenma|e) gebmik
van alcohol op jonge leefdjd nadelige gevoken met zich meebêengt. Zo wordt aangegeven dat:
de kans dat men op Latere leeféjd geconâonteerd worden met alcoholproblemen groter
is voor deze jongeren (alcoho|sme);
het alcoholgebnll'k door jongeren kan leiden tot vandalisme en agressief gedêag en;
het alcoholgeb|ik op jonge leefdjd schadeljk is (voor de ontwikke|g van) het |chaam.
1.3
Ten aanzien van het laatsvenoemde punt wordt in de toelich|g voorts
aangegeven dat het
overmaûge alcohokebnal'k op jonge leefdjd immers gemakkeljk leidt tot alcoholverp'fû|' g en
Sljvende) schade aan de hersenen - welke op jonge leeftjd nog in ontwikke|g zijn.s
De Raad vindt echter in de toelich|g geen staésùsche c.q.
aanzien van hetgeen Mer bear|menteerd wordt. De Raad acht een dergeljke onderbou|g
noo|akeljk voor het schetsen van de probleemstelll'ng en adviseert de toelich|g ten aanzien
van enerzijds de relade tussen het alcoholgebnlik op jonge leeftjd en de |chameljke en
emp|sche onderbou|g ten
3 De Raad heeft een blanco advies
iîebracht; het betreft het advies van de Raad inzake het Héaéef-on|em-
landsverordenl'ng tot Gjziging van de Ver|nl'ngsverordent'ng (.AB 1990 no. GT 43) dd. 29 januaù 2003 Senmerk:
259-02).
4 MvT, p. 3.
5 Ay ,1. â-a
V , |7. .
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eesteljke ontwikke|g en anderzijds de relaûe tussen het Sovenmaége)
'onge leeftjd en het vandalisme in Arllba uit te breiden met een empirische
)
alcoholgebnll'k op
onderbou|g.
eugdbesche|l'ng noodzake|jk is dat
J
de leefdjd voor het nutùgen van alcohohoudende dlrank verhoogd wordt van 16 jaar naar 18
6 I het Echt van het arpxment dat alcoholcons|ampde op jonge leefùjd schadeljk kan zijn
jaar. n
voor de ontwikke|g van het |chaam (m.n. de hersenen) vraagt de Raad zich af waarom
voorgesteld wordt de wetteljke leeféjd te bepalen op 18 jaar en nîet op een hogere leefùjd zoals
dat het geval is in o.m. de Verenigde Staten en Zweden; bekend is uit de
Aangegeven wordt dat het vanuit het oogpunt van '
1.|
on|e||psycholop'e dat de hersenen pas |ssen de leeféjd van 23 tot 25 jaar zijn vol|oeid.
De Raad adùseert om in ieder geval aan te geven waatom speciûek gekozen wordt voor de
wetteljke leeftjd van 18 jaar.
1.5
aansluit
alcoholproblemadek.
alcohol|revenùelbeleid en hoe het voorstel laîeùll
Zo
ontbreekt
er
een
schets
Van
het
bestaande
past alsook een betoog waaùn wotdt uitgezet
hoe de tegeùng invulling dîent te geven aan de tlitvoeùng van de voorgestelde wetswjzlo' ' gen
(i.c. zal er verscherpt toezicht zijn?; gaat de ùzvoelillg van de wetswjzl|' ' g gepaatd met
bexs|oêdlngscampa|es?; zijn of worden de belanghebbenden éjdig ge|fo|eerd omtrent de
voorgestelde wjzçylll' ' en?; welke kosten zijn Merbij verbonden aan het Landp). In het kader van
de toetsing van de effecûùteit van het ontwem acht de Raad het noodzakeEl'k dat inzicht llietitA
wordt verschaft.
het
OP
regerlgsbeleid
C.Q.
de
integrale aanpak
in de toelich|g
ten aanzien van de
geschetste
De Raad
vraagt zich voorts af in hoeverre het voorstel onderdeel vormt van dan
wel
1.6
medebepalend voot de slagm' gskans van hetgeen beoogd wordt met het
Hûaéef-on|eo. De Raad wil Merbij benadnl|en dat ùadien er geen werkeljke en effecéeve
controle op de nalevùag van de Ver|nnl'ngsverordenl'ng alsook sancdone|g van overee|gen
plaats|dt, het beoogde doel van het ontwem (i.c. het tegengaan van alcohokebnll'k en -
lnisbnzik onder jongeren) niet behaald ze worden. De Raad adùseert hier rekening mee te
houden. In clit kader vraagt de Raad zich af waarom in het ontwem niet is voorzien in de
han|a|gssysteem
*
opnemlng van een regelîng van de beshmrljke boete. De reladeve eenvoud van de overîedl'ngen
maakt deze zeer geschikt voor bes|urljke handhaùng. Op deze wjze kan maatwerk op het
gebied van de handhaving worden gereaEseerd waarbij tevens beter kan wotden voorzien in een
Pêopooonele toepasszg eêvan.
Zoals de Raad al in
onderdeel 1.2 aangaf is
de inrichting van het toezicht-
en
1.7
s|aèaarste|g alleen van toepassing is op de houder dan wel verkoper van alcohohoudende
drank en niet op de jongeren onder de 18 jaar die alcohohoudende Aank (trachten te) kopen
dan wel degenen die deze Aank kopen voor de mlnde#aùgen (K|ssenpersonen'). Conform de
Nederhndse Drank- en Horecawet is het thans verboden voor jongeren onder de 18 jaar om op
voor het publiek toega|e|jke plaatsen alcohohoudende drallk aanwezè te hebben of voor
conslzmpée gereed te hebben.? Voorts is het eveneens veêboden om alcohohoudende drank aan
een zogenoemde (meerde#|k e) '|ssenpeêsoon' te veês|eWen.8 In het kader van de
prevende van de indiùduele en maatschappe|jke ùsico's van het Sovenmaége) gebmzik van
alcohohoudende dtalzlç door jongeren, zouden dergeljke verbodsbepa|gen - bij effecûeve
handhavùag bîetw'an een essenéeel instnzment zijn om het Novenmatè e) gebnaik van alcohol
beoogde
door jongeren tegen te gaan. De Raad adviseert om een beschouwlg ter zake op te nemen in de
toelich|g.
In het verlengde van het bovensuande vraagt de Raad zich voorts af waarom de
6
MvT, p. 3.
7
Artikel 45 van de Drank- en Horecawet.
8 Artikel 20 van de Drank- en Horecawet.
3
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onhvem
t'icht zich
op de verkoop van alcoholoudende drank in lokahteiten waar
van alcohohoudende drank is verleend. Het ontwer!n bevat
een vergunning tot de verkoop
echter
geen bepalingen ten aanzien van de (mogeljke) consumpée van alcohohoudende drank
door jongeren onder de 18 jaar op andere pleltken dan deze loka|teiten; de Raad doelt hier
speci|ek op pùvé of andere openbare gelege|eden waar alcoholoudende Aank
aanwezig is en
geconszlmeerd kan worden door jongeren onder de 18 jaar. De Raad vraagt zich - in het kader
van een effecùef prevendebeleid voor de cons|zmpûe van alcohohoudende drank door jongeren
onder de leeféjd van 18 jaar - af in hoeverre gedacht is om ook voor deze situades maa|egelen
treffen.
1.8
Het
1.9
Jongeren, vraagt accijnzen op gedis|eerd
(naar boven) bijgesteld dienen te worden. Naat verhouding (1 alcoholsterkte) zijn de accijnzen
op geis|eerde dlrank aanzienljk goedkoper dan de accijnzen op bier.g cons||mpée van
geis|eerde Aank al dan niet aangelengd - is Merdooê relaéef goedkoper dan bier. Uitgaande
van dit feit zou het verhogen van de accijnzen op gedis|eerd mogeljke|js als remmiddel
kunnen werken op de consllmpée van sterke ctralak door jongeren (en de eventuele schadeljke
gevolgen Mervan). De Raad adviseert deze mogelj|eid in ieder geval in beschouwlg te nemen.
de Raad zich eveneens af in hoeverre de
d|rarllt door '
In het kader van
een effecdef prevenûebeleid voor de cons|zmpde van alcoholoudende
|.
On|em-landsverordeni|
Bij voorgesteld artîkel 1, onderdeel C, wordt een derde lid toegevoegd aan artikel 50 van
de Vergunnl'ngsverorde|g. Dit lid bepaalt dat de vergunnl'nghouder alsmede de verkoper de
leeféjd van de koper van alcoholoudende dlrank moet vastste|en aan de hand van de
Ambaanse idenûteitskaart dan wel enig ander foffcieel idendteitsbe|l's' Het is de Raad niet
duideljk welke doc|lmenten beschouwd moet worden als Tenig ander ofscieel idenéteitsbe|l's'.
De Raad adviseert om duideljk aan te geven welke documenten Meronder verstaan dienen te
|orden.
|.1
çlvedgens wjst de Raad er op dat in voorgesteld aêtikel 50, derde lid abusieve|jk wordt
gespêoken van de zLandsverordenl'ng van de Idenùteitskaa|en'. De correcte citeetûtel is de
ldenéteitskaartenverotdening (AB 2001 no. 8).
2.2
bepaald
dat
zowel de vergun|ghoudeê
|ls
de verkoper de leeféjd
van de
Soper van
alcoholoudende drank) moeten vastste|en. De Raad vtaagt zich af waarom de vaststelll'ng van
de leeféjd door beide personen moet plaatsvlden en niet door slechts één van deze personen
kan plaats|den. De Raad adviseert dit lid aan te passen dan wel in de toelich|g aan te geven
waarom de vastste|g op voorgestelde wjze dient plaats te ùnden.
In het voorgestelde derde lid van artikel 50 van de
Vergunningsverordening wordt
3.
Memorie van toehchting
3.1
aangegeven dat bij het onderhavke ontwem wordt geregeld dat
de vergunning bij de ovet|edl'ngen (door de vergunnl'nghouder of verkoper) van het bepaalde
in artikel 50 van de Vergunnl'n|verordenl'ng wordt ùageko|en: de zogenaamde 'th.tee strikes
> l 10 D Raad wijst erop dat deze stelling in de toelich|g - gelet op hetgeen in
out -rege . e
In de toeEchdng |ordt
9 Per hectoliter gedis|eefd met een alcoholsterkte van 50% wordt Gans Afl.
1.844,- betaald (artikel 7 van de
ge|s|eetd). Dit bedrag wordt bij afwijkende alcoholsterkte naar evenre|gheid
aangepast. Per hectoliter bier dient Af1. 353,- betaald te worden (arfikel 2 van de Landsverordenl'ng accijns op bier).
Per procent alcohol wordt dus tçn opzichte van ge|s|eerde dxralalk - grofweg het dubbele betaald aan accijnzen
voor bier qûerbij uitgaande van een ge|ddeld alcoholpercentage van 5% voor bieê).
10 Mv'r p. 4.
>
Landsverordening accijns op
4
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voorgesteld arttlçel 1, onderdeel A, wordt
geregeld - niet juist is. Het bij voorgesteld artîkel 1,
onderdeel A, gewijzigde artikel 31 van de Vergunnl'ngsverordenl'ng bepaalt dat de vergunning
kan worden inge|okken ùadien het bepaalde in attîkel 50 van de Vergunnl'ngsverordenllng wordt
over|eden. De Raad adviseert derhalve de toehchting hierop aan te passen.
4.
Redactioneel
Onder verwijzing naar Aanwijzlg 12 van de Aanwjzlgen voor de Wetgev|gstechiek
en Aanwijzing 63 van de Nederlandse Aanwjzlgen voor de Regelgevlg adviseert de Raad de
uit|ukking Ten/op in de considerans te vernûjden. Volstaan kan worden met het woord: of.
|.1
4.2
redacéonele verbeterlgen gedaan.
In de
marge
van zowel het
onàvet'p als de toehchtîng zijn overige opmerkingen ter
5.
Conclusie en eindadvies
De Raad kan zich
voor het overige met de doelste|g en de inhoud van het onderhavigè
ontqvet-p verenigen en geeft U in overweging het verder in procedure te brengen nadat met het
voorgaande rekening is gehouden.
îï
D e S e t a ri s
y
7) ., '
(.
1|. (1|. H.A. van der Wal
De plv. Voorzitter,
drs. C. Timmer
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