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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel A, onder 1, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt «drie» vervangen door «vier». 

2. Onder vervanging van de punt aan het slot in de definitie van 
«neringruimte» door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, 
luidende:

– ketenpartijen: de partijen, met uitzondering van de verkoper, die in het 
kader van verkoop op afstand bedrijfsmatig alcoholhoudende drank onder 
zich hebben en een bijdrage leveren aan de aflevering van die alcoholhou-
dende drank;. 

II

In artikel I, onderdeel K, wordt in artikel 20a na het eerste lid een lid 
ingevoegd, luidende: 

1a. Het is ketenpartijen verboden om te handelen in strijd met de 
geborgde werkwijze van de verkoper van alcoholhoudende drank 
waarvoor zij in het kader van verkoop op afstand alcoholhoudende drank 
vervoeren en afleveren. 

III

In artikel I, onderdeel Y, onder 1, wordt «20a, tweede en derde lid» 
vervangen door «20a, lid 1a, tweede en derde lid». 

IV

In artikel II, onder 1, wordt «20a, tweede en derde lid» vervangen door 
«20a, lid 1a, tweede en derde lid». 
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Toelichting  

Dit wetsvoorstel regelt dat de verkoper bij verkoop op afstand, 
verantwoordelijk is voor (het nalaten van) het uitvoeren van de leeftijds-
controle. Omdat dit problemen zou op kunnen leveren wanneer de 
verkoper wel de leeftijdscontrole uitvoert maar de bezorger niet, regelt dit 
amendement dat ook de bezorgende partij verantwoordelijkheid draagt 
voor het uitvoeren van de leeftijdscontrole. Als beoogd wordt dat wordt 
gestimuleerd dat er aan de aanbodkant verantwoordelijk wordt omgegaan 
met de verkoop en verspreiding van alcohol, moet dat volgens indieners 
over de gehele keten worden gedaan. Dus als een bedrijf in de keten 
anders dan de verkoper zich niet aan de voorgestelde geborgde werkwijze 
houdt, moet dit bedrijf hiervoor ter verantwoording geroepen kunnen 
worden, eventueel met gepaste sancties 

Van den Berge
Renkema
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