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Toelichting 

Met ingang van 1 november 2015 verhoogde de federale regering de accijnstarieven op alcohol 

aanzienlijk: de tarieven voor wijnen stegen met 30% en die voor gedestilleerde dranken met maar liefst 

41%.  Deze maatregel had een dubbel doel: enerzijds de consumptie van alcohol in dit land afremmen, 

en anderzijds jaarlijks minstens 200 miljoen euro extra inkomsten genereren voor de overheid. 

Vijf jaar na datum stellen we vast dat de accijnsverhoging op beide vlakken haar doel totaal heeft 

gemist. 

De inkomsten van accijnzen op alcohol voor de federale overheid zitten zelfs in een dalende lijn en 

bedroegen 

- 2016: 830.73 miljoen euro 

- 2017: 823.23 miljoen euro 

- 2018: 815.48 miljoen euro 

 

Vooral in de categorie ‘Tussenproducten’ en ‘ethylalcohol’ daalde de verkoop enorm, en had dit 

ondanks een stijgende accijns een negatieve impact op het budget. Wanneer we voor de periode 

2015/2018 de verkoopvolumes in België en de inkomsten uit accijnzen naast elkaar leggen per 

categorie, bekomen we volgende cijfers: 

- Bier verkoopvolume: -9.20% 

- Bier accijnsinkomsten: +3.60% 

 

- Wijn verkoopvolume: -8.60% 

- Wijn accijnsinkomsten: +17% 

 

- Mousserend verkoopvolume: -9.60% 

- Mousserend accijnsinkomsten: +10.70% 

 

- Tussenproducten1 verkoopvolume: -20.60% 

- Tussenproducten accijnsinkomsten: -0.50% 

 
1 Onder tussenproducten verstaan we alle producten van de GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een effectief 
alcoholvolumegehalte van meer dan 1.2% vol, doch niet meer dan 22% vol, behalve bieren, wijnen en andere 
gegiste dranken die vallen onder art. 11 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de 
accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. 



 

 

- Ethylalcohol (spirits) verkoopvolume: -27.30% 

- Ethylalcohol accijnsinkomsten: -1.40% 

Reken daarbij ook de minder-inkomsten op het vlak van BTW en het mag duidelijk zijn dat alvast op 

budgettair vlak de accijnsverhoging van 2015 een catastrofe is geweest. Door de dalende verkoop liep 

de overheid in de jaren 2015 tot en met 2018 maar liefst 226.000.000 euro aan BTW-inkomsten mis 

Weliswaar daalde de verkoop van gedestilleerde dranken in België de jongste jaren sterk, de 

consumptie van alcohol steeg in die periode zelfs, zo blijkt uit studies van de WHO2. Dit kan verklaard 

worden doordat maar liefst 1 op 3 Belgen al wel eens gedestilleerde dranken of wijnen in het 

buitenland koopt, weze het in fysieke winkels dan wel via buitenlandse webwinkels.  Mocht er een 

significante accijnsdaling komen, dan geeft 63 procent van de grensshoppers aan te stoppen met het 

kopen van alcohol in het buitenland”, aldus de drankenfederatie.3 Laat ons niet vergeten dat zowat 1 

op 2 Belgen op minder dan 50 km van de (een) grens woont. 

Want momenteel is het echt wel lonend om voor bepaalde aankopen naar het buitenland te gaan of 

via buitenlandse webwinkels te werken. 

De accijnsbedragen op spirits in de buurlanden, vergeleken met België: 

België: 2.992,79 eur 

Frankrijk: 2.323,06 eur 

Nederland: 1.686 eur 

Duitsland: 1.303 eur 

G. H. Luxemburg: 1.041,15 eur 

 

Om het één en ander wat concreter te maken: een fles Absolut Vodka kost in België (gemiddeld) 16,95 

euro, in het Groothertogdom Luxemburg is dat 8,99 euro.  

 

De cijfers worden bevestigd door een studie van onderzoeksbureau GfK: Belgische gezinnen hebben 

in 2018 bijna de helft meer wijn en tot bijna driemaal zoveel sterkedrank in de buurlanden gekocht 

dan in 2014. Voornamelijk Frankrijk (47%) en Luxemburg (51%) zijn populair, maar ook slijterijen en 

webwinkels in Nederland profiteren ten volle van de torenhoge alcoholaccijnzen in België. 

 

Wanneer we naar de evolutie van de verkoopvolumes  van 2015 tot 2018 van gedestilleerde dranken 

in België kijken, merken we dat bepaalde destillaten stevige klappen krijgen, ondanks een mondiale 

stijging van de verkoop ervan: 

- Cognac -28% 

- Jenever -38% 

- Likeuren -23% 

- Sherry -30% 

- Tequila -25% 

 
2 Volgens het WHO-rapport 2018 steeg de alcoholconsumptie in België van 11.4 naar 12.1 liter (pure) alcohol 
3 https://www.hln.be/geld/economie/accijnsinkomsten-uit-alcohol-blijven-dalen~a1aa25df/ 
 

https://www.hln.be/geld/economie/accijnsinkomsten-uit-alcohol-blijven-dalen~a1aa25df/


- Vodka -29% 

- Whisky -32% 

 

Naast een dalende verkoop in eigen land en een stijgende verkoop in de buurlanden merken we in 

België sedert de accijnsstijging(en) ook een groeiend probleem van smokkel en fraude met alcohol.  

In 2015, voor de accijnsstijging, ging het in totaal om iets meer dan 500.000 euro aan ontdoken 

rechten. In 2017 was dat al opgelopen tot 10.9 miljoen euro, en in 2018 maar liefst 17 miljoen euro4 

 

Een derde aspect naast de niet-verminderde alcoholconsumptie en de mislukte budgettaire impact 

van de accijnsstijging, is de werkgelegenheid en de bijdrage van de sector tot de Belgische economie. 

Volgens het Federaal Planbureau5 bedraagt de totale directe en indirecte bijdrage van productie, 

import, export en distributie van alcoholhoudende dranken tot de Belgische economie 5,6 miljard 

euro. Los van de jobs in de horeca en in de verkoop zijn de Belgische wijngaarden (een 90-tal) en 

alcoholdestilleerderijen (een 50-tal) goed voor een 700 jobs, met nog eens 400 jobs bij het dozijn 

onafhankelijke drankenbottelaars in dit land. Indirect gaat het zelfs over 35.000 jobs. 

 

Met dit wetsvoorstel wensen de indieners de accijnzen voor tussenproducten en spirits terug te 

brengen naar het niveau van voor november 2015. Het mag duidelijk zijn dat de budgettaire 

verwachtingen van de stijging in 2015 niet werden ingelost, en dat integendeel door dalende BTW-

inkomsten de marginale extra inning van accijnzen volledig teniet werd en wordt gedaan.  Zowel de 

Belgische Staat, de Belgische consument, de Belgische horeca en alcoholproducenten als de Belgische 

handelaars zijn de dupe geworden van de accijnsstijging van 2015. De enige winnaars werden de 

handelaars in en de schatkisten van onze buurlanden. 

Tenslotte wensen de indieners de enorme accijnsverschillen tussen bier en spirits te verkleinen. 

Vandaag liggen de accijnzen per liter pure alcohol (100% alc.vol.) voor spirits maar liefst zes maal zo 

hoog als voor de accijnzen per liter pure alcohol voor bier. Enkel in Duitsland is dit verschil nog groter, 

in alle andere Europese landen zijn deze verschillen merkelijk kleiner. 
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WETSVOORSTEL 

 

Artikel 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. 

 

 

Artikel 2 

In artikel 15 §1 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op 

alcohol en alcoholhoudende dranken het getal 90,8479 EUR vervangen door: 53,5886 EUR. 

In artikel 15 §2 van diezelfde wet het getal 71,4946 EUR vervangen door: 43,4233 EUR. 

In artikel 15 §3 a) het getal 189,1635 EUR vervangen door: 128,8512 EUR 

In artikel 15 §3 b) het getal 208,9950 EUR vervangen door: 148,6827 EUR 

 

 

Artikel 3 

In artikel 17 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol 

en alcoholhoudende dranken het getal 2.769,6886 EUR vervangen door: 1.901,5770 EUR 

 

 

Artikel 4 

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2021 
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Kurt Ravyts     


