Vinum Et Spiritus
Open brief aan de regering Michel

Een jaar na de inwerkingtreding van de taxshift wachten de consumenten en de sector van wijn en
sterkedrank nog altijd op de goede beslissingen van de regering
Meneer de premier,
Dames en heren ministers,
Op enkele dagen na is het intussen een jaar geleden dat de verhoging van de accijnzen op alcoholische
dranken werd doorgevoerd. Wij hebben er echter geen reden om aan een kaarsje uit te blazen en het
glas te heffen op de gezondheid van de taxshift.
Met "wij" bedoelen we alle leden van de beroepsvereniging voor wijn en gedistilleerd. "Wij", dat zijn de
exploitanten van wijngaarden, distilleerderijen en de onafhankelijke bottelaars. Sommige van hen zijn
de erfgenamen van wereldwijd erkende Belgische knowhow, overgedragen van generatie op generatie.
"Wij", dat zijn ook en vooral 36.200 mensen (directe en indirecte werkgelegenheid) die leven van de
productie, de commercialisering en andere activiteiten met onze producten.
Wij zijn vandaag bijzonder ongerust over het uitblijven van politieke beslissingen met betrekking tot een
fiscale maatregel die door de media, de publieke opinie en bepaalde economen reeds inefficiënt,
contraproductief en zelfs een flop of een fiasco werd genoemd.
Die vaststelling staat haaks op de initiële doelstelling van de regering, namelijk te evolueren naar een
doeltreffend accijnsbeleid dat moest bijdragen tot de realisatie van de begrotingsdoelstellingen zonder
de economische leefbaarheid van de sector in gevaar te brengen. Laat de cijfers spreken. Op 1
november 2015 werden de accijnzen verhoogd met 31% (wijn) en met 41% (gedistilleerde dranken).
Deze maatregel had 165 miljoen euro moeten opbrengen van januari tot oktober 2016. Vandaag moet
de Staat echter een tekort van 5 miljoen euro noteren "dankzij" een verlies van 70 miljoen euro aan
BTW wegens de forse daling van de verkoopvolumes.
Onze sector lijdt. De consument krijgt klappen want hij ondergaat een inflatie van 10% op alcoholische
dranken. Consumeren de Belgen nu minder alcohol? Integendeel: steeds massaler trekken ze de grens
over om zich te bevoorraden. De statistieken van de FOD Economie bevestigen het. Een kwart van de in
België gedronken flessen werd in het buitenland aangekocht en leverde de Belgische Staat dus niets op.
De minister van Financiën erkende deze week zélf dat de impact van de accijnsmaatregelen maandelijks
wordt opgevolgd en dat hij een vermindering van de accijnzen op alcoholische dranken overweegt. De
economische vooruitzichten zouden hem moeten aansporen om die ingreep onverwijld door te voeren.
Een vermindering van de accijnzen op wijn en gedistilleerd zou immers extra inkomsten genereren voor
de federale begroting én welkom zijn voor de portemonnee van de consument én de levensvatbaarheid
van de sector vrijwaren.
Is dit niet het juiste moment om tot de actie over te gaan? Is het niet tijd om de politiek aan de kant te
schuiven om de problemen op te lossen waarvoor de regering over de gepaste middelen beschikt?

En als de regering die goede beslissingen nu meteen zou nemen? Het zou de eindejaarsfeesten nog wat
sprankelender maken voor de Belgische consumenten, voor de horeca, voor de 36.200 werknemers in
de sector én voor de overheidsfinanciën.
De beroepsvereniging voor wijn en gedistilleerd bevestigt van haar kant haar bereidheid om samen te
werken met de overheden om een correct en duurzaam fiscaal stelsel uit te werken ter concretisering
van de doelstellingen van de taxshift, namelijk het bereiken van een begrotingsevenwicht met vrijwaring
van de duurzaamheid van onze activiteitensector, zodat de consumenten – met mate – kunnen genieten
van onze knowhow.
Meneer de premier, dames en heren ministers, wij hopen hiermee uw aandacht te trekken. En we
wensen u een gelukkige verjaardag.
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