
 
 

 

 

Vinum Et Spiritus : 

“Alle alcohol is gelijk, waarom dan niet voor de wet?” 

 

 

Op woensdag 6 januari vindt in de Commissie Volksgezondheid van het federaal parlement het eerste 

deel van een hoorzitting over alcoholverkoop plaats. Vinum Et Spirits roept in een geschreven 

bijdrage op consequent te werk te gaan en gedistilleerde dranken, bier en wijn op dezelfde manier te 

behandelen in het alcoholbeleid. 

 

De commissie Volksgezondheid van de Kamer buigt zich momenteel over twee wetsvoorstellen die 

de verkoop van alcoholhoudende dranken wil beperken. CD&V wil een verbod invoeren op de 

verkoop van alle alcohol in tankstations langs autosnelwegen en in automaten, en specifiek op de 

verkoop van sterke dranken in nachtwinkels tussen 22 uur en 7 uur. Een tweede wetsvoorstel van de 

hand van sp.a, richt zich specifiek op het verbieden van de verkoop van alcohol in automaten. 

 

In het kader van deze wetsvoorstellen worden op woensdag 6 januari en maandag 11 januari 

organisaties en experten aan het woord gelaten. Vinum Et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn 

en gedistilleerde dranken, werd net als de Belgische Brouwers, om een geschreven standpunt 

gevraagd door de parlementsleden.  

 

Niemand is gebaat bij alcoholmisbruik, ook producenten niet 

 

Vinum Et Spiritus draagt actief bij tot het promoten van verantwoorde consumptie en kan zich in 

grote mate vinden in de wetsvoorstellen die voorliggen: de federatie is voorstander van een 

verkoopverbod voor alcohol via automaten en in verkooppunten langs autosnelwegen.  

 

Geert Van Lerberghe, de Algemeen Directeur van Vinum Et Spiritus, vindt het niet paradoxaal dat 

een alcoholfederatie akkoord gaat met stengere wetgeving: “Niemand is gebaat bij alcoholmisbruik, 

niet de consument, maar ook niet de producent. Alcohol verkopen langs autosnelwegen is volgens 

ons geen goede zaak voor de verkeersveiligheid. Bij verkoop via automaten is er dan weer een 

gebrek aan controle, wat onder meer de handhaving van de minimumleeftijd bemoeilijkt.” 

 

Alcohol = alcohol = alcohol  

 

De federatie kant zich wel tegen wel het verbod op de verkoop van sterke drank in nachtwinkels 

tussen 22u en 7u. Ze beroept zich daarbij op het feit dat een standaardglas bier, wijn, of sterke drank 

een gelijke hoeveelheid pure alcohol bevat (10g) en eenzelfde impact heeft op het lichaam. 

 

Van Lerberghe: “Geen enkele alcoholhoudende drank is intrinsiek veiliger of gevaarlijker voor de 

gezondheid dan een andere. Het onderscheid tussen verschillende types alcohol staat effectief 

beleid in de weg zal enkel en alleen leiden tot een verschuiving van de aankoop en niet tot een 

vermindering van problematische consumptie. Uit onderzoek van expertisecentra blijkt immers dat 

de consumptie van sterke drank door jongeren zeer beperkt is en pas in tweede of derde instantie 

(na bier) wordt gebruikt om in te drinken.” 

 

 



 
 

 

Interfederale alcoholstrategie 

 

In plaats van meer versnippering pleit Vinum Et Spiritus voor een doorgedreven harmonisering van 

het alcoholbeleid. De federatie kijkt dan ook uit naar de voorstellen van de regering in het kader van 

de nieuwe interfederale alcoholstrategie.  

 

Van Lerberghe: “Wij zijn opgetogen dat de nieuwe minister van Volksgezondheid werk wil maken 

een interfederaal alcoholplan. Daarin is harmonisering, met name van de minimumleeftijd, voor ons 

een prioriteit. Dat is duidelijk en zal de sensibilisering en handhaving enkel ten goede komen.” 
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