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FEBED MEMORANDUM 2018 

Prioriteiten voor de sector van de drankenhandelaars naar 

aanleiding van de verkiezingen in 2018 en 2019 

INLEIDING 

 

Het memorandum van FEBED is opgesteld in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018, evenals de Vlaamse, Belgische en 

Europese verkiezingen van 2019. Het is opgemaakt op basis van de input die 

FEBED kreeg van leden, aankoopgroeperingen actief in de sector en diverse 

stakeholders.  

Net als zovele andere sectoren is de sector van de drankenhandelaars in 

volle beweging en zal deze er binnen afzienbare tijd ongetwijfeld helemaal 

anders uit zien in vergelijking met vandaag. Aan de kant van de consument 

verandert de vraag (gezondheid, meer off-trade en minder on-trade, vraag 

naar beleving,…) en aan de kant van de producent verandert het aanbod 

(craft beers, gearomatiseerde waters, alcoholvrije dranken,…). Tegelijk blijkt 

dat ruim de helft van de startende horecazaken na 5 jaar al opnieuw is 

gestopt. Een op de 5 stopt zelfs al na 2 jaar. De dynamiek binnen het horeca 

cliënteel is dus enorm. Daarnaast is er een consolidatiebeweging binnen de 

sector, vereist de toenemende digitalisering investeringen, wordt de 

arbeidsmarkt almaar krapper en de mobiliteitsproblematiek steeds 

nijpender.  

FEBED wil met het memorandum de vinger leggen op een aantal 

sectorspecifieke problemen en oplossingen aanreiken om de dagdagelijkse 

realiteit van de drankenhandelaars te verbeteren. FEBED is steeds bereid om 

constructief in overleg te treden met de politieke verantwoordelijken op alle 

niveaus, evenals alle partijen die betrokken partij zijn op basis van de 

verschillende dossiers die worden vermeld. We zullen daarbij steeds streven 

naar een verbetering van de situatie voor alle partijen.  

 

 

Gilles Vandorpe 

Directeur FEBED  
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IN HET KORT 

 

Drankenhandelaars in België worden geconfronteerd met tal van 

uitdagingen waar ze op zullen moeten inspelen als ze een succesvolle 

toekomst willen uitbouwen. De overheid moet daartoe een omgeving 

creëren die dit toestaat. Dit memorandum geeft een overzicht van de 

prioritaire punten die moeten worden aangepakt voor de 

drankenhandelaars. Het spreekt voor zich dat sector-overschrijdende 

elementen als loonkosten, mobiliteitsproblemen, energiekosten, de krapte 

op de arbeidsmarkt, …. evenzeer spelen voor de drankenhandelaars en we 

ook over al deze thema’s met plezier overleg willen plegen.  

 Vereenvoudig de tarieven op leeggoed! FEBED stelt voor om op basis 

van een studie van het VIL de leeggoedtarieven te vereenvoudigen 

en te beperken tot drie tarieven op bakken en drie tarieven op 

flessen. Wie nog wil afwijken van deze tarieven kan dat doen, maar 

moet wel duidelijk aangeven op de bakken en flessen dat het om 

statiegeldverpakkingen gaat en welke de exacte waarde er van is.  

 Stimuleer het bestaand systeem van statiegeld op glas! Er bestaat een 

perfect alternatief voor de vele plastic drankverpakkingen die 

vandaag worden geconsumeerd en milieuoverlast creëren. Met 

name drankverpakkingen in glas met statiegeld waardoor hergebruik 

wordt gestimuleerd. FEBED vraagt een positieve campagne om de 

consument hierover te sensibiliseren. 

 Stop KAFKA op het vlak van BTW op bruikleen! FEBED wil dat de 

overheid afstapt van de verplichting om te factureren en tegen te 

facturen om de BTW op bruikleengoederen te kunnen recupereren. 

Dit creëert een hoop administratieve rompslomp die nergens voor 

nodig is.  

 Wanbetalers moeten strenger worden aangepakt! FEBED wil dat alle 

facturen binnen B-to-B relaties binnen de 60 dagen worden betaald, 

inclusief de verificatieperiode.  

 Pas de huidige accijnzen op dranken aan zodat consumenten 

opnieuw in België kopen in plaats van in het buitenland! De hoge 

accijnzen hebben gezorgd voor een daling van de consumptie in 

België en zelfs van de ontvangsten voor de overheid.  

 Zorg dat de consument weet welk water hij of zij drinkt! Horecazaken 

die leidingwater aanbieden moeten dit op een transparantie manier 

ook duidelijk maken op de kaart.  

 Drankafnamecontracten moeten worden behouden! 

Drankafnamecontracten zijn essentieel voor de drankenhandelaars 

om gemaakte investeringen te kunnen terugverdienen én voor de 

horeca om financiering te kunnen bekomen. 
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 Zorg voor een stedelijk mobiliteitsbeleid dat is afgestemd op de 

realiteit! Veel steden voeren allerhande beperkingen in maar zien 

daarbij de realiteit van de drankenhandelaars over het hoofd. We 

denken daarbij concreet aan de situaties in Antwerpen, Gent, Brussel, 

Brugge,… 

PROFIEL VAN DE SECTOR  

 

FEBED, de Federatie van Belgische drankenhandelaars, verenigt alle 

Belgische handelaars in dranken. Het betreft zowel de ondernemingen die 

actief zijn binnen een B-to-B context, B-to-C context en die ondernemingen 

die beide combineren. De onafhankelijke drankenhandelaars staan garant 

voor de distributie van dranken en in het bijzonder onze rijke Belgische 

biercultuur naar de horecamarkt, particulieren en evenementen.  

De drankenhandelaar zelf beschikt over een uitgebreid en divers gamma 

aan dranken, heeft specifieke productkennis en een logistiek systeem om de 

klanten optimaal te kunnen bedienen. De leden van FEBED zijn actief op 

volgende markten:  

- 90% is actief in de horecamarkt 

- 85% is actief op de particuliere markt via drinkcenters 

- 85% is actief op de markt van evenementen 

- 46% is actief op de institutionele markt (ziekenhuizen, scholen,…) 

- 37% is actief op de particuliere markt via levering aan huis 

- 24% is actief op andere markten (bv. het buitenland)  

Concreet zijn de leden van FEBED hoofdzakelijk actief binnen 4 

nacebelcodes: 

- 46.431 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 

- 46.349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment 

- 47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in 

gespecialiseerde winkels 

- 47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen 

assortiment 

In totaal tellen we binnen deze vier nacebelcodes 3.842 ondernemingen, 

waarvan 1.091ondernemingen personeel tewerk stellen. De totale sector is 

goed voor een gecumuleerd omzetcijfer van 4,2 miljard euro, 166 miljoen 

euro aan investeringen en stellen 6.189 voltijds equivalenten te werk.  

De grootste subsector binnen deze vier is de groothandel in dranken, 

algemeen assortiment met in totaal 1.338 ondernemingen waarvan 821 

zonder personeel en 517 met personeel.  
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Deze subsector stelt in totaal 2.660 voltijds equivalenten te werk, is goed voor 

45 miljoen euro aan investeringen en heeft een omzet van 2,12 miljard euro.  

De tweede grootste subsector is de detailhandel in dranken in 

gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment. De subsector telt 1.108 

ondernemingen waarvan 767 zonder personeel en 341 met personeel. In 

totaal worden 2.990 voltijds equivalenten tewerkgesteld binnen deze 

subsector. Daarnaast is de sector goed voor een gecumuleerde omzet van 

1,5 miljard euro en 109 miljoen euro aan investeringen.  

De derde subsector is de groothandel in wijnen en geestrijke dranken met in 

totaal 801 ondernemingen, waarvan 646 zonder personeel en 155 met 

personeel. In totaal worden 477 voltijds equivalenten tewerkgesteld binnen 

deze subsector, is er een gecumuleerd omzetcijfer van 548 miljoen euro en 

wordt er gecumuleerd 9 miljoen euro geïnvesteerd.  

Tot slot is er de detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in 

gespecialiseerde winkels met in totaal 595 ondernemingen, 517 zonder 

personeel en 78 met personeel. 

Tabel 1: aantal ondernemingen, omzet, tewerkstelling en investeringen 

binnen de sector van de drankenhandelaars  

  

Groothandel 

in wijnen en 

geestrijke 

dranken 

Groothandel 

in dranken, 

algemeen 

assortiment 

Detailhandel in 

wijnen en 

geestrijke 

dranken in 

gespecialiseerde 

winkels 

Detailhandel in 

dranken in 

gespecialiseerde 

winkels, 

algemeen 

assortiment 

Totaal 

nacebelcode 46.341 46.349 47.251 47.252 

 totaal aantal 

ondernemingen 801 1.338 595 1.108 3.842 

ondernemingen zonder 

personeel 646 821 517 767 2.751 

ondernemingen met 

personeel 155 517 78 341 1.091 

gecumuleerde omzet in 

€ 547.864.001 2.115.192.597 45.391.238 1.465.501.527 4.173.949.363 

tewerkstelling in VTE's 477 2.660 62 2.990 6.189 

gecumuleerde 

investeringen in € 9.274.821 44.596.517 2.620.957 109.652.345 166.144.640 

BRON: Trends Business Information 
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1. VEREENVOUDIG DE TARIEVEN OP LEEGGOED 

 

Situering probleem 

Er is de laatste jaren een explosie te merken in het aanbod aan dranken. En 

dit in alle productgroepen. Zowat iedere dag komt er een nieuw bier bij. De 

waters worden aangeboden in een veelheid aan smaken en frisdranken 

komen in allerhande variëteiten op de markt. Producenten komen het hele 

jaar door met nieuwe producten.  

Deze sterke toename van het aanbod zorgt voor bijkomende kosten bij de 

afhandeling van alle leeggoed dat er mee gepaard gaat. Uit een enquête 

bij de leden van FEBED bleek dat de kosten voor drankenhandelaars 

gemiddeld met 7% op jaarbasis toenemen. Twee derde van de handelaars 

heeft de voorbije jaren extra personeel in dienst genomen om alle leeggoed 

verwerkt te krijgen. 

Het probleem gaat niet over de toename van het volume met een veelheid 

aan flessen die er bij komen, maar vooral om de administratieve afhandeling 

die er mee gepaard gaat. Er is vandaag geen duidelijke regelgeving die 

een voldoende kader schept. De enige bepalingen betreffen twee 

minimumtarieven op statiegeld.  Met name een tarief van minstens 0,16 euro 

voor verpakkingen met een inhoud van meer dan 0,5 liter en 0,08 euro voor 

verpakkingen met een inhoud van minder of gelijk aan 0,5 liter. Daarnaast 

werden onderstaande tarieven als norm naar voor geschoven bij de 

introductie van de euro op 1 januari 2002. Deze tarieven werden destijds ook 

genotificeerd bij het Ministerie van Economische Zaken en goedgekeurd:  

• Fles 25cl - 33cl 0,10 € 

• Fles 37,5cl - 75cl 0,20 € 

• Krat (12 of 24 flessen) leeg 2,10 € vol 4,50 € 

• Vaten 30,00 € 

Vandaag zijn we echter 16 jaar na de introductie van de euro en blijkt in de 

praktijk dat er een veelheid aan tarieven is ontstaan en is er een moeilijke 

herkenbaarheid op flessen of ze al dan niet statiegeld gerechtigd zijn. Dat 

leidt zowel bij drankenhandelaars, maar evengoed bij consumenten en de 

horeca tot onduidelijkheid, discussies en problemen. Zo worden 

drankenhandelaars ook geconfronteerd met klanten die flessen binnen 

brengen zonder dat er statiegeld op wordt gerekend. Of brengen 

consumenten flessen terug met statiegeld zonder dat ze te koop worden 

aangeboden door de drankenhandelaar.  
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FEBED VOORSTEL 

FEBED is vragende partij dat er een wettelijk initiatief komt dat voorziet in een 

werkbare regeling zowel voor de handelaars, de consumenten, als de 

producenten.  

FEBED nam daarom deel aan het project ‘Empty Logistics’ van het VIL 

samen met een aantal andere belangrijke spelers (Coca-Cola, ABInBev, 

Belgische Brouwers, CHEP, Colruyt, Delhaize). Op 17 april 2017 vond de kick-

off plaats van het project waar FEBED de realiteit van de drankenhandelaar 

heeft toegelicht. Het slotevent van het volledige traject is voorzien op 23 mei 

2018.  

Om duidelijkheid en eenvormigheid te brengen beveelt FEBED naar 

aanleiding van de studie van het VIL het volgende:  

 

1. Keuze uit een beperkt aantal standaard tarieven voor leeggoed 
 

Flessen 

Alle flessen < 37,5 cl    0,10 € 

Alle flessen ≥ 37,5 cl    0,20 € 

Wijn 75 cl    0,30 € 

Alle speciale flessen*    0,50 € 
 

*Indien de kostprijs van uw fles meer bedraagt dan 0,10 € bij inhoud kleiner 

dan 37,5 cl of 0,20 € bij een inhoud vanaf 37,5 cl. 

 

Kratten 

Alle kratten met 6, 12 of 24 flessen   2,10 € 

Alle kratten ander getal dan 6, 12 of 24  3,50 € 

Alle speciale kratten*     4,60 € 
 

*Indien de kostprijs van uw krat meer bedraagt dan 2,10 € bij 6,12 of 24 

flessen of 3,50€. 

 

Vaten    30,00€  

Bidons     7,00€ 

 
 

2. Bij afwijking van een van de standaard tarieven 
 

In geval een producent er toch nog zou 

voor kiezen om geen gebruik te maken 

van een van de standaard tarieven die 

werden uitgewerkt door het VIL, dan 

dient dit door de producent kenbaar te 

worden gemaakt op het krat, vat of 

bidon door middel van een sticker of 

opdruk welke de leeggoedwaarde dan 

is, zoals weergegeven in volgende 

afbeelding.  
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FEBED stelt voor dat er een overgangsperiode wordt toegepast van 

maximaal 1 jaar die moet toelaten om de producenten hun 

leeggoedtarieven aan te passen.  

 

2. STIMULEER BESTAAND SYSTEEM VAN STATIEGELD OP GLAS 

OM MILIEU IMPACT VAN PLASTIC DRANKVERPAKKINGEN 

TE VERMINDEREN 

 

Situering probleem 

In 2018 verklaarde de Europese Commissie de oorlog aan plastic om de 

milieu impact van allerhande plastics terug te dringen. Een van de 

maatregelen binnen de regelgeving slaat op de plastic 

drankverpakkingen die tegen 2025 voor 90% moeten worden 

gerecycleerd.  

Ook in België werd een hevige discussie gevoerd over het al dan niet 

invoeren van statiegeld op PET en blik. Uiteindelijk besliste de overheid 

om voorlopig af te zien van de invoering van statiegeld op PET en blik. 

FEBED wijst er op dat statiegeld wellicht weinig impact zou hebben op 

die consumenten die hun afval in de omgeving dumpen. Het gedrag van 

deze mensen is daarom uiteraard niet minder te betreuren.  

 

FEBED Standpunt 

Iedereen is het uiteraard eens over het feit dat er minder afval in het 

milieu moet terecht komen en de consument maximaal moet recycleren. 

In België werken we bovendien met de ‘blauwe zak’ wat algemeen als 

een goed systeem wordt beschouwd en waarmee België tot de 

wereldtop op het vlak van recyclage behoort. Zwerfvuil is en blijft 

vooralsnog echter een probleem waar de ‘blauwe zak’ geen oplossing 

voor is en waarom de overheid onder andere statiegeld op PET en blik 

wilde invoeren.  

Voorkomen dat plastic drankverpakkingen in het milieu terecht komen is 

natuurlijk de beste beleidsoptie. Daarom vraagt FEBED dat de overheid de 

consument veel sterker sensibiliseert over het gebruik van herbruikbare 

drankverpakkingen. Het bestaande systeem van statiegeld op glazen flessen 

komt hier perfect aan tegemoet. Consumenten die dranken aankopen in 

glazen verpakkingen met statiegeld brengen die terug naar het 

verkooppunt na consumptie.  
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Het verkooppunt zal op zijn beurt de glazen verpakking opnieuw tot bij de 

producent brengen die het daarna opnieuw kan hergebruiken. Wanneer 

het de overheid echt menens is om hergebruik te lanceren dan kan zij beter 

inzetten op bestaande systemen die al decennialang hun deugdelijkheid 

hebben bewezen. Het vereenvoudigen van de tarieven op statiegeld moet 

in dit kader uiteraard worden meegenomen.  

3. BTW OP BRUIKLEEN 

 

Situering probleem 

Het gebeurt vaak dat drankenhandelaars met caféhouders 

overeenkomsten sluiten waarbij tapinstallaties, frigo’s, stoelen en tafels of 

andere uitrustingsgoederen ter beschikking worden gesteld zonder dat zij 

daarvoor een vergoeding hoeven te betalen. Als tegenprestatie verbindt de 

caféhouder er zich dan toe om (bepaalde) dranken van de 

drankenhandelaar af te nemen. Deze overeenkomsten worden gewoonlijk 

bruikleen betiteld.  

De terbeschikkingstelling van de installaties en het meubilair is, als verhuur, in 

principe een aan de BTW onderworpen dienst. Gelet echter op de 

administratieve rompslomp verbonden aan het maandelijkse 

huurfactuurbeheer, de praktische moeilijkheid om het bedrag van de 

tegenprestatie van die verhuur te ramen en op het feit dat de verschuldigde 

BTW toch volledig aftrekbaar is, stemde de administratie er mee in dat voor 

die verhuur geen BTW wordt geheven.  

Tot en met 2012, werd de aftrek van BTW zonder probleem toegelaten. 

Daarna dienden sommige drankenhandelaar de ter beschikkingstelling van 

de uitrustingsgoederen aan te rekenen aan de klant om de BTW op de 

aankoop van het materiaal af te kunnen trekken. Sindsdien, is de 

administratie voor diverse drankenhandelaars duidelijk verzwaard omwille 

van de noodzaak om door te factureren van het materiaal en het boeken 

van de leveringsrechten via facturen van de klanten.  

Bovendien blijkt dat er een verschil zit op de controles door de 

belastinginstanties. Op sommige plaatsen kunnen brouwers en 

drankenhandelaars zonder enig probleem de BTW blijven recupereren 

zonder de bijkomende administratieve lasten.  De verschillende manier van 

uitoefenen van controles vanuit de belastingadministratie zijn markt 

verstorend en geven een concurrentievoordeel aan de brouwerijen en de 

drankenhandelaars die de BTW mogen recupereren zonder de 

administratieve rompslomp door te moeten. 
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FEBED VOORSTEL 

De vraag van FEBED is dan ook zeer duidelijk om de bijkomende 

administratieve rompslomp die werd ingevoerd terug te schroeven en de 

controles eenvormig en voor iedereen op dezelfde manier uit te voeren, 

zonder uitzonderingen.  

Het systeem waarbij een drankenhandelaar de terbeschikkingstelling moet 

factureren aan de horecazaak, die dan op zijn beurt een tegenfactuur moet 

opmaken is administratief een aanzienlijke bijkomende kost en kafkaiaans. 

De controle door de belastingadministratie kan veel eenvoudiger gebeuren 

door middel van een lijst die de drankenhandelaar zelf bijhoudt en op 

dewelke een duidelijk overzicht wordt gegeven van welke 

uitrustingsgoederen bij welke horecazaak ter beschikking worden gesteld en 

voor welk bedrag. 

4. PROBLEMATIEK WANBETALERS AANPAKKEN 

 

Situering probleem 

Bijna 7 op de 10 drankenhandelaars geven aan dat achterstallige 

betalingen bij klanten een van de grootste problemen is in de sector. 

Wanbetaler zijn sowieso een probleem voor een ondernemer en uit cijfers 

van Graydon en UNIZO1 blijkt dat het betaalgedrag in België te wensen 

over laat. De studie toont aan dat het betalen van facturen meer dan 30 

dagen na vervaldatum het Belgische bedrijfsleven in 2016 bijna 10 miljard 

(€ 9.649.743.074) aan winstderving kostte, of 2 % van het BNP. In heel wat 

sectoren blijkt te laat betalen bovendien een structureel probleem te zijn:  

 Restaurants: 50 % van de facturen wordt niet op tijd betaald, liefst 

31% van de facturen wordt meer dan 90 dagen te laat betaald.  

 Hotelsector wordt 35% van de facturen niet op tijd betaald, 13% 

wordt meer dan 90 dagen te laat betaald.  

Drankenhandelaars stellen bovendien onderling vast dat horecazaken 

die hun facturen niet langer betalen, zich vlot laten beleveren door 

andere drankenhandelaars die zich niet bewust zijn van de openstaande 

facturen bij de eerste drankenhandelaar.  

Op die manier ontstaat een vicieuze cirkel waarbij drankenhandelaars 

uiteindelijk verliezen dienen te nemen op de door hen geleverde 

goederen.  

                                                 
1 Graydon Belgium nv, Betaalgedrag Q3 2017, 

www.unizo.be/sites/default/files/studiebetaalgedragallerdefinitiefst.pdf  

https://www.unizo.be/sites/default/files/studiebetaalgedragallerdefinitiefst.pdf
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FEBED VOORSTEL 

Het probleem van wanbetalers zorgt voor kopzorgen bij de Belgische 

drankenhandelaars, die bovendien zelf hun facturen tijdig dienen te 

betalen. Bovendien is het voor veel drankenhandelaars een te grote stap 

om een gerechtelijke procedure op te starten tegen wanbetalers. Hoewel 

de procedure voor invordering van onbetwiste schuldvorderingen een 

positieve stap is geweest, stellen we vast dat veel drankenhandelaars hun 

commerciële relaties niet wensen te beschadigen.  

FEBED pleit er voor dat betaaltermijnen wettelijk nooit hoger mogen zijn dan 

60 dagen en dat de zogenaamde verificatieperiode deel uitmaakt van 

deze maximale betaaltermijn. FEBED vraagt daarnaast strenge sancties voor 

wanbetalers die er een sport van maken om nieuwe ondernemingen op te 

richten en op die manier hun activiteiten verder te kunnen zetten zonder 

daarbij eerdere facturen te betalen.   

5. EEN DOORDACHT ACCIJNSBELEID 

 

Situering probleem 

Eind oktober 2015 besliste de federale regering om de accijnzen op alcohol 

en alcoholhoudende dranken te verhogen op 1 november 2015. De 

accijnsverhoging was gepland op 1 januari 2016 maar werd vervroegd in het 

kader van de onderhandelingen over de begroting en de taxshift. De 

verhoging was relatief beperkt voor bier en wijn, maar fors voor sterke 

dranken.  

In het kader van het Zomerakkoord van 2017 besliste de federale regering 

dan om de accijnzen opnieuw te verhogen. Deze keer voor frisdranken. Op 

21 december werd de accijnsverhoging gestemd in de programmawet en 

10 dagen later, op 1 januari 2018, ingevoerd. Het spreekt voor zich dat 10 

dagen een zeer korte periode is voor drankenhandelaars om hun prijzen 

tijdig aangepast te krijgen naar hun klanten. Dit is zeker het geval tijdens 

drukke periodes als het eindejaar.  

De accijnzen zijn gevoelige materie voor de producenten en handelaars 

van dranken.  

Zeker gezien België een zeer klein land is en de afstand tot de grote 

warenhuizen of drankspeciaalzaken in onze buurlanden zeer beperkt is. Het 

is dus eenvoudig voor de Belgische bevolking om accijnsverhogingen te 

compenseren met meer aankopen in de buurlanden. De omgekeerde 

beweging – waarbij Nederlanders, Fransen of Duitsers dranken komen 

aankopen in België is dan al helemaal niet interessant. 
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Bovendien blijkt uit cijfers van de FOD Financiën dat de hogere accijnzen 

een negatieve impact hadden op de totale accijnsinkomsten op dranken 

voor de overheid. Op basis van cijfers die de FOD Financiën publiceerde 

blijkt dat de inkomsten uit accijnzen op alcohol daalden van 323 miljard euro 

in 2016 tot 319,5 miljard euro in 2017. Dit is een daling met 1,10%.2  

 

Situering probleem 

FEBED vraagt dat de overheid haar accijnsbeleid op dranken evalueert met 

aandacht voor de economische impact op de Belgische economie. Het kan 

niet dat de accijnstarieven worden verhoogd om de begroting te doen 

kloppen zonder dat er rekening wordt gehouden met het effect op de 

minderverkoop in België en meer verkoop in de buurlanden. Als bovendien 

uit officiële cijfers blijkt dat de inkomsten uit accijnzen op dranken dalen dan 

is er geen enkele reden waarom de Belgische overheid de eigen 

drankenhandelaars het extra moeilijk wil maken. Inzake het 

gezondheidsargument wijst FEBED er bovendien ook op dat de overheid de 

consument niet beter sensibiliseert, wel integendeel, als die consument zijn 

aankopen doet net over de landsgrenzen.  

FEBED vraagt dat de overheid een evaluatie maakt van haar accijnsbeleid 

op dranken en daarbij rekening houdt met de concurrentiepositie van de 

drankenhandelaars ten opzichte van de buurlanden. Het kan niet de 

bedoeling zijn om ons als kleine open economie uit de markt te prijzen door 

opeenvolgende accijnsverhogingen. Een accijnsverlaging mag bovendien 

geen taboe zijn!  

Daarnaast vraagt FEBED om voldoende tijd te laten tussen de publicatie van 

de nieuwe accijnzen in het Belgisch Staatsblad en de effectieve invoering er 

van. Drankenhandelaars moeten de nodige tijd krijgen om hun prijzen aan 

te passen en deze ook door te geven aan hun klanten. Drankenhandelaars 

geven in offertes prijzen door aan B-to-B klanten voor een langere periode. 

Als de overheid beslist om de accijnzen aan te passen kunnen deze prijzen 

niet zomaar aangepast worden.  

Daarom vraagt FEBED een periode van 3 maanden tussen de publicatie in 

het Staatsblad en het effectief in voege treden van de nieuwe tarieven op 

het terrein.  

 

                                                 

 2 FOD Financiën, Overzicht fiscale ontvangsten voor de periode 2015-2017. 

https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/jaarverslag/cijfers/

2018/budget-ontvangsten/netto-niet-fiscale-0  

https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/jaarverslag/cijfers/2018/budget-ontvangsten/netto-niet-fiscale-0
https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/jaarverslag/cijfers/2018/budget-ontvangsten/netto-niet-fiscale-0
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6. TRANSPARANTIE INZAKE WATER IN DE HORECA 

 

Situering probleem 

Het gebruik van waterfilters in horecazaken is al een aantal jaren in 

opmars. De waterfilters worden aan horecazaken aangeboden als een 

goedkoop alternatief voor mineraalwater op flessen. De uitbaters kiezen 

er dan voor om hun klanten gefilterd kraantjeswater voor te schotelen, 

meestal tegen een prijs gelijkaardig aan deze van mineraalwater of zelfs 

duurder. Deze praktijk betekent uiteraard een verlies aan omzet voor de 

drankenhandelaar. Uit een rondvraag van FEBED bij haar leden blijkt dat 

er op jaarbasis een gemiddeld verlies is van 361 hectoliter per 

drankenhandelaar. Dat zijn 6.000 bakken mineraalwater die er minder 

worden geleverd per drankenhandelaar of een geschat verlies aan 

omzet voor de hele sector van om en bij 20 miljoen euro. 

Volgens FEBED is het nog maar de vraag of de praktijk financieel 

interessanter is voor de horeca als alle kosten correct in kaart worden 

gebracht. Er zijn sowieso de directe kosten van de filters, het onderhoud 

van de filters en de investering in eigen flessen. Maar de indirecte 

bijkomende personeelskost is wellicht veel belangrijker. Het eigen 

personeel zal dan de flessen moeten ‘bottelen’ en na gebruik ook 

correct reinigen en die uren moeten uiteraard ook betaald worden. Het 

is trouwens maar de vraag in welke mate flessen even strikt worden 

gereinigd zoals in de industrie wettelijk is opgelegd door middel van 

strikte regels en controles. Filtersystemen kunnen bovendien ook een 

voedingsbodem zijn van bacteriën en virussen indien ze onvoldoende 

worden onderhouden of verkeerd worden gebruikt. Het gebruik van een 

filter kan er eveneens toe leiden dat de resterende hoeveelheid chloor in 

het leidingwater onvoldoende is om het water vrij van kiemen te houden 

om veilig te kunnen drinken.  

 

FEBED VOORSTEL 

De keuze is vanzelfsprekend aan de horeca uitbater zelf of deze 

mineraalwater of gefilterd kraantjeswater in trendy flessen wil aanbieden. 

FEBED is op zich niet tegen het aanbieden van kraantjeswater op 

restaurant.  

FEBED vraagt wel dat er in eerste instantie transparantie komt van de 

horecazaken die gefilterd kraantjeswater aanbieden. Dat kan makkelijk 

door – zoals in Frankrijk - op de kaart aan te geven dat het geserveerde 

water gefilterd kraantjeswater is.  
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Het is dan aan de consument om te kiezen tussen een fles mineraalwater 

of een fles gefilterd water van het huis. Minstens is de klant dan op de 

hoogte van wat de oorsprong is van het water dat er wordt geserveerd 

en kan de consument ook zelf oordelen of de prijs die wordt gevraagd al 

dan niet geoorloofd is.  

FEBED is bovendien vragende partij om de filtersystemen en het zelf 

gebottelde kraantjeswater streng te laten controleren door het FAVV. In 

het belang van de consument dient de hygiëne van zelf gebotteld water 

even streng gecontroleerd te worden als bij de producenten van 

mineraalwater. Dit betekent dat er maandelijks cijfers beschikbaar 

moeten worden gesteld over de controles die door het FAVV worden 

uitgevoerd, met name hoeveel controles er binnen welke tijdspanne 

worden afgenomen, welke elementen worden gecontroleerd, 

resultaten,…  

7. BEHOUD DRANKAFNAMECONTRACTEN ESSENTIEEL VOOR 

DE SECTOR 

 

Situering probleem 

Drankafnamecontracten zijn contracten die worden afgesloten tussen een 

brouwerij of drankenhandelaar enerzijds en een horecazaak. Een 

drankafnamecontract wordt gesloten tussen beide partijen waarbij de ene 

partij investeert in de horecazaak en daarvoor als vergoeding een 

drankafnamecontract kan afsluiten teneinde de gedane investering terug te 

kunnen verdienen. Het is duidelijk dat de investeerder hierbij een substantieel 

risico loopt indien de horecazaak failliet zou gaan.  

De reden waarom drankenhandelaars investeren in horecazaken (leningen, 

meubilair, tapinstallaties, glazen, keuken,… ) ligt in het feit dat de traditionele 

financiële instellingen niet geneigd zijn om kredieten te verschaffen aan de 

horeca omwille van het hoge risico op faillissementen. Ruim de helft van de 

startende horecazaken bestaat niet langer dan 5 jaar. Drankenhandelaars 

nemen dus de rol van kredietverschaffers op zich en lopen hier ook een risico 

dat enkel te verantwoorden is door een spreiding onder verschillende 

horecazaken.  

Sommige partijen pleiten er voor om de drankafnamecontracten niet langer 

toe te staan omdat het – volgens diezelfde partijen – een bron van 

economische afhankelijkheid zou zijn. Dit is echter een zeer eenzijdige kijk op 

de realiteit vandaag in de horeca.  

 



       

 14  

FEBED VOORSTEL 

Zonder de mogelijkheid om drankafnamecontracten te sluiten zou het 

economische nutteloos zijn om te investeren in een horecazaak. Je zou dan 

als drankenhandelaar investeren maar zonder de garantie dat er een return 

on investment is. Niemand gaat dat doen. Het totaal bedrag dat wordt 

geïnvesteerd in de horeca zal dus met andere woorden sterk teruglopen.  

Tegelijkertijd laat je de markt op die manier volledig vrij waardoor je een 

hogere concurrentie krijgt onder de resterende leveranciers die dranken 

mogen leveren. Op korte termijn lijkt dit voor de horeca interessant, maar 

hun voornaamste kredietverschaffer, met name de drankenhandelaars en 

brouwers, spelen ze op die manier wel kwijt wat op langere termijn nefaste 

gevolgen zal hebben voor de horecasector zelf. Bovendien zet je op die 

manier de deur open voor grote buitenlandse spelers die klaar staan om de 

Belgisch markt dooreen te schudden. Zonder drankafnamecontracten 

hebben deze spelers vrij spel om dranken aan te leveren aan horecazaken 

zonder dat er wordt geïnvesteerd in de horeca.  

Als drankenhandelaar moet je vandaag al een kritische massa hebben om te 

kunnen overleven wegens dalende winstmarges en stijgende kosten 

(kilometerheffing, loonkosten, energiekosten,…). Het risico dat wordt genomen 

door te investeren in horecazaken moet dus met andere woorden gespreid 

kunnen worden. Zonder een voldoende horecapark wordt het zeer moeilijk om 

te kunnen overleven als drankenhandelaar. Het gevolg zal met andere 

woorden zijn dat de huidige consolidatiebeweging verder zal gestimuleerd 

worden en dat er dus een verschraling zal optreden op de markt wat ook niet 

in het belang is van de talrijke kleine brouwerijen die enkel via het systeem van 

onafhankelijke drankenhandelaars hun bieren tot in een horecazaak kunnen 

laten verdelen naar de horeca en de particulieren klanten.  

Omwille van die reden is het voor FEBED essentieel dat de 

drankafnamecontracten kunnen blijven bestaan en daarom heeft FEBED 

ook de Gedragscode voor goede relaties tussen de brouwers, 

drankenhandelaars en de horecasector ondertekend. FEBED laat geen 

ruimte voor drankafnamecontracten die niet evenwichtig zijn opgesteld. 

Geen enkele partij heeft er belang bij om contracten af te sluiten die als een 

molensteen rond de nek van de ene of andere partij hangen.  

 

 

 

8. STEM MOBILITEITSBELEID AF OP DE REALITEIT 
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Situering probleem 

Net zoals alle andere weggebruikers worden drankenhandelaars dagelijks 

geconfronteerd met de vele problemen inzake mobiliteit.  

Voor een drankenhandelaar is het belangrijk om de horecaklanten op een 

efficiënte manier te kunnen bedienen. Daarvoor moet de 

drankenhandelaar veelal met zware vrachtwagens vlot tot in het centrum 

van de steden en dorpskernen geraken en dat wordt moeilijker en moeilijker. 

Toch noopt de realiteit er ons toe om ook zware vrachtwagens toe te laten 

in de stadscentra. Vaten bier en kratten vereisen nu eenmaal een 

substantieel volume en een geschikt voertuig dat dit volume aankan. Het 

kan niet de bedoeling zijn om het aantal bewegingen dat een 

drankenhandelaar moet maken dermate op te drijven doordat hij met 

kleinere voertuigen de horecaklanten moet gaan beleveren binnen de 

beperkte venstertijden.  

Daarenboven speelt de laatste jaren een bijkomend fenomeen waarbij 

steden diverse restricties opleggen aan het (vracht-)verkeer maar waar het 

voor vele mensen niet meer duidelijk is wanneer en waar nu juist welke 

restricties in voege treden. In Antwerpen bijvoorbeeld is de Lage-Emissiezone 

(LEZ) van start gegaan op 1 januari 2017 en mogen dieselvoertuigen met 

Euronorm 1 en 2 niet meer binnen in de stad. In Gent is er dan vandaag al 

het circulatieplan maar gaat de LEZ van start op 1 januari 2020. In Brugge 

mogen voertuigen van meer dan 12 ton niet binnen in de binnenstad en 

mogen voertuigen tussen 3,5 ton en 12 ton enkel binnen tussen 6h en 11h en 

19h en 21. In Brussel mogen dieselvoertuigen met Euronorm 1 niet meer 

binnen sinds 1 januari 2018. En ook in Wallonië worden de voorbereidingen 

getroffen om van start te gaan met LEZ in de steden.  

FEBED Voorstel 

Het is duidelijk dat een vlotte bereikbaarheid van de steden en dorpskernen 

van groot belang is om de horeca deftig te kunnen bedienen. Voldoende 

ruime venstertijden zijn essentieel om de inzet van het wagenpark zo 

optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen. FEBED vraagt daarom dat er 

regelmatig overleg wordt georganiseerd door de lokale overheden met de 

drankenhandelaars zodat ze vlot hun dranken kunnen leveren aan de 

horeca met respect voor beide partijen.  

Inzake de invoering en verdere uitbouw van de LEZ vraagt FEBED dat er een 

overkoepelende regeling komt zodat het voor alle weggebruikers 

transparant is welke voertuigen vanaf welke datum niet meer binnen mogen 

in de Belgische steden. FEBED vraagt daarbij ook voldoende tijd om het 

vrachtwagenpark te kunnen moderniseren en subsidies zodat de 

drankenhandelaars sneller hun vrachtwagenpark kunnen vernieuwen.  


