
   stichting verantwoorde alcoholconsumptie

economische bijdrage nederlandse alcoholsector

• Alcoholsector levert overheidsinkomsten op

• Biersector grootste exporteur Europa

• Gedistilleerdsector zorgt voor € 565 miljoen overheidsinkomsten

• Wijnsector levert aanzienlijke werkgelegenheid

Alcoholsector levert overheidsinkomsten op 

Producenten en importeurs van alcoholhoudende dranken zijn onder te verdelen in 
de sectoren bier, gedistilleerd en wijn. Zij leveren een grote economische bijdrage 
die zich vertaalt in werkgelegenheid, belastinginkomsten en export. De sector levert 
ruim 130.000 banen op. In het jaar 2015 zorgden deze sectoren voor ruim € 1,1 
miljard aan accijnsinkomsten. Daarnaast bedragen de btw-inkomsten over de ver-
koop van alcoholhoudende drank meer dan € 1.5 miljard (2014: bier 743 mln + wijn 
525 mln + spirits 244 mln). De sector is dus goed voor zo’n € 2,5 miljard aan accijns 
en btw. Door de werkgelegenheid levert de sector ook overheidsinkomsten op in de 
vorm van sociale premies en inkomstenbelasting.    

Aantal banen in de alcoholsector
Economische bijdrage  >  biersector

Nederland is met een export van 14 mln. hectoliter, op 
Mexico na, de grootste bierexporteur ter wereld. Dit vertaalt 
zich in 1,84% van het handelssaldo. De Nederlandse bier-
sector is goed voor 65.000 banen en ruim € 2 miljard aan 
inkomsten voor de schatkist. Deze substantiële economi-
sche bijdrage staat onder druk door de in recente jaren 
meermaals fors verhoogde accijns. Hierdoor loopt Neder-
land fl ink uit de pas met buurlanden, met alle negatieve 
grenseffecten van dien. Volgens GfK doet één op de drie 
inwoners uit de grensstreek inkopen in het buitenland. Dat 
betekent een verlies van werkgelegenheid en inkomsten. 

Economische bijdrage  >  gedistilleerdsector

De producten van de sector gedistilleerd brengen per jaar meer dan € 320 miljoen aan accijns op. Daarnaast levert 
btw-heffi ng ongeveer € 245 miljoen op. Bij elkaar is dit ruim € 565 miljoen aan overheidsinkomsten per jaar.

Economische  bijdrage  >  wijnsector

De wijnsector bestaat in Nederland voor het belangrijkste deel uit wijnimporteurs en wijnspeciaalzaken (10.000 fte). 
De activiteiten van horecapersoneel worden voor 10% gerelateerd aan wijn gerelateerde werkzaamheden. Daarnaast 
vormen opleiders, sommeliers en vinologen een groep van ongeveer 5.000 fte. Verder kent Nederland inmiddels ook 
een behoorlijke groep van wijnproducenten, die bijna 550 voltijdbanen opleveren. 

Behalve werkgelegenheid levert de wijnsector ook een grote bijdrage aan de Nederlandse schatkist. Accijnsheffi ng 
brengt ieder jaar € 360 miljoen op. Hier komt de btw nog bij. 

biersector: economische bijdrage
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