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De Europese Bier Consumenten Unie
(EBCU) is een federatie van 13 nationale
bierconsumentenverenigingen in
Europa, opgericht in 1990, met ruim
120.000 aangesloten individuele leden,
die de belangen behartigt van de
bierconsumenten uit Europa.
De EBCU meent dat bier - één van
Europa’s traditionele dranken - deel
uitmaakt van ons erfgoed en
ondersteuning van de Europese Unie
verdient.
Bier en Europa
Bier wordt in Europa al vele duizenden jaren gebrouwen, speelt
een belangrijke rol in het sociale weefsel en is een traditionele
drank in Europa. De EBCU is van mening dat er meerdere
belangrijke punten zijn die de aandacht verdienen van de
Europese Unie.

Gelijke Behandeling van Bier en Wijn
Bier is evenzeer als wijn een landbouwproduct, maar wordt door
de EU als een industrieel product beschouwd. Dientengevolge
worden brouwers en bierdrinkers in vele landen van de Europese
Unie op ongelijke wijze behandeld. Dit moet veranderen.
Zeer grote sommen geld zijn bestemd om de wijnindustrie te
ondersteunen. In 2009 bedraagt het totaalbudget voor deze
ondersteuning door 18 lidstaten in de EU € 1.500.000.000 en dit
bedrag zal de komende jaren nog stijgen.
Hopboeren, gerstproducenten, mouterijen en brouwerijen
zouden, om bier op de markt te brengen en te promoten, voor
dezelfde steun in aanmerking moeten komen via een
gelijkwaardig ondersteuningsprogramma.

De plaats van Bier in de Europese Unie
Bier is een natuurlijke en nationale drank van vele lidstaten van de
EU. Het zou een gelijke, even prominente behandeling moeten
krijgen op Europees niveau. Op alle officiële Commissie- en
Parlementsaangelegenheden zouden bieren van relevante
brouwerijen geserveerd moeten worden naast andere dranken
zoals wijn.

Bierconsumptie
Er is aangetoond dat matig alcoholgebruik
gezondheidsbevorderend kan zijn.1
Het gemiddeld alcoholverbruik in de EU is de laatste jaren gedaald
en de EBCU is van mening dat de beste manier om
alcoholmisbruik tegen te gaan is om zich te richten op de
minderheid die zich aan alcoholmisbruik bezondigt.

Ondersteuning voor Volks- en Buurtcafés
Volks- en buurtcafés geven een belangrijke meerwaarde aan hun
leefgemeenschap, zijn arbeidsintensief, verschaffen een sociaal
gecontroleerde omgeving en leveren een bijdrage aan het
verstevigen van de sociale cohesie.

Milieu aspecten
De Europese Brouwers hebben de jongste jaren hun
koolstofdioxide voetafdruk sterk verminderd en hebben vele
groene maatregelen genomen.
De EBCU moedigt het gebruik van flessen met statiegeld aan, een
verhoging van herbruikbare flessen betekent een vermindering van
afval door bierproducenten, -verkopers en -consumenten.

En wat kan de Europese Unie doen?

“Er is niets dat door mensen is uitgedacht,
dat zoveel gelukzalige tevredenheid heeft
voortgebracht dan een goed volks- of
buurtcafé”
DR SAMUEL JOHNSON
1

The effects of Moderate Beer Consumption A digest of the current scientific literature 4th edition
Brewers of Europe 2008 COM(2006)625
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Om een verstandige benadering van alcoholconsumptie in Europa
te bewerkstelligen en te promoten, geeft de EBCU daarvoor
meerdere belangrijke punten aan. Wij zouden uw ondersteuning
voor deze punten willen vragen om daarmee Europa’s Bier en
brouwerfgoed te helpen bewaren en te promoten, goed geleide
cafés te ondersteunen en de rechten van de bierconsumenten te
beschermen.
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Alcoholmisbruik voorkomen

Bier – een natuurlijk landbouwproduct

De EU zou haar beleid om alcoholgerelateerde schade terug te
dringen als volgt kunnen herzien:

De EU behoort producenten van gerst en
hop dezelfde financiële steun te geven als de
steun die wijnboeren krijgen.

dat indien alcohol gebruikt wordt, dit in die cafés
• stimuleren
gebeurt waar de prijs, de sociale controle en het toezicht door
ervaren personeel het risico op alcoholmisbruik verminderen
ondersteunen die zowel de positieve als
• opleidingsinitiatieven
de negatieve aspecten van alcoholgebruik toelichten.
Onderzoek toont duidelijk aan dat matig alcoholgebruik
gezondheidbevorderend kan werken en dat het beleven van
sociale kontakten in cafés iemands geluksgevoel en
welbevinden kan stimuleren
op opleiding, behandeling en ondersteuning van de
• richten
kleine minderheid die misbruik maakt van alcohol en die er
onverantwoord mee omgaat.

Een gestructureerde en verstandige aanpak
van accijnzen op bier
De EU zou voorstellen kunnen ontwikkelen die lidstaten toe staan
lagere BTW-tarieven te introduceren op in cafés verkochte
maaltijden. Deze plannen zouden uitgebreid moeten worden met
een lagere BTW op bier dat geserveerd en geconsumeerd wordt in
cafés.
De EU zou de regeling moeten behouden die lidstaten toelaat de
accijns op bier voor kleine brouwerijen tot 50 % te verlagen.
Momenteel hebben 18 lidstaten een systeem van verlaagde accijns
op bier voor kleine brouwers, waardoor ze kunnen concurreren
met de grote multinationale brouwerijen.

De EU behoort actie te ondernemen om bij landen die een hoge
bieraccijns hanteren af te dwingen dat zij deze verlagen om
verstoring in grensoverschrijdende handel te voorkomen.
De EU behoort ernaar te streven dat belasting op bier vergeleken
met andere dranken billijk is.
De EU zou lidstaten kunnen toestaan een lagere bieraccijns op
vatenbier dat verkocht en geconsumeerd wordt in gecontroleerde
horecazaken mogelijk te maken.
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Informatie voor
de Consument
De EU zou de vrijstelling die
producenten van alcoholische dranken toelaat geen
ingrediëntendeclaratie te doen kunnen aanpassen. De EU zou
ervoor moeten zorgen dat de consument voldoende informatie
krijgt opdat die met kennis van zaken een bewuste keuze kan
maken van hetgeen hij drinkt. De EU zou wettelijk moeten
verplichten dat de werkelijke plaats waar het bier gebrouwen werd
op het etiket vermeld wordt en niet alleen maar de merknaam om
de consument in staat te stellen een gegarandeerd lokaal of
regionaal gebrouwen bier te kiezen.

Een groenere brouwindustrie
De EU zou financiële steun kunnen verlenen aan kleine en
middelgrote brouwers om hen in staat te stellen energiezuiniger te
werken.

Alcoholmonopolies
De EU behoort te ageren tegen staatsmonopolies op alcohol die
de vrijheid van keuze van de consument beperken.

Brouwfeiten en cijfers

•
•
•
•
•
•
•

Bier wordt al meer dan 3000 jaar in Europa
gebrouwen
Er zijn in Europa meer dan 3000 brouwerijen
Europese brouwers produceren jaarlijks 416 miljoen
hectoliters bier
De productie en verkoop van bier geeft werk aan
meer dan 750.000 personen in de EU.
De bierproductie draagt jaarlijks € 57.500.000.000
bij aan de Europese economie 2
De Europese lidstaten ontvangen jaarlijks
€ 39.000.000.000 aan diverse belastingen op bier
50% van de wereld hopproductie komt uit Europa

2

“The Contribution made by Beer to the European Economy” Ernst & Young 2006
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Meer informatie over brouwen en de
brouwwereld in specifieke landen kan verkregen
worden bij de nationale
bierconsumentenverenigingen (zie hieronder):

“Bier kwam op de wereld als
resultaat van’s mensen arbeid en
Gods liefde”
SINT ARNOLDUS VAN METZ, PATROONHEILIGE DER BROUWERS

De leden van de EBCU
België: Zythos vzw
www.zythos.be

Oostenrijk: BierIG
www.bierig.org

Denemarken: Danske Ølentusiaster
www.ale.dk

Polen: Bractwo Piwne
www.bractwopiwne.pl

Finland: Olutliitto
www.olutliitto.fi

Tsjechië: Sdruzeni Prátel Piva
www.pratelepiva.cz

Frankrijk: ATPUB
www.atpub.org

Verenigd Koninkrijk: CAMRA
www.camra.org.uk

Italië: Unionbirrai
www.unionbirrai.com

Zweden: Svenska Ölfrämjandet
www.svenskaolframjandet.se

Nederland: PINT
www.pint.nl

Zwitserland: Association des Buveurs d’Orges
www.abo-ch.org

Noorwegen: NORØL
www.nor-ale.org

“Hij was een verstandig man, die bier uitvond”
PLATO

De EBCU is van mening dat bier - één van Europa’s traditionele dranken - deel
uitmaakt van ons erfgoed en ondersteuning van de EU verdient.

EBCU-secretariaat
230 Hatfield Road, St Albans, AL1 4LW United Kingdom
www.ebcu.org
ebcu@ebcu.org
Telefoon +44 1727 867201
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