Questions jointes de
- M. Jan Van Esbroeck au premier ministre sur "les accises sur la bière en France" (n° P1337)
- M. David Geerts au premier ministre sur "les accises sur la bière en France" (n° P1338)
- Mme Kattrin Jadin au premier ministre sur "les accises sur la bière en France" (n° P1339)
Jan Van Esbroeck (N-VA):
Mijnheer Di Rupo, ik wil graag even in de tijd teruggaan. Op 19 april werd van op het spreekgestoelte
hier aan u gevraagd wat u eigenlijk deed op de slotmeeting van de ondertussen tot Franse president
verkozen François Hollande. U antwoordde daar heel duidelijk op. U hebt gezegd dat u daar aanwezig
was als Elio Di Rupo, kameraad van François Hollande, om hem een hart onder de riem te steken. U
verduidelijkte ook dat, als u op officieel bezoek ging, u altijd het belang van alle inwoners van dit land
zou behartigen en verdedigen. Dat is goed. Dat geeft een gerust gevoel.
Na de geruchten over een taksverhoging van bier in Frankrijk vertrok u richting president Hollande op
officieel bezoek en u zou dat bespreken. Ik was daar gerust in, uiteraard.
Wat gebeurde er dan afgelopen week? Op 3 december keurt het Franse Parlement een
accijnsverhoging op bier, alleen op bier, goed. Dat is niet zomaar een verhoging, maar een verhoging
van 160 %.
Mijnheer Di Rupo, u moet toch ook weten dat Frankrijk een heel grote exportpartner van onze
biermarkt is. Daarom heb ik een prangende vraag voor u, mijnheer Di Rupo. Wat is hierover eigenlijk
tussen u en de Franse president besproken? Kunt u aan het Parlement wat meer uitleg geven? Het
negatieve resultaat van dat overleg verbaast mij immers. Ik was duidelijk ten onrechte gerust in de
afloop van het gesprek.
David Geerts (sp.a):
Mijnheer de eerste minister, in de Oudheid waren er brood en spelen, vandaag heeft onze
samenleving bier, frieten en tv-spelletjes. Telkens als er wat dat betreft iets gebeurt, stel ik onmiddellijk
parlementaire vragen. Ik heb een aantal weken geleden een schriftelijke vraag aan minister
Vanackere gericht over de Franse biertaks, omdat die door onze sector als zeer onrechtvaardig wordt
aangevoeld. De Fransen heffen immers een puur protectionistische belasting. Zij belasten alleen het
Belgische bier en niet de eigen wijn. Het argument dat zij alcohol zouden belasten, is dus ongeldig.
Minister Vanackere heeft in zijn schriftelijk antwoord gezegd dat hij het punt zeker en vast zal
meenemen en uzelf hebt het ook al aangekaart bij premier Hollande. Ik stel echter vast dat het Franse
Parlement intussen die accijnsverhoging unaniem goedgekeurd heeft, wat voor onze brouwerijen een
volumeverlies tot gevolg heeft van 15 % tot 20 %, en vooral ook een verlies van 200 tot 300
arbeidsplaatsen.
Vandaar mijn vragen, mijnheer de eerste minister. Ten eerste, welke stappen kan de regering nu nog
ondernemen bij de Europese Commissie? Ten tweede, welke stappen zal de regering ondernemen
om het dossier samen met de sector in te leiden bij het Europese Hof van Justitie?
Kattrin Jadin (MR):
Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, ma question va quelque peu
dans le même sens que celles de mes collègues, même si je m'intéresse un peu moins aux relations
que vous avez en privé avec le président Hollande.
Je vous interroge plus spécifiquement sur la mesure prise par le gouvernement français d'augmenter
de 160 % les accises sur la bière, alors que celles sur le vin restent à 12 %. On peut donc difficilement
invoquer un souhait de lutter contre toute forme d'alcoolémie en France. Je vois là aussi une mesure
qui tend à devenir une forme de protectionnisme déguisé.
Ma question est assez simple et je rejoins les propos de M. Geerts. Que pouvons-nous faire, étant
donné que les discussions que vous avez eues avec votre homologue français n'ont pas été
fructueuses? Pouvons-nous encore interpeller la Commission européenne à ce sujet et invoquer cette
forme de protectionnisme déguisé?
Elio Di Rupo, premier ministre:
Monsieur le président, chers collègues, je vous remercie d'abord pour ces très intéressantes
questions sur le rôle et l'influence que peut avoir notre pays sur la politique intérieure d'autres pays. Il
est vrai que nous sortons d'un succès de négociations avec Dexia, ce qui nous stimule à aller de
l'avant.
Beste collega’s, ik heb de kwestie van het bier aangekaart tijdens mijn bezoek aan president François
Hollande. Daarbij heb ik gewezen op de omvang van de verhoging. De president heeft toegegeven
dat het om een belangrijke verhoging gaat.

Les raisons budgétaires internes à la France ne doivent pas être totalement étrangères à la décision.
Hij wijst er wel op dat negen andere EU-landen hogere belastingen op bier heffen. De president is van
mening dat het bierverbruik op een goed niveau zal blijven.
Ik blijf, zoals u, echter bezorgd over de maatregel en heb de president eraan herinnerd dat Frankrijk
de grootste invoerder is van Belgische bieren en dat onze bierbrouwindustrie dus rechtstreeks
getroffen wordt, net zoals de Franse brouwers zelf, die 65 % van het verbruikte bier in Frankrijk
leveren.
La loi a été adoptée le 3 décembre par l'Assemblée nationale de la République française. Comme
l'indiquera d'ailleurs le ministre des Finances dans quelques minutes au Sénat, il poursuit l'examen
approfondi du dossier sur la base du texte légal qui a été adopté le 3 décembre. C'est à la lumière de
ce texte que nous examinerons la possibilité d'entamer d'éventuels recours.
Nous serons également très attentifs aux actions initiées par les brasseurs français qui possèdent
65%, presque deux tiers, du marché français et qui ont eux-mêmes introduit, semble-t-il, des recours
auprès de diverses instances. Telle est la situation.
Jan Van Esbroeck (N-VA):
Mijnheer Di Rupo, ik begrijp dat u een afwachtende houding aanneemt. Zo heb ik u toch begrepen. U
wacht af tot alles onderzocht is in Frankrijk qua wetgeving. Dat is misschien niet onverstandig. U
rekent echter vooral op de Franse brouwers. Moeten we daaruit dan concluderen dat we vooral niet
moeten rekenen op acties van de Belgische regering? Dat is de conclusie, die ik kan trekken uit wat u
hier vandaag komt vertellen. Wij zullen ons hoop dus op de Franse brouwers moeten stellen. Ik heb
onze collega in het Europees parlement hierover al gehoord en zij heeft reeds een vraag ingediend
om te bekijken wat er daar mogelijk is.
Misschien loopt er hier en daar iets fout qua regelgeving in Europa. Van leden van partijen die
in uw regering zitten heb ik al gehoord dat men een oorlog wil starten in Europa en zelf
protectionistische maatregelen wil nemen. Als we de accijnzen op wijn verhogen, kunnen we ze
terugpakken. Als dat het beleid is dat uw regering wil voeren, dan ben ik er helemaal niet meer gerust
in. Ik hoop dus dat u de lijn volgt die onze collega in Europa gevolgd heeft. We zullen daar proberen
onze gram te halen. Ik hoop dat u daar toch even naar luistert.
David Geerts (sp.a):
Mijnheer de premier, dank u voor uw antwoord. Net als collega Van Esbroeck vind ik het zeer
onverstandig om nu zelf eenzijdig taksen te verhogen en een bier- of wijnoorlog te starten. Het is wel
belangrijk dat u niet alleen vertrouwt op de Franse bedrijven die eventueel zelf naar de Europese
Commissie zullen stappen. Samen met onze Belgische sector moet u een proactieve houding
aannemen om na te gaan welke maatregelen er nog kunnen worden genomen.
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour vos réponses. Je rejoins les
remarques formulées par M. Geerts. Nous devons rester attentifs. Il faut non seulement laisser le
secteur brassicole agir sur le terrain mais tenter, nous aussi, de défendre l'un des premiers secteurs
exportateurs de bière vers la France – 32 %, il me semble.

