
In 1998 werd voor 2,1 miljard gulden aan

alcoholische dranken ons land ingevoerd. Uit-

gevoerd werd zelfs voor 2,8 miljard gulden.

Van de drie hoofdgroepen bier, wijn, sterke

drank importeert Nederland vooral wijn en

exporteert het voornamelijk bier.

Import: vooral Franse wijn
Bijna driekwart van de invoerwaarde van

alcoholische dranken betreft wijn. Onder wijn

verstaan we in dit verband rode en witte wijn,

rosé, appel- en perenwijn, mousserende wijn

(zoals Champagne), vermout, port en sherry.

Van onze wijninvoer neemt Frankrijk bijna

de helft voor zijn rekening. Spanje, de num-

mer twee, volgt op ruime afstand (11,5 pro-

cent).

Bijna eenvijfde van onze import van (alcoho-

lische) drank bestaat uit sterke drank. Vooral

whisky, diverse likeuren, cognac en rum vin-

den gemakkelijk vanuit het buitenland hun

weg naar de Nederlandse keel. Sterke drank

is vooral uit het Verenigd Koninkrijk, België,

Frankrijk en Duitsland afkomstig.

Hoewel de Nederlander vrij trouw is aan zijn

eigen bier, bestaat onze invoer van alcohol

toch nog voor bijna ééntiende uit bier. Onze

buurlanden België en Duitsland nemen hier-

van het leeuwendeel voor hun rekening.

Vooral de Belgische speciale bieren (fruitbie-

ren, witbieren, trappistenbieren) mogen zich

in een steeds grotere populariteit verheugen.

Bier naar Verenigde Staten
Onze uitvoer van alcoholische dranken be-

staat voor tweederde uit bier. Hiervan gaat

bijna de helft naar de Verenigde Staten. De

andere helft van ons exportbier verspreidt zich

over nagenoeg alle landen van de wereld.

Mede daardoor is onze totale export van bier

ruim elf keer zo groot als onze import ervan.

Sterke drank maakt ruim eenzesde van onze

‘alcohol’export uit. Daarmee overtreft de ex-

port van sterke drank de import ervan met

100 miljoen gulden. Belangrijkste landen van

bestemming zijn Duitsland, Japan, het Ver-

enigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een

typisch Nederlands product als jenever komt

overigens bij lange na niet in de uitvoer-top-

drie van sterke drank voor. Die bestaat uit

respectievelijk likeur, whisky en wodka.

Nederlandse wijnexport
Nederland exporteert ook wijn. Hoewel de

waarde hiervan slechts een fractie is van die

van de wijnimport, is het bedrag dat ermee

gemoeid is (210 miljoen gulden) aanzienlijk.

Dit is bijna de helft van de totale uitvoer-

waarde van sterke drank. Bovendien is het

meer dan de uitvoerwaarde van likeur, de

meest uitgevoerde sterke drank. §

Naud Philippens

Uitvoerwaarde drank nadert de 3 miljard gulden

Gezondheid!

Sinds jaar en dag profiteert de internationale handel van de voor velen onweerstaanbare behoefte aan
alcoholische drank. Aangezien verschillende dranksoorten niet of nauwelijks in Nederland geproduceerd
worden, moet het buitenland de helpende hand bieden. Even zo graag is het Nederlandse bedrijfsleven bereid
het buitenland van drank te voorzien.
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Invoerwaarde alcoholische dranken
naar herkomstland, 1998
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Uitvoerwaarde alcoholische dranken
naar bestemmingsland, 1998
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Uitvoer- en invoerwaarde alcoholische
dranken, 1998
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