
Info sterke dranken 
 

Sterke drank 

Sterke drank mag in geen geval aan min-18-jarigen worden geschonken. Maar welke 
dranken worden nu precies als sterke drank beschouwd? 

Niet alleen het alcoholpercentage, maar vooral het feit of het om gegiste of gedistilleerde 
drank gaat, speelt hier een belangrijke rol. 

Wat is een sterke drank? 

 Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten. 
Gedistilleerde alcohol vind je terug in de zogenaamde geestrijke dranken en wordt 
soms kunstmatig toegevoegd. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- 
en andere jenevers, maar eveneens aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa. 
 
Let op: Als limonades en andere niet-alcoholische dranken worden gemengd met 
gedistilleerde alcoholische dranken, worden deze eveneens als sterke drank 
beschouwd! Dit betekent dat alle alcoholpops en zelfgemixte cocktails (whisky-cola, 
gin-tonic, mojito,...) met bovenvermelde dranken, bijna altijd in de categorie sterke 
drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder alcohol dan een pintje!  

 Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 
22% vol. 

Wat wordt niet beschouwd als sterke drank? 
 
Bieren, wijnen en tussenproducten zoals porto en martini zijn gegiste dranken. 
Gegiste dranken worden pas beschouwd als 'sterke drank' als ze een alcoholgehalte 
van minsten 22%vol. bevatten. Dit kan door bijvoorbeeld alcohol toe te voegen of 
als er bijkomende gistingen zijn gebeurd. Ook als je na de gisting dranken gaat 
stoken (distilleren), stijgt het alcoholpercentage en val je onder de categorie van 
gedistilleerde dranken. Zo is cognac bijvoorbeeld het distillaat van bepaalde witte 
wijnen. 

Enkele voorbeelden van alcoholische dranken. We vermelden telkens het 
alcoholpercentage en of ze al dan niet als sterke drank worden beschouwd. 

Soort drank Volumeprocent alcohol Sterke drank 

Pils 5 NEE 

Sambuca 40 JA 

Alcoholpops 5-7 en hoger JA 

Cachaça 38 JA 

Calvados 40 JA 

Champagne 12 NEE 



Cider 3-8,5 NEE 

Cognac 40 JA 

Gin 37,5 JA 

Glühwein 8,5-13 NEE 

Grappa 37,5-60 JA 

Westmalle Trippel 9,5 NEE 

Jägermeister 35 JA 

Citroenjenever 30 JA 

Cointreau 40 JA 

Leffe Blond 6,6 NEE 

Grand Marnier 40 JA 

Tia Maria 26,5 JA 

Triple Sec 15-40 JA 

Hoegaarden 4,9 NEE 

Ouzo 40-44 JA 

Amaretto 25 JA 

Pastis 40-45 JA 

Porto 18-20 NEE 

Raki 45 JA 

Rum 40 JA 

Sake 13,5-19 NEE 

Sherry 15-20 NEE 

Tequila 38 JA 

Vermout 15 NEE 

Whisky 40 JA 

Witte Wijn 12 NEE 

Wodka 35-70 JA 

Martini 15 NEE 

 

Wanneer heb ik een drankvergunning nodig? 

Er is geen vergunning meer nodig voor bieren, wijnen, mousserende en andere gegiste 
dranken en tussenproducten zoals porto, sherry en martini. 

Sinds 7 januari 2006 is het de gemeente die beslist of en onder welke vorm ze een 
vergunning voor het schenken van sterke drank aflevert. 

Regelgeving 

De afschaffing van de vergunning voor het schenken van gegiste en van sterke dranken werd 
opgenomen in de wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II 
die op 28 december 2005 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad en die vanaf 7 januari 
2006 in werking trad. 

 

 


