
De nieuwe wijnwet van 2021

Het is geen geheim dat de wijnwet van 1971 onderhevig is aan kritiek, 
zowel van wijnmakers, wijnhandel als verbruikers. Begin 2020 

werd gelekt dat er een wetswijziging was voorgelegd die een grondige 
aanpassing van de wijnwet zou betekenen. In wezen zou het gaan om de 
Duitse wijnwetgeving aan de Europese en internationale wetgeving aan 
te passen. Daarbij komen de hervormingen er onder druk van de inter-
nationale markten en de industrie. De beschermde oorsprongsbenaming 
zou verder worden ver� jnd en gebaseerd zijn op het principe van ‘hoe 
kleiner de herkomst, hoe hoger de kwaliteit’.
In augustus 2020 werd het wetsontwerp ter goedkeuring voorgedragen. 
Men spreekt van een hervorming van het Germaanse systeem (op basis 
van mostgewicht) naar een Romaans systeem, zoals gangbaar in bijvoor-
beeld Bourgogne, op basis van herkomst en ligging van de wijngaarden. 

Het nieuwe systeem werkt met oorsprongsniveaus.

Aan de basis vinden we Deutscher Wein, wijnen zonder geogra-
� sche aanduiding; gevolgd door de Landweine (landwijnen) met 
een beschermde geogra� sche aanduiding (geschützte geogra� sche 
Angabe, g.g.A.) en daarboven de Qualitäts- of Prädikatsweine
(kwaliteits- of predicaatswijnen) met een beschermde oorsprongs-
benaming (geschützte Ursprungsbezeichnung, g.U.).

Binnen de g.U.-wijnen wordt een nieuwe piramide van vier 
oorsprongsniveaus gede� nieerd. Aan de basis van deze driehoek staan 
de wijnen waarvan de druiven uit een van de 13 wijnregio’s (Anbauge-
biete) moeten komen. Op het volgende niveau staan de wijnen a� omstig 
uit een van de Bereiche of uit de vroegere Grosslagen. Daarvoor moet op 
het etiket het woord Region vermeld worden vóór de herkomstaan-
duiding. Voor de Grosslagen is het niet meer toegelaten een bepaald dorp 
te vermelden, om verdere verwarring met een Einzellage te vermijden. 
De Grosslage 'Piesporter Michelsberg' wordt zo 'Region Michelsberg'.

Het bovenliggende niveau (Ortsweine) bestaat uit wijnen die a� omstig 
zijn uit een bepaalde gemeente. Aan de top staan de wijnen die van een 
afzonderlijke wijngaard a� omstig zijn, de Lagenweine.
Binnen de topcategorie Lagenweine wordt nog eens een meer gespeci-
� ceerde herkomstpiramide gede� nieerd. Hier worden voor het eerst in 
de geschiedenis de termen Erstes Gewächs en Grosses Gewächs landelijk 

vastgelegd en geregulariseerd. Bij deze Lagenweine moet de naam van 
het perceel (Lage) altijd worden gecombineerd met de naam van de 
gemeente, bijvoorbeeld Piesporter Goldtröpfchen.

Aan de top van de Lagenweine staan dus de Grosses Gewächs-wijnen, 
waarvan de druiven manueel worden geplukt. De wijnen moeten 
droog zijn, met een minimum potentieel alcoholgehalte van 12% vol, 
de opbrengst bedraagt maximaal 50 hl/ha, en de wijnen moeten gepro-
duceerd worden van een enkel druivenras dat strikt wordt vastgelegd. 
Witte wijnen komen ten vroegste op 1 september van het jaar na de oogst 
op de markt, rode wijnen nog eens negen maanden later, dus niet voor 
1 juni van het jaar nadien. 

De aanduiding Erstes Gewächs geldt eveneens voor droge wijnen die 
van een enkel druivenras zijn gemaakt dat past bij de wijngaard, met 
een maximaal rendement van 60 hl/ha op vlakke hellingen of 70 hl/ha 
op steile wijngaarden. Het minimum potentieel alcoholgehalte bedraagt 
11% vol. De druiven moeten, net zoals bij Grosses Gewächs, van een 
individuele wijngaard (Einzellage) of een kleine geogra� sche entiteit 
(Gewann) a� omstig zijn. Ze mogen pas op 1 maart van het jaar na de 
oogst op de markt worden gebracht.

Alle andere wijnen met herkomstaanduiding van een individuele 
wijngaard vallen onder de categorie Einzellage. Ze mogen van een of 
meerdere gespeci� ceerde druivenrassen worden geproduceerd, waarvan 
de druiven minstens het rijpheidsniveau van Kabinett hebben bereikt. In 
tegenstelling tot de Grosse Gewächse en Erste Gewächse mogen de Einzel-
lage-wijnen ook zoet zijn. Pas vanaf 1 maart het jaar na de oogst mogen 
ze worden verkocht.

De toepassing van de nieuwe wetgeving zal stapsgewijs zijn en pas 
bindend vanaf oogstjaar 2026. Voor de Erste en Grosse Gewächse bepalen 
de regionale sectorverenigingen de druivenrassen die worden toege-
laten. Verenigingen die reeds de vermeldingen Erstes Gewächs of Grosses 
Gewächs gebruiken, mogen deze blijven gebruiken als zij voldoen aan de 
minimumeisen van de nieuwe wetgeving.
Tegelijkertijd blij�  de bestaande hiërarchie met predicaten, gebaseerd op 
mostsuikerniveaus, behouden. Er zullen dus twee parallelle en overlap-
pende systemen zijn: de nieuwe classi� catie gebaseerd op een geogra-
� sche hiërarchie, en het huidige systeem met predicaten, gebaseerd op 
mostgewicht of suikergehalte in de most.
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