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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken

Periodisering:
archiefvorming: 1959-2002
oudste stuk - jongste stuk: 1951-2002

Archiefbloknummer:
E20207

Omvang:
220 inventarisnummer(s); 4,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, 1951-2002

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken (1959-2002) 
bevat stukken van algemene aard (agenda's, notulen, jaarverslagen en dergelijke) en stukken over 
bijzondere onderwerpen. Tot de laatste categorie behoren stukken die de instelling, werking en 
inrichting van het Bedrijfschap betreffen, bedrijfseconomische aangelegenheden, het prijsbeleid, 
voorlichting en propaganda, de arbeidsverhoudingen in de slijtersbranche, de uitvaardiging van 
verordeningen, de wetgeving op het gebied van alcoholhoudende dranken en de afhandeling van 
klachten inzake de overtreding van de Drankwet. Ook zijn er documenten van de Commissie Ad 
Hoc (1967-1971).
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, 
nummer toegang 2.06.059.10, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Bedrijfschap Alcoholhoudende Dranken, 2.06.059.10, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Wettelijke grondslag

WETTELIJKE GRONDSLAG
Met het van kracht worden van de Wet op de Bedrijfsorganisatie in 1950 is een het hele 
bedrijfsleven omvattende wetgeving tot stand gekomen. Deze wet is een zogenaamde raamwet, 
dat wil zeggen: de wet biedt ruimte om op onderscheiden gebieden van het economische leven 
tegemoet te komen aan de specifieke eisen die aan de op te richten publiekrechtelijke 
bedrijfslichamen worden gesteld.

In het eerste hoofdstuk van de Wet op de Bedrijfsorganisatie wordt de inrichting en de werking 
van de Sociaal Economische Raad behandeld. Naast haar adviserende taak ten opzichte van de 
regering heeft de raad als publiekrechtelijk lichaam verordenende bevoegdheden: zij kan voor de 
bedrijfslichamen bindende voorschriften uitvaardigen omtrent de inrichting, de begroting en de 
financiën. Tevens werkt de raad mee aan de uitvoering van wetten zoals de Wet op de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken en de Vestigingswet.

Het tweede hoofdstuk van de Wet op de Bedrijfsorganisatie gaat in op de inrichting en werking 
van productschappen, hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen.

Productschappen zijn publiekrechtelijke lichamen met verordenende bevoegdheden, die ingesteld 
zijn voor twee of meer groepen van ondernemingen die in het bedrijfsleven een verschillende 
functie vervullen ten aanzien van bepaalde producten of groepen van producten. Het zijn vertikale 
lichamen waartoe alle bedrijven behoren die samen een bepaald eindproduct tot stand brengen.

Hoofdbedrijfschappen zijn horizontale publiekrechtelijke organisaties van ondernemingen die in 
het bedrijfsleven een gelijke of verwante functie vervullen. Ze worden ingesteld bij wet of AMvB, 
hebben verordenende bevoegdheden en hebben een coördinerende taak ten opzichte van de bij 
hen aangesloten bedrijfschappen. In 1956 werd bij KB het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel 
ingesteld (Stb. 226, 1956). Dit hoofdbedrijfschap heeft onder meer tot taak de 
arbeidsvoorwaarden en winkelsluitingskwesties te regelen en aangesloten ondernemingen te 
registreren.

Bedrijfschappen zijn bedrijfslichamen, die zich min of meer hebben geconcentreerd op een 
bepaalde branche of bedrijfstak met de daaraan verbonden specifieke economische eisen. Zij 
hebben eveneens verordenende bevoegdheid. Voorts hebben ze een bestuur waarin zowel 
werkgevers als werknemers zijn vertegenwoordigd. In 1959 is bij wet het Bedrijfschap voor de 
Detailhandel voor Alcoholhoudende Dranken (voortaan vermeld als BDA) ingesteld (Stb. 15, 1959).

Bevoegdheden en Taken van het BDAD

BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN HET BDAD
Het BDAD behartigt de belangen van werkgevers en -nemers, werkzaam in/bij de detailhandel 
voor alcoholhoudende dranken, in de ruimste zin des woords. Dit houdt onder andere in:

– Bevorderen van het belang van de bedrijfsuitoefening door ondernemingen waartoe het 
BDAD in het leven is geroepen. Hiertoe:
– registreert het BDAD de ondernemingen en de in die ondernemingen werkzame 

personen, waarvoor zij is ingesteld (dit is uitbesteed aan het Centraal 
Registratiekantoor Detailhandel en Ambacht);

– verstrekt het BDAD de voor de vervulling van de taak van het BDA nodige gegevens;
– Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de ondernemingen en betrokken 

personen. Hiertoe:
– verricht het BDAD onderzoek op sociaal, economisch of technisch gebied;
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– bevordert het BDAD de vakbekwaamheid;
– neemt het BDAD deel aan overleg inzake lonen en arbeidsvoorwaarden;
– neemt het BDAD deel aan overleg inzake het prijsbeleid in de slijtersbranche;
– stelt het BDAD waarborgfondsen en andere instellingen in het belang van 

bedrijfsgenoten in.
– Het gevraagd en ongevraagd van advies dienen (bemoeienis met) van: de betreffende 

ministers, de SER, de besturen van het Productschap voor Gedistilleerde Dranken en het 
Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel.

– Uitvaardiging van voor alle aangesloten ondernemingen bindende verordeningen en alle 
hieruit voortvloeiende werkzaamheden, zoals:
– uitoefening van toezicht op de naleving van verordeningen;
– het opleggen van heffingen aan de aangesloten bedrijven, door middel van 

verordeningen.

Bij Koninklijk besluit van 6 juni 2002 is het Productschap Dranken ingesteld en is het Bedrijfschap 
voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken te samen met het Bedrijfschap Frisdranken en 
Waters, het Productschap voor Bier en het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken opgeheven. 
De taken van het BDA zijn overgegaan naar de Commissie Slijters van het Productschap Dranken 
als een zogenaamde commissie ex artikel 88a.
In de periode 2002 tot de opheffing van de schappen in december 2014 heeft de Commissie Slijters
geparticipeerd in het regulier overleg tussen de andere commissies ex artikel 88a en 
bedrijfslichamen maar heeft zelf nauwelijks of geen activiteiten of initiatieven ontplooit. 

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Eerste overbrenging

EERSTE OVERBRENGING
Het BDA-archief is in 1983 in eerste instantie overgebracht naar de Rijksplanologische Dienst, 
alwaar als stagearchief het in het kader van de cursus VVA zou worden geïnventariseerd.

Nadat de cursist zijn werkzaamheden voortijdig had gestaakt, is het archief overgebracht naar de 
Afd. Rijksarchiefinspectie ter verdere inventarisatie door de mentor van de betreffende cursist. 
Nadat deze laatste de dienst heeft verlaten is door ondergetekende de inventarisatie ter hand 
genomen.

Aanvulling

AANVULLING
Van aanvang af heeft de verantwoordelijkheid inzake het archiefbeheer berust bij de secretaris van
het BDAD. Pierre Leinarts, de eerste secretaris van het BDAD, hield als gezegd kantoor op het 
adres Amaliastraat 6 te Den Haag. Aangenomen mag worden dat het archief van het BDAD 
eveneens op genoemd adres verbleef. Samen met de financiële administratie werd het archief van 
het BDAD op 12 december 1979 overgebracht naar het administratiekantoor Gervos-Adviseurs B.V. 
te Hillegom (Weeresteinstraat 12), zijnde het bedrijf van de enkele maanden eerder benoemde 
nieuwe secretaris Chris Nyqvist. Op het moment dat deze overbrenging plaatsvond had Nyqvist 
overigens al te kennen gegeven zijn relatie met het BDAD weer te zullen beëindigen. Ongeveer vier
jaar lang heeft het archief van het BDAD in Hillegom verbleven, waar het vanaf 1 april 1980 werd 
beheerd door de nieuw aangestelde secretaris Cees Ultee. Toen laatstgenoemde per ultimo 1983 
het secretariaat van het BDAD verplaatste naar de derde etage van het Slagershuis te Rijswijk 
(Diepenhorstlaan 3) is ongeveer 13,5 strekkende meter archiefmateriaal uit de periode 1951-1977 
overgedragen aan de Rijksplanologische Dienst (RPD). Archiefbescheiden die door Ultee nog van 
administratief belang werden geacht, zoals enkele door Leinarts aangelegde notulenboeken, 
werden niet overgedragen maar bleven onder beheer van de secretaris. Bedoeling was dat het aan 
de RPD overgedragen materiaal door een cursist van de opleiding voortgezette vorming 
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archiefbeheer (VVA) zou worden geïnventariseerd en in bewerking zou worden genomen. Door 
omstandigheden heeft de betreffende cursist zijn werkzaamheden echter niet voltooid. 
Vervolgens is het archiefmateriaal overgebracht naar de Rijksarchiefdienst (Den Haag) en aldaar in 
bewerking genomen. In maart 1989 werd de bewerking van dit archiefdeel door 
rijksarchiefinspecteur Willem Küller voltooid. Bij deze bewerking is ongeveer 11 meter 
archiefmateriaal vernietigd.

Per 1 juli 2002 werd het BDAD omgezet in de Commissie Slijters van het Productschap Dranken. 
Anderhalf jaar later werd het secretariaat van de Commissie Slijters verplaatst van het Rijswijkse 
Slagershuis naar een villa aan het Museumpark 9 te Rotterdam. Omdat deze villa slechts beschikte 
over een krap bemeten archiefbewaarplaats, stond secretaris Ultee van de Commissie Slijters voor 
de opgave wederom een flink deel van het archief af te stoten. Daarbij ging het behalve om 
archiefbescheiden van het voormalige BDAD ook om archiefbescheiden van de sinds 1974 onder 
de paraplu van het BDAD opererende Wijnacademie. De keuze waarvoor Ultee zich eind 2003 zag 
gesteld was ofwel overbrenging van archiefmateriaal naar het Nationaal Archief (tijdrovend in 
verband met de noodzakelijke inventarisatie en bewerking), ofwel overbrenging naar een tijdelijke 
archiefbewaarplaats, ofwel vernietiging van dit deel van het archief. Gekozen werd voor wat op 
dat moment de meest gemakkelijke oplossing was, namelijk overbrenging naar een tijdelijke 
archiefbewaarplaats. Hiertoe werd de bevriende Commissie Gedistilleerd benaderd die de 
beschikking had over een groot eigen pand aan de Westmolenstraat 2 (Lange Haven 127) te 
Schiedam, dat sinds 1990 ook onderdak bood aan de financiële administratie van BDAD en 
Commissie Slijters. Ongeveer 20 strekkende meter archiefmateriaal werd in december 2003 van 
Rijswijk naar Schiedam overgebracht. In het pand Westmolenstraat 2 (Lange Haven 127) werd dit 
materiaal opgeslagen in een kamer op de zolderverdieping. Helaas werd verzuimd een 
inventarislijst te maken van het betreffende materiaal. Anderzijds bemoeide ook de Commissie 
Gedistilleerd zich niet actief met het beheer van dit materiaal aangezien zij daartoe geen opdracht 
of mandaat bezat. Deze situatie heeft ruim vijfenhalf jaar geduurd. In deze vijfenhalf jaar heeft 
secretaris Ultee zich naar eigen zeggen nimmer genoodzaakt gezien het in Schiedam verblijvende 
archiefdeel te raadplegen teneinde daaruit gegevens op te diepen voor eigen gebruik dan wel ten 
behoeve van bestuursleden of derden.

Toen de Commissie Gedistilleerd in september 2009 verhuisde van Schiedam naar een veel 
bescheidener onderkomen in Den Haag, liet zij de Commissie Slijters weten dat zij niet langer in 
staat was op te treden als bewaarder van vreemd archiefmateriaal. Daarmee stond de secretaris 
van de Commissie Slijters ten tweede male voor de vraag wat te doen met dit omvangrijke 
archiefdeel. Gesterkt door het ervaringsfeit dat het in vijfenhalf jaar nimmer nodig was geweest 
een zoektocht in dit archiefdeel te ondernemen, werd ditmaal resoluut voor vernietiging gekozen. 
Daarbij ging de secretaris er vanuit dat alle belangrijke aangelegenheden en beleidsbeslissingen uit
het verleden goeddeels te reconstrueren vielen met behulp van het archiefdeel dat hij nog onder 
zijn persoonlijk beheer had en dat verbleef in het pand Museumpark 9. Achteraf moet worden 
geconstateerd dat de keuze voor vernietiging onzorgvuldig is geweest. Zo is verzuimd om 
voorafgaande aan de vernietiging van dit archiefdeel de officieel vastgestelde vernietigingslijst uit 
1979 te raadplegen. Ook is niet nagegaan of bepaalde series en archiefbestanddelen die verbleven 
in het pand Museumpark 9 – zoals jaarverslagen en vergaderstukken – ook werkelijk compleet 
waren. Zeer waarschijnlijk heeft één en ander ertoe geleid dat in september 2009 diverse 
archiefbescheiden zijn vernietigd welke eigenlijk voor bewaring in aanmerking hadden moeten 
komen en die dan ook in de thans voorliggende inventaris ontbreken. Daarbij gaat het onder meer 
om de jaarverslagen 1985 t/m 1998 en tal van bijlagen van de vergaderstukken, waaronder 
gedetailleerde begrotingen en jaarrekeningen.

Ultimo 2010 verhuisde de Commissie Slijters van Museumpark 9 naar het naastgelegen pand 
Museumpark 7, alwaar de mogelijkheden tot opslag van archiefbescheiden nog beperkter waren 
dan reeds het geval was. Gelukkig heeft deze verhuizing niet wederom tot een vernietiging van 
archiefbescheiden geleid. In de wetenschap dat de Erfgoedinspectie zich inmiddels actief was gaan
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bemoeien met het archiefbeleid van het Productschap Dranken, besloot de secretaris van de 
Commissie Slijters ongeveer 9 meter strekkend archiefmateriaal in actief beheer over te dragen 
aan het Productschap Dranken, wat inhield dat dit materiaal geïnventariseerd en bewerkt zou 
gaan worden voor overbrenging naar het Nationaal Archief. De overdracht van dit archiefdeel 
vond plaats op 3 december 2010. In het zicht van de opheffing van de Commissie Slijters werd op 
16 juni 2014 nog eens 2,5 meter strekkend archiefmateriaal van meer recenter datum door de 
Commissie Slijters overgedragen aan het Productschap Dranken.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Verklaring van vernietiging 1e overbrenging

VERKLARING VAN VERNIETIGING 1E OVERBRENGING
 

Ondergetekende, secretaris van het Bedrijfschap voor de Detailhandel voor Alcolholhoudende 
Dranken, verklaart dat uit het archief van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholhoudende dranken, over de periode 1951-1977,

op grond van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van 
lichamen ingesteld op grond van het tweede hoofdstuk van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, 
vastgesteld op 30 januari 1979 (Nr. 197.820 MMA),

vernietigd zijn door versnippering, uitgevoerd door het Bureau Vernietiging Overheidsarchieven te 
Apeldoorn,

de volgens bijlage gespecificeerde archiefbescheiden.

's-Gravenhage, d.d. 16-03-1989

mr. C.A.W. Ultee

Bijlage bij de Verklaring van vernietiging van archiefbescheiden

BIJLAGE BIJ DE VERKLARING VAN VERNIETIGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN
Specificatie van te vernietigen bescheiden uit het archief van het Bedrijfschap voor de Detailhandel
in Alcoholhoudende Dranken 1951-1977, omvang ca. 11 strekkende meter

– Stukken betreffende de uitbetaling van cheques in verband met prijsvragen;
– Correspondentie inzake de inning van heffingen.
– Presentielijsten vergaderingen;
– Rekeningen, bank/giroafschriften e.d.;
– Deelnemerslijsten, uitnodigingen e.d. diverse cursussen;
– Verslagen van bezoeken aan slijterijen in diverse provincies;
– Correspondentie inzake de registratie (inschrijvingen, uitschrijvingen, mutaties) van 

aangesloten slijterijen (Cartotheek) verzorgd door het Centraal Registratiekantoor;
– Correspondentie, met name heffingen en ontheffing vestigingsvergunning (adviezen aan 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel bij aanvragen door slijters);
– Voorstukken bij diverse gehouden enquêtes;
– Ter kennisname toegezonden stukken en lidmaatschapsarchieven;
– Correspondentie van eenvoudige aard, geleidebrieven, afschriften.

Bovenstaande bescheiden zijn volgens de op de vernietigingslijst voor lichamen ingesteld op 
grond van het tweede hoofdstuk van de wet op de bedrijfsorganisatie voorkomende categorieën 
te vernietigen.

Aanvulling

AANVULLING
Ongeveer 6,3 strekkende meter archiefmateriaal is vernietigd.

Dit vernietigde materiaal bestond uit:
 Inkomende correspondentie (2 meter) en uitgaande correspondentie (3 meter) van BDAD, 

Commissie Slijters en SSO, uitgezonderd stukken waarvan duidelijk was dat dit 
vergaderstukken waren (convocaties en agenda’s, bijlagen bij agenda’s, notulen en 
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verslagen) en uitgezonderd stukken die aansloten op enkele door de secretaris aangelegde 
onderwerpdossiers.

 Doublures van vergaderstukken, jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen (0,4 meter).
 Stukken van andere publiekrechtelijke organisaties en overlegorganen die geacht worden 

een eigen archiefbeheer te voeren (0,8 meter). Dit betrof onder andere stukken van de SER,
stukken van het College Gezamenlijk Overleg Arbeidsvoorwaarden PBO-sector (GOA) en 
stukken van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

 Stukken van organisaties en personen waarvan onduidelijk was in welke relatie zij tot 
BDAD, Commissie Slijters en SSO stonden (0,1 meter).

Na bewerking resteerde een archief met een omvang van 3,5 meter.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Aangetroffen situatie archief eerste overbrenging

AANGETROFFEN SITUATIE ARCHIEF EERSTE OVERBRENGING
De oude orde is ernstig verstoord tijdens de overbrenging naar de Rijksplanologische Dienst, de 
dossiers lagen door elkaar in dozen. Uit dit archief is reeds vernietigd. Hoewel voor dit archief de 
vernietigingslijst voor archiefbescheiden van lichamen ingesteld op grond van het Tweede 
Hoofdstuk van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (30 januari 1979/nr. MMA 197.820) van kracht is, is 
voor een gedeelte van de vernietigde archiefbescheiden geen verklaring van vernietiging 
opgemaakt.

Een aantal archiefbescheiden berusten nog bij het BDA wegens hun administratieve belang. Nadat 
de daarvoor geldende termijn is verstreken zullen deze bescheiden worden overgebracht naar de 
Rijksarchiefdienst.

Bewerking van de aanvulling

BEWERKING VAN DE AANVULLING
De bewerking vond plaats in twee etappes. In de maanden maart t/m mei 2014 vond een 
inventarisatie en voorlopige bewerking plaats van het archiefdeel (9 meter) dat in december 2010 
door de secretaris van de Commissie Slijters aan het Productschap Dranken was overgedragen. In 
de maanden augustus en september 2014 vond de inventarisatie plaats van het archiefdeel (2,5 
meter) dat in juni aan het Productschap Dranken was overgedragen. Het ineenvlechten en de 
definitieve bewerking van de twee archiefdelen vond eveneens in augustus en september 2014 
plaats. Alle werkzaamheden werden verricht ten kantore van het Productschap Dranken te Den 
Haag (Dagelijkse Groenmarkt 2).

Bij de bewerking werden tal van archiefbescheiden aangetroffen van de Stichting 
SlijtersOpleidingen (1995-2009). Ook is een complete reeks vergaderstukken aangetroffen van de 
Stichting Wijnacademie (2010-2012), zijnde de rechtsopvolger van de Stichting SlijtersOpleidingen 
(SSO). Geconstateerd moet worden dat de bestuurlijke en secretariële unie tussen de 
publiekrechtelijke bedrijfslichamen BDAD en Commissie Slijters en de privaatrechtelijke SSO en 
Stichting Wijnacademie vooral in de periode 1995-2009 heeft geleid tot een duidelijke vermenging
van archiefbescheiden. Vergaderstukken en correspondentie van de SSO waren bijvoorbeeld 
opgeborgen in dezelfde ordners en mappen als die van BDAD en Commissie Slijters. 
Vanzelfsprekend heeft bij de bewerking van het archief een uitsplitsing plaatsgevonden van 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke stukken. Daarbij is het criterium gehanteerd dat alle 
stukken die uitdrukkelijk geadresseerd waren aan of afkomstig waren van de SSO beschouwd 
werden als behorend tot het privaatrechtelijke archiefdeel; alle overige stukken werden 
beschouwd als behorend tot het publiekrechtelijke archiefdeel. Omdat de SSO is opgericht door en
vanuit het BDAD zijn stukken betreffende de oprichting van de SSO beschouwd als behorend tot 
het publiekrechtelijk archiefdeel. E-mails en stukken waarin zowel aangelegenheden betreffende 
het bedrijfschap als aangelegenheden betreffende de SSO aan de orde kwamen, zijn bij de 
bewerking consequent toegedeeld aan het publiekrechtelijke archiefdeel. Niet geheel uitgesloten 
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kan worden dat bij de uitsplitsing af en toe onbedoeld vergissingen zijn begaan: stukken werden 
soms geadresseerd aan het BDAD waar zij in wezen bestemd waren voor de SSO, terwijl andersom
aangelegenheden betreffende de SSO soms afgehandeld werden op briefpapier van het BDAD. 
Het afgesplitste privaatrechtelijke archiefdeel, dat na bewerking een omvang had van 0,7 meter, is 
op 1 oktober 2014 geretourneerd aan de Stichting Wijnacademie op uitdrukkelijk verzoek van Cees 
Ultee in diens hoedanigheid als directeur van laatstgenoemde stichting.

In 2015 is besloten het archief van de Commissie Slijters onder te brengen bij het archief van 
Productschap Dranken. Een aantal stukken echter waren te sterk vermengd met het archief van de 
BDAD dat ze in het archief van de BDAD zijn gebleven.

Bij de bewerking van het archief zijn alle oorspronkelijk gebruikte verpakkingsmaterialen (ordners, 
mappen, archiefdozen en enveloppen) verwijderd. Ook nietjes, paperclips, zelfklevende 
memoblaadjes, plastic tabbladen, plastic en metalen spiralen zijn verwijderd. Bij de bewerking zijn 
geen sporen van schimmels, insecten of ongedierte aangetroffen. Bij de herverpakking zijn 
archiefdozen, omslagen en verpakkingsmaterialen gebruikt die voldoen aan de kwaliteitseisen van
het Instituut Collectie Nederland.

Bij de bewerking van het archief is gebruik gemaakt van de Lijst van voor vernietiging in 
aanmerking komende archiefbescheiden ingesteld op grond van het Tweede Hoofdstuk van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie (ministeriële beschikking van 30 januari 1979, nr. 197.820, 
Nederlandse Staatscourant, 18 juni 1979, nr. 115).
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Ontbrekende gegevens inzake de aanvragen voor vestigingsvergunningen zijn te vinden bij het 
Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht. Ontbrekende gegevens inzake de door het 
BDA uitgevaardigde verordeningen, heffingen en bekendmakingen zijn te vinden in: het 
Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie (wekelijkse uitgave van de Sociaal-Economische Raad); het 
Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie (wekelijkse uitgave van de Sociaal-Economische Raad).

Verder:

Archief van het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President 
(toegangsnr. 2.03.01):

 Stukken betreffende de inrichting van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholhoudende Dranken, 1957–1963 (inv. nr. 942)
Archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal
Algemene Beleidsaangelegenheden (toegangsnr. 2.15.45):

 Benoeming van de voorzitter van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholhoudende Dranken, 1961–1977 (inv. nr. 953);

 Heffingsverordeningen van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende 
Dranken, 1960–1966 (inv. nr. 954);

 Instellingsbesluit en totstandkoming van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholhoudende Dranken, 1952–1959 (inv. nr. 955);

 Jaarverslagen van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, 
1964–1967 en 1971 (inv. nr. 956);

 Samenstelling van het bestuur van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholhoudende Dranken, 1959–1977 (inv. nr. 957);

 Vergaderstukken van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, 
1966 (inv. nr. 958)
Archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal
Algemene Arbeidsaangelegenheden (toegangsnr. 2.15.47)

 Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur, de benoeming van de voorzitter en 
de goedkeuring van verordeningen van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholhoudende Dranken, 1978–1993 (inv. nr. 1635)
Centraal Archief van het Ministerie van Economische Zaken (toegangsnr. 2.06.087)

 Stukken betreffende de samenstelling van het college van beroep van het Bedrijfschap 
voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, 1959–1962 (inv. nr. 2192)

 Stukken betreffende ministeriële vertegenwoordiging bij en het goedkeuren van 
verordeningen van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, 
1959–1960 (inv. nr. 4059)
Archief van het Ministerie van Economische Zaken, Directie Ordeningsvraagstukken 
(toegangsnr. 2.06.059.18)

 Verslagen van openbare en besloten bestuursvergaderingen van het Bedrijfschap voor de 
Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, 1959–1962 (inv. nr. 258)
Archief van het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-Generaal voor het 
Midden- en Kleinbedrijf en het Toerisme (toegangsnr. 2.06.073)

 Stukken betreffende de bemoeienis met de ontwikkeling van de economische 
samenwerking in de detailhandel in alcoholhoudende dranken, alsmede betreffende 
vaststelling van de prijzen voor gedistilleerd, 1960–1965 (inv. nr. 593)
Archief van het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-Generaal Industrie en 
Handel (toegangsnr. 2.06.116)
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 Stukken betreffende het voeren van overleg met de minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne en het ontvangen advies van de SER over het ontwerp-Besluit Aanvulling 
Omschrijving Slijtersbedrijf, artikel 3, derde lid van de Drank- en Horecawet, 1971-1972 (inv. 
nr. 740)

 Prijsbeschikkingen sterke drank, 1971 (inv. nr. 843)
Archief van de Sociaal-Economische Raad (toegangsnr. 2.06.064)

 Stukken betreffende het Bedrijfschap Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, 1956–
1979 (inv. nr. 792) [openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030]
Archief van de Middenstandsraad (toegangsnr. 2.06.071)

 Omzetstatistiek betreffende de detailhandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken 
samengesteld door het Economisch Instituut voor de Middenstand, 1948–1952 (inv. nr. 88)
Archief van het Productschap Dranken (toegangsnr. 2.25.100)

 ...
Stichting Wijnacademie (niet openbaar):

 Archief van de Stichting SlijtersOpleidingen, 1995-2009
 Archief van de Stichting Wijnacademie, 2010-2012
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

A Stukken van algemene aard

A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-11 Jaarverslagen
1959-1967, 1971-1973, 1976 11 delen
1 1959-1960
2 1961
3 1962
4 1963
5 1964
6 1965
7 1966-1967
8 1971
9 1972
10 1973
11 1976

12-13 Notulen van openbare vergaderingen.
1960-1972 2 delen
12 1960-1963
13 1964-1972 (01)

14 Agenda's en bijlagen op de openbare vergaderingen,
1960-1969. 1 omslag

15-20 Notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
1959-1970 6 delen
15 1959-1962
16 1963
17 1964
18 1965
19 1966
20 1967-1970

21-22 Agenda's en bijlagen op de vergaderingen van het dagelijks bestuur
1959-1970 2 omslagen
21 1959-1962
22 1963-1970

23 Notulen van de besloten vergaderingen
1959-1963 1 omslag

24 Agenda's en bijlagen van de besloten vergaderingen
1959-1963 1 omslag

25 Notulen van de gecombineerde vergaderingen van het dagelijks bestuur met de 
bedrijfseconomische -, de propagandacommissie en de commissie ad-hoc
1961, 1967-1968, 1970 1 omslag

26-27 Correspondentie algemeen



18 Bedrijfschap Alcoholhoudende Dranken 2.06.059.10

1965-1966 2 pakken
26 1965
27 1966
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B Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
B.1 Aangelegenheden inzake de instelling, werking en inrichting van het Bedrijfschap.

B.1 AANGELEGENHEDEN INZAKE DE INSTELLING, WERKING EN INRICHTING VAN HET 
BEDRIJFSCHAP.

28 Stukken betreffende de instelling van het BDA
1951-1959 1 pak

29 Stukken betreffende de besprekingen inzake de door het Centrale 
Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht voor het BDA te verrichten 
werkzaamheden
1959 1 omslag

30-31 Lijsten van bestuursleden
1959-1961, 1966-1967 2 omslagen
30 1959-1961
31 1966-1967

32-33 Begrotingen
1959-1975 2 pakken
32 1959-1970
33 1971-1975

34-35 Stukken betreffende de goedkeuring van de Besluiten inkomsten en uitgaven van 
het bestuur BDA, alsmede de accountantsrapporten over de jaren 1959-1977.

2 pakken
34 1959-1967, 1969
35 1970-1971, 1973-1977

1974 en 1976-1977: alleen accountantsrapport;

36 Stukken betreffende in opdracht van het DBA verrichte onderzoeken naar de 
mogelijkheid tot samenwerking van de detailhandel in alcoholische dranken en de 
verbetering van de slagvaardigheid van het BDA
1961-1962 1 omslag

37-43 Stukken betreffende de benoeming van bestuursleden
1961(08)-1977(07). 7 pakken
37 1961(08)-1963(07)
38 1963-1965
39 1965-1967
40 1967-1969
41 1971-1973
42 1973-1975
43 1975-1977

44 Stukken betreffende de medewerking van het BDA in een onderzoek door het 
Ministerie van Sociale Zaken naar het voorlichtingsaspect van Publiekrechtelijke 
Bedrijfslichamen
1964-1965 1 omslag

45 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA inzake de totstandkoming van het 
besluit van het Ministerie van Economische Zaken betreffende de aanwijzing tot 
samenwerking van het DBA, het Produktschap voor Gedistilleerd en het 
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Productschap Bier als betrokkenschap in de zin der Drank en Horecawet
1966-1967 1 omslag

B.2 Bedrijfseconomische aangelegenheden

B.2 BEDRIJFSECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

46 Notulen en correspondentie van de Bedrijfseconomische commissie
1964-1968 1 omslag

47 Stukken betreffende de totstandkoming van "Administratie voor de detailhandel in 
alcoholhoudende en alcoholvrije dranken", door het Economisch Instituut voor het 
Midden en kleinbedrijf vervaardigd in opdracht van het BDA
1963-1965 1 omslag

48 Stukken betreffende het resultaat van een door het BDA gehouden enquête
1965 1 omslag
Zie ook vergadering dagelijks bestuur 10 maart 1965, agendapunt 10.

49 Rapport inzake een marktonderzoek naar koopgedrag bij de slijter, in oppdracht 
van het BDA door het NIPO vervaardigd
1968 2 delen in 1 omslag

50 Rapport "Het slijtersbedrijf" bevattende bedrijfsgegevens voor de detailhandel in 
alcoholhoudende dranken, op verzoek van het BDA samengesteld door het 
Economisch instituut voor het Midden en klein-bedrijf
1967-1968, 1972 1 omslag

51 Rapport inzake een onderzoek naar de te verwachten wijzigingen in het aantal 
verkooppunten van gedistilleerde dranken op verzoek van het BDA samengesteld 
door het Economisch instituut voor het Midden en klein-bedrijf
1970 1 omslag

52 Stukken betreffende de organisatie van de Jaarlijkse Cursistendag
1972-1973 1 omslag

53 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie van Trendsetters inzake
de totstandkoming van een Nota inzake het onderzoek naar de toekomstige functie
van de Nederlandse slijter
1974 1 omslag

54 Rapport betreffende een onderzoek inzake de structuur van de detailhandel in 
alcoholhoudende dranken, op verzoek van het BDA samengesteld door het 
Economisch instituut voor het Midden en klein-bedrijf
1976 1 omslag

55 Rapport inzake de Nederlandse alcohol en gedistilleerdindustrie
1978 1 omslag

56 Branchebrief Slijterij
1978 1 omslag

B.3 Aangelegenheden betreffende het prijsbeleid

B.3 AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE HET PRIJSBELEID

57 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de door het Ministerie van 
Economische Zaken getroffen regelingen inzake de vertikale prijsbinding
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1960-1967 1 omslag

58 Stukken betreffende de door het BDA opgestelde nota inzake een 
minimumprijsregeling voor gedistilleerde dranken
1961 1 omslag

59 Stukken betreffende de bezwaren van het BDA tegen de totstandkoming van de 
Wet verhoging alcoholaccijns en de Wet verhoging omzetbelasting
1961-1969 1 omslag

60 Stukken betreffende prijsverhogingen
1962-1963 1 omslag

61 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de totstandkoming van een 
verordening van het Produktschap voor gedistilleerde dranken inzake de 
minimumprijs voor jenever
1968 1 omslag

62 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de wijziging van het 
omzetbelastingstelsel en de in dit kader totstandgekomen van de brochure "De 
slijter en de wet"
1968-1969 1 omslag

63 Stukken betreffende de totstandkoming van de nota inzake de prijsafbraak 
gedistilleerde dranken
1969 1 omslag

64 Stukken betreffende bemoeienis van het BDA met de totstandkoming van 
winstmargeverhoging voor de slijters, op grond van onderzoeken naar de 
kostenstijgingen in het slijtersbedrijf en besprekingen met leveranciers
1970-1973 1 omslag

65 Circulaires betreffende prijsverhogingen
1973-1975 1 omslag

B.4 Aangelegenheden betreffende voorlichting en propaganda

B.4 AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE VOORLICHTING EN PROPAGANDA

66 Notulen en correspondentie van de Voorlichtings- en Propagandacommissie
1959-1968 1 pak

67 Stukken betreffende het in omloop brengen van drie affiches voor wijnreclame
1961-1962 1 omslag

68 Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van een publiciteitsactie in 
1964
1964 1 omslag

69 Stukken betreffende de totstandkoming van de Nota inzake propaganda
1965 1 omslag

70 Ter kennisname door de SER en Het Centraal Instituut voor Midden en kleinbedrijf 
toegezonden stukken inzake consumentenaangelegenheden
1965 1 omslag
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71 Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de collectieve 
reclamecampagnes in '66 en '67
1966-1967 1 omslag

72 Stukken betreffende de collectieve reclamecampagne op radio en tv
1968-1970 1 omslag

73 Stukken betreffende het in omloop brengen van affiches voor wijnreclame
1969 1 omslag

74 Stukken betreffende de organisatie van het eerste Wijnfestival: "Oktober 
Wijnmaand"
1973 1 omslag

75 Stukken betreffende de medewerking van het DBA aan de akte van Veilig Verkeer 
Nederland inzake het onderwerp Alcohol en Verkeer (in verband met verscherpte 
wettelijke maatregelen vanaf 1 november) via publieksvoorlichting door slijters
1974 1 omslag

B.5 Aangelegenheden betreffende de arbeidsverhoudingen in de Slijtersbranche

B.5 AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE 
SLIJTERSBRANCHE

76 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de klacht tegen de 
Winkelsluitingsverordening van de Gemeente Nijmegen
1960-1961 1 omslag

77 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de invoering van de vijf-
daagse werkweek in de detailhandel voor alcoholhoudende dranken
1960-1965 1 omslag

78 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de totstandkoming van een 
C.A.O. voor het winkelpersoneel in het slijtersbedrijf
1961-1966 1 omslag

79 Stukken betreffende het naar aanleiding van een enquête totstandgekomen 
verzoek van het DBA aan de Minister van Economische Zaken tot het treffen van 
maatregelen inzake gelijkschakeling van de winkelsluitingstijden van 
sigarenwinkels, die zwak alcoholische dranken verkopen, met slijterijen
1962-1963 1 omslag

80 Stukken betreffende de totstandkoming van een nota van de secretaris BDA inzake 
de wijziging van het Waarborgfonds voor de detailhandel in alcoholhoudende 
dranken
1963 1 omslag

81 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de totstandkoming van de 
verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de detailhandel inzake de secundaire 
arbeidsvoorwaarden
1965 1 omslag

82 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de Winkelsluitingstijdenwet
1970 1 omslag
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B.6 De uitvaardiging van verordeningen

B.6 DE UITVAARDIGING VAN VERORDENINGEN

83 Stukken betreffende de vervaardiging van een circulaire naar aanleiding van een 
door het Productschap voor Gedistilleerde dranken opgestelde verordening 
Maathoudende verpakking gedistilleerde dranken
1969 1 omslag

84 Stukken betreffende de totstandkoming van verordeningen door het BDA inzake 
een korting- en een cadeaustelsel
1959-1968 1 omslag

85-90 Verordeningen inzake heffingen
1959-1969 6 omslagen
85 1959-1960
86 1962
87 1963
88 1964
89 1965-1966
90 1967-1969

91-92 Heffingen, overzichten over 1960-1969.
2 pakken

91 1960-1966
92 1967-1969

93 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de totstandkoming van een 
verordening van het Productschap voor gedistilleerde dranken inzake een 
bottelvoorschrift voor likeuren en andere dranken
1960-1961 1 omslag

B.7 Aangelegenheden betreffende de wetgeving op het gebied van alcoholhoudende dranken

B.7 AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE WETGEVING OP HET GEBIED VAN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

94 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA inzake de totstandkoming van het 
Vestigingsbesluit Kleinhandel in Alcoholhoudende dranken
1959-1966 1 omslag

95 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de totstandkoming van de 
drank- en horecawet en het Besluit Vestigingseisen Drank- en Horecawet
1959-1969 1 omslag

96 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de verhoging van het aantal 
vergunningen in 's-Gravenhage
1960-1961 1 omslag

97 Stukken betreffende het houden van een enquête naar de wenselijkheid bij de 
slijters tot gedeeltelijke opheffing van het verbod van andere winkelnering in de 
bestaande Drankwet
1962 1 omslag

98 Verslagen van de besprekingen tussen de besturen van de product- en 
bedrijfschappen in de drankensector inzake de totstandkoming van de Drank- en 
Horecawet
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1962-1967 1 omslag

99 Ter kennisname toegezonden stukken van het Productschap inzake het verzoek van
het Ministerie van Economische Zaken om advies omtrent een wettelijke regeling 
van de reclame voor alcoholica in de ontwerp-Drankwet
1964 1 omslag

100 Stukken betreffende het houden van een lezing over de Drank- en horecawet door 
de secretaris van het BDA
1964 1 omslag

101 Stukken betreffende de totstandkoming van een circulaire aan alle slijters inzake de
bepalingen van de wet ten aanzien van het proeven van wijn door het publiek
1974 1 omslag

102 Stukken betreffende de voorstellen van het BDA inzake minimumeisen voor 
vakbekwaamheid voor de kleinhandel in sterke drank (vestigingseisen)
1964-1965 1 omslag

103 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met de totstandkoming van het 
Besluit inzake inrichtingseisen Drank en Horecawet
1965 1 omslag

104 Door het Ministerie van Sociale Zaken ter kennisname toegezonden 
benoemingsbesluiten inzake de Commissie van overleg met het bedrijfsleven 
inzake het alcoholvraagstuk
1965-1966 1 omslag

105 Stukken betreffende de gecombineerde vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en
de Drankwetcommissie van het BDA
1965-1970 1 omslag

106 Stukken betreffende de door het BDA bij diverse gemeenten verzamelde 
inlichtingen inzake verordeningen volgens de Drank- en Horecawet
1967 1 omslag

107 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA met het door diverse gemeenten 
uitgevaardigde verordening op de heffing van een belasting wegens het 
verstrekken van sterke drank, als bedoeld in artikel 24 van de Drank- en Horecawet
1967 1 omslag

108 Ter kennisname toegezonden stukken betreffende de bezwaren van het 
Productschap Bier tegen de verscherpte inrichtingseisen voor slijterijen door 
diverse provincies
1967 1 omslag

109 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA inzake de totstandkoming van het 
Besluit eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1967
1966-1967 1 omslag

110 Stukken betreffende de bemoeienis van het BDA inzake de wijziging van de Drank- 
en Horecawet met betrekking tot de opheffing van het ventverbod op bier en zwak-
alcoholische dranken
1970 1 omslag
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B.8 De afhandeling van diverse klachten inzake de overtreding van de Drankwet, daaruit voortvloeiende regelingen en BDA-verordeningen

B.8 DE AFHANDELING VAN DIVERSE KLACHTEN INZAKE DE OVERTREDING VAN DE 
DRANKWET, DAARUIT VOORTVLOEIENDE REGELINGEN EN BDA-VERORDENINGEN

111 Stukken betreffende de afhandeling van diverse klachten inzake de overtreding van 
de Drankwet, daaruit voortvloeiende regelingen en BDA-verordeningen
1959-1977 1 pak

B.9 Commissie Ad Hoc

B.9 COMMISSIE AD HOC

112 Commissie Ad Hoc
1967-1971 1 pak
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C Aanvulling

C AANVULLING
C.1 Stukken van algemene aard

C.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

113 Jaarverslagen Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholische Dranken,
1984, 1999–2001 1 band
Overige jaarverslagen ontbreken. Het jaarverslag 1984 bevat toespraken van voorzitter Th.G.Chr. 
Hooij en algemeen secretaris van de SER Mr. B.N.J. Pompen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van het BDAD.

114 Notulenboek openbare, besloten en dagelijkse bestuursvergaderingen Bedrijfschap
voor de Detailhandel in Alcoholische Dranken alsmede van vergaderingen welke 
aan de instelling van het bedrijfschap voorafgingen,
1 augustus 1951–6 december 1960 1 band
Het betreft een registerboek met ingeplakte verslagen alsmede enkele afschriften van brieven 
verzonden naar aanleiding van vergaderingen.

115-116 Notulenboeken openbare vergaderingen Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholische Dranken,
1973–2002 2 banden
Het betreft registerboeken met ingeplakte en geniete verslagen en andere vergaderstukken 
(agenda’s, presentielijsten, openingsredes van de voorzitter, bijlagen). Nietjes zijn verwijderd.
115 28 februari 1973–11 maart 1981
116 18 november 1981–25 juni 2002

117-123 Notulenboeken dagelijks bestuur Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholische 
Dranken en Commissie Slijters,
1967–2009. 7 banden
Het betreft registerboeken met ingeplakte en geniete verslagen en andere vergaderstukken 
(agenda’s , presentielijsten, besluitenlijsten, memo’s en bijlagen). Voor zover kan worden nagegaan 
zijn alleen de verslagen nagenoeg compleet; van de overige vergaderstukken zijn vermoedelijk 
alleen de meest belangwekkende opgenomen. Nietjes zijn verwijderd.
117 28 februari 1967–9 augustus 1967

Bevat tevens verslagen van gecombineerde vergaderingen van dagelijks bestuur 
met de Drankwetcommissie (zie ook nr. 14) en de Bedrijfseconomische Commissie 
(zie ook nr. 13).

118 1 februari 1968–29 april 1969
Bevat tevens verslagen van gecombineerde vergaderingen van dagelijks bestuur 
met de Drankwetcommissie (zie ook nr. 14) en de Commissie Voorlichting en 
Propaganda (zie ook nrs. 15–16).

119 4 maart 1970–25 november 1970
Bevat tevens verslagen van gecombineerde vergaderingen van dagelijks bestuur 
met de Drankwetcommissie (zie ook nr. 14), de Bedrijfseconomische Commissie 
(zie ook nr. 13) en de Commissie Ad Hoc inzake het diversificatievraagstuk.

120 20 januari 1971–15 januari 1979
121 19 maart 1979–6 september 1983

Bevat tevens verslagen van enkele informele gesprekken en besloten 
vergaderingen (zie ook nr. 12).

122 24 januari 1984–12 september 1994
123 28 februari 1995–1 september 2009

Bevat tevens een verslag van de Stichting SlijtersOpleidingen d.d. 26 juli 1995 (zie 
ook nr. 133).

124 Notulenboek besloten vergaderingen Detailhandel in Alcoholische Dranken,
7 juli 1965–24 oktober 1985 1 band
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Het betreft een registerboek met ingeplakte verslagen van 9 besloten vergaderingen alsmede enkele
afschriften van brieven verzonden naar aanleiding van besloten vergaderingen. De vergaderingen 
vonden zeer onregelmatig plaats. De meeste vergaderingen gingen over op handen zijnde 
wijzigingen van de Drank- en Horecawet.

125 Notulenboek Bedrijfseconomische Commissie,
19 mei 1960–15 januari 1979. 1 band
Het betreft een registerboek met ingeplakte verslagen van 19 vergaderingen. Voor 9 van deze 
vergaderingen gold dat zij een gecombineerd karakter hadden, wat inhield dat ook het dagelijks 
bestuur voor deze vergaderingen was uitgenodigd. De vergaderingen vonden zeer onregelmatig 
plaats. Bevat tevens verslagen van besprekingen met het Economisch Instituut voor de Middenstand
(EIM) en de N.V. Vereenigde Glasfabrieken, beiden d.d. 30 oktober 1962.

126 Notulenboek Adviescommissie inzake Drankwet/Drankwetcommissie,
5 februari 1960–24 oktober 1985. 1 band
Het betreft een registerboek met ingeplakte verslagen van 15 vergaderingen. Voor 7 van deze 
vergaderingen uit de periode 1966-1981 gold dat zij een gecombineerd karakter hadden, wat inhield 
dat ook het dagelijks bestuur voor deze vergaderingen was uitgenodigd. De vergaderingen vonden 
zeer onregelmatig plaats. Bevat tevens een verslag van een onderhoud met de Staatssecretaris van 
Economische Zaken P.H. van Zeil d.d. 29 oktober 1985.

127-128 Notulenboeken Commissie Voorlichting en Propaganda,
1960–1990. 2 banden
Het betreft registerboeken met ingeplakte en ingeniete verslagen van 55 vergaderingen plus 
bijlagen. Voor 9 van deze vergaderingen uit de periode 1965-1982 gold dat zij een gecombineerd 
karakter hadden, wat inhield dat ook het dagelijks bestuur voor deze vergaderingen was 
uitgenodigd. De vergaderingen vonden zeer onregelmatig plaats. Bevat tevens een verslag van een 
bespreking met de verschillende slijtersbonden d.d. 25 november 1974. Nietjes zijn verwijderd.
127 15 september 1960–26 augustus 1982
128 28 september 1982–22 januari 1990

129-132 Vergaderstukken van openbare vergaderingen Detailhandel in Alcoholische 
Dranken,
1988–2002. 4 omslagen
129 17 november 1988–25 november 1999

Openbare vergaderingen vonden eens per jaar plaats. Van de meeste 
vergaderingen uit de periode 1988–1999 zijn alleen de agenda en het verslag 
bewaard gebleven en ontbreken de bijlagen. Van de vergaderingen van 17 
november 1988, 21 november 1996 en 12 november 1998 ontbreekt echter ook het
verslag.

130 9 november 2000
131 27 november 2001
132 24 juni 2002

133-141 Vergaderstukken van dagelijks bestuur Detailhandel in Alcoholische Dranken,
1982, 1988–2002. 9 omslagen
133 februari–maart 1982
134 januari–oktober 1988
135 januari–november 1989
136 mei 1990–november 1995

Van de vergaderingen van 3 november 1992 en 6 mei 1993 ontbreekt het verslag. 
Onduidelijk is of deze reeks compleet is.

137 maart 1996–juli 1997
Van de vergaderingen van 17 mei 1996 en 21 november 1996 ontbreekt het verslag.

138 januari–september 1998
139 maart–september 1999
140 februari–september 2000

Van de vergadering van 7 maart 2000 ontbreekt het verslag.
141 februari 2001–april 2002
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142-144 Documentatiemededelingen van het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken 
voor het bestuur van het Bedrijfschap Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken,
1970, 1977–1978. 3 omslagen
Het betreft een tweemaandelijks knipsel- en mededelingenbulletin dat nagenoeg identiek is aan het
Vertrouwelijk verslag, een uitgave ten behoeve van de bestuursleden van het Productschap voor 
Gedistilleerde Dranken (1956-1985) samengesteld door het secretariaat van het PGD te Schiedam. 
Onduidelijk is wanneer met deze speciale editie voor de bestuursleden van het BDAD is begonnen en
wanneer deze speciale editie weer is gestaakt.
142 januari/februari 1970–november/december 1970
143 januari/februari 1977–november/december 1977
144 januari/februari 1978–juli/augustus 1978

C.2 Interne verordeningen

C.2 INTERNE VERORDENINGEN

145 Stukken betreffende de Salarisverordening secretaris,
november 1959–april 1972 1 omslag

146 Stukken betreffende de Verordening vergoeding bestuursleden,
december 1959–oktober 1996. 1 omslag

147 Stukken betreffende de Verordening vergoeding voorzitter,
januari 1960–december 1993. 1 omslag

148 Stukken betreffende de Verordening arbeidsvoorwaarden personeel 1983, de 
Verordening uitkeringen ontslag 1993 en de Verordening vaststelling reglement 
flexibel spaarpensioen personeel 1997,
mei 1980–augustus 1999. 1 omslag

149 Stukken betreffende het Mandaatbesluit afdoening klachten CRK,
december 1999–januari 2000. 1 omslag
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht artikel 9 lid 1 werd het Centraal Registratiekantoor 
Detailhandel-Ambacht (Den Haag), dat voor het BDAD de heffingsadministratie verzorgde, 
gemandateerd om namens het bedrijfschap klachten af te doen die betrekking hadden op personen 
werkzaam voor het bedrijfschap.

C.3 Financiële verordeningen en verantwoording

C.3 FINANCIËLE VERORDENINGEN EN VERANTWOORDING

150-153 Begrotingsverordeningen Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholische 
Dranken,
1983–2002. 4 omslagen
150 1983–1988, september 1984–februari 1990

Van de jaren 1986 en 1988 is alleen een begroting op hoofdlijnen aanwezig.
151 1989–1994, november 1988–juni 1996

Van de jaren 1991 t/m 1993 is alleen een begroting op hoofdlijnen aanwezig.
152 1995–1999, november 1994–oktober 2001
153 2000–2002, november 1999–maart 2002

154-157 Verordeningen tot vaststelling van het bedrag der baten en lasten alsmede 
onderliggende jaarrekeningen Detailhandel in Alcoholische Dranken en 
accountantsverklaringen,
1983–2002 (eerste halfjaar). 4 omslagen
Jaarrekeningen vallen samen met kalenderjaren behalve de halfjaarrekening 1 januari t/m 30 juni 
2002.
154 1983–1991, september 1984–juli 1991

Van de jaren 1986 t/m 1989 is alleen een jaarrekening op hoofdlijnen aanwezig.
155 1990–1997, augustus 1991–juni 1999
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Van de jaren 1990 en 1991 en 1993 t/m 1995 is alleen een jaarrekening op 
hoofdlijnen aanwezig.

156 1998–2000, september 1999–februari 2002
157 2001–2002 (eerste halfjaar), juni 2002–maart 2003

C.4 Heffingsverordeningen en heffingsadministratie

C.4 HEFFINGSVERORDENINGEN EN HEFFINGSADMINISTRATIE

158-159 Basisheffingsverordeningen Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholische 
Dranken,
1986–2002 2 omslagen
158 1986–1995, september 1985–maart 1995
159 1996–2002, november 1995–februari 2002

160-161 Bestemmingsheffingsverordeningen Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholische Dranken,
1986–2001. 2 omslagen
160 1986–1996, oktober 1985–april 1996

De verordening uit 1993 ontbreekt.
161 1997–2001 oktober 1997–april 2001

162-165 Correspondentie betreffende heffingen en heffingsadministratie met het Centraal 
Registerkantoor Detailhandel-Ambacht (Den Haag) alsmede stukken betreffende 
bezwaarschriften tegen opgelegde heffingen,
1985–2013. 4 omslagen
162 heffingen 1995–1999, april 1985–mei 2000
163 heffingen 2000–2003, januari 2000–mei 2004
164 heffingen 2004–2008, juli 2003–februari 2009
165 heffingen 2009–2013, december 2008–augustus 2013

166 Stukken betreffende de uitbesteding van de financiële administratie aan het 
Productschap voor Gedistilleerde Dranken (Schiedam) en de Commissie 
Gedistilleerd van het Productschap Dranken (Schiedam, Den Haag),
mei 1993–maart 2004. 1 omslag

C.5 Benoemingen en personele aangelegenheden

C.5 BENOEMINGEN EN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

167-171 Stukken betreffende de benoeming van voorzitter, (plaatsvervangend) 
bestuursleden en ministerieel vertegenwoordigers,
1977–2001 5 omslagen
De zittingsperioden duurden in principe twee jaar en liepen van 1 augustus t/m 31 juli. De 
tweeëntwintigste en laatste zittingsperiode van het bedrijfschap duurde slechts elf maanden (1 
augustus 2001 t/m 30 juni 2002). De stukken in elk omslag zijn gesplitst in correspondentie 
(aangaande zetelverdeling en benoemingen) en aanstellingsverklaringen van (plaatsvervangend) 
bestuursleden.
167 tiende en elfde zittingsperiode, februari 1977–maart 1981
168 twaalfde t/m veertiende zittingsperiode, april 1981–november 1986
169 vijftiende t/m zeventiende zittingsperiode, februari 1987–oktober 

1992
170 achttiende t/m twintigste zittingsperiode, november 1992–maart 

1998
171 eenentwintigste en tweeëntwintigste zittingsperiode, januari 1999–

november 2001

172 Stukken betreffende de opvolging van secretaris Mr. P.J.M. Leinarts door Mr. C.J. 
Nyquist alsmede stukken betreffende de verplaatsing dientengevolge van het 
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secretariaat van Den Haag naar Hillegom,
april–december 1979. 1 omslag

173 Stukken betreffende een functiewaarderingsonderzoek inzake de secretaris en 
overige werknemers van het bedrijfschap door Bakkenist, Spits & Co. (Amsterdam),
november 1986. 1 omslag

174-175 Stukken betreffende een juridisch geschil met oud-voorzitter Th.G.Chr. Hooij inzake
een vergoeding voor werkzaamheden al dan niet verricht in dienstverband,
1990–1993. 2 omslagen
174 november 1990–mei 1992
175 juni 1992–april 1993

C.6 Samenwerking en overleg met werkgeversorganisaties

C.6 SAMENWERKING EN OVERLEG MET WERKGEVERSORGANISATIES

176 Stukken betreffende samenwerking en overleg met de Vereniging van 
Grootwinkelbedrijven in Alcoholhoudende en Alcoholvrije Dranken (VGAAD),
februari 1982–juni 1997. 1 omslag

177-180 Stukken betreffende samenwerking en overleg met de Verenigde Nederlandse 
Slijters–Wijnhandelaren (VNSW) / (Koninklijke) SlijtersUnie,
1993–2011. 4 omslagen
De VNSW veranderde in juni 1999 haar naam in SlijtersUnie. In juni 2006 verwierf de vereniging 
SlijtersUnie het recht tot het voeren van het predicaat Koninklijke.
177 augustus 1993–augustus 1997
178 januari 1998–augustus 1999
179 oktober 1999–november 2007
180 januari 2008–juli 2011

181-186 Stukken betreffende een juridisch geschil met de Vereniging van 
Grootwinkelbedrijven in Alcoholhoudende en Alcoholvrije Dranken (VGAAD) / 
Vereniging Nederlandse Drankenhandel (VDN) inzake de werkingssfeer van het 
bedrijfschap en van de Commissie Slijters in oprichting, alsmede stukken 
betreffende door de VGAAD/VDN namens haar leden ingediende bezwaren tegen 
opgelegde heffingen,
1997–2004 6 omslagen
Bij een statutenwijziging d.d. 3 februari 2000 werd de naam van de VGAAD gewijzigd in VDN.
181 augustus 1997–december 1998
182 januari 1999–augustus 2000
183 september 2000–maart 2001
184 april–juni 2001
185 juli 2001–augustus 2002
186 september 2002–maart 2004

187 Stukken betreffende een geschil met de Vereniging Nederlandse Drankenhandel 
(VDN) inzake vermeende publiek-private belangenverstrengeling tussen het BDAD 
en de Stichting SlijtersOpleidingen (SSO),
april–augustus 2001. 1 omslag

C.7 Wijnacademie en overige scholingsaangelegenheden

C.7 WIJNACADEMIE EN OVERIGE SCHOLINGSAANGELEGENHEDEN

188 Stukken betreffende het Slijtersstudiefonds,
april 1989–april 1997. 1 omslag
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Vanuit het Slijtersstudiefonds werden door het BDAD uitkeringen gedaan aan geslaagde cursisten 
van de vinologen- en liquoristenopleiding van de Wijnacademie. Hoewel het de bedoeling was dit 
fonds onder te brengen in een aparte stichting, is dit nooit gerealiseerd.

189 Stukken betreffende samenwerking met de Stichting Onderwijscentrum Horeca 
(OHC) te Zoetermeer, in het bijzonder inzake het organiseren en afnemen van het 
examen vinoloog van de Wijnacademie,
juni 1989–juni 1996. 1 omslag
Met ingang 1995 was het Onderwijscentrum Horeca belast met het organiseren en afnemen van de 
examens van de Wijnacademie. Daarvoor was deze taak uitbesteed aan het Instituut voor 
Toetsontwikkeling CITO (Arnhem).

190 Correspondentie met en stukken betreffende de heer A.P. Kolsteeg (Utrecht),
september 1990–juni 1996. 1 omslag
Slijter en vinoloog Antonius Petrus (Ton) Kolsteeg (1938) was van 1976 tot 2003 als docent 
verbonden aan de opleiding tot vinoloog van de Wijnacademie. Hij leverde ook veel van de wijnen 
die cursisten moesten leren proeven. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot eredocent van de 
Wijnacademie.

191 Stukken betreffende een tweetal door de Wijnacademie georganiseerde wijnreizen 
naar Zuid-Afrika,
januari 1991–september 1992. 1 omslag
Voor deelname aan deze 14-daagse wijnreizen werden niet alleen de bij het bedrijfschap 
ingeschreven slijters benaderd maar ook groothandelaren in dranken en andere personen die 
beroepshalve met wijn te maken hadden.

192 Correspondentie met en stukken betreffende de heer Drs. G.P.J. Crum (Hilversum),
maart 1992–mei 1999. 1 omslag
Wijnjournalist G.P.J. (Gert) Crum (1947) schreef een groot aantal lessen voor de opleiding tot 
vinoloog van de Wijnacademie en was tevens als reisleider betrokken bij een aantal studiereizen van 
de Wijnacademie.

193 Stukken betreffende het onderzoeksproject Branchescholing in de detailhandel en 
het hieruit voortvloeiende onderzoek Bijscholing van werknemers in de slijterijen 
door het Centrum voor Retail Research (CRR) van het Economisch Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf (EIM),
december 1992–december 1993. 1 omslag

194 Stukken betreffende de productie van twee losbladige cursusboeken voor de 
vinologenopleiding van de Wijnacademie in samenwerking met reclamebureau 
Muntz Amersfoort B.V. (Amersfoort) en Drs. Maja Krans,
mei 1993–maart 1996. 1 omslag

195-196 Stukken betreffende door de Wijnacademie georganiseerde studiereizen voor 
cursisten,
1993–1999. 2 omslagen
195 Bordeaux 1994,1995, 1996 en 1997, november 1993–september 1997
196 Bourgogne 1998 en 1999, september 1997–april 1999

197-198 Stukken betreffende het vaststellen van de eindtermen van een cursus sociale 
hygiëne ten behoeve van het slijterijbedrijf alsmede stukken betreffende de 
productie van een cursusboek sociale hygiëne,
1993–1998. 2 omslagen
197 december 1993–juni 1996
198 augustus 1996–februari 1998

199-201 Stukken betreffende de oprichting van de Stichting SlijtersOpleidingen alsmede 



32 Bedrijfschap Alcoholhoudende Dranken 2.06.059.10

stukken betreffende een juridisch geschil met de Stichting Het Slijtersbureau (Den 
Haag) inzake de merknaam Slijtersvakdiploma,
1994–1997. 3 omslagen
199 maart 1994–juli 1995
200 augustus 1995–april 1996
201 mei 1996–september 1997

202 Stukken betreffende een audit/instituutsdoorlichting van de Wijnacademie door de 
adviesgroep voor kwaliteitsverbetering Cedeo B.V. (Den Haag),
februari 1995–september 1996. 1 omslag
Deze audit vond plaats in verband met het verwerven van een (voorlopige) erkenning van de 
Wijnacademie door de Stichting Vakonderwijs Horeca (SVH).

203 Stukken betreffende het vaststellen van het examen- en tentamenreglement van 
de vinologenopleiding van de Wijnacademie,
augustus 1995–juni 1996. 1 omslag

204 Stukken betreffende de productie van twee losbladige cursusboeken voor de 
vinologenopleiding van de Wijnacademie in samenwerking met de Stichting 
Onderwijscentrum Horeca (Zoetermeer),
augustus 1995–oktober 1996. 1 omslag

205 Correspondentie met Prof. Dr. Ir. P. Eijkhoff betreffende de Wijnacademie en het 
lesmateriaal van de vinologenopleiding,
juli 1996–januari 2000. 1 omslag
Emeritus hoogleraar elektrotechniek Pieter Eijkhoff (1929-2000) volgde in 1993-1994, samen met 
één van zijn schoondochters, de opleiding tot vinoloog en deed naar aanleiding daarvan tal van 
suggesties voor verbetering van de opleiding en het lesmateriaal.

206 Stukken betreffende geschillen met wijnjournalist Jan Rook inzake berichtgeving 
over de Wijnacademie op de door Rook beheerde website www.wijnplein.nl,
mei 1998–november 1999. 1 omslag

207 Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van de Wijnacademie,
februari–september 1999. 1 omslag
Deze jubileumviering vond plaats in Kasteel Oud-Wassenaar op 27 september 1999.

208 Stukken betreffende een geschil met Mr. N.H.P. van Steenis inzake het examen 
vinoloog van de Wijnacademie,
februari–mei 2001. 1 omslag

209 Stukken betreffende de verwerving en registratie van het woord/beeldmerk 
Wijnbrevet,
juni–juli 2001. 1 omslag

C.8 Overige aangelegenheden

C.8 OVERIGE AANGELEGENHEDEN

210 Informatiefolder van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholische 
Dranken,
september 1982. 1 omslag

211 Stukken betreffende overleg met de dragende organisaties aan werkgeverszijde 
over de zetelverdeling binnen het bestuur van het Bedrijfschap voor de 
Detailhandel in Alcoholische Dranken,
oktober 1982–februari 1983. 1 omslag
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Deze organisaties waren de Verenigde Nederlandse Slijters–Wijnhandelaren (VNSW), de Vereniging 
van Grootwinkelbedrijven in Alcoholhoudende en Alcoholvrije Dranken (VGAAD), de Centrale 
Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (CVNW) en de Nationale Bond van Ondernemers in het 
Horeca- en Aanverwante Bedrijf (Horeca Nederland).

212 Stukken betreffende kwartaalonderzoek naar de veranderingen in de literomzetten 
van alcoholhoudende dranken in slijterijen,
oktober 1990–januari 1993. 1 omslag
Dit onderzoek (1990-1992) werd uitgevoerd door het Centrum voor Retail Research (RCC) van het 
Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM). De gegevens van het 2e en 3e kwartaal
1991 en van het 3e kwartaal 1992 ontbreken.

213 Stukken betreffende het door het Centrum voor Retail Research (CRR) van het 
Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) ontwikkelde 
computerprogramma Het Slijtersbaken voor bedrijfseconomische doorlichting en 
analyse van slijtersbedrijven,
maart 1992–augustus 1993. 1 omslag
Inclusief 3½ inch diskette (voor computers met het MS-DOS besturingssysteem) met het 
betreffende computerprogramma. Het woord ‘baken’ staat voor bedrijfsanalyse door komparatieve 
economische normen.

214 Stukken betreffende het door het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholische
Dranken georganiseerde zesde Nationaal Slijterscongres,
februari – mei 1993. 1 omslag
Dit congres vond plaats op 24 mei 1993 in Cultureel en Congrescentrum De Reehorst (Ede). Tijdens 
het congres vond de officiële presentatie plaats van het computerprogramma Het Slijtersbaken (zie 
nr. 145).

215 Stukken betreffende zes door het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholische
Dranken georganiseerde voorlichtingsavonden rond het computerprogramma Het 
Slijtersbaken,
februari – juni 1993. 1 omslag
Deze voorlichtingsavonden vonden tussen 14 en 29 juni plaats in verschillende plaatsen van 
Nederland (zie nr. 145).

216-218 Stukken betreffende de hergroepering van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in 
Alcoholische Dranken in het PBO-stelsel,
1996–1997 3 omslagen
216 februari 1996–maart 1997
217 april–augustus 1997
218 september–december 1997

219-220 Stukken betreffende de totstandkoming van het Productschap Dranken en de 
omvorming van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholische Dranken in 
de Commissie Slijters,
2000–2001 2 omslagen
219 februari–juli 2000
220 augustus 2000–juni 2001
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