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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:
Productschap Dranken

Periodisering:
archiefvorming: 2002-2014
oudste stuk - jongste stuk: 2002-2014

Archiefbloknummer:
P81

Omvang:
323 inventarisnummer(s); 5,00 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Productschap Dranken, , 2002-2014
Commissie Gedestilleerd, , 2002-2013
Commissie Slijters, , 2002-2013
Commissie Bier, , 2002-2013
Commissie Frisdranken en Waters, , 2002-2013 

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van het Productschap Dranken (2002-2014) bestaat uit vergaderstukken (agenda’s, 
bijlagen bij agenda’s en verslagen van vergaderingen), financiële stukken (begrotingen en 
jaarrekeningen), stukken betreffende benoemingen en stukken betreffende uitgevaardigde 
verordeningen alsmede ontheffingen en overtredingen van deze verordeningen.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).

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, Productschap Dranken , nummer toegang 2.25.100, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Productschap Dranken , 2.25.100, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Het Productschap Dranken is bij Koninklijk Besluit van 6 mei 2002 ingesteld als opvolger van het 
Productschap voor Bier (1956-2002), het Bedrijfschap Frisdranken en Waters (1959-2002), het 
Productschap voor Gedistilleerde Dranken (1956-2002) en het Bedrijfschap voor de Detailhandel in
Alcoholhoudende Dranken (1959-2002). De clustering van deze vier ‘drankenschappen’ was 
onderdeel van een door de politiek afgedwongen algehele hergroepering van publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisaties in het kader van een modernisering van het PBO-stelsel. Deregulering, 
doelmatiger bedrijfsvoering en meer transparante besluitvorming binnen de product- en 
bedrijfschappen waren de belangrijkste politieke wensen die ten grondslag lagen aan deze 
moderniseringsoperatie. In de praktijk kwam deze operatie niet alleen neer op clustering en 
samenvoeging van product- en bedrijfschappen maar ook op een verscherpt toezicht door de 
Sociaal-Economische Raad (SER). Aanvankelijk was het de bedoeling dat ook het Productschap 
Wijn onderdeel zou gaan uitmaken van het Productschap Dranken en dat het Productschap 
Dranken onder het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) zou worden geschaard. Voor het 
Productschap Wijn, dat reeds vanaf zijn oprichting (1993) onder het HPA ressorteerde, bracht dit 
geen grote wijzigingen met zich mee. Binnen de vier andere drankenschappen bestond echter van 
werkgeverszijde onvoldoende draagvlak voor een positionering binnen het HPA, aangezien dit 
onder meer impliceerde dat alle verordenende bevoegdheden bij het HPA zouden komen te liggen.

Het Productschap Dranken, waarvan de werkzaamheden aanvingen op 1 juli 2002, was ingesteld 
voor de producenten, importeurs en groothandelaren van/in bier, gedistilleerde dranken, 
frisdranken, verpakte waters en siropen alsmede voor de detailhandel in alcoholhoudende 
dranken voor zover dit slijterijen betrof met ten hoogste vijf verkoopplaatsen (winkels). 
Slijterijketens met zes of meer verkoopplaatsen bleven buiten de werkingssfeer van het 
productschap, net als de levensmiddelengroothandel, de levensmiddelendetailhandel 
(supermarkten) en de horeca. Gegeven de diversiteit aan bedrijven welke wèl onder de 
werkingssfeer van het Productschap Dranken vielen, wisten de dragende organisaties aan 
werkgeverszijde gedaan te krijgen dat onder het Productschap Dranken een viertal zogenaamde 
commissies ex artikel 88a van de Wet op de Bedrijfsorganisatie kwam te ressorteren. Het moge 
geen verbazing wekken dat deze vier commissies – de Commissie Bier, de Commissie Frisdranken 
en Waters, de Commissie Gedistilleerd en de Commissie Slijters – feitelijk voortzettingen waren 
van de opgeheven product- en bedrijfschappen, waardoor een zekere ‘soevereiniteit in eigen 
kring’ kon worden behouden. De commissies ex artikel 88a hielden bovendien allen een eigen 
secretariaat aan, waardoor het Productschap Dranken gevestigd was op vier adressen: 
Herengracht 282 in Amsterdam (Commissie Bier), Heemraadssingel 167 in Rotterdam (Commissie 
Frisdranken & Waters), Lange Haven 127 in Schiedam (Commissie Gedistilleerd) en 
Diepenhorstlaan 3 in Rijswijk (Commissie Slijters). Het algemene secretariaat werd ondergebracht 
bij de Commissie Frisdranken & Waters.

Hoewel het Productschap voor Wijn niet als commissie ex artikel 88a in het Productschap Dranken
had willen opgaan, stond dit een pragmatische samenwerking tussen beide productschappen niet 
in de weg. Op het gebied van de behartiging van werknemersaangelegenheden – met name wat 
betreft arbeidsomstandigheden – werd de samenwerking gecontinueerd die al vanaf 1995 bestond
tussen het Bedrijfschap Frisdranken en Waters, het Productschap voor Gedistilleerde Dranken en 
het Productschap Wijn, een samenwerking die onder andere had geresulteerd in een 
arbowerkboek en een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onder auspiciën van de 
zogenaamde Sociaal-Economische Werkgroep Productschap Dranken/Productschap Wijn kwamen
een actualisering van de RI&E (december 2004) en een gezamenlijke folder over tilmethoden (juni 
2005) tot stand. Mede ingegeven door deze samenwerking vonden eind 2004 en begin 2005 
oriënterende ‘synergiebesprekingen’ plaats tussen het Productschap Dranken en het Productschap
Wijn. De uitkomst van deze besprekingen was echter dat beide schappen zelfstandig besloten te 
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blijven. Vooral door de dragende organisaties aan werknemerszijde werd dit ten zeerste betreurd. 
Met name FNV Bondgenoten toonde zich een fervent voorstander van een samenvoeging van het 
Productschap Dranken met het Productschap Wijn onder de vleugels van het HPA. Een dergelijke 
organisatorische inbedding bood volgens FNV Bondgenoten de meeste garantie op een structureel
en zinvol overleg over arbeidsomstandigheden, scholing, opleiding, personeelsvoorzieningen en 
andere werknemersaangelegenheden binnen de sector drankenindustrie en drankenhandel.

Bij een door de SER voorgeschreven draagvlakonderzoek en toekomstverkenning van het 
Productschap Dranken (2005) traden de verschillen in visie tussen de dragende organisaties aan 
werkgevers- en werknemerszijde sterk aan het licht. Waar de organisaties aan werkgeverszijde 
lieten weten positief te staan tegenover de werkwijze en organisatiestructuur van het 
productschap gaven de vakbonden te kennen dat “de factor arbeid beter en meer structureel 
verankerd [diende] te worden in PBO-taken” en spraken zij zich tevens uit voor “clustering van 
werkzaamheden, gezamenlijke huisvesting en – waar nodig en efficiënt – samenvoegen van 
schappen”. Wat het Productschap Dranken betreft kwam dit laatste neer op een overheveling van 
de Commissie Slijters naar het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en huisvesting van de 
overige drie commissies ten kantore van het HPA. Van daaruit zou dan moeten worden bekeken of 
het Productschap Dranken kon samensmelten met het Productschap Wijn, waaronder dan 
eventueel twee afzonderlijke commissies konden worden gevormd: één voor alcoholhoudende 
dranken (bier, gedistilleerd en wijn) en één voor alcoholvrije dranken (frisdranken, waters en 
vruchtensappen). Het door Berenschot Groep B.V. (Utrecht) uitgevoerde draagvlakonderzoek wees 
echter uit dat ingeschreven bedrijven overwegend positief stonden tegenover het Productschap 
Dranken, waardoor geen redenen aanwezig waren om de organisatiestructuur op stel en sprong te
herzien. Niettemin realiseerden alle dragende organisaties aan werkgeverszijde zich dat aan een 
verdere integratie van het Productschap Dranken, overeenkomstig de wens van de vakbonden, op 
termijn niet viel te ontkomen.

Formele en informele besprekingen over de toekomst van het Productschap Dranken – al dan niet 
in samenhang met het Productschap Wijn – liepen na 2005 steevast dood of werden door de 
dragende organisaties aan werkgeverszijde op de lange baan geschoven. Uit onvrede hierover 
zegden de vakbonden in januari 2008 elke verdere medewerking aan het Productschap Dranken 
en de daaronder ressorterende commissies op. Nog diezelfde maand besloot ook de Commissie 
Bier uit het Productschap Dranken te treden en zichzelf te ontbinden. Wat bij deze laatste 
beslissing zwaar meewoog was dat in brouwerskringen groot ongenoegen was ontstaan over de 
sterk gestegen administratieve lasten van het Productschap Dranken. Deze stijgende lasten 
werden veroorzaakt door van hogerhand opgelegde draagvlakonderzoeken, 
representativiteitstoetsen en de implementatie en monitoring van allerlei regels inzake goed 
bestuur. Het gegeven dat in ‘PBO-land’ werd aangestuurd op verdere clustering en dat inmiddels 
verkennende besprekingen waren gestart over het opzetten van een gezamenlijke backoffice-
organisatie voor alle product- en bedrijfschappen, kon de brouwers al evenmin bekoren – hoewel 
zo’n gemeenschappelijke backoffice juist tot doel had de administratieve lasten te minimaliseren. 
In oktober 2008 kondigde ook de Commissie Slijters aan uit het Productschap Dranken te willen 
treden. De besturen van de Commissie Frisdranken en Waters en de Commissie Gedistilleerd 
formeerden hierop uit hun midden een gezamenlijke commissie – waarin ook vertegenwoordigers 
van de vakbonden zitting hadden – die de mogelijkheden moest onderzoeken van een afgeslankte 
voortzetting van het Productschap Dranken al dan niet onder de vleugels van het HPA.

Vanaf eind 2009 bogen deskundigen van de SER zich over een wijziging van de instellingsbesluiten 
van het Productschap Dranken en het HPA teneinde een overgang van eerstgenoemd naar 
laatstgenoemd bedrijfslichaam mogelijk te maken. Ondertussen deed de brouwindustrie pogingen
de Bierverordening Productschap Dranken 2003 over te hevelen naar het Productschap 
Akkerbouw en troffen de Commissie Frisdranken en Waters en de Commissie Gedistilleerd 
maatregelen die anticipeerden op een samensmelting in groter publiekrechtelijk verband: de 
personeelsformatie werd ingekrompen, verschillende taken die ook door privaatrechtelijke 
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brancheorganisaties of marktpartijen konden worden uitgevoerd (zoals het verzamelen van 
statistische marktinformatie) werden afgestoten en het secretariaat van het Productschap 
Dranken-in-transformatie werd al vast verplaatst naar het kantoorpand van het HPA. Ook binnen 
de Commissie Slijters werden de (financiële) implicaties van de opheffing van deze commissie in 
kaart gebracht. De bij herhaling uitgesproken verwachting dat dit alles binnen afzienbare tijd zou 
materialiseren in een nieuwe publiekrechtelijke organisatiestructuur bleek echter niet te kunnen 
worden verwezenlijkt. Een opnieuw oplaaiende politieke discussie over nut en noodzaak van het 
PBO-stelsel, aangezwengeld door het VVD Tweede Kamerlid C.B. (Charlie) Aptroot (1950), leidde 
uiteindelijk op 14 december 2011 tot een aangenomen kamer motie waarin de regering werd 
opgeroepen te komen met een voorstel tot opheffing van alle product- en bedrijfschappen. Bij de 
presentatie van het regeerakkoord liet het aantredende Kabinet Rutte II op 29 oktober 2012 weten 
dat de product- en bedrijfschappen na 31 december 2013 geen activiteiten meer zouden mogen 
ontplooien en bijgevolg opgeheven dienden te worden. In het zicht van deze opheffing werden de 
belangrijkste bepalingen uit de Bierverordening Productschap Dranken 2003 en de Verordening 
benaming gedistilleerde en zwak gedistilleerde dranken Productschap Dranken 2009 
geïncorporeerd in het Warenwetbesluit Gereserveerde Aanduidingen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Bij de totstandkoming van het productschap was een centrale rol weggelegd voor Drs. J.J. (Jouke) 
Schat (1955), secretaris van het Bedrijfschap Frisdranken en Waters. De contacten met de SER en 
met advocaten- en notariskantoor Houthoff Buruma, dat behulpzaam was bij het opstellen van de
interne verordeningen, liepen voornamelijk via het Bedrijfschap Frisdranken en Waters. Binnen het
zogenaamde secretarissenoverleg waarin de totstandkoming van het productschap werd 
voorbereid, was Schat de meest dominerende figuur. De stukken over de totstandkoming van het 
productschap zijn dan ook hoofdzakelijk afkomstig uit het archief van het Bedrijfschap Frisdranken
en Waters. Deze stukken zijn aangevuld met enkele stukken uit de archieven van het Productschap 
voor Gedistilleerde Dranken en het Productschap voor Bier.

Het archief uit de periode na 1 juli 2002 is gevormd door de algemeen secretaris van het 
Productschap Dranken. Gedurende de eerste zittingsperiode van het productschap (1 juli 2002 t/m 
30 juni 2004) was dit W. (Wim) Snijder (1923-2005). Snijder, voormalig voorzitter van het 
Bedrijfschap Frisdranken & Waters, liet zich als algemeen secretaris nauw bijstaan door Jouke 
Schat in diens nieuwe hoedanigheid als secretaris van de Commissie Frisdranken en Waters. Het 
pand waarin de Commissie Frisdranken en Waters zetelde (Heemraadssingel 167, Rotterdam) deed
tevens dienst als algemeen secretariaat van het Productschap Dranken.

Gedurende de tweede en derde zittingsperiode van het productschap (1 juli 2004 t/m 30 juni 2008) 
combineerde Jouke Schat de functie van secretaris (en gedurende korte tijd adjunct-secretaris) van
de Commissie Frisdranken en Waters met die van algemeen secretaris van het Productschap 
Dranken. Ondanks het ontbreken van formele archiefbeheersregels en ondanks de gebrekkige 
archiefruimte – een tussenkamertje in het souterrain van het pand Heemraadssingel 167 – is 
gedurende de eerste drie zittingsperioden van het productschap sprake geweest van een 
zorgvuldig en systematisch archiefbeheer.

Met ingang van de vierde zittingsperiode (1 juli 2008) werd het algemeen secretariaat van het 
Productschap Dranken overgedragen aan Mr. J.W.N.M. (Joep) Stassen (1967), secretaris van de 
Commissie Gedistilleerd. Deze secretariaatsoverdracht resulteerde in een verhuizing van het 
papieren archief naar het pand waarin de Commissie Gedistilleerd zetelde (Lange Haven 127, 
Schiedam). Een kamer op de eerste verdieping van dit pand kreeg de bestemming van 
archiefruimte. Het digitale archief bleef bij de secretariaatsoverdracht in Rotterdam achter onder 
de hoede van de Commissie Frisdranken en Waters (Jouke Schat). Gegeven de complete en zeer 
geordende staat waarin het papieren archief verkeerde, werd het ontbreken van digitale 
archiefbescheiden door de nieuwe algemeen secretaris niet ervaren als een gemis.
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In september 2009 vonden de Commissie Gedistilleerd en het algemeen secretariaat van het 
Productschap Dranken een nieuw onderkomen in het kantoorpand van het Hoofdproductschap 
Akkerbouw (Stadhoudersplantsoen 12, Den Haag). Het papieren archief van het Productschap 
Dranken werd ondergebracht in een kelderbox van dit kantoorpand. In december 2011 volgde 
wederom een verhuizing, ditmaal naar het voormalige Haagse stadhuis aan de Dagelijkse 
Groenmarkt 3-5. Op dit adres waren sinds juni 2008 ook de Commissie Bier en de Commissie 
Frisdranken en Waters gevestigd. Eén en ander betekende dat vanaf december 2011 alle papieren 
èn digitale archiefbescheiden van zowel het Productschap Dranken als van drie van de vier 
daaronder ressorterende commissies waren verenigd onder één dak. De zolders van het 
voormalige stadhuis deden dienst als archiefruimte. Bij de verhuizingen in september 2009 en 
december 2011 zijn geen archiefbescheiden zoek geraakt. Evenmin werd het archief, in het zicht 
van deze verhuizingen, gesaneerd of ingekrompen.

Hiertoe aangezet door de Erfgoedinspectie werden in juli 2011 archiefbeheersregels vastgesteld. 
Op dat moment was reeds duidelijk dat het Productschap Dranken – in welke vorm dan ook – geen
lang leven meer beschoren zou zijn. Joep Stassen droeg het algemeen secretariaat van het 
Productschap Dranken met ingang van januari 2012 over aan zijn rechterhand Mr. D.F. (Denis) 
Naudin ten Cate (1972). Door het wegvallen van het politieke draagvlak onder de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie nam laatstgenoemde de afbouw van het Productschap Dranken ter hand. Tot 
het vaststellen van een (ontwerp-)selectielijst voor het archief is het, in verband met het afbouwen
der werkzaamheden, niet meer gekomen. In het zicht van de eindstreep vond in augustus 2013 nog
een laatste verhuizing plaats van het secretariaat van het Productschap Dranken. Deze inpandige 
verhuizing van Dagelijkse Groenmarkt 3-5 naar Dagelijkse Groenmarkt 2 had echter alleen 
gevolgen voor het personeel, niet voor het archief.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
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).

Ongeveer 12 strekkende meter archiefmateriaal is vernietigd. Dit vernietigde materiaal bestond 
uit:

– Financiële administratie met uitzondering van begrotingen, jaarrekeningen en 
accountantsrapporten (8 meter).

– Doublures van vergaderstukken, doublures van jaarverslagen, begrotingen en 
jaarrekeningen, doublures van correspondentie (3 meter).

– Stukken van andere organisaties en overlegorganen die geacht worden een eigen 
archiefbeheer te voeren (1 meter). Dit betrof stukken van de SER, vergaderstukken van het 
College van Voorzitters Productschappen (voornamelijk bijeenkomend ten kantore van het 
Productschap Tuinbouw te Zoetermeer), vergaderstukken van het Beleidsoverleg 
Secretarissen Productschappen (voornamelijk bijeenkomend ten kantore van de 
Productschappen Vee, Vlees en Eieren te Zoetermeer), vergaderstukken van het 
Juristenoverleg Productschappen en de Productschappencommissie 
Levensmiddelenwetgeving (PLW), stukken van het College Gezamenlijk Overleg 
Arbeidsvoorwaarden PBO-sector (GOA) en de Werkgeversvereniging PBO (die in 2003 in de 
voetsporen van laatstgenoemd college trad), stukken van de Stichting 
Werkgelegenheidsfonds PBO-sector en de Stichting Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen 
(PSB).

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

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het aangetroffen papieren archief had een omvang van bijna 15 meter. Dit archief bestond 
nagenoeg geheel uit archiefbescheiden die waren opgeborgen in Leitz-ordners.

Tot medio 2008 zijn ordners en ordnerreeksen aangetroffen met eigen vergaderstukken (o.a. 
algemeen bestuur, dagelijks bestuur, voorzittersoverleg, secretarissenoverleg, sociaal-
economische werkgroep) en vergaderstukken van overlegorganen waaraan door voorzitter en 
secretaris van het productschap werd deelgenomen (o.a. College van Voorzitters 
Productschappen, Beleidsoverleg Secretarissen Productschappen, Juristenoverleg 
Productschappen). Voorts zijn ordners en ordnerreeksen aangetroffen met correspondentie 
betreffende verordeningen, met correspondentie betreffende bestuursbenoemingen en met 
stukken betreffende specifieke onderwerpen (draagvlakonderzoeken, 
representativiteitsonderzoeken, toekomst van de PBO etc.). Het overgrote deel van de stukken in 
de voornoemde ordners en ordnerreeksen bestond uit fotokopieën. De originelen bleken zich 
veelal te bevinden in twee andere – zeer omvangrijke – ordnerreeksen: die met de inkomende post
en die met de uitgaande post.

De enige archiefbescheiden die zich niet in ordners bleken te bevinden waren de originele 
vergaderstukken. Deze stukken bleken per vergadering te zijn bewaard in Leitz-snelhechtmappen, 
die op hun beurt waren opgeborgen in archiefdozen.



12 Productschap Dranken 2.25.100

Na de secretariaatsoverdracht van medio 2008 is een minder systematisch archiefbeheer gevoerd. 
Het papieren archief uit deze jaren bood een veel minder overzichtelijke aanblik. Zo werden geen 
afzonderlijke ordners of ordnerreeksen aangehouden voor de vergaderstukken van algemeen 
bestuur, dagelijks bestuur en commissie van afbouw. In dezelfde ordnerreeks waarin zich deze 
eigen vergaderstukken bevonden bleken zich bovendien ook vergaderstukken te bevinden van de 
overlegorganen waaraan door voorzitter en secretaris van het productschap werd deelgenomen. 
Chronologisch geordende ordnerreeksen met inkomende post en uitgaande post ontbraken. Wèl 
gehandhaafd werden de afzonderlijke ordnerreeksen met correspondentie betreffende 
verordeningen en met correspondentie betreffende bestuursbenoemingen.

De bewerking van het archief vond plaats in de maanden september en oktober 2013 en juni 2014. 
Fotokopieën zijn zoveel mogelijk vervangen door originelen. Enkele ontbrekende 
archiefbescheiden waarvan vermoed werd dat deze belangrijk waren (in het bijzonder 
vergaderstukken) werden uit het digitale archief opgediept en uitgeprint.

Bij de bewerking van het archief zijn alle oorspronkelijk gebruikte verpakkingsmaterialen (ordners, 
snelhechtmappen en archiefdozen) 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.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Bij de bewerking is zoveel mogelijk de archiefordening uit de periode 2002-2008 in stand 
gehouden. Archiefbescheiden uit de periode 2008-2014 zijn grotendeels herordend teneinde 
aansluiting te vinden bij de archiefordening uit de periode 2002-2008. In enkele gevallen is echter 
ook voor de archiefbescheiden uit de periode 2002-2008 gekozen voor een nadere uitsplitsing. 
Sommige dossiers zijn hernoemd waarbij is gekozen voor een meer uitgebreide beschrijving.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
 Archief van het Productschap voor Bier (toegangsnr. 2.25.62)
 Archief van het Bedrijfschap Frisdranken en Waters (toegangsnr. 2.25.95)
 Archief van het Rantsoeneringsbureau voor Gedistilleerde Dranken, de Vakorganisatie 

Gedistilleerde Dranken, het Productschap voor Gedistilleerde Dranken alsmede van 
verwante publiek- en privaatrechtelijke organisaties (toegangsnr. 2.25.101)

 Archief van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken 
(toegangsnr. 2.06.079)
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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

1. Stukken van algemene aard

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-5 Jaarverslagen,
2002–2012. 4 omslagen
Van 2002 t/m 2006 verschenen in papieren vorm (drukwerk). Vanaf 2007 voornamelijk in 
elektronische vorm verspreid en slechts op beperkte schaal verspreid in papieren vorm (fotokopie). 
In 2003 en 2004 werd het jaarverslag tevens verspreid op cd-rom.
1 2002 (tweede helft)–2006
2 2007–2009
3 2010–2012
4 2013
5 2003–2004 (cd-rom)

Inventarisnummer 5 omvat twee cd-roms met elk één Adobe Acrobat Reader 7.0 
bestand (PDF-bestand).

6 Persberichten,
juli 2002 t/m mei 2006 1 omslag
Het Productschap Dranken trad slechts zeer sporadisch naar buiten door middel van persberichten.

7-37 Verslagen en vergaderstukken van het algemeen bestuur,
2002–2013. 30 omslagen
7 1e vergadering, 1 juli 2002

Inclusief een zestal foto’s gemaakt door Peter van Oosterhout, Rijswijk.
8 2e vergadering, 13 november 2002
9 3e vergadering, 25 juni 2003
10 4e vergadering, 12 november 2003
11 5e vergadering, 23 juni 2004
12 6e vergadering, 17 november 2004
13 7e vergadering, 22 juni 2005
14 8e vergadering, 9 november 2005
15 9e vergadering, 5 december 2005
16 10e vergadering, 21 juni 2006
17 11e vergadering, 6 november 2006
18 12e vergadering, 28 maart 2007
19 13e vergadering, 20 juni 2007
20 14e vergadering, 10 december 2007
21 informele vergadering, 13 februari 2008

Hoewel geschaard onder de vergaderstukken van het algemeen bestuur was dit 
feitelijk een vergadering uitgaande van de Vereniging Nederlandse Frisdranken 
Industrie (NFI) en de Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van 
Gedistilleerde Dranken (VIP) gewijd aan de toekomst van het Productschap 
Dranken.

22 15e vergadering, 3 maart 2008
Bescherming persoonlijke levenssfeer

23 16e vergadering, 25 juni 2008
24 17e vergadering, 21 oktober 2008

Aan deze vergadering gingen twee uitgeschreven vergaderingen vooraf (op 16 en 
17 oktober 2008) waarop geen van de bestuursleden kwam opdagen.

25 18e vergadering, 12 november 2008
Bescherming persoonlijke levenssfeer

26 19e vergadering, 30 juni 2009
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27 20e vergadering, 11 november 2009
28 21e vergadering, 30 juni 2010
29 22e vergadering, 10 november 2010
30 23e vergadering, 5 juli 2011
31 24e vergadering, 9 november 2011
32 25e vergadering, 26 juni 2012
33 26e vergadering, 6 november 2012
34 27e vergadering, 5 februari 2013
35 28e vergadering, 18 juni 2013
36 29e vergadering, 5 november 2013
37 30e vergadering, 27 mei 2014

38-40 Verslagen en vergaderstukken van het dagelijks bestuur,
2002–2013. 3 omslagen
De meeste vergaderingen van het dagelijks bestuur hadden het karakter van een voorbespreking 
van de vergaderingen van het algemeen bestuur. Deze voorbesprekingen vonden vanaf 2005 veelal 
plaats op dezelfde dag en locatie als de vergaderingen van het algemeen bestuur. Van deze 
voorbesprekingen waren de agenda’s en bijlagen (nagenoeg) identiek aan die van het algemeen 
bestuur. Waar dit het geval was zijn deze agenda’s en bijlagen hier weggelaten. Alleen afwijkende 
agenda’s en bijlagen zijn opgenomen.
38 september 2002–november 2006
39 juni 2007–december 2010
40 februari 2011–mei 2014

41 Stukken betreffende het voorzittersoverleg Productschap Dranken,
april 2002–mei 2008. 1 omslag
Het voorzittersoverleg stond naar de plaats van samenkomst – kasteel Montfoort – ook wel bekend 
als het Montfoort-overleg. Van de bijeenkomsten van 23 april 2002 en 2 maart 2004 ontbreken 
verslagen. Tijdens deze twee bijeenkomsten is voornamelijk gesproken over 
voorzittersbenoemingen. Na het besluit van de Commissie Bier (januari 2008) om uit het 
Productschap Dranken te treden, is het voorzittersoverleg gestaakt.

42 Stukken betreffende de Commissie Afbouw Productschap Dranken,
april 2007–mei 2009. 1 omslag
Deze commissie is voortgekomen uit een brainstormsessie tussen voorzitters en secretarissen van 
het productschap d.d. 23 april 2007. De commissie werd aanvankelijk ook wel betiteld als de 
Commissie Opbouw Productschap Fris en Gedistilleerd. De commissie, bestaande uit vier 
bestuursleden (één van de zijde van de frisdrankenindustrie, één van de zijde van de 
gedistilleerdindustrie en twee van vakbondszijde), onderzocht de mogelijkheden van een doorstart 
van de Commissies Frisdranken en Waters en Gedistilleerd al dan niet onder de vleugels van het 
Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA). De werkzaamheden van de Commissie Afbouw werden na 
mei 2009 voortgezet door het dagelijks bestuur van het Productschap Dranken.

43-48 Stukken betreffende het secretarissenoverleg Productschap Dranken,
2001–2011 6 omslagen
Onregelmatig overleg van de algemeen secretaris van het Productschap Dranken met de vier 
secretarissen van de commissies ex artikel 88a (Bier, Frisdranken en Waters, Gedistilleerd en Slijters).
In de aanloop van en net na de totstandkoming van het Productschap Dranken vond dit overleg veel 
vaker plaats dan in later jaren. Vanaf 1 juli 2004 viel de positie van algemeen secretaris toe aan één 
van de secretarissen van de commissies ex artikel 88a en bestond het overleg dus nog maar uit vier 
in plaats van vijf personen. Na het besluit van de Commissie Bier (januari 2008) en de Commissie 
Slijters (oktober 2008) om uit het Productschap Dranken te treden, kwamen de secretarissen nog 
slechts incidenteel bijeen.
43 augustus 2001–november 2002
44 januari–december 2003
45 januari–november 2004
46 januari–december 2005
47 januari–december 2006
48 april 2007–mei 2011
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2. Stukken van bijzondere aard

2. STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
2.1. Verordeningen

2.1. VERORDENINGEN

49 Stukken betreffende het Instellingsbesluit Productschap Dranken,
juni 2001–september 2012. 1 omslag

50 Stukken betreffende de Verordening vergoedingen voorzitter en bestuursleden 
Productschap Dranken 2002 en de eerste, tweede en derde wijziging van deze 
verordening
mei 2002–mei 2007. 1 omslag

51 Stukken betreffende het Besluit vereffening BDA, BFW, PB en PGD van het 
Productschap Dranken,
juni 2002–september 2005. 1 omslag

52 Stukken betreffende al dan niet verleende ontheffingen van de 
Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003 en het Uitvoeringsbesluit 
Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003,
juni 2002–september 2013. 1 omslag
Deze ontheffingen hadden nagenoeg uitsluitend betrekking op frisdranken en waters.

53 Stukken betreffende de Verordening interne organisatie Productschap Dranken 
2002,
juli 2002. 1 omslag

54 Stukken betreffende de Mandaatbesluiten bestuur Productschap Dranken 2002, 
2004 en 2006,
juli 2002–juni 2006. 1 omslag

55 Stukken betreffende overtredingen van de Verpakkingsverordening Productschap 
Dranken 2003,
juli 2002–augustus 2012. 1 omslag
Deze overtredingen hadden allen betrekking op frisdranken en waters. Bevat tevens het 
onderzoeksrapport: Steven van Elderen, Statiegeldverordening mystery shopping (Amsterdam : NFO
Trendbox B.V., september 2002).

56-59 Stukken betreffende de Verordening Begroting Productschap Dranken,
2002–2014. 4 omslagen
56 2002 (2e helft)–2004, juli 2002–november 2005
57 2005–2008, november 2004–oktober 2009
58 2009–2012, november 2008–september 2013
59 2013–2014, november 2012–januari 2014

60 Stukken betreffende de Bierverordening Productschap Dranken 2003 en de 
Verordening tot Wijziging van de Bierverordening Productschap Dranken 2003,
oktober 2002–november 2005. 1 omslag

61 Stukken betreffende het Besluit kwijtscheldingsbeleid heffingen sector frisdranken 
en waters Productschap Dranken,
november 2002. 1 omslag

62 Stukken betreffende de Verordening Beleggingsbeleid Productschap Dranken 2003,
november 2002. 1 omslag
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63 Stukken betreffende de Verordening van het Productschap Dranken tot wijziging 
van de Verordening salarissen personeel 1972,
november 2002–februari 2003. 1 omslag

64 Stukken betreffende de Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak 
Gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2003,
november 2002–maart 2003. 1 omslag

65 Stukken betreffende de Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003 en 
het Uitvoeringsbesluit Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003,
november 2002–juni 2003. 1 omslag

66 Stukken betreffende de Verordening registratie, verstrekking van gegevens en 
inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor 
Gedistilleerd 2003,
november 2002–januari 2004. 1 omslag

67 Stukken betreffende de Verordening Authenticiteit Vruchtenlimonades 
Productschap Dranken 2003,
november 2002–maart 2007. 1 omslag

68 Stukken betreffende de Verordening registratie, verstrekking van gegevens en 
inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor 
Frisdranken en Waters 2003,
november 2002–september 2007. 1 omslag

69-72 Stukken betreffende de Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie 
Bier, Commissie Frisdranken & Waters, Commissie Gedistilleerd en Commissie 
Slijters,
2002–2012. 4 omslagen
De Commissie Bier van het Productschap Dranken leidde vanaf 2012 een slapend bestaan en 
vaardigde in 2012 en 2013 geen heffingsverordening meer uit.
69 2003–2005, november 2002–december 2004
70 2006–2008, december 2005–februari 2008
71 2009–2011, november 2008–december 2010
72 2012–2013, november 2011–december 2012

73-74 Stukken betreffende de Verordening bestemmingsheffing Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting Productschap Dranken / Commissie 
Gedistilleerd,
2002–2012. 2 omslagen
73 2003–2008, november 2002 – maart2008
74 2009–2013, november 2008 – december2012

75 Stukken betreffende de Eerste wijziging Verpakkingsverordening Productschap 
Dranken 2003 (terzake uitbreiding van de vergoeding voor behandeling van extra 
retouremballage tot sportdranken),
maart–oktober 2003. 1 omslag

76 Stukken betreffende de Verordening Productschap Dranken pensioenen personeel 
2002,
juni–augustus 2003. 1 omslag

77 Stukken betreffende de Kaderverordening arbeidsvoorwaarden Productschap 
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Dranken,
juni–oktober 2003. 1 omslag

78-80 Stukken betreffende het Besluit instemming Besluit rekening van baten en lasten 
Productschap Dranken,
2002–2014. 3 omslagen
78 2002 (2e helft)–2006, juni 2003–augustus 2007
79 2007–2010, juni 2008–november 2011
80 2011–2013, juni 2012–mei 2014

81 Stukken betreffende de Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd 
Informatiecentrum Productschap Dranken / Commissie Gedistilleerd 2004–2013,
juni 2004–december 2012. 1 omslag

82 Stukken betreffende de (nimmer van kracht geworden) Tweede wijziging 
Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003 (ter zake een 
verwijderingsbijdrage voor kleine PET-flesjes voor frisdranken en waters),
september 2004–februari 2005. 1 omslag

83 Stukken betreffende de (nimmer van kracht geworden) Verordening 
Verwijderingsbijdrage PET-flesjes Productschap Dranken 2005,
oktober–december 2004. 1 omslag

84 Stukken betreffende de Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak 
Gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2005,
februari–december 2005. 1 omslag

85 Stukken betreffende de Verordening registratie, verstrekking van gegevens en 
inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor 
Gedistilleerd 2007,
november–december 2006. 1 omslag

86 Stukken betreffende de Vierde wijziging Verpakkingsverordening Productschap 
Dranken 2003 (terzake aanpassing van verplichte inhoudsmaten voor gedistilleerde 
dranken),
september 2007–november 2008. 1 omslag

87 Stukken betreffende de Derde wijziging Verpakkingsverordening Productschap 
Dranken 2003 (ter zake afschaffing van verplichte inhoudsmaten voor flessenbier),
november 2007. 1 omslag

88 Stukken betreffende de Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak 
Gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2009 en de Wijziging I Verordening 
Benaming Gedistilleerde en Zwak Gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 
2009,
juli 2009–augustus 2010. 1 omslag

89 Stukken betreffende de Verordening registratie, verstrekking van gegevens en 
inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor 
Gedistilleerd 2010,
juni–augustus 2010. 1 omslag

90 Stukken betreffende de Verordening Productschap Dranken vergoedingen 
voorzitter, bestuur, dagelijks bestuur, commissies en reiskosten 2012,
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november–december 2011. 1 omslag

91 Stukken betreffende het Besluit Beheersregels Archiefbescheiden Productschap 
Dranken 2011,
juli 2011. 1 omslag

2.2. Benoemingen

2.2. BENOEMINGEN

92 Stukken betreffende voorzittersbenoemingen,
januari 2002-juni 2014 1 omslag

93 Stukken betreffende het Besluit benoemingsrechten Productschap Dranken 
alsmede soortgelijke besluiten voor de onder het productschap ressorterende 
Commissies ex artikel 88a van de Wet op de Bedrijfsorganisatie,
april 2002 – maart 2014. 1 omslag

94-97 Stukken betreffende de benoeming van bestuursleden en de aanwijzing van 
ministerieel vertegenwoordigers,
2002–2014. 4 omslagen
94 eerste zittingsperiode, juni 2002–april 2004
95 tweede zittingsperiode, november 2003–april 2006
96 derde en vierde zittingsperiode, december 2005–april 2009
97 vijfde, zesde en zevende zittingsperiode, januari 2010–april 2014

98 Stukken betreffende de benoeming van de algemeen secretaris,
juli 2002–maart 2004. 1 omslag
Vanaf 1 juli 2004 viel de positie van algemeen secretaris toe aan één van de secretarissen van de 
commissies ex artikel 88a van de Wet op de Bedrijfsorganisatie.

2.3. Interne Aangelegenheden

2.3. INTERNE AANGELEGENHEDEN

99-106 Stukken betreffende de totstandkoming van het Productschap Dranken,
1997–2002. 8 omslagen
99 juli 1997–januari 1999
100 februari–maart 1999
101 april–juli 1999
102 augustus–oktober 1999
103 november 1999–februari 2000
104 maart–mei 2000
105 juni–december 2000
106 januari 2001–april 2002

107 Stukken betreffende de huisstijl en website van het Productschap Dranken (in 
oprichting) en van de vier daaronder ressorterende commissies ex artikel 88a van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie,
januari 1999–juni 2003. 1 omslag

108 Stukken betreffende een geschil met de Vereniging Drankenhandel Nederland 
(VDN), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie van de 
Groothandel in Levensmiddelen (FGH) en het Koninklijk Verbond van Ondernemers 
in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf (Koninklijke Horeca Nederland) inzake de 
werkingssfeer van het Productschap Dranken in oprichting,
oktober 2000–juni 2001. 1 omslag



2.25.100 Productschap Dranken 21

109 Stukken betreffende de Werkgroep PR van het Productschap Dranken (in 
oprichting),
augustus 2001–oktober 2003. 1 omslag

110 Stukken betreffende de oprichtingsbijeenkomst van het Productschap Dranken,
januari–juli 2002. 1 omslag
Deze bijeenkomst vond op 1 juli 2002 plaats in het SER-gebouw te Den Haag.

111 Stukken betreffende de Werkgroep Financiën (Financiële Administratie) van het 
Productschap Dranken (in oprichting),
maart 2002–december 2004. 1 omslag

112-114 Correspondentie van de algemeen secretaris met de voorzitter en de secretarissen 
van de commissies ex artikel 88a van de Wet op de Bedrijfsorganisatie,
2002–2012. 3 omslagen
Na november 2007 is nog slechts sprake van incidentele correspondentie.
112 maart 2002–november 2003
113 januari 2004–november 2006
114 januari 2007–juni 2012

115 Stukken betreffende de Juridische Werkgroep van het Productschap Dranken in 
oprichting,
april–mei 2002. 1 omslag

116-117 Overige correspondentie van de algemeen secretaris,
2002–2013. 2 omslagen
116 juli 2002–november 2005
117 januari 2006–mei 2013

118 Correspondentie van de algemeen secretaris met de leden van het algemeen 
bestuur,
augustus 2002–mei 2009. 1 omslag

119 Correspondentie van de algemeen secretaris met de leden van het dagelijks 
bestuur,
februari 2003–november 2007. 1 omslag

120 Stukken betreffende de SER Werkgroep Administratieve Lasten PBO en de 
Begeleidingscommissie Administratieve lastendruk (Adlas) van het Productschap 
Dranken,
december 2003–oktober 2004. 1 omslag
In de Werkgroep Administratieve Lasten PBO (WALP) van de SER had namens het Productschap 
Dranken Drs. J.J. Schat zitting. De WALP liet door accountantsbureau KPMG een audit uitvoeren naar
de administratieve lastendruk voor bedrijven ten gevolge van autonome verordeningen van de 
product- en bedrijfschappen. Ter begeleiding van deze audit werd door het Productschap Dranken 
een begeleidingcommissie opgericht, die voor zover bekend slechts eenmaal (op 21 april 2004) 
bijeen is gekomen.

2.4. Draagvlak- en representativiteitsonderzoeken

2.4. DRAAGVLAK- EN REPRESENTATIVITEITSONDERZOEKEN

121-123 Stukken betreffende een representativiteitsonderzoek (kwantitatieve 
draagvlakmeting) van de vier commissies ex artikel 88a van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie, alsmede stukken betreffende een (juridisch) geschil met de 
Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) en de Raad Nederlandse Detailhandel 
(RND) inzake de representativiteit van de Commissie Slijters,
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2001–2008. 3 omslagen
121 januari 2001–november 2005
122 maart–mei 2006
123 juni 2006–september 2008

124-129 Stukken betreffende een draagvlakonderzoek onder ingeschreven bedrijven en 
stukken betreffende de Werkgroep Toekomstverkenning Productschap Dranken,
2004–2006. 6 omslagen
De Werkgroep Toekomstverkenning Productschap Dranken bestond uit de secretarissen van de vier 
Commissies ex artikel 88 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en viel dus feitelijk samen met het 
secretarissenoverleg. De werkgroep verspreidde tweemaal (op 2 mei 2005 en 16 augustus 2005) een 
Nieuwsbrief Toekomstverkenning Productschap Dranken onder de bij het productschap 
ingeschreven bedrijven.
124 november 2004–januari 2005
125 februari–maart 2005
126 april 2005
127 mei 2005
128 juni–september 2005
129 oktober 2005–januari 2006

Inclusief: Eindrapport draagvlak toekomstverkenning Productschap Dranken (PD) /
Gerben van den Berg, Dedan Schmidt & Ronald van der Mark (Utrecht : 
Berenschot, 7 november 2005)

130 Stukken betreffende een representativiteitsonderzoek (kwantitatieve 
draagvlakmeting) van de vier commissies ex artikel 88a van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie,
september 2009–juni 2010. 1 omslag
Bij dit onderzoek werd uitsluitend de representativiteit gemeten van de dragende organisaties aan 
werkgeverszijde.

131 Stukken betreffende een nimmer uitgevoerd draagvlakonderzoek onder 
ingeschreven bedrijven,
oktober 2009–februari 2011. 1 omslag
Vanwege de reeds in gang gezette ontmanteling van het Productschap Dranken vond dit 
draagvlakonderzoek geen doorgang.

2.5. Sociaal-economische aangelegenheden

2.5. SOCIAAL-ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

132-133 Vergaderstukken en overige stukken betreffende de Sociaal-Economische 
Werkgroep Productschap Dranken/Productschap Wijn,
2003–2007. 2 omslagen
De werkgroep kwam voor het eerst bij elkaar op 20 februari 2004 en voor het laatst op 20 november
2007.
132 april 2003–december 2004
133 januari 2005–december 2007

134 Stukken betreffende overleg met het Productschap Wijn over mogelijk verdere 
samenwerking,
december 2004–maart 2005. 1 omslag

135 Stukken betreffende het project en de werkgroep Verankering Arbeid,
december 2006–oktober 2010. 1 omslag
Dit door FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond geïnitieerde en door de gezamenlijke 
productschappen gefinancierde project beoogde de factor arbeid hechter te verankeren binnen de 
productschappen. Hoewel het Productschap Dranken het project financieel ondersteunde nam het 
niet actief deel aan het project en de gelijknamige werkgroep.
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136 Stukken betreffende de financiering van de Arbocatalogus dranken (2010) en 
stukken betreffende de financiering en productie van de interactieve cd-rom Veilig 
werken met de arbocatalogus (2011),
november 2009–januari 2012. 1 omslag

137 Arbocatalogus dranken (Den Haag : Productschap Dranken/Productschap Wijn),
november 2010. 1 omslag
Het betreft een print out van de digitale catalogus die is verschenen op de websites van het 
Productschap Dranken en het Productschap Wijn.

138 Veilig werken met de arbocatalogus (Den Haag : Productschap 
Dranken/Productschap Wijn),
juni 2011. 1 omslag
Het betreft een interactieve cd-rom geproduceerd door Pantamedia B.V. (Helmond) met één pdf-
bestand en zes videobestanden.
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3. Commissie Gedestilleerd van Produktschap Dranken

3. COMMISSIE GEDESTILLEERD VAN PRODUKTSCHAP DRANKEN
3.1. Stukken van algemene aard

3.1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

139-178 Verslagen en vergaderstukken van vergaderingen van de Commissie Gedistilleerd 
van het Productschap Dranken,
2002–2012. 40 omslagen
139 1e vergadering, 9 september 2002
140 2e vergadering, 2 december 2002
141 3e vergadering, 7 april 2003
142 4e vergadering, 2 juni 2003
143 5e vergadering, 15 september 2003
144 6e vergadering, 1 december 2003
145 7e vergadering, 5 april 2004
146 buitengewone ingelaste vergadering, 26 april 2004
147 8e vergadering, 21 juni 2004
148 9e vergadering, 6 september 2004
149 10e vergadering, 6 december 2004
150 11e vergadering, 4 april 2005
151 12e vergadering, 30 mei 2005
152 13e vergadering, 13 september 2005
153 14e vergadering, 5 december 2005
154 15e vergadering, 10 april 2006
155 16e vergadering, 26 juni 2006
156 17e vergadering, 12 september 2006
157 18e vergadering, 4 december 2006
158 19e vergadering, 2 april 2007
159 20e vergadering, 4 juni 2007
160 informele vergadering, 1 augustus 2007

Aan deze vergadering, die ging over de toekomst van de Commissie Gedistilleerd 
en het Productschap Dranken, werd alleen deelgenomen door bestuursleden 
namens de VIP.

161 21e vergadering, 9 oktober 2007
162 22e vergadering, 3 december 2007
163 buitengewone ingelaste vergadering, 7 februari 2008
164 23e vergadering, 31 maart 2008
165 24e vergadering, 23 juni 2008
166 25e vergadering, 2 september 2008
167 26e vergadering, 1 december 2008
168 27e vergadering, 7 april 2009
169 28e vergadering, 22 juni 2009
170 29e vergadering, 8 september 2009
171 30e vergadering, 7 december 2009
172 31e vergadering, 8 maart 2010
173 32e vergadering, 1 juni 2010
174 33e vergadering, 27 september 2010
175 34e vergadering, 5 april 2011
176 35e vergadering, 28 juni 2011
177 36e vergadering, 1 november 2011
178 37e vergadering, 16 oktober 2012
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3.2. Sociaal-economische aangelegenheden

3.2. SOCIAAL-ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

179 Stukken betreffende de sociaal-economische enquêtes van 2007, 2009, 2010 en 
2013
januari 2007–april 2013. 1 omslag
Deze enquêtes werden voornamelijk gehouden ter bepaling van de representativiteit van 
brancheorganisatie VIP met het oog op algemeen verbindendverklaring van de CAO voor de 
Drankindustrie en de Groothandel in Dranken. Alleen de enquête gehouden in 2007 had een breder 
doel en peilde ook de behoefte aan scholing onder de ingeschreven bedrijven. Alleen van de enquête
van 2009 zijn verwerkingslijsten aangetroffen.

180-185 Geretourneerde formulieren van de sociaal-economische enquête,
2007–2013. 6 omslagen
Alfabetisch geordend op naam van de aangeschreven bedrijven. De formulieren zijn hoofdzakelijk 
van belang vanwege de vermelde personeelsomvang van de betreffende bedrijven. De in deze 
enquêteformulieren vermelde gegevens hebben betrekking op de peildata 1 januari 2006, 1 mei 
2009, 1 mei 2010 en 1 januari 2013.
180 A Brand New Day Drinks Company B.V. (Breda) – Burg Ter Aar B.V. 

(Heerhugowaard)
181 Van Caem International B.V. (Leiden) – Fourcroy Nederland B.V. 

(Bussum)
182 Gall & Gall B.V. (Zaandam) – Italcasa B.V. (Delft)
183 Jacob’s Import & Export (Duivendrecht) – Monte Scroppino B.V. 

(Amsterdam)
184 Nice & Candy (Rotterdam) – Coöperatieve Inkoopvereniging 

Superunie B.A. (Beesd)
185 Tastevin B.V. (Amsterdam) – Zuidam Distillers B.V. (Baarle-Nassau)

3.3. Administratie ingeschreven bedrijven

3.3. ADMINISTRATIE INGESCHREVEN BEDRIJVEN

186-195 Overzichtslijsten van bedrijven ingeschreven bij de CG/PD,
2002–2013. 10 omslagen
186 mei 2002–maart 2003
187 juni 2004–oktober 2004
188 januari 2005–juni 2005
189 augustus 2005–juni 2006
190 september 2006–juli 2007
191 december 2007–juni 2008
192 maart 2009
193 juni 2009
194 maart 2010
195 september 2011–september 2013

196-200 Inschrijvingsbewijzen en –formulieren van de CG/PD,
juli 2002–september 2012. 5 omslagen
Alfabetisch geordend op naam van de ingeschreven bedrijven. De inschrijvingsbewijzen en –
formulieren waren oorspronkelijk numeriek geordend.
196 17.02.09 Europe B.V. (Loosdrecht) – Culi Caribbean (Laren, NH)
197 DBL Import V.O.F. (Amersfoort) – De Hoeksteen Projects B.V. 

(Beuningen)
198 Impex Cruquius B.V. (Cruquius) – Monte Scroppino B.V. (Hilversum)
199 NBS (Lathum) – Ron Abuelo Import Holland (Haarlem)
200 Sancerre Wijnimport (Santpoort) – Wine World Holland B.V. 

(Schagen)
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3.4. Scholingsaangelegenheden

3.4. SCHOLINGSAANGELEGENHEDEN

201 Stukken betreffende de workshop Ontdek de veelzijdigheid van jenever
oktober 2007. 1 omslag
Deze workshop onder leiding van A.J. (André) de Bloeme vond plaats tijdens de 46e horecavakbeurs 
Horesca die gehouden werd in het WTC Expo Leeuwarden op 1, 2 en 3 oktober 2007.

202 Stukken betreffende opname van de workshop Smaak en geur etc. in een 
arrangement voor bezoekers van het Gedistilleerd Museum (Schiedam),
april–mei 2003. 1 omslag

203 Naam- en adreslijsten van docenten van de workshop Smaak en geur etc.,
2003–2006. 1 omslag
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4. Commissie Slijters van Produktschap Dranken

4. COMMISSIE SLIJTERS VAN PRODUKTSCHAP DRANKEN
4.1. Stukken van algemene aard

4.1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

204-235 Vergaderstukken Commissie Slijters,
2002–2012. 32 omslagen
Het betreft vergaderstukken die hebben toebehoord aan de secretaris en die derhalve inkomende 
stukken bevatten welke soms niet verzonden of ter hand werden gesteld aan de bestuursleden.
204 3 september 2002
205 13 november 2002
206 8 januari 2003
207 25 maart 2003
208 25 juni 2003
209 1 september 2003
210 1 maart 2004
211 6 juli 2004
212 17 november 2004
213 14 maart 2005
214 27 juni 2005
215 9 november 2005
216 13 maart 2006
217 26 april 2006
218 4 september 2006
219 12 februari 2007
220 20 juni 2007
221 25 september 2007
222 21 januari 2008
223 31 maart 2008
224 9 juni 2008
225 6 oktober 2008
226 27 oktober 2008
227 2 februari 2009
228 23 maart 2009
229 1 september 2009
230 26 april 2010
231 4 oktober 2010
232 4 april 2011
233 27 juni 2011
234 26 september 2011
235 26 juni 2012

4.2. Financiële verordeningen en verantwoording

4.2. FINANCIËLE VERORDENINGEN EN VERANTWOORDING

236 Begrotingen en meerjarenramingen Commissie Slijters,
2009–2011, 2013. 1 omslag
De begrotingen 2003 t/m 2008 en 2012 alsmede de bijbehorende meerjarenramingen bevinden zich 
als bijlagen in de vergaderstukken

237 Jaarrekeningen CS,
2002 (tweede helft), 2004 en 2010. 1 omslag
Jaarrekeningen vallen samen met kalenderjaren behalve de halfjaarrekening 1 juli t/m 31 december 
2002. De jaarrekeningen 2003, 2005 t/m 2009 en 2011 bevinden zich als bijlagen in de 
vergaderstukken.
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4.3. Heffingsverordeningen en heffingsadministratie

4.3. HEFFINGSVERORDENINGEN EN HEFFINGSADMINISTRATIE

238 Stukken betreffende een geschil met Wynand Fockink Experience B.V., onder andere
handelend onder de naam Slijterij De Pijl (Amsterdam), inzake de heffingen 2006 en
2007,
april 2006–april 2008. 1 omslag

239-240 Stukken betreffende een juridisch geschil met Verbeeten Vierlingsbeek B.V. 
(Vierlingsbeek) inzake de heffingen 2010 en 2011,
2011–2012. 2 omslagen
239 februari–augustus 2011
240 september 2011–april 2012

4.4. Samenwerking en overleg met werkgeversorganisaties

4.4. SAMENWERKING EN OVERLEG MET WERKGEVERSORGANISATIES

241 Stukken betreffende de representativiteit van de (Koninklijke) SlijtersUnie als 
dragende organisatie aan werkgeverszijde van de Commissie Slijters (in oprichting), 
alsmede stukken betreffende een geschil ten deze met de Vereniging Nederlandse 
Drankenhandel (VDN),
februari 2001–september 2008. 1 omslag

4.5. Overige scholingsaangelegenheden

4.5. OVERIGE SCHOLINGSAANGELEGENHEDEN

242-246 Stukken betreffende een enquête naar de scholingsbehoeften in de slijterijbranche,
januari–juni 2003. 5 omslagen
In mei 2003 vond onder auspiciën van de Commissie Slijters een enquête plaats onder alle 
ingeschreven ondernemingen naar de scholingsbehoefte van de ondernemers en hun personeel. Een
verwerkingslijst of resultatenoverzicht van de enquête is niet aangetroffen. De enquête formulieren 
zijn alfabetisch gerangschikt op achternaam van de respondent. Indien geen achternaam bekend is 
maar wel een bedrijfsnaam, is het formulier gealfabetiseerd op bedrijfsnaam.
242 anonieme respondenten, respondenten A–B
243 respondenten C–J
244 respondenten K–R
245 respondenten S–Z
246 stukken betreffende opzet, uitvoering en follow-up van de enquête

247 Stukken betreffende samenwerking met organisatie- en 
communicatieadviesbureau Snap B.V. (Capelle aan den IJssel/Sluis),
oktober 2003–mei 2008. 1 omslag

248 Stukken betreffende detailhandelsverkoop van alcoholhoudende dranken via 
internet door personen zonder slijterijvergunning,
juli 2002–juli 2008. 1 omslag

249 Stukken betreffende een onderzoek naar de prijselasticiteit van gedistilleerde 
dranken en de mogelijke effecten van een verlaging van de accijns voor de 
slijterijbranche,
juli–september 2005. 1 omslag
Dit onderzoek werd verricht in opdracht van de Commissie Gedistilleerd en de Commissie Slijters 
van het Productschap Dranken. Inclusief het onderzoeksrapport: Prijselasticiteit en 
accijnsverandering gedistilleerd / P.M. de Jong-’t Hart & W.V.M. van Rijt-Veltman (Zoetermeer : EIM 
B.V., 26 september 2005).

250 Stukken betreffende opheffing van de Commissie Slijters,
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oktober 2010-september 2012 1 omslag
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5. Commissie Bier

5. COMMISSIE BIER
5.1. Stukken van algemene aard

5.1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

251-260 Vergaderstukken (agenda’s, bijlagen, presentielijsten en verslagen) van openbare 
vergaderingen Commissie voor Bier van het Productschap Dranken,
2002–2011. 10 omslagen
Van de 20e t/m 25e vergadering zijn alleen conceptverslagen aangetroffen. Vermoedelijk zijn deze 
echter gelijk aan de definitief vastgestelde verslagen. Van de 25e en vermoedelijk laatste 
vergadering (28 september 2011) ontbreken de agenda en bijlagen. Een 26e vergadering (5 april 2012)
heeft waarschijnlijk nooit plaatsgevonden. Het enige stuk dat zou kunnen duiden op zo’n 
vergadering is een jaarrekening die op 5 april 2012 door de Commissie voor Bier had moeten worden
vastgesteld. Vermoedelijk is deze jaarrekening echter nooit in een vergadering aan de orde gesteld.
251 2002 (1e vergadering)
252 2003 (2e t/m 5e vergadering)
253 2004 (6e en 7e vergadering)
254 2005 (8e t/m 11e vergadering)
255 2006 (12e en 13e vergadering)
256 2007 (14e en 15e vergadering)
257 2008 (16e t/m 18e vergadering)
258 2009 (19e en 20e vergadering)
259 2010 (21e en 22e vergadering)
260 2011–2012 (23e t/m 26e vergadering)

5.2. Correspondentie

5.2. CORRESPONDENTIE

261 Correspondentie tussen secretaris en bestuursleden van de Commissie voor Bier 
van het Productschap Dranken,
juli 2002–maart 2011. 1 omslag
Vanaf medio 2005 vond nauwelijks nog correspondentie plaats.

262 Correspondentie tussen de Commissie voor Bier van het Productschap Dranken en 
ingeschreven bedrijven,
juli 2002–augustus 2008. 1 omslag

263 Correspondentie tussen de Commissie voor Bier van het Productschap Dranken en 
de Stichting Milieukeur (SMK) betreffende de certificatie van bier,
maart 2004–december 2005. 1 omslag

264 Correspondentie tussen de Commissie voor Bier van het Productschap Dranken en 
overige personen, organisaties en instanties,
juli 2002–mei 2011. 1 omslag

5.3. Ontheffingen en overtredingen van autonome verordeningen

5.3. ONTHEFFINGEN EN OVERTREDINGEN VAN AUTONOME VERORDENINGEN

265 Ontheffingen van de Bierverordening 2003 van het Productschap Dranken,
september 2003–mei 2008. 1 omslag

266 Ontheffingen van de Verpakkingsverordening 2003 van het Productschap Dranken,
september 2003–december 2011. 1 omslag

267 Overtredingen van de Bierverordening 2003 van het Productschap Dranken,
februari–december 2004. 1 omslag



2.25.100 Productschap Dranken 31

5.4. Public Relations

5.4. PUBLIC RELATIONS

268 Foto’s betreffende een voorlichtingsbijeenkomst van de Commissie voor Bier van 
het Productschap Dranken voor kleine brouwerijen, Texel,
12 juni 2003. 1 omslag
De maker van deze foto’s is niet met name bekend.

269 Stukken betreffende deelname aan en sponsoring van het RTL5-
televisieprogramma Nederland in bedrijf door de Commissie voor Bier van het 
Productschap Dranken,
juni–augustus 2004. 1 omslag

5.5. Milieuconvenanten

5.5. MILIEUCONVENANTEN

270 Stukken betreffende deelname aan het Convenant Verpakkingen III,
januari–april 2003. 1 omslag
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6. Commissie Frisdranken

6. COMMISSIE FRISDRANKEN
6.1. Stukken van algemene aard

6.1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

271 Bestendig, bedachtzaam, bedrijvig : een twee-en-vijftig-jaarverslag van het 
Bedrijfschap Frisdranken en Waters / Peter Zwaal
juni 2002. 1 omslag
Publicatie ter gelegenheid van de oprichting van de CFW met een terugblik op de 
ontstaansgeschiedenis (1950-1959) en activiteiten van het BF(W).

272-294 Vergaderstukken algemeen bestuur Commissie Frisdranken en Waters (CFW),
2002–2007. 23 omslagen
272 1e vergadering, 29 augustus 2002
273 2e vergadering, 19 maart 2003
274 3e vergadering, 3 september 2003
275 4e vergadering, 31 maart 2004
276 5e vergadering, 9 november 2004

Inclusief stukken van een afgelaste vergadering d.d. 15 september 2004.
277 6e vergadering, 12 april 2005
278 7e vergadering, 20 september 2005
279 8e vergadering, 11 april 2006
280 9e vergadering, 20 september 2006
281 10e vergadering, 17 april 2007
282 11e vergadering, 18 september 2007
283 Extra vergadering, 23 januari 2008
284 12e vergadering, 22 april 2008
285 13e vergadering, 23 september 2008
286 14e vergadering, 8 april 2009
287 15e vergadering, 22 september 2009
288 16e vergadering, 13 april 2010
289 17e vergadering, 21 september 2010
290 18e vergadering, 16 oktober 2010
291 19e vergadering, 13 april 2011
292 20e vergadering, 28 september 2011
293 21e vergadering, 7 november 2011
294 22e vergadering, 17 december 2012

Inclusief stukken van de afgelaste vergadering van 7 december 2012.

295-298 Vergaderstukken kerngroep Commissie Frisdranken en Waters,
2002–2011. 4 omslagen
De kerngroep CFW was in feite een voortzetting van het dagelijks bestuur van het BF(W) en bestond 
uit de voorzitter, twee bestuursleden van dragende organisaties aan werkgeverszijde en twee 
bestuursleden van dragende organisaties aan werknemerszijde. De kerngroep kwam in de regel 
bijeen op dezelfde dag en direct voorafgaande aan de vergaderingen van het algemeen bestuur.
295 augustus 2002–november 2004
296 maart–augustus 2005
297 februari 2006–november 2007
298 april 2008–september 2011

299 Correspondentie van secretaris met kerngroep CFW,
september 2002–februari 2011 1 omslag

300 Correspondentie van secretaris met algemeen bestuur Commissie Frisdranken en 
Waters,
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september 2002–december 2013. 1 omslag
6.2. Financiële verordeningen en verantwoording

6.2. FINANCIËLE VERORDENINGEN EN VERANTWOORDING

301-302 Jaarrekeningen CFW ,
2002–2013. 2 omslagen
301 2002–2006, april 2003–maart 2007
302 2007–2013, maart 2008–mei 2014

303 Begrotingen en meerjarenramingen CFW,
2005, 2008-2013. 1 omslag
De begrotingen 2003, 2004, 2006 en 2007 en bijbehorende meerjarenramingen bevinden zich als 
bijlagen in de vergaderstukken algemeen bestuur CFW 1e vergadering (zie nr. 114), 3e vergadering 
(zie nr. 116), 7e vergadering (zie nr. 120) en 9e vergadering (zie nr. 122).

6.3. Overige autonome verordeningen

6.3. OVERIGE AUTONOME VERORDENINGEN

304 Stukken betreffende de mogelijke invoering van een vergoeding behandeling extra 
retouremballage (VBR) op eenmalige kunststof statiegeldflessen voor frisdranken 
en waters,
januari–oktober 2006. 1 omslag

305 Stukken betreffende een enquête onder leden van de Vereniging van de 
Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH) over de 
wenselijkheid van een vergoeding behandeling extra retouremballage (VBR) op 
eenmalige kunststof statiegeldflessen voor frisdranken en waters,
maart–april 2006. 1 omslag

6.4. Informatievoorziening, statistieken en marktonderzoek

6.4. INFORMATIEVOORZIENING, STATISTIEKEN EN MARKTONDERZOEK

306 Verordeningengids CFW,
september 2003–april 2006. 1 omslag
Het betreft een periodiek verschijnend overzicht met teksten van verordeningen, 
uitvoeringsbesluiten en convenanten die relevant waren voor ondernemingen ressorterend onder 
de CFW. Na drie edities (september 2003, januari 2005 en april 2006) niet langer verschenen omdat 
de betreffende teksten ook op de website van de CFW werden gepubliceerd.

6.5. Drankenverpakkingen en milieuconvenanten

6.5. DRANKENVERPAKKINGEN EN MILIEUCONVENANTEN

307 Enquête ten behoeve van een lijst van eenmalige glazen 
productverpakkingscombinaties in het kader van het Convenant Verpakkingen III,
augustus–september 2002. 1 omslag

308-309 Ondertekeningsverklaringen van ingeschreven bedrijven betreffende het 
Convenant Verpakkingen III,
januari 2003– februari 2004. 2 omslagen
308 deel 1
309 deel 2

310 Correspondentie met uitvoeringsorganisatie SVM-PACT en anderen betreffende het
Convenant Verpakkingen III,
januari 2003–augustus 2005. 1 omslag

311-314 Monitoringscijfers bovendrempelige ondernemingen in het kader van het 
Convenant Verpakkingen III, alsmede correspondentie met het 
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Monitoringsinstituut Convenant Verpakkingen (Rijen) en verificateur 
PriceWaterhouse Coopers N.V. (Utrecht),
2002-2005. 4 omslagen
Ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kilogram verpakkingsmateriaal op de Nederlandse 
markt brachten of die meer dan vier werknemers hadden, werden aangemerkt als bovendrempelig 
en hadden een jaarlijkse monitoring en rapportageverplichting. De monitoringscijfers zijn per jaar 
alfabetisch gerangschikt op bedrijfsnaam.
311 monitoringscijfers 2002, januari–augustus 2003
312 monitoringscijfers 2003, januari–december 2004
313 monitoringscijfers 2004, december 2004–oktober 2005
314 monitoringscijfers 2005, december 2005–mei 2006

315-318 Rapportage enquête bovendrempelige ondernemingen in het kader van het 
Convenant Verpakkingen III,
2003–2006. 4 omslagen
Ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kilogram verpakkingsmateriaal op de Nederlandse 
markt brachten of die meer dan vier werknemers hadden, werden aangemerkt als bovendrempelig 
en hadden een jaarlijkse monitoring en rapportageverplichting. De rapportages zijn per jaar 
alfabetisch gerangschikt op bedrijfsnaam.
315 rapportage enquête 2002, januari–juni 2003
316 rapportage enquête 2003, januari–juni 2004
317 rapportage enquête 2004, januari–mei 2005
318 rapportage enquête 2005, januari–mei 2006

319 Stukken betreffende een nimmer gerealiseerd convenant in CFW-verband tussen 
enerzijds de producenten van frisdranken en waters en anderzijds de 
groothandelaren in dranken en horecabenodigdheden inzake het handhaven van 
grote hervulbare kunststofflessen voor frisdranken en waters in het out-of-home 
kanaal (horeca) alsmede stukken betreffende een onderzoek naar de 
mededingingsrechtelijke bezwaren van zo’n convenant,
januari 2004–maart 2005. 1 omslag

6.5.1. Voorlichting en Public Relations

6.5.1. VOORLICHTING EN PUBLIC RELATIONS

320 Foto’s van afscheidsdiner bestuurslid J. Bergervoet,
30 september 2003. 1 omslag
De maker van deze foto’s is niet met name bekend.

6.5.2. Overige aangelegenheden

6.5.2. OVERIGE AANGELEGENHEDEN

321-322 Geretourneerde formulieren van een enquête ter bepaling van de representativiteit 
van de Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) en de 
Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden 
(GDH),
mei–augustus 2009. 2 omslagen
De formulieren zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam.
321 4 Kick Europe B.V. (Almelo)–Exploitatie Huybregts B.V. (Bergen op 

Zoom)
322 Inbev Nederland N.V. (Breda)–Café De Zoes (Helden).

323 Stukken betreffende een door de CFW uitgevoerde enquête ter bepaling van de 
representativiteit van de Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen 
(FWS) en de Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en 
Horecabenodigdheden (GDH) met betrekking tot de algemeen verbindverklaring 
van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) drankindustrie en groothandel in 
dranken,
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april 2009–mei 2010. 1 omslag
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