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BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
 
 
Naam archiefblok: 
Bedrijfschap Frisdranken en Waters / Commissie Frisdranken en Waters van het 
Productschap Dranken 
 
Periode: 
1948-2014 
 
Archiefbloknummer: 
?? 
 
Omvang: 
12 meter; 622 inventarisnummers 
 
Taal van het archiefmateriaal: 
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. 
 
Soort archiefmateriaal: 
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. 
Daarnaast een beperkt aantal foto’s en enkele 3½ inch diskettes en VHS-videobanden. 
 
Archiefbewaarplaats: 
Nationaal Archief, Den Haag 
 
Samenvatting van de inhoud van het archief: 
Het archief van het Bedrijfschap Frisdranken en Waters (1959-2002) en de Commissie 
Frisdranken en Waters van het Productschap Dranken (2002-2014) bestaat uit dozen met 
vergaderstukken (agenda’s, bijlagen bij agenda’s en verslagen van vergaderingen), 
correspondentie, financiële stukken (in het bijzonder begrotingen en jaarrekeningen), stukken 
betreffende uitgevaardigde verordeningen alsmede ontheffingen en overtredingen van deze 
verordeningen, en stukken betreffende milieuconvenanten. 
 
Archiefvormers: 
Bedrijfschap Frisdranken en Waters 
Commissie Frisdranken en Waters van het Productschap Dranken
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AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER 
 
 

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN 

Volledig openbaar. 

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. Voor de geschreven, 
getypte en gedrukte documenten gelden geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Een 
voorbehoud dient te worden gemaakt voor de foto’s onder de inventarisnummers 13, 113, 241, 
518, 524, 525, 526, 528, 537 en 584. Van deze foto’s is niet duidelijk of de auteursrechten 
door de archiefvormers zijn afgekocht of dat de auteursrechten nog berusten bij de betreffende 
fotografen. 

MATERIELE BEPERKINGEN 

De inventarisnummers 554 t/m 557 bevatten 3½ inch diskettes met computerbestanden. De 
inventarisnummers 583 en 585 zijn VHS-videobanden. 

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. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; 
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het 

gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit 

nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. 

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 Frisdranken en Waters / Commissie Frisdranken en 
Waters van het Productschap Dranken, 1948-2014, nummer toegang ??, inventarisnummer ...  

VERKORT:  
NL-HaNA, Bedrijfschap en Commissie Frisdranken en Waters, ??, inv.nr. ...  
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ARCHIEFVORMING 
 
 
Geschiedenis van de archiefvormer 1 
 
Het Bedrijfschap Frisdranken en Waters (BFW) werd in juni 1959 opgericht als een 
publiekrechtelijk bedrijfsorgaan (‘pbo-orgaan’) voor de frisdrankenindustrie en 
drankengroothandel. Het bijeenbrengen van frisdrankenindustrie en drankengroothandel in 
één pbo-orgaan had heel wat voeten in aarde. Het was gebruikelijk dat pbo-organen ofwel 
‘verticaal’ ofwel ‘horizontaal’ waren gestructureerd. Het bijzondere van het Bedrijfschap 
Frisdranken en Waters was dat dit pbo-orgaan zowel verticaal als horizontaal was 
gestructureerd. In verticale zin strekte de werkingssfeer van het schap zich uit tot de 
frisdrankenindustrie en de groothandel in frisdranken, twee opeenvolgende schakels in 
dezelfde productkolom (frisdranken). In horizontale zin strekte de werkingssfeer van het schap 
zich uit tot de groothandel in frisdranken en de groothandel in bier. Wat de bedrijfstakken 
frisdrankenindustrie en drankengroothandel met elkaar verbond was dat veel kleine, lokaal of 
regionaal opererende frisdrankenfabrikanten vanouds ook het agentschap uitoefenden van 
een brouwerij. Deze kleine frisdrankenfabrikanten produceerden en verkochten niet alleen 
frisdranken, zij handelden tevens in bier. In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd deze 
klassieke combinatie allengs zeldzamer. De meeste kleine frisdrankenfabrikanten staakten 
hun eigen productieactiviteiten, gingen frisdranken betrekken van grote producenten en 
ontwikkelden zich tot groothandelaren in bier en frisdranken (drankengroothandelaren). 
 
De officiële naam waaronder het Bedrijfschap Frisdranken en Waters in juni 1959 van start 
ging luidde Bedrijfschap voor de Industrie van en de Groothandel in Koolzuurhoudende 
Alcoholvrije Dranken en de Groothandel in Bier. Op eigen gezag hanteerde het bedrijfschap 
sinds september 1963 de verkorte naam Bedrijfschap Frisdranken. Bij de start van het 
bedrijfschap was het woord frisdranken (gemunt in het kader van een collectieve 
reclamecampagne uit 1956) volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) nog onvoldoende 
ingeburgerd. Eerst in september 1991 werd de onmogelijk lange officiële naam gewijzigd in 
Bedrijfschap Frisdranken en Waters. De toevoeging ‘Waters’ hing samen met een tweetal 
wijzigingen van het Instellingsbesluit die tot gevolg hadden dat ook de producenten (oktober 
1986) en importeurs (september 1991) van mineraalwaters, bronwaters en andere verpakte 
waters voor menselijke consumptie onder de werkingssfeer van het schap kwamen te vallen. 
De werkingssfeer van het bedrijfschap is nadien nog tweemaal verruimd. Met ingang van 1994 
trad de siropenindustrie op eigen verzoek toe tot het bedrijfschap en in 1998 gebeurde 
hetzelfde met de watercoolerbranche. Tot verdere naamswijzigingen heeft dat echter niet 
geleid. 
 
Grote initiator achter het ontstaan van het bedrijfschap was de Algemene Nederlandse Bond 
van Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten (BBM). De moeizame totstandkoming van 
het bedrijfschap – tussen het eerste initiatief en de daadwerkelijke oprichting verstreken negen 
jaar – kwam niet alleen door het combineren van een verticale en horizontale structuur binnen 
één pbo-orgaan. Een groot struikelblok vormde ook de prijsverordenende bevoegdheid 
waarmee het bedrijfschap wenste te worden bekleed, een bevoegdheid waarin de SER en de 
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie uiteindelijk slechts onder strenge voorwaarden bewilligden. Ironisch 
genoeg heeft het bedrijfschap nimmer van haar prijsverordenende bevoegdheid gebruik 
gemaakt. In 1996, bij de omzetting van het Instellingsbesluit in een zogenaamde 
Instellingsverordening, werd de prijsverordenende bevoegdheid geschrapt. Andere 
bevoegdheden die het bedrijfschap nimmer heeft gebruikt waren de bevoegdheid tot het 

                                                 
1 Door bewerker geschreven op basis van het archief. 
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regelen van verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden en de bevoegdheid tot het regelen 
van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden. 
 
Het Bedrijfschap Frisdranken en Waters heeft zich in de eerste dertig jaar van haar bestaan 
voornamelijk bezig gehouden met de regeling van statiegelden voor frisdrankemballage. Van 
de oudste dossiers uit het archief van het bedrijfschap zijn die over de totstandkoming en 
handhaving van de Verordening statiegeld flessen en kisten voor koolzuurhoudende 
alcoholvrije dranken 1962 het meest omvangrijk. Deze in 1962 tot stand gekomen 
statiegeldverordening is in 1976 en 1979 gewijzigd en uiteindelijk in 1992 vervangen door de 
Statiegeldverordening frisdranken en waters 1992, een zogenaamde raamverordening waarin 
ook twee andere statiegeldverordeningen werden geïncorporeerd: de Verordening statiegeld 
boxcontainers koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1977 (een verordening voor een soort 
verplaatsbare metalen stellingkasten die, gevuld met flessen frisdrank, zo de supermarkt in 
konden worden gereden) en de Verordening statiegeld hervulbare kunststofflessen en daarbij 
gebruikte kisten voor koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1989 (een verordening voor de 
zogenaamde PET-flessen). Waar de statiegeldverordening uit 1962 nog louter en alleen tot 
doel had oneerlijke concurrentie tussen frisdrankproducenten uit te bannen, kregen latere 
statiegeldregelingen ook duidelijk een milieubeschermende dimensie (indammen van de 
verpakkingsafvalstroom, hergebruik van bestaande verpakkingen). Dit gebeurde vooral onder 
druk van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1971-1982) en het Ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vanaf 1982). In de jaren 1979-
1982 kwam het bedrijfschap hierover op gespannen voet te verkeren met genoemde 
ministeries. Al snel legde het bedrijfschap zich echter neer bij de inmenging van de 
rijksoverheid in statiegeldaangelegenheden. Vanaf 1985 werden in een serie convenanten met 
de rijksoverheid afspraken gemaakt met betrekking tot verpakkingsafval en andere 
milieukwesties. Het Bedrijfschap Frisdranken en Waters was één van de ondertekenende 
partijen van de Gemeenschappelijke verklaring en gedragscode drankenverpakkingen (1985-
1990), de Gedragscode inzake PET-flessen (1987-1991) en het Convenant inzake kratten 
bestemd voor herhaald gebruik in de bier- en frisdrankenindustrie (doorgaans genaamd 
Convenant cadmiumhoudende kratten, 1988-2012). Via de Stichting Verpakking en Milieu 
(SVM, later SVM-PACT) heeft het Bedrijfschap Frisdranken en Waters nadien ook een 
constructieve inbreng gehad in het Convenant Verpakkingen (1991-1997) en het Convenant 
Verpakkingen II (1997-2002). Bij deze laatste twee verpakkingsconvenanten was het 
bedrijfschap geen contracterende partij maar fungeerde zij als coördinerende instantie voor de 
frisdranken- en waterindustrie. 
 
Van 1963 tot en met 1999 was het dagelijks bestuur van het Bedrijfschap Frisdranken en 
Waters tevens belast met het toezicht op de uitvoering van de Wet op de Ondernemingsraden 
in frisdrankenindustrie en drankengroothandel. Dit toezicht werd uitgeoefend onder de naam 
Bedrijfscommissie Frisdranken. De samenstelling van deze commissie was identiek aan de 
samenstelling van het dagelijks bestuur van het bedrijfschap. De Bedrijfscommisie Frisdranken 
heeft actief geijverd voor de oprichting van ondernemingsraden in alle bedrijven die hiertoe 
wettelijk waren verplicht. Vanaf 1994 is de Bedrijfscommissie Frisdranken ook enkele malen 
bemiddelend opgetreden in geschillen tussen ondernemers en ondernemingsraden. De 
werkzaamheden van de Bedrijfscommissie Frisdranken werden per 1 januari 2000 voortgezet 
door de Bedrijfscommissie voor de Voeding te Haarlem. 
 
Vanaf 1991 heeft het Bedrijfschap Frisdranken en Waters zich met een veel breder spectrum 
van activiteiten bezig gehouden dan voordien. In een succesvolle poging om de betrokkenheid 
van werknemersorganisaties (vakbonden) bij het bedrijfschap te vergroten – een 
betrokkenheid die in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw stelselmatig was 
afgekalfd – ging het bedrijfschap zich ook buigen over zaken als opleiding en omscholing van 
werknemers en verbetering van arbeidsomstandigheden in de frisdrankenindustrie en 
drankengroothandel. Dit resulteerde in de ontwikkeling van diverse cursussen, instructievideos 
en werkboeken. Ten behoeve van de frisdrankenindustrie werden een basiscursus productie- 
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en machinetechniek (1992, geactualiseerd in 1996), een schakelcursus voor allochtone 
werknemers met taalproblemen (1992), een instructievideo over veilig werken (1996), een 
cursus analyseren en oplossen van problemen (1997) en een werkdrukmeter (2001) 
ontwikkeld. Ten behoeve van de drankengroothandel werden een cursus klantgerichtheid 
(1992), een arbo-werkboek (1994, geactualiseerd in 1999), een instructievideo over veilig 
werken (1997), een modelbedrijfsnoodplan (1997) en een werkdrukmeter (2001) ontwikkeld. 
De ontwikkeling van al deze cursussen, videobanden en werkboeken werd door het 
bedrijfschap uitbesteed aan externe bureaus, die werden begeleid door ad hoc commissies 
waarin deskundigen uit frisdrankenindustrie en drankengroothandel zitting hadden. In 1996 en 
1999 werden door het bedrijfschap in samenwerking met de Regionale Besturen voor de 
Arbeidsvoorziening projecten gestart die tot doel hadden langdurig werklozen om te scholen 
tot magazijnmedewerker, vorkheftruckchauffeur of bezorger/vrachtwagenchauffeur in de 
drankengroothandel. 
  
In de jaren negentig van de twintigste eeuw werd het Bedrijfschap Frisdranken en Waters 
voorts actief op diverse terreinen van kwaliteitszorg. Dit resulteerde in de Verordening 
inspectiesysteem hervulbare kunststofflessen (1995) – een verordening die 
frisdrankproducenten verplichtte om automatische detectieapparatuur (‘sniffers’) te gebruiken 
waarmee verontreinigde PET-flessen konden worden opgespoord – en in de ontwikkeling van 
een Hygiënecode groothandel in dranken en horecabenodigdheden (1998). Omdat de 
rijksoverheid in de jaren negentig haar bemoeienis met receptuurwetgeving (in de vorm van 
productspecifieke warenwetbesluiten) geleidelijk begon af te bouwen, vaardigde het 
Bedrijfschap Frisdranken en Waters op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken 
privaatrechtelijke brancheorganisaties enkele verordeningen uit die dienden ter waarborging 
van een zekere minimale kwaliteit van bepaalde soorten frisdranken (Verordening 
authenticiteit vruchtenlimonades 1992) en limonadesiropen (Verordening kwaliteitseisen 
limonadesiropen 1995). Vermeldenswaard zijn tenslotte de door het bedrijfschap 
geëntameerde campagnes ter bestrijding van het misbruik door horeca-ondernemers van 
postmixinstallaties. Met deze installaties is het mogelijk leidingwater te impregneren met 
koolzuurgas. In een tweetal op horeca-ondernemers gerichte voorlichtingcampagnes (1993 en 
2001) verkondigde het Bedrijfschap Frisdranken en Waters de boodschap dat het niet van 
goed gastheerschap getuigt dit leidingwater aan consumenten te verkopen als ware het 
koolzuurhoudend mineraalwater (‘Spa rood’). 
 
Als gevolg van een politieke discussie over het functioneren van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie besloot de SER in 1997 tot een hergroepering van de diverse product- en 
bedrijfschappen. In het kader van deze hergroeperingsoperatie werden het Bedrijfschap 
Frisdranken en Waters, het Productschap voor Bier, het Productschap voor Gedistilleerde 
Dranken en het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken gedwongen 
op te gaan in een nieuw te vormen Productschap Dranken. De werkzaamheden van het 
Productschap Dranken vingen aan op 1 juli 2002. De verordeningen van de publiekrechtelijke 
bedrijfslichamen die in het Productschap Dranken opgingen werden ten dele geschrapt en ten 
dele samengevoegd en omgezet in verordeningen van het Productschap Dranken. Onder het 
Productschap Dranken ressorteerde een viertal commissies ex artikel 88a van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie, waarvan de Commissie Frisdranken en Waters (CFW) er één was. In de 
kern van de zaak was deze Commissie Frisdranken en Waters de voortzetting van het 
Bedrijfschap Frisdranken en Waters, evenwel zonder verordenende bevoegdheid. Alle 
uitvoerende en coördinerende taken van het bedrijfschap werden gewoon door de commissie 
voortgezet. Verschillende ‘producten’ die oorspronkelijk ontwikkeld waren door of onder 
auspiciën van het Bedrijfschap Frisdranken en Waters, zoals de Hygiënecode groothandel in 
dranken en horecabenodigdheden en de brancheopleiding voor operator in de 
frisdrankenindustrie, werden door de Commissie Frisdranken en Waters geactualiseerd en 
gemoderniseerd. Dat de commissie feitelijk in de voetsporen van het bedrijfschap trad kwam 
ook duidelijk tot uiting op het terrein van verpakkingen en milieu, waar de werkzaamheden in 
het kader van het Convenant cadmiumhoudende kratten op dezelfde voet werden 
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gecontinueerd. Bij de uitvoering van het Convenant Verpakkingen III (2002-2005) was de 
Commissie Frisdranken en Waters net als haar voorganger als coördinerende instantie 
betrokken. 
  
De totstandkoming van laatstgenoemd convenant was overigens een uiterst moeizame 
aangelegenheid. Met het oog op het terugdringen van zwerfafval toonde de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) zich namelijk een 
uitgesproken voorstander van de invoering van een statiegeld- of retourpremieregeling op 
kleine eenmalige drankenverpakkingen (blikjes en PET-flesjes). De frisdrankenindustrie en de 
bierindustrie wensten echter niet mee te werken aan de totstandkoming van het Convenant 
Verpakkingen III als de minister gedurende de looptijd van het convenant een statiegeld- of 
retourpremieregeling op blikjes en PET-flesjes zou invoeren of afdwingen. Maar ook nadat de 
minister en de drankenindustrie op dit punt min of meer tot een vergelijk waren gekomen (door 
toezeggingen van de bier- en frisdrankenindustrie om hun inspanningen op het gebied van 
zwerfafvalbestrijding te verhogen) liet de ondertekening van het Convenant Verpakkingen III 
nog bijna een vol jaar op zich wachten. De reden daarvan was dat een belangrijk onderdeel 
van het convenant, het zogenaamde Protocol Producthergebruik, bij de Europese Commissie 
op grote bezwaren stuitte. Genoemd protocol hield namelijk een handelsbelemmering in als 
bedoeld in artikel 28 van het EG-Verdrag. Productverpakkingscombinaties die in andere EU-
landen wel op de markt waren toegelaten, in casu frisdranken en waters in grote eenmalige 
flessen, konden niet krachtens het Protocol Producthergebruik van de Nederlandse markt 
worden geweerd. Supermarktketen Lidl Nederland G.m.b.H. maakte duidelijk er net zo over te 
denken als de Europese Commissie en liet weten zich niet gebonden te achten aan het 
protocol. Ondertekening van het Convenant Verpakkingen III bleek daarna alleen nog mogelijk 
nadat in een sideletter was vastgelegd dat ook Nederlandse frisdrankproducenten niet langer 
aan de hervulbaarheidsplicht van grote flessen waren gehouden indien er sprake was van een 
marktverstoring door één of meer buitenlandse partijen. Begin 2003 werd door de Europese 
Commissie een procedure ingesteld tegen de Nederlandse staat wegens 
handelsbelemmeringen voortvloeiende uit het Protocol Producthergebruik. Deze zaak werd 
door het Europese Hof van Justitie te Luxemburg op 19 mei 2006 doorgehaald omdat het 
Convenant Verpakkingen III inmiddels was afgelopen en aan de hervulbaarheidsplicht van 
grote flessen per 1 januari 2006 een eind was gekomen, waarmee de bedoelde 
handelsbelemmeringen feitelijk waren opgeheven. 
 
Bedrijfschap en Commissie Frisdranken en Waters zijn t/m juni 2008 gevestigd geweest in een 
kantoorpand aan de Heemraadssingel 159 te Rotterdam. Dit kantoorpand was t/m december 
1992 eigendom van de Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren en 
Mineraalwaterfabrikanten (BBM) / Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten 
en Groothandelaren in Dranken (BBM). Met ingang van 1993 werd deze privaatrechtelijke 
brancheorganisatie gesplitst in de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie (NFI) en de 
Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH). 
Beide laatstgenoemde verenigingen bleven evenwel onder de vlag van de Stichting BBM een 
gezamenlijke kantoororganisatie voeren terwijl zij als de Vereniging BBM het gezamenlijk 
eigendom uitoefenden van het kantoorpand aan de Heemraadssingel. Teneinde de 
secretariaatskosten zo beperkt mogelijk te houden trad de secretaris van de BBM dan wel van 
de Stichting BBM tevens op als secretaris van het Bedrijfschap en de Commissie Frisdranken 
en Waters. Dit dubbelsecretariaat werd aanvankelijk uitgeoefend door Drs. C.J. (Kees) Kievit 
(1959-1990) en nadien door Drs. J.J. (Jouke) Schat. Op aandrang van de twee grootste 
contributiebetalers van NFI en GDH (Coca-Cola respectievelijk Heineken) werd het 
kantoorpand aan de Heemraadssingel in 2008 verkocht en verhuisden beide 
brancheorganisaties naar Den Haag, waar in het voormalige stadhuis aan de Dagelijkse 
Groenmarkt 3-5 een nieuw onderkomen werd gehuurd. Vanzelfsprekend verplaatste ook het 
secretariaat van de Commissie Frisdranken en Waters haar zetel per 1 juli 2008 naar dit 
nieuwe onderkomen. Tezelfdertijd vestigden ook het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) en de 
Commissie Bier zich op dit adres en werd onder de noemer Stichting Dranken Nederland 
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(SDN) een gezamenlijk secretariaatsbureau opgezet. De Stichting BBM en de Vereniging BBM 
werden ontbonden. 
 
Het gegeven dat de Commissie Frisdranken en Waters en de Commissie Bier personeel en 
huisvesting begonnen te delen kon overigens niet verhinderen dat het Productschap Dranken 
bezig was uiteen te vallen. In januari 2008 had de Commissie Bier namelijk te kennen 
gegeven zichzelf te willen opheffen. Daarmee was het voortbestaan van het Productschap 
Dranken als koepelorganisatie hoogst onzeker geworden en dienden ook de overige 
commissies zich te bezinnen op hun toekomst. De uitkomst van dit bezinningsproces was dat 
ook de Commissie Slijters aangaf zichzelf te willen opheffen, terwijl de Commissie Frisdranken 
en Waters en de Commissie Gedistilleerd kenbaar maakten samen één nieuw Productschap 
Dranken te willen gaan vormen met verlating van de aparte commissiestructuur. Zo’n 
Productschap Dranken nieuwe stijl, waarvan de werkingssfeer beperkt was tot de sectoren 
frisdrankenindustrie, drankengroothandel, ethylalcoholindustrie en gedistilleerdindustrie, is er 
nooit gekomen. De financiële afwikkeling van de op te heffen Commissie Slijters bleek tamelijk 
gecompliceerd en de wens van de Commissie Bier om de bierverordening van het 
Productschap Dranken over te hevelen naar het Productschap Akkerbouw bleek evenmin 
gemakkelijk uitvoerbaar. Een andere onopgeloste kwestie was de vraag waar het secretariaat 
van het nieuwe Productschap Dranken diende te worden ondergebracht. Terwijl de 
besprekingen over deze en enkele andere aangelegenheden zich voortsleepten ontbrandde in 
de Tweede Kamer in 2010 opnieuw een politieke discussie over het voortbestaan van het 
PBO-stelsel. Deze discussie resulteerde eind oktober 2012 in het besluit van het aantredende 
kabinet Rutte II om alle product- en bedrijfschappen per ultimo 2014 op te heffen. 

Het voorzitterschap van het Bedrijfschap dan wel de Commissie Frisdranken en Waters viel 
achtereenvolgens toe aan de KVP-politicus en advocaat Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse (1960-
1969), landbouwkundig ingenieur W. (Wim) Verhey (1970-1981), VVD-politicus en fiscalist Mr. 
H.E. (Henk) Koning (1982), vakbondsbestuurder W. (Wim) Snijder (1982-1999, waarvan de 
eerste veertien maanden als waarnemend voorzitter), voormalig vakbondsbestuurder en 
directeur van het Dienstenbureau Groothandel P.P.F. (Peter) van Stratum (2000-2010) en 
voormalig directeur van Spadel Nederland N.V. J.A. (Co) Snijder (2011-2014). Voor de meeste 
van deze voorzitters gold dat zij typische representanten waren van de Nederlandse 
overlegeconomie en dat zij bestuurlijk of anderszins actief waren in het maatschappelijk 
middenveld. Zo was Piet Aalberse onder andere juridisch adviseur van de Nederlandse 
Katholieke Bond van Werknemers in Industriële bedrijven ‘Sint Willibrordus’ (één van de 
dragende organisaties aan werknemerszijde bij de oprichting van het bedrijfschap) en 
bekleedde Wim Verhey onder meer het voorzitterschap van de Raad van Arbeid te Rotterdam. 
Daarentegen was Henk Koning (aan wiens voorzitterschap al na zeven maanden een eind 
kwam omdat hij geroepen werd tot het ambt van staatssecretaris van Financiën) juist 
allesbehalve een man van het middenveld. Dat de laatste voorzitter Co Snijder een oud-
frisdrankenfabrikant was (en daarmee in zekere zin een vertegenwoordiger van 
werkgeverszijde) werd door de dragende organisaties aan werknemerszijde geduld omdat bij 
Snijders benoeming reeds duidelijk was dat aan het voortbestaan van de Commisie 
Frisdranken en Waters hoe dan ook een eind zou komen. 

Geschiedenis van het archiefbeheer 
 
Het archief is grotendeels gevormd in de periode 1959-2014. Toegevoegd aan dit archief is 
een beperkt aantal stukken over de plannen tot oprichting van een bedrijfschap voor de 
frisdrankenindustrie en drankengroothandel en het overleg dienaangaande tussen de SER en 
de betrokken partijen aan werkgevers- en werknemerszijde (1948-1959). Deze stukken zijn 
afkomstig uit het archief van de Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren en 
Mineraalwaterfabrikanten (BBM), dat tot medio 2008 beheerd werd door de Stichting BBM te 
Rotterdam en dat sindsdien beheerd wordt door de Stichting Dranken Nederland (SDN) te Den 
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Haag. In het centraal archief van het Ministerie van Economische Zaken, in het archief van het 
Directoraat-Generaal Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en in het archief van de Sociaal-Economische Raad bevinden zich 
mogelijk eveneens stukken die licht kunnen werpen op de ontstaansgeschiedenis van het 
bedrijfschap. Ook uit de periode gelegen tussen de feitelijke instelling van het bedrijfschap 
(juni 1959) en het moment waarop daadwerkelijk activiteiten begonnen te worden ontplooid 
(oktober 1960) is slechts een beperkt aantal stukken bewaard gebleven. 
 
Het archief is gedurende de periode dat het werd gevormd in Rotterdam (1959-2008) en Den 
Haag (2008-2014) tenminste éénmaal bezocht door een archiefinspecteur. Op 8 juli 1982 vond 
een inspectie plaats door de heer Th.N.M.J. Broens, ambtenaar van het Algemeen 
Rijksarchief. Het archief had op dat moment een omvang van 22,5 meter, er waren nog geen 
stukken vernietigd of overgebracht naar een openbare archiefinstelling, en de 
archiefinspecteur noteerde dat de algehele indruk “goed” was. Overigens was de constatering 
dat nog geen stukken vernietigd waren bepaald niet correct. Vast staat dat een cartotheek met 
gegevens uit de periode 1961-1973, verzameld door middel van de tweejaarlijkse sociaal-
economische enquête onder ingeschreven bedrijven, op dat moment reeds was vernietigd, 
evenals alle onderliggende enquêteformulieren. De gang van zaken met betrekking tot deze 
sociaal-economische enquête was als volgt: van de retour ontvangen enquêteformulieren 
werd een beperkt aantal gegevens overgenomen en genoteerd in de cartotheek. Vervolgens 
werden de enquêteformulieren door het bedrijfschap overgedragen aan IBM Nederland N.V. 
ter statistische verwerking. Na deze verwerking werden de enquêteformulieren (door IBM of 
het bedrijfschap) vernietigd. Toen de systeemkaarten van de in 1961 aangelegde cartotheek 
‘volgeschreven’ raakten werd in 1974 een nieuwe cartotheek aangelegd. De in onbruik 
geraakte oude cartotheek werd enkele jaren later door het bedrijfschap vernietigd. Aldus een 
oud-werkneemster van de BBM die goed bekend is geweest met deze cartotheek. Ook 
financiële administratie (heffingsnota’s en correspondentie dienaangaande, bank/giro-
overzichten, debiteuren/crediteuren-overzichten) werd op gezette tijden vernietigd. Deze 
periodieke vernietiging geschiedde krachtens de Lijst van voor vernietiging in aanmerking 
komende archiefbescheiden van lichamen ingesteld op grond van het Tweede Hoofdstuk van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie (ministeriële beschikking van 30 januari 1979, nr. 197.820, 
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant, 18 juni 1979, p.6). 
 
Tot 1992 werden de archiefbescheiden opgeborgen in omslagen en hangmappen 
(onderwerpdossiers, reguliere correspondentie met ingeschreven bedrijven) alsmede in 
ordners en archiefdozen (financiële administratie). De omslagen en hangmappen werden 
bewaard in stalen archiefkasten in een archiefruimte in het souterrain van het pand 
Heemraadssingel 159. De ordners en archiefdozen met financiële administratie werden 
opgeslagen in een gangkast op de tweede verdieping. In 1992 werd door het bedrijfschap een 
geautomatiseerd relatiebeheer- en postregistratieprogramma in gebruik genomen. Het gebruik 
van dit programma genaamd Factotum leidde tot een andere vorm van archiefbeheer. Alle 
belangrijke inkomende en uitgaande stukken werden voortaan ingeboekt in dit programma. 
Ingeboekte stukken kregen een nummer en werden daarna opgeborgen in ordners voor 
inkomende en uitgaande post. Tussen 1992 en 2002 werden op deze wijze 17 ordners met 
inkomende en 16 ordners met uitgaande stukken gevormd. Van vrijwel alle inkomende en 
uitgaande stukken werden één of meer fotokopieën gemaakt, die door de secretaris en 
medewerkers van het bedrijfschap werden opgeborgen in onderwerpdossiers. Ook voor deze 
onderwerpdossiers werden overwegend ordners gebruikt. In deze ordners werden behalve 
inkomende en uitgaande stukken betreffende een bepaald onderwerp ook relevante 
vergaderstukken, notities, telefaxen en (vanaf 1996) uitgeprinte e-mails bewaard. 
 
De nieuwe vorm van archiefbeheer leidde tot een groter ruimtebeslag. Ook de sterk 
toegenomen werkzaamheden van het bedrijfschap zorgden voor een explosieve 
papiertoename. Het gevolg daarvan was dat kritischer gekeken werd naar ‘afgewerkte’ 
onderwerpdossiers uit de beginjaren van het bedrijfschap. De inhoud van een aantal 
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omvangrijke en uitpuilende hangmappen werd omverpakt in kartonnen archiefdozen. Een 
aantal andere onderwerpdossiers werd uitgedund waarna het restant werd geperforeerd en 
ingebonden in 21-rings bindruggen en transparante kaften van PVC. Voorts werd in 1997 de 
reguliere correspondentie met ingeschreven bedrijven uit de periode 1960-1992 vernietigd. 
Van de zijde van de ingeschreven bedrijven betrof het verzoeken om inlichtingen en 
mededelingen omtrent bedrijfsbeëindigingen, fusies, bedrijfsvoortzettingen in andere vorm, 
ondernemerswisselingen, alsmede correspondentie betreffende opgelegde heffingen. Van de 
zijde van het bedrijfschap betrof het reacties op deze inkomende correspondentie alsmede 
verzoeken om nadere inlichtingen en allerlei mededelingen en aankondigingen. De 
archiefopschoning van 1997 is geschied krachtens de eerdergenoemde vernietigingslijst uit 
1979 welke gold voor alle publiekrechtelijke bedrijfslichamen die geen eigen vernietigingslijst 
hadden vastgesteld. 
 
Op 6 maart 2000 werd een klein deel (0,2 meter) van het archief overgedragen aan de 
Bedrijfscommissie voor de Voeding (Haarlem). Het betrof stukken van de zogenaamde 
Bedrijfscommissie Frisdranken uit de periode 1995-1999, waarvan de werkzaamheden per 1 
januari 2000 waren overgenomen door de Bedrijfscommissie voor de Voeding. Bij deze 
overdracht is een klein aantal stukken op één of andere wijze aan de aandacht ontsnapt. Deze 
stukken van de Bedrijfscommissie Frisdranken zijn opgenomen in deze inventaris. Ook de 
stukken van de Bedrijfscommissie Frisdranken uit de periode 1963-1994 zijn in deze inventaris 
opgenomen. Andere overdrachten van delen van het archief hebben niet plaatsgevonden. 

Verantwoording van de bewerking 
 
Ruim twee jaar nadat het Bedrijfschap Frisdranken en Waters was omgezet in de Commissie 
Frisdranken en Waters van het Productschap Dranken (juli 2002) is op aandrang van de 
Rijksarchiefinspectie een begin gemaakt met de inventarisatie en bewerking van de nog 
aanwezige archiefstukken uit de periode juni 1959 t/m juni 2002. Tussen juli 2004 en juni 2008 
zijn alle archiefstukken van het voormalige Bedrijfschap Frisdranken en Waters 
geïnventariseerd, bewerkt en omverpakt in materialen (archiefdozen, omslagen, portefeuilles) 
die voldeden aan de kwaliteitseisen van het Instituut Collectie Nederland. Bij deze bewerking 
zijn nietjes, paperclips, elastiekjes, zelfklevende memoblaadjes en dergelijke verwijderd. 
Vooralsnog gehandhaafd werden de aangetroffen bindruggen en transparante kaften van PVC 
en de metalen bindruggen van met name accountantsrapporten. 
 
Bij de inventarisatie en bewerking van het archiefdeel van het Bedrijfschap Frisdranken en 
Waters bleek het niet mogelijk om langs geautomatiseerde weg indexen te vervaardigen op de 
33 ordners met inkomende en uitgaande post uit de periode 1992-2002 welke geregistreerd 
waren in het computerprogramma Factotum. Omdat van de meeste stukken in deze ordners 
fotokopieën waren gemaakt ten behoeve van onderwerpdossiers, is besloten de ordners met 
inkomende en uitgaande post niet in bewerking te nemen en alleen de ordners met 
onderwerpdossiers te bewerken. De consequentie daarvan was wel dat van veel 
archiefstukken genoegen moest worden genomen met fotokopieën. Wat verordeningen en 
besluiten betreft is echter een uitzondering gemaakt op deze regel. Van verordeningen en 
besluiten die in fotokopie in de onderwerpdossiers werden aangetroffen, is waar mogelijk het 
originele ondertekende exemplaar opgezocht in de ordners met inkomende en uitgaande post, 
alvorens deze ordners uiteindelijk in juni 2008 werden vernietigd. 
 
Op 16 juni 2008 werd een inventarislijst voor intern gebruik gepubliceerd, die ook aan het 
Nationaal Archief is toegezonden. Hoewel het Productschap Dranken bij de jaarlijkse enquête 
door de Erfgoedinspectie herhaaldelijk te kennen gaf dat het archiefdeel van het voormalige 
Bedrijfschap Frisdranken en Waters uit de periode juni 1959 t/m juni 2002 in principe gereed 
was voor overbrenging naar het Nationaal Archief, werd zo’n overbrenging telkenmale 
uitgesteld. Wat daarbij meespeelde was dat het voortbestaan van het Productschap Dranken 
en de Commissie Frisdranken en Waters inmiddels hoogst onzeker was geworden. Met het 
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oog op de eventuele opheffing van het Productschap Dranken en de Commissie Frisdranken 
en Waters werd de voorkeur gegeven aan een eenmalige overbrenging boven een 
overbrenging in etappes van verschillende archiefdelen. 
 
In het zicht van de naderende opheffing van de Commissie Frisdranken en Waters werd in de 
maanden juni t/m augustus 2014 ook het archiefdeel uit de periode juli 2002 t/m juli 2014 
geïnventariseerd en voor overbrenging gereed gemaakt. Bovendien werd nogmaals het 
archiefdeel uit de periode juni 1959 t/m juni 2002 geschouwd en nagelopen, teneinde daaruit 
thans ook alle bindruggen van kunststof en metaal te verwijderen. Van beide archiefdelen is 
één gezamenlijke inventaris vervaardigd. Bij de verschillende fasen van de bewerking is in 
totaal 35 strekkende meter archiefmateriaal vernietigd. Het archief na bewerking heeft een 
omvang van 12 meter. 
 
 
Peter Zwaal 
Rotterdam, 25 augustus 2014 
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VERWANT MATERIAAL 

 

NATIONAAL ARCHIEF 
 
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 Industrie van en de 
Groothandel in Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken en de Groothandel in Bier, 
1954–1959 (inv. nr. 952) 

 
Archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal 
Algemene Beleidsaangelegenheden (toegangsnr. 2.15.45) 

Benoeming van de voorzitter van het Bedrijfschap Frisdranken, 1960–1978 (inv. nr. 
1050) 
Instellingsbesluit, totstandkoming en wijziging van het Bedrijfschap Frisdranken, 1957–
1963 (inv. nr. 1051) 
Jaarverslagen van het Bedrijfschap Frisdranken, 1965–1978 (inv. nr. 1052) 
Samenstelling van het bestuur van het Bedrijfschap Frisdranken, 1959–1977 (inv. nr. 
1053) 
Vergaderstukken van het Bedrijfschap Frisdranken, 1966-1967 (inv. nr. 1054) 
Verordeningen van het Bedrijfschap Frisdranken, 1961–1963 en 1976–1979 (inv.nr. 
1055) 

 
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 Frisdranken, 1979–1994 (inv. 
nr. 1638) 

 
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 Industrie van en de Groothandel in Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken en 
de Groothandel in Bier, 1960–1962 (inv. nr. 2200) 
Stukken betreffende de instelling van het Bedrijfschap voor de Industrie van en de 
Groothandel in Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken en de Groothandel in Bier, 1956-
1959 (inv. nr. 2275)  
Stukken betreffende de voorbereiding, instelling en samenstelling van het bestuur van 
het Bedrijfschap voor de Industrie van en de Groothandel in Koolzuurhoudende 
Alcoholvrije Dranken en de Groothandel in Bier, 1956-1959 (inv. nr. 4025)  
Stukken betreffende de ministeriële vertegenwoordiging bij en het goedkeuren van 
verordeningen van het Bedrijfschap voor de Industrie van en de Groothandel in 
Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken en de Groothandel in Bier, 1959–1961 (inv. nr. 
4063) 

 
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 Industrie van en de Groothandel in Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken en de 
Groothandel in Bier, 1958–1962 (inv. nr. 257) 
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Archief van het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-Generaal Industrie en Handel 
(toegangsnr. 2.06.116) 

Prijsbeschikkingen bier en frisdranken, 1970 (inv. nr. 842)  
 

Archief van de Sociaal-Economische Raad (toegangsnr. 2.06.064) 
Stukken betreffende het Bedrijfschap voor de Industrie van en de Groothandel in 
Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken en de Groothandel in Bier, 1957–1979 (inv. nr. 
817) [openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030] 

 
Archief van het Bedrijfschap voor de Groothandel in Kruidenierswaren (toegangsnr. 
2.06.034.07) 

Stukken betreffende het Bedrijfschap voor de Industrie van en de Groothandel in 
Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken en de Groothandel in Bier, 1958-1962 (inv. nr. 
27)  

 
Archief van het Productschap Dranken (toegangsnr. nog onbekend) 
 
 
STICHTING DRANKEN NEDERLAND  (NIET OPENBAAR)  
 
Archief van de Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten 
en de Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten en Groothandelaren in 
Dranken (BBM), 1933-1992 
 
Archief van de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie (NFI), 1993-2008 
(ongeïnventariseerd) 
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BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN 
ARCHIEFBESTANDDELEN  

 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 
1-11 Jaarverslagen BF(W), 

1959–2002.        11 omslagen 
N.B. De jaarverslagen van 1991 t/m 2000 zijn drukwerk. De overige jaarverslagen zijn gestencild of 
gefotokopieerd. Het eerste jaarverslag in de reeks beslaat een periode van ruim twee jaar (1 december 
1959 t/m 31 december 1961) en het laatste jaarverslag is feitelijk een halfjaarverslag (1 januari t/m 30 juni 
2002). Alle tussenliggende jaarverslagen vallen samen met kalenderjaren. De jaarverslagen van 1962, 
1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993 
(herziene cijfers 1992), 1994, 1996, 1998 en 2000 bevatten tevens de resultaten van een tweejaarlijkse 
sociaal-economische enquête onder ingeschreven bedrijven.   
 
1 1959–1965 
2 1966–1969 
3 1970–1973 
4 1974–1977  
5 1978–1980 
6 1981–1983  
7 1984–1986  
8 1987–1989 
9 1990–1993 
10 1994–1997  
11 1998–2002  

 
12 Bestendig, bedachtzaam, bedrijvig : een twee-en-vijftig-jaarverslag van het 

Bedrijfschap Frisdranken en Waters / Peter Zwaal 
 juni 2002.        1 omslag 

N.B. Publicatie ter gelegenheid van de oprichting van de CFW met een terugblik op de 
ontstaansgeschiedenis (1950-1959) en activiteiten van het BF(W). 

    
13-113 Vergaderstukken algemeen bestuur BF(W), 

 1961–2002.        101 omslagen 
N.B. In de 6e t/m 12e zittingsperiode (1970–1983) was het gebruikelijk dat de openbare vergadering werd 
geopend met een toespraak van de voorzitter. Bij de vergaderstukken van de 35e t/m 40e, 42e, 43e, 45e t/m 
49e, 51e, 52e en 57e t/m 60e openbare vergadering zijn toespraken gevoegd van voorzitter Ing. W. Verwey. 
 
13 1e openbare vergadering, 25 oktober 1960 

N.B. Inclusief toespraken van Mr. P.J.M. Aalberse (voorzitter). Drs. W.K.N. Schmelzer 
(staatssecretaris Algemene Zaken) en Prof.Dr. G.M. Verrijn Stuart (voorzitter SER). Bevat tevens 
een vijftal foto’s waarvan het auteursrecht mogelijk berust bij Uitgeversmaatschappij C. Misset 
N.V. (Doetinchem).  

14 2e openbare vergadering, 29 november 1960 
15 3e openbare vergadering, 1 februari 1961 
16 4e openbare vergadering, 15 maart 1961 
17 5e openbare vergadering, 18 september 1961 
18 6e openbare vergadering, 22 november 1961 
19 7e openbare vergadering, 17 april 1962 
20 8e openbare vergadering, 24 mei 1962 
21 9e openbare vergadering, 26 juni 1962 
22 10e openbare vergadering, 7 augustus 1962 
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23 11e openbare vergadering, 29 november 1962 
24 12e openbare vergadering, 13 maart 1963 
25 13e openbare vergadering, 13 september 1963 
26 14e openbare vergadering, 22 november 1963 
27 15e openbare vergadering, 6 februari 1964 
28 16e openbare vergadering, 25 maart 1964 
29 17e openbare vergadering, 3 juli 1964 
30 18e openbare vergadering, 23 oktober 1964 
31 19e openbare vergadering, 17 maart 1965 
32 20e openbare vergadering, 15 september 1965 
33 21e openbare vergadering, 25 november 1965 
34 22e openbare vergadering, 7 maart 1966 
35 23e openbare vergadering, 23 juni 1966 
36 24e openbare vergadering, 7 november 1966 
37 25e openbare vergadering, 30 maart 1967 
38 26e openbare vergadering, 12 juni 1967 
39 27e openbare vergadering, 29 november 1967 
40 28e openbare vergadering, 25 maart 1968 
41 29e openbare vergadering, 24 juni 1968 
42 30e openbare vergadering, 18 december 1968 
43 31e openbare vergadering, 24 maart 1969 
44 32e openbare vergadering, 6 juni 1969 
45 33e openbare vergadering, 10 december 1969 
46 34e openbare vergadering, 19 maart 1970 
47 35e openbare vergadering, 25 november 1970 
48 36e openbare vergadering, 17 maart 1971 
49 37e openbare vergadering, 17 november 1971 
50 38e openbare vergadering, 20 april 1972 
51 39e openbare vergadering, 15 november 1972 
52 40e openbare vergadering, 4 april 1973 
53 41e openbare vergadering, 14 november 1973 
54 42e openbare vergadering, 4 april 1974 
55 43e openbare vergadering, 14 november 1974 
56 44e openbare vergadering, 3 april 1975 
57 45e openbare vergadering, 13 november 1975 
58 46e openbare vergadering, 18 maart 1976 
59 47e openbare vergadering, 18 november 1976 
60 48e openbare vergadering, 24 maart 1977 
61 49e openbare vergadering, 17 november 1977 
62 50e openbare vergadering, 14 december 1977 
63 51e openbare vergadering, 30 maart 1978 
64 52e openbare vergadering, 16 november 1978 
65 53e openbare vergadering, 28 maart 1979 
66 54e openbare vergadering, 2 juli 1979 
67 55e openbare vergadering, 14 november 1979 
68 56e openbare vergadering, 21 maart 1980 
69 57e openbare vergadering, 11 december 1980 
70 58e openbare vergadering, 11 maart 1981 
71 59e openbare vergadering, 3 november 1981 
 N.B. Inclusief toespraak van bestuurslid J.A.A. Siebelink. 
72 60e openbare vergadering, 23 maart 1982 
73 61e openbare vergadering, 16 november 1982 

N.B. Inclusief toespraak van vice-voorzitter H.H.W. Schiffers. 
74 62e openbare vergadering, 31 augustus 1983 

N.B. Inclusief toespraak van plaatsvervangend voorzitter W. Snijder. 
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75 63e openbare vergadering, 20 december 1983 
N.B. Inclusief toespraak van plaatsvervangend voorzitter W. Snijder. 

76 64e openbare vergadering, 15 maart 1984 
77 65e openbare vergadering, 15 november 1984 
78 66e openbare vergadering, 19 maart 1985 
79 67e openbare vergadering, 19 november 1985 
80 68e openbare vergadering, 25 maart 1986 
81 69e openbare vergadering, 25 november 1986 
82 70e openbare vergadering, 31 maart 1987 
83 71e openbare vergadering, 24 november 1987 
84 72e openbare vergadering, 11 april 1988 
85 73e openbare vergadering, 14 november 1988 
86 74e openbare vergadering, 10 april 1989 
87 75e openbare vergadering, 13 november 1989 
88 76e openbare vergadering, 13 juni 1990 
89 77e openbare vergadering, 23 oktober 1990  
90 78e openbare vergadering, 23 april 1991 
91 79e openbare vergadering, 19 november 1991 
92 80e openbare vergadering, 13 mei 1992 
93 81e openbare vergadering, 24 november 1992 
94 82e openbare vergadering, 26 april 1993 
95 83e openbare vergadering, 30 november 1993 
96 84e openbare vergadering, 8 juni 1994 
97 85e openbare vergadering, 22 november 1994 
98 86e openbare vergadering, 20 juni 1995 
99 87e openbare vergadering, 21 november 1995 
100 88e openbare vergadering, 18 juni 1996 

N.B. Inclusief foto’s van een rondleiding bij frisdrankproducent Vrumona B.V. (Bunnik) door een 
niet met name bekende fotograaf. 

101 89e openbare vergadering, 23 augustus 1996 
102 90e openbare vergadering, 26 november 1996 
103 91e openbare vergadering, 24 juni 1997 
104 92e openbare vergadering, 18 november 1997 
105 93e openbare vergadering, 23 juni 1998 
106 94e openbare vergadering, 24 november 1998 
107 95e openbare vergadering, 22 juni 1999 
108 96e openbare vergadering, 25 november 1999 
109 97e openbare vergadering, 27 juni 2000 
110 98e openbare vergadering, 28 november 2000 
111 99e openbare vergadering, 26 juni 2001 
112 100e openbare vergadering, 27 november 2001 
113 101e openbare vergadering, 25 juni 2002 

N.B. Inclusief stukken betreffende een aansluitende slotbijeenkomst waar het boek Bestendig, 
bedachtzaam, bedrijvig (zie nr. 12) werd gepresenteerd. Van deze slotbijeenkomst zijn ook enkele 
foto’s bijgevoegd waarvan het auteursrecht mogelijk berust bij fotograaf Peter van Oosterhout, 
Rijswijk. 

 
114-136 Vergaderstukken algemeen bestuur CFW, 

 2002–2007.         11 omslagen 
 
114 1e vergadering, 29 augustus 2002 
115 2e vergadering, 19 maart 2003 
116 3e vergadering, 3 september 2003 
117 4e vergadering, 31 maart 2004 
118 5e vergadering, 9 november 2004 

N.B. Inclusief stukken van een afgelaste vergadering d.d. 15 september 2004. 
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119 6e vergadering, 12 april 2005 
120 7e vergadering, 20 september 2005 
121 8e vergadering, 11 april 2006 
122 9e vergadering, 20 september 2006 
123 10e vergadering, 17 april 2007 
124 11e vergadering, 18 september 2007 
125 extra vergadering, 23 januari 2008 
126 12e vergadering, 22 april 2008 
127 13e vergadering, 23 september 2008 
128 14e vergadering, 8 april 2009 
129 15e vergadering, 22 september 2009 
130 16e vergadering, 13 april 2009 
131 17e vergadering, 21 september 2010 
132 18e vergadering, 26 oktober 2010 
133 19e vergadering, 13 april 2011 
134 20e vergadering, 29 september 2011 
135 21e vergadering, 7 november 2011 
136 22e vergadering, 17 december 2012 
 

137 Notulen van informele bijeenkomsten voorafgaand aan de 1e openbare vergadering, 
 januari–september 1960.       1 omslag 

N.B. In totaal vonden zeven deze bijeenkomsten plaats: op 12 januari, 23 februari, 23 maart, 20 april, 2 
juni , 24 juni en 8 september 1960. 
 

138 Notulen van besloten vergaderingen , 
 maart 1961–september 1982.      1 omslag 

N.B. In totaal werden twaalf besloten vergaderingen uitgeschreven. De besloten vergadering van 15 maart 
1961 werd omgezet in een informele bijeenkomst waarvan geen verslag is opgemaakt. 

  
139-151 Vergaderstukken dagelijks bestuur BF(W), 

 1972–2002.         13 omslagen 
N.B. Het dagelijks bestuur bestond uit de voorzitter, twee bestuursleden van dragende organisaties aan 
werkgeverszijde en twee bestuursleden van dragende organisaties aan werknemerszijde.  Tot oktober 
1992 bestaan de vergaderstukken alleen uit verslagen (notulen) van de vergaderingen. Vanaf oktober 
1992 maken ook agenda’s en bijlagen deel uit van de vergaderstukken. Omdat vrijwel alle vergaderingen 
van het dagelijks bestuur het karakter hadden van een voorbespreking van de openbare vergaderingen 
van het algemeen bestuur, bestaan de bijlagen van de vergaderstukken van het dagelijks bestuur veelal 
uit de concept-vergaderstukken van het algemeen bestuur. Er bestaan subtiele maar niet onbelangrijke 
verschillen tussen deze concept-vergaderstukken en de definitieve vergaderstukken van het algemeen 
bestuur (nrs. 93–113). Het dagelijks bestuur kwam in de regel bijeen enkele weken voorafgaande aan de 
vergaderingen van het algemeen bestuur. 
 
139 september 1972, maart 1978–november 1979 
140 februari 1980– september 1984 
141 februari 1985–september 1989 
142 april 1990–oktober 1993 

N.B. Het verslag van de vergadering van 13 oktober 1992 ontbreekt. 
143 april–oktober 1994 
144 maart–oktober 1995 
145 april–september 1996 
146 april–september 1997 

N.B. Het verslag van de vergadering van 22 april 1997 ontbreekt. Van de vergadering van 19 juni 
1997 ontbreken de agenda plus bijlagen. 

147 april–september 1998 
148 april–september 1999 
149 april–oktober 2000 
150 april–september 2001 
151 april 2002 
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152-155 Vergaderstukken kerngroep CFW, 

 2002–2011.         4 omslagen 
N.B. 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.   
 
152 augustus 2002–november 2004 
153 maart–augustus 2005 
154 februari 2006–november 2007 
155 april 2008–september 2011 

  
156 Correspondentie van secretaris met algemeen bestuur CFW, 

 september 2002–december 2013.      1 omslag 
  

157 Correspondentie van secretaris met kerngroep CFW, 
 september 2002–februari 2011.      1 omslag 
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INSTELLINGSBESLUIT EN INSTELLINGSVERORDENING  
  
  

158 Stukken betreffende een wijziging van het Instellingsbesluit, 
 november 1979–december 1986.      1 omslag 

N.B. Deze wijziging was bedoeld om ook de productie, import en groothandel in verpakte waters 
(natuurlijke mineraal- en bronwaters) onder de vigeur van het Instellingsbesluit te brengen.  

  
159 Stukken betreffende een niet gerealiseerde wijziging van het Instellingsbesluit, 

 november 1989–mei 1990.       1 omslag 
N.B. Deze wijziging was bedoeld om het begrip groothandel in koolzuurhoudende alcoholvrije dranken en 
groothandel in bier te moderniseren. 

  
160 Stukken betreffende de omzetting van het Instellingsbesluit in een 

Instellingsverordening krachtens een wijziging van de Wet op de Bedrijfsorganisatie per 
1 oktober 1992, 

 juli 1990–september 1992.       1 omslag 
N.B. Deze omzetting werd aangegrepen om ook koolzuurvrije frisdranken en waters onder de vigeur van 
de Instellingsverordening te brengen, terwijl voorts een aantal nieuwe bevoegdheden 
(kwaliteitsbescherming en standaardisatie van emballage) werden toegevoegd.  

  
161 Stukken betreffende een wijziging van de Instellingsverordening, 

 mei 1993–mei 1996.        1 omslag 
N.B. Deze wijziging was bedoeld om het begrip groothandel te moderniseren en om ook siropen onder de 
vigeur van de Instellingsverordening te brengen. Voorts werd de prijsverordenende bevoegdheid 
geschrapt en een aantal nieuwe bevoegdheden (op het gebied van kwaliteitszorg, milieuhygiëne, opleiding 
en scholing) toegevoegd. 
 

162 Stukken betreffende een wijziging van de Wet op de Bedrijfsorganisatie per 1 juli 1999 
en de procedurele gevolgen daarvan voor het BFW, 

 juni–juli 1999.         1 omslag 
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INTERNE VERORDENINGEN 
  
  

163 Stukken betreffende de Verordening vergoedingen voorzitter, 
 februari 1961–december 2001.      1 omslag 
  

164 Stukken betreffende de Verordening arbeidsvoorwaarden en vergoedingen secretaris, 
 februari 1961–januari 2002.       1 omslag 
  

165 Stukken betreffende de Verordening vergoedingen bestuursleden, 
 december 1960–december 2001.      1 omslag 
  

166 Stukken betreffende de Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage 
van boeken en bescheiden, 

 maart 1961–augustus 2002.       1 omslag 
 
167 Stukken betreffende een juridisch geschil met Bickery Bikkers Import B.V. (Hilversum) 

inzake overtreding van de Verordening registratie, verstrekking van gegevens en 
inzage van boeken en bescheiden, 

 februari 1992–oktober 1994.       1 omslag 
  

168 Stukken betreffende de Verordening werkzaamheden bij ingeschreven ondernemingen, 
 november 1992–december 2001.      1 omslag 
  

169 Stukken betreffende de Verordening controle heffingsinformatie 1995, 
 juli 1994.         1 omslag 
  

170 Stukken betreffende de Verordening bevoegdheid voorzitter, 
 februari 1961–juli 1962.       1 omslag 
  

171 Stukken betreffende de Verordening reglement, houdende nadere regelen betreffende 
de werkwijze van het bedrijfschap (reglement van orde), 

 juni–november 1960.        1 omslag 
  

172 Stukken betreffende de Verordening houdende instelling hoorcommissie, 
 november 1992–februari 1993.      1 omslag 
  

173 Stukken betreffende de nimmer van kracht geworden Verordening mandatering 
voorzitter en secretaris, 

 september–december 1999.       1 omslag 
   

174 Stukken betreffende de nimmer van kracht geworden Verordening beleggingsbeleid 
2001, 

 november–december 2000.       1 omslag 
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FINANCIELE VERORDENINGEN EN VERANTWOORDING  
  
  

175-186 Begrotingsverordeningen BF(W), 
1959–2002.          12 omslagen 
N.B. De eerste begroting uit deze reeks beslaat de periode 1 december 1959 t/m 31 december 1961, 
latere begrotingen vallen samen met kalenderjaren. 
 
175 1959–1963, april 1961–december 1962 
176 1964–1967, november 1963–februari 1967 
177 1968–1972, november 1967–december 1971 
178 1973–1976, november 1972–februari 1976 
179 1977–1980, november 1976–mei 1981 
180 1981–1984, december 1980–juli 1984 
181 1985–1986, oktober 1984–juni 1986 
182 1987–1989, november 1986–januari 1989 
183 1990–1992, november 1989–maart 1994 
184 1993–1996, november 1992–januari 1998 
185 1997–1999, november 1996–januari 2001 
186 2000–2002, november 1999–maart 2002 

  
187 Begrotingen en meerjarenramingen CFW, 

2005, 2008-2013.         1 omslag 
N.B. 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). 

  
188-201 Verordeningen tot vaststelling van het bedrag der baten en lasten alsmede 

onderliggende jaarrekeningen BF(W) en accountantsrapporten, 
1959–2002.          14 omslagen 
N.B. De eerste jaarrekening uit deze reeks beslaat de periode 1 december 1959 t/m 31 december 1961, 
latere jaarrekeningen vallen samen met kalenderjaren behalve de halfjaarrekening 1 januari t/m 30 juni 
2002. 
 
188 1959–1963, februari 1961–juli 1964 
189 1964–1966, februari 1965–april 1967 
190 1967–1969, februari 1968–april 1970 
191 1970–1972, februari 1971–juli 1973 
192 1973–1975, februari 1974–juni 1976 
193 1976–1978, februari 1977–juli 1979 
194 1979–1980, februari 1980–augustus 1981 
195 1981–1983, februari 1982–december 1984 
196 1984–1986, februari 1985–augustus 1987 
197 1987–1989, februari 1988–oktober 1990 
198 1990–1992, februari 1991–maart 1994 
199 1993–1995, mei 1994–maart 1997 

N.B. De door het bestuur van het BFW en door de Commissie Financiën Bedrijfslichamen van de 
SER ondertekende officiële jaarrekening 1994 ontbreekt; wel aanwezig is een concept-
jaarrekening. Het accountantsrapport 1995 ontbreekt; wel aanwezig is een concept-
accountantsrapport. 

200 1996–1999, juni 1997–februari 2001 
201 2000–2002, april 2001–maart 2003 

  
202-203 Jaarrekeningen CFW , 

2002–2013.          2 omslagen 
  
202 2002–2006, april 2003–maart 2007 
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203 2007–2013, maart 2008–mei 2014 
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STATIEGELDVERORDENINGEN  
  
  

204-205 Stukken betreffende de totstandkoming van de Verordening statiegeld flessen en kisten 
koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1962, 
1961–1962.          2 omslagen 
 
204 februari–oktober 1961  
205 november 1961–oktober 1962 

  
206 Stukken betreffende statiegeldverordeningen die vooraf gingen aan de Verordening 

statiegeld flessen en kisten koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1962, 
september 1941–februari 1959.       1 omslag 
N.B. De stukken zijn afkomstig uit het archief van de Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren en 
Mineraalwaterfabrikanten (BBM). Het betreft de Beschikking statiegeld voor flesschen, kruiken en potten 
no. 1 (1942) en het Prijsvoorschrift 1943 statiegeld flesschen, kruiken en potten van de secretaris-generaal 
van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, de Verordening statiegeld flessen voor 
alcoholvrije en zwakalcoholhoudende dranken 1952 van het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten 
en de Verordening statiegeld flessen en potten 1959 van het Productschap voor Groenten en Fruit. 

  
207 Stukken betreffende een geschil met de (voormalige) Commissie van Advies inzake de 

Statiegeldregeling betreffende de uitbetaling van vacatiegelden, 
december 1961–augustus 1963.       1 omslag 
 

208 Stukken betreffende de eerste wijziging van de Verordening statiegeld flessen en 
kisten koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1962, 
september 1971, augustus 1975–juni 1976.     1 omslag 
N.B. Deze wijziging had betrekking op de statiegeldtarieven. 

  
209 Stukken betreffende een nimmer tot stand gekomen wijziging van de Verordening 

statiegeld flessen en kisten koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1962, 
september 1978–mei 1979.       1 omslag 
N.B. Deze wijziging beoogde het mogelijk te maken dat Nederlandse frisdrankproducenten eenmalige 
glazen flessen met een inhoudsmaat tot 60 cl zonder ontheffing in omloop konden brengen. 
  

210 Stukken betreffende de tweede wijziging van de Verordening statiegeld flessen en 
kisten koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1962, 
februari 1988–augustus 1990.      1 omslag 
N.B. Deze wijziging was vooral bedoeld om ook bron- en mineraalwaters onder de verordening te brengen. 

  
211 Stukken betreffende het ontheffingenbeleid inzake de Verordening statiegeld flessen 

en kisten koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1962, 
augustus 1962–mei 1991.        1 omslag 

  
212-214 Stukken betreffende al dan niet verleende ontheffingen van de Verordening statiegeld 

flessen en kisten koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1962, 
oktober 1963–oktober 1992.        3 omslagen 
N.B. De stukken zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
212 Bottelmaatschappij Arnhem  B.V. (Ede)–N.V. Hero Conserven Breda / Hero 

Nederland N.V. / B.V. (Breda) 
213 Herschi (Bottelindustrie) N.V. (Hoensbroek)–Frisdranken Industrie Nederland  

B.V. (Dongen) 
214 Raak (Holland) B.V. (Utrecht)–(Koninklijke) Frisdranken Industrie Winters  B.V. 

(Maarheeze) 
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215-216 Stukken betreffende overtredingen van de Verordening statiegeld flessen en kisten 
koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1962, 
mei 1968–september 1988.        2 omslagen 
N.B. De stukken zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
215 Algemene Drankenhandel Nederland N.V. (Breda)–Herschi  Bottelindustrie 

N.V. (Hoensbroek) 
216 Fa. H. Medema h.o.d.n. Medo Limonadefabriek (Musselkanaal)–Fa. D.J. van 

Zoolingen  & Zns. h.o.d.n. Prosit Limonadefabriek (Hoofddorp) 
  

217 Stukken betreffende een juridisch geschil met Sunrise Drankenindustrie B.V. 
(Rotterdam) inzake overtreding van de Verordening statiegeld flessen en kisten 
koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1962, 
november 1976–februari 1978.      1 omslag 

  
218 Stukken betreffende de Verordening statiegeld hervulbare kunststofflessen en daarbij 

gebruikte kisten voor koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1989, 
februari 1989–september 1991.      1 omslag 
 

219 Stukken betreffende de totstandkoming van de Statiegeldverordening frisdranken en 
waters 1992, 
september 1991–augustus 1992.      1 omslag 
N.B. Deze verordening verving de Verordening statiegeld flessen en kisten koolzuurhoudende alcoholvrije 
dranken 1962, alsmede de Verordening statiegeld hervulbare kunststofflessen en daarbij gebruikte kisten 
voor koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1989 (zie nr. 218) en de Verordening statiegeld boxcontainers 
koolzuurhoudende alcoholvrije dranken (zie nrs. 240-241). Bovendien had deze verordening ook 
betrekking op koolzuurvrije frisdranken. 

  
220 Stukken betreffende de wijziging van de Statiegeldverordening frisdranken en waters 

1992, 
februari–november 1992.       1 omslag 
N.B. Deze wijziging was bedoeld om ook geïmporteerde frisdranken en waters in eenmalige (niet-
hervulbare) glazen en kunststofflessen onder de verordening te brengen.  

  
221 Stukken betreffende een (juridisch) geschil met de Branchevereniging Glas (Schiedam) 

inzake de wijziging van de Statiegeldverordening frisdranken en waters 1992, 
januari–april 1993.        1 omslag 

  
222 Stukken betreffende het Delegatiebesluit ontheffingen statiegeldverordening, 

april 1993–augustus 1997.       1 omslag 
  

223 Stukken betreffende een (juridisch) geschil met Raak (Holland) B.V. (Utrecht) inzake de 
Statiegeldverordening frisdranken en waters 1992, 
januari 1992–januari 1994.       1 omslag 

  
224 Stukken betreffende een (juridisch) geschil met Jacobus Boelen B.V. (Amsterdam) 

inzake de Statiegeldverordening frisdranken en waters 1992 en het Delegatiebesluit 
ontheffingen statiegeldverordening, 
maart 1993–juli 1996.        1 omslag 

  
225 Stukken betreffende de Groepontheffing statiegeldverordening frisdranken en waters 

1992 en 1993, 
augustus 1992–september 1993.      1 omslag 

  
226 Stukken betreffende het ontheffingenbeleid inzake de Statiegeldverordening 

frisdranken en waters 1992, 
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januari 1992–januari 1998.        1 omslag 
  

227-230 Stukken betreffende al dan niet verleende ontheffingen van de Statiegeldverordening 
frisdranken en waters 1992, 
juni 1992–juli 1999.         4 omslagen 
N.B. De stukken zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
227 V.O.F. Drankenindustrie All  in Drinks-Loots (Ter Aar)–Britvic International Ltd. 

(Breda) 
228 Cadbury Beverages Ltd. (Laren)–Gehring -Bunte Getränke-Industrie G.m.b.H. 

& Co. (Gütersloh, Duitsland) 
229 Hero  Nederland B.V. (Breda)–Mike ’s Import (Budel) 
230 De Monnik  Dranken B.V. (Oldenzaal)– Frisdranken Industrie Winters  B.V. 

(Maarheeze) 
  

231 Stukken betreffende handhaving en naleving van de Statiegeldverordening frisdranken 
en waters 1992, 
november 1993–december 1995.      1 omslag 
 

232 Stukken betreffende de Statiegeldverordening frisdranken en waters 1992 in relatie tot 
de hersteloperatie Securitel, 
april 1997–januari 1998.       1 omslag 
N.B. Het betrof een operatie om regelingen en verordeningen met technische voorschriften die door 
Nederlandse ministeries niet bij de Europese Commissie genotificeerd waren, alsnog te notificeren. 

  
233 Stukken betreffende de Statiegeldverordening frisdranken en waters 1997 en de eerste 

en tweede wijziging van deze verordening, 
november 1997–november 2002.      1 omslag 
N.B. Deze verordening verving de Statiegeldverordening frisdranken en waters 1992. Bij de eerste 
wijziging (november 1999) werd ook de levensmiddelenhandel gebonden aan de verordening. Bij de 
tweede wijziging (juni 2002) werd onder andere geregeld dat in geval van niet juist gesorteerde 
retouremballage geen statiegeld behoefde te worden uitgekeerd.  

  
234 Stukken betreffende handhaving en naleving van de Statiegeldverordening frisdranken 

en waters 1997, 
april 1999–augustus 2002.       1 omslag 
 

235 Stukken betreffende een onderzoek naar de naleving van de Statiegeldverordening 
frisdranken en waters 1997 in supermarkten en slijterijen, 
mei–september 2002.       1 omslag 
N.B. Inclusief het onderzoeksrapport: Statiegeldverordening mystery shopping / Steven van Elderen 
(Amsterdam : NFO Trendbox B.V., september 2002). 
 

236 Stukken betreffende een overtreding van de Statiegeldverordening frisdranken en 
waters 1997 door Novartis Consumer Health B.V. (Breda), 
mei–december 2000.        1 omslag 
 

237 Stukken betreffende de Verordening statiegeld groothandelsverpakkingen, 
oktober 1994–augustus 1995.      1 omslag 
 

238 Stukken betreffende de Verordening statiegeld groothandelsverpakkingen 1997, 
november 1997–juli 1998.       1 omslag 
 

239 Stukken betreffende een overtreding van de Verordening statiegeld 
groothandelsverpakkingen 1997 door Hansen Dranken B.V. (Linne), 
september 1999.        1 omslag 
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240 Stukken betreffende de totstandkoming van de Verordening statiegeld boxcontainers 
koolzuurvrije alcoholhoudende dranken, 
augustus 1975–februari 1978.      1 omslag 

  
241 Stukken betreffende wijziging van de Verordening statiegeld boxcontainers 

koolzuurvrije alcoholhoudende dranken, 
april 1987–maart 1991.       1 omslag 
N.B. Inclusief foto’s en contactafdrukken van boxcontainers bij Schiffers Food B.V. (Hoensbroek) 
vervaardigd door Schaart Fotografie (Rotterdam). 
 

242 Stukken betreffende een enquête naar de wenselijkheid van een statiegeldverordening 
voor premixtanks, 
oktober 1967–juni 1968.        1 omslag 
 

243 Stukken betreffende de nimmer tot stand gekomen Verordening statiegeld pre- en 
postmixtanks 1983, 
december 1980–mei 1984.       1 omslag 
 

244-246 Stukken betreffende de nimmer tot stand gekomen Verordening statiegeld flessen van 
glas en kunststof en kisten voor koolzuurhoudende alcoholvrije dranken, 
1979–1982.         3 omslagen 
N.B. Het betrof een verordening waar vooral van overheidswege op werd aangedrongen maar die van de 
kant van de frisdrankenindustrie op allerlei praktische bezwaren stuitte. 
 
244 april 1979–december 1980 
245 januari–december 1981 
246 februari–november 1982 
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OVERIGE AUTONOME VERORDENINGEN 
 
 

247 Stukken betreffende de Verordening authenticiteit vruchtenlimonades 1992 en 
daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten, 
december 1991–januari 1998.      1 omslag 

  
248 Stukken betreffende de Verordening inspectiesysteem hervulbare kunststofflessen en 

de Groepsontheffing verordening inspectiesysteem hervulbare kunststofflessen voor 
watercoolers, 
februari 1994–januari 2000.       1 omslag 
 

249 Stukken betreffende de Verordening kwaliteitseisen limonadesiropen 1994 en het 
daarmee verband houdende uitvoeringsbesluit, 
augustus 1994–april 2001.       1 omslag 

  
250-255 Stukken betreffende de Verordening vergoeding behandeling extra retouremballage 

1996 (VBR) alsmede stukken betreffende juridische geschillen inzake deze verordening 
met enerzijds Aldi Inkoop B.V. (Culemborg) en anderzijds de Vereniging van de 
Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (Rotterdam), 
1996–1999.          6 omslagen 
 
250 februari–september 1996 
251 oktober 1996–augustus 1997 
252 september 1997–april 1998 
253 mei–augustus 1998 
254 september–oktober 1998 
255 november 1998–september 1999 

  
256 Stukken betreffende een wijziging van de Verordening vergoeding behandeling extra 

retouremballage 1996 (VBR), 
 januari 2000–november 2001.      1 omslag 
  

257 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 

  
258 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 
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HEFFINGSVERORDENINGEN EN HEFFINGSADMINISTRATIE  
  
  

259-264 Heffingsverordeningen BF(W), 
1961–2002.          6 omslagen 
 
259 1961–1964, augustus 1961–juli 1964 
260 1965–1969, augustus 1965–juni 1969 
261 1970–1978, maart 1970–augustus 1978 
262 1979–1987, maart 1979–mei 1987 
263 1988–1994, april 1988–maart 1994 
264 1995–2002, februari 1995–januari 2002 

  
265-281 Administratie inzake heffingen en kwijtscheldingen, 

 1961–1987.       16 registers, 1 omslag 
N.B. Het betreft registerboeken waarin werd bijgehouden welke ondernemingen de heffingsnota’s hadden 
voldaan. In de kantlijn staan aantekeningen over ondernemingen die zijn uitgeschreven (vanwege 
bedrijfsbeëindiging, faillissement of overname). Als zodanig vormen deze registerboeken een waardevolle 
comparant en aanvulling op de cartotheek ingeschreven ondernemingen 1974-1990 (nr. 285) en op de 
stukken betreffende mutaties (nrs. 286–287 en 296). In de registerboeken is ook het contributiebedrag 
opgetekend van ondernemingen die lid waren van de Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren en 
Mineraalwaterfabrikanten (BBM) / Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten en 
Groothandelaren in Dranken (BBM), zulks in verband met een korting op de heffingsnota van het BF(W). 
De registers zijn geordend op inschrijfnummers. 

  
265 heffingen 1961, november 1961–maart 1967   1 register 
266 heffingen 1962, september 1962–maart 1967   1 register 
267 heffingen 1963, september 1963–maart 1967   1 register 
268 heffingen 1964, 1965 en 1966, september 1964–juni 1968  1 register 
269 heffingen 1967 en 1968, september 1967–december 1969 1 register 
270 heffingen 1969 en 1970, september 1969–september 1971 1 register 
271 heffingen 1971, september 1971–september 1972   1 register 
272 heffingen 1972, september 1972–januari 1974   1 register 
273 heffingen 1973, september 1973–november 1974   1 register 
274 heffingen 1974 en 1975, september 1974–september 1977 1 register 
275 heffingen 1976 en 1977, september 1976–juni 1978  1 register 
276 heffingen 1978 en 1979, september 1978–juli 1980  1 register 
277 heffingen 1980 en 1981, september 1980–maart 1982  1 register 
278 heffingen 1982 en 1983, september 1982–juli 1984  1 register 
 N.B. Bevat tevens mutatieoverzichten ingeschreven ondernemingen 1982 en 1983. 
279 heffingen 1984 en 1985, september 1984–februari 1986  1 register 
 N.B. Bevat tevens mutatieoverzichten ingeschreven ondernemingen 1984 en 1985. 
280 heffingen 1986, september 1986–oktober 1987   1 register 
 N.B. Bevat tevens mutatieoverzicht ingeschreven ondernemingen 1986. 
281 heffingen 1987, augustus 1987–oktober 1987   1 omslag 

N.B. Het betreft uitdraaien van een computerbestand op zogenaamde kettingformulieren. Bevat 
tevens mutatieoverzicht ingeschreven ondernemingen 1987. 

  
282 Overzicht heffingsaanslagen 1999–2001, 

december 1998–december 2000.       1 omslag 
N.B. Het betreft overzichten van opgelegde heffingen per onderneming. 
 

283 Omzetverklaringen 1993 van ingeschreven drankengroothandels in het kader van de 
Verordening controle heffingsinformatie 1995, 
januari 1995–april 1995.        1 omslag 
N.B. De verklaringen zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam.  
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284 Omzetverklaringen 2001 van ingeschreven drankengroothandels en importeurs in het 
kader van de Verordening controle heffingsinformatie 1995, 
januari 2002–februari 2003.        1 omslag 
N.B. De verklaringen zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam.  
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ADMINISTRATIE INGESCHREVEN ONDERNEMINGEN EN SOCIAAL -
ECONOMISCHE ENQUETE 

 
 

285 Cartotheek ingeschreven ondernemingen,  
1974-1990. 1 doos 
N.B. De systeemkaarten vermelden o.a. naam en adres van de onderneming, naam en geboortedatum 
van ondernemer, oprichtingsdatum van de onderneming, ontplooide activiteiten, lidmaatschap van 
brancheorganisatie, omzetklasse en aantal personeelsleden. De gegevens zijn afkomstig van een 
tweejaarlijkse sociaal-economische enquête onder alle ingeschreven ondernemingen. Op veel 
systeemkaarten is ook aangetekend per welke datum een onderneming is uitgeschreven (veelal wegens 
bedrijfsbeëindiging, faillissement of overname). De systeemkaarten zijn alfabetisch geordend op 
vestigingsplaats van de onderneming. Een eerdere cartotheek met gegevens uit de periode 1960-1973 is 
vermoedelijk in 1974 vernietigd. Slechts één kaart uit deze eerdere cartotheek is toevallig bewaard 
gebleven (zie nr. 286). 

 
286-287 Stukken betreffende inschrijvingen, uitschrijvingen en overige mutaties van en bij 

ondernemingen, 
 1965–1970, 1976–1991.       2 omslagen 

 
286 april 1965–oktober 1970 

N.B. Het betreft min of meer toevallig bewaard gebleven stukken, waaronder ook een kaart uit de 
cartotheek uit de periode 1960-1973 (van Limonadefabriek De Erfgooier uit Hilversum). De 
stukken dekken slechts een fractie van het totaal aantal mutaties dat in deze periode heeft 
plaatsgevonden. De stukken zijn chronologisch geordend. 

287 oktober 1976–oktober 1991 
N.B. Het betreft stukken die oorspronkelijk vastgeniet waren aan kaarten van de cartotheek (zie 
nr. 285). De stukken dekken slechts een fractie van het totaal aantal mutaties in de cartotheek. De 
stukken zijn chronologisch geordend. 

 
288-294 Stukken betreffende inschrijvingen, uitschrijvingen en overige mutaties van en bij 

ondernemingen, 
 januari 1992–december 2012.      7 omslagen 

N.B. Deze stukken zijn niet volledig en uitputtend. De stukken zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam.    
 

288 4 Kick Europe B.V. (Almelo)–Drankengroothandel Bovae  (Venlo) 
289 Braakhuis Drankenhandel (Wierden)–Drankenhandel Van den Eijnden 

(Oudenbosch) 
290 Drankenhandel Fieten  (Hoogeveen)–Slijterij Horsmans (Klimmen) 
291 Holland  Energy Drinks B.V. (Dordrecht)–Loyal Holland B.V. (Wamel) 
292 M & R World Wide Trade (Ermelo)–Proctor & Gamble Benelux N.V. 

(Rotterdam) 
293 Racke Nederland B.V. (Almere)–Swinkels Drankenhandel B.V. (Schijndel) 
294 Tanko  B.V. (Heerlen/Maastricht)–Fa. B. de Zwart  & Zn. (Wilnis) 
 

295 Overzichtslijsten ingeschreven ondernemingen, 
 november 1977–december 1998.      1 omslag 

N.B. Omvat overzichtslijsten d.d. 14 november 1977, 26 maart 1993, 31 december 1993, 12 januari 1996, 
6 januari 1998 en 30 december 1998.    
 

296 Mutatieoverzichten ingeschreven ondernemingen, 
februari 1980–april 1988.        1 omslag 
N.B. Het betreft maandelijkse, tweemaandelijkse en driemaandelijkse overzichten van mutaties verricht in 
de cartotheek (zie nr. 285).  

 
297 Mutatieoverzichten ingeschreven ondernemingen, 

1995–2003.         1 omslag 
N.B. Het betreft jaarlijkse en tweejaarlijkse overzichten van in- en uitgeschreven ondernemingen. 
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298 Resultaten tweejaarlijkse sociaal-economische enquête, 
november 1962, 2001, augustus 2003–september 2006.    1 omslag 
N.B. Rapporten met geaggregeerde gegevens van de tweejaarlijkse sociaal-economische enquête (zie 
nrs. 300-335). De resultaten van de enquête uit 1962 (met gegevens over de toestand per 31 december 
1960) verschenen eveneens in het  jaarverslag van 1962 (zie nr. 1). Na de totstandkoming van de CFW 
van het Productschap Dranken (juli 2002) werden de resultaten van de betreffende enquête gepubliceerd 
in een speciaal rapport. In totaal verschenen 5 edities van dit rapport. De edities uit 2008 en 2010 
ontbreken. 
 

299 Verwerkingslijsten tweejaarlijkse sociaal-economische enquête, 
januari 1992–december 2003, januari–augustus 2010.   1 omslag    
Het betreft verwerkingslijsten van de enquêtes gehouden in 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 en 2010. 

 
300-335 Tweejaarlijkse sociaal-economische enquête, 

januari 1994–oktober 2010.        36 omslagen 
N.B. In 1962 werd voor de eerste maal een sociaal-economische enquête gehouden onder de bij het 
bedrijfschap ingeschreven ondernemingen. Daarna vond deze enquête om het andere jaar plaats. De 
gegevens die op deze wijze werden verzameld werden verwerkt in een cartotheek (zie nr. 285) en op een 
geaggregeerd niveau gepubliceerd in de jaarverslagen van het bedrijfschap (zie nrs. 1-11). Nadat het BFW 
veranderde in de CFW werden de resultaten gepubliceerd in afzonderlijke rapporten (zie nr. 298). De 
geretourneerde enquêteformulieren uit de periode 1962-1992 zijn nagenoeg allemaal vernietigd. Uit de 
periode 1994-2010 zijn daarentegen vrijwel alle geretourneerde enquêteformulieren bewaard gebleven. 
Deze formulieren bevatten o.a. gegevens omtrent de aard van het uitgeoefende bedrijf, productievolume, 
omzetklasse, omvang van het personeelsbestand en gevoerde merken. De formulieren zijn alfabetisch 
geordend op bedrijfsnaam. 
 
300 4 Kick Europe B.V. (Den Haag)–V.O.F. Anloo  (Annen) 
301 Aqua  Chain Holland B.V. (Waalwijk)–Bavaria  B.V. / N.V. (Lieshout) 
302 V.O.F. Drankenhandel B.A.J. Beaujean  (Heerlen)–B.V. Handelsvereeniging v/h 

W. Beijer  (Meppel) 
303 Bickery  Food Group B.V. (Hilversum)–Drankenhandel Boonekamp  B.V. 

(Leiden) 
304 Drankenhandel B. Boonen  (Nijkerk)–Britvic  International European Branch 

Office (Breda) 
305 Willem Broeders  B.V. (Oosterhout)–Ad Buyk  v/h Fa. A. Wessels (Eindhoven) 
306 Cadbury Beverages ltd. (Laren)–Cott  Retail Brands Netherlands B.V. (Bussum) 
307 CPC Benelux B.V. (Hilversum)–Deudekom  ’s Drankenhandel B.V. (IJmuiden) 
308 DIS B.V. (Dranken Industrie Sittard)–Drankengroothandel Van Dijck  Diessen 

B.V. (Diessen) 
309 Eauvital B.V. (Diemen/Amsterdam)–Van Enschot  Drankenhandel B.V. (Gilze 

Rijen) 
310 Drankenhandel H.HJ. Erkens  / Erco (Landgraaf)–Friesland  Foods Western 

Europe / Friesland Campina Benelux (Ede/Veenendaal) 
311 Van Gastel  & Hoekstra-De Nederlandse Centrale Kelders B.V. (Breda)– 

Drankengroothandel Van Gool  B.V. / Drankenhandel Van Gool-Rijnmond B.V. 
(Gorinchem/Barendrecht/Delfgauw) 

312 V.O.F. Drankenhandel De Graaf  / Drankenhandel De Graaf B.V. (Schijndel)–
Horecagroothandel Havenstad  B.V. (Rotterdam) 

313 V.O.F. Heesbeen  (Vlijmen)–Hooghoudt  B.V. (Groningen) 
314 Fa. P. Hooisma & Zn. / Drankenhandel Hooisma  B.V. (Harlingen)–Interbrew 

Nederland B.V. / Inbev Nederland N.V. (Breda) 
315 International  Marques V.O.F. (Haarlem)–Jonker  Drankenhandel B.V. 

(Heusden) 
316 JP Horeca B.V. (Amsterdam)–Drankenhandel J. Kolijn  B.V. (Terneuzen) 
317 B.B. de Koning  (Bergambacht)–Drankenhandel Lamers  B.V. (Waalwijk) 
318 Drankengroothandel Marja van der Lee (Vlaardingen)–Lowlands  Trade (’s-

Gravenzande) 
319 Drankenhandel Lijfering  (Hoogezand)–Marvelo  Food Company (Zaandam) 
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320 Mateboer ’s Groothandel B.V. (Zwolle)–Jan Meulendijks  Drankengroothandel 
B.V. (Helmond) 

321 Mike ’s Import (Budel)–Nestlé Waters Direct Netherlands B.V. (Zoetermeer) 
322 New Age Drinks B.V. (Gorredijk)–Omnidrink  Nederland B.V. (Breda) 
323 Drankengroothandel Onstenk  B.V. (Zutphen)–V.O.F. Drankenhandel J.A. 

Pieters  (Middelburg) 
324 Drankenhandel Pluym  B.V. (Sint-Jansteen)–Pure  Spring Maastricht B.V. 

(Maastricht) 
325 Raak (Holland) B.V. (Utrecht)–Jan Reijnen V.O.F. (Nijmegen) 
326 Ridderkerkse Wijncentrale V.O.F. (Ridderkerk)–Drankencentrale Rijnmond  

B.V. (Vlaardingen) 
327 San Rival (Nieuwegein)–Schweppes  Nederland B.V. (Naarden) / Schweppes 

International Ltd. (Amsterdam/Amstelveen) 
328 Seven -Up Nederland B.V. (Bussum / Utrecht / Maarssen)–Fa. M.C. van 

Splunter (Holten) 
329 Sportline  Sportdrinks B.V. (Wateringen/Den Haag)–Sunnyland Nederland B.V. 

(amstelveen) / Sunnyland Distribution B.V. (Turnhout) 
330 W. Sweens  V.O.F. (Mill)–Drankenhandel Tijssen  B.V. (Rhenen) 
331 Udea B.V. (Uden/Veghel)– Verenigde Drankenhandel Veraar  B.V. (Hoofddorp) 
332 C.J.A. Verdaasdonk (Bavel)–Fa. L. Vos  & Zoon (Geleen) 
333 Drankenmarkt Vreeburg  (Uitgeest)–Drankenhandel Wauters  B.V. (Hulst) 
334 Drankenhandel S.N. Weel & Zoon B.V. / Horecagroothandel S.N. Weel & Zoon 

B.V. (Wervershoof)–Drankenhandel Winters -Van Wees B.V. (Eindhoven) 
335 Fa. Woltjer  & Oostingh (Assen)–Fa. B. de Zwart  & Zn. (Wilnis) 

  
336 Adreslijst Kamer van Koophandel van ondernemingen werkzaam in frisdrankenindustrie 

en drankengroothandel, 
 24 oktober 1991         1 omslag 

N.B. In 1992 werd door het BFW een onderzoek ingesteld naar ondernemingen waarvan op grond van hun 
inschrijving in de registers van de Kamers van Koophandel vermoed werd dat deze onder de 
werkingssfeer van het bedrijfschap vielen. Deze ondernemingen kregen een enquêteformulier 
toegestuurd. Ondernemingen die niet reageerden kregen ambtshalve een heffing opgelegd teneinde ze te 
prikkelen alsnog duidelijkheid te verschaffen omtrent de aard van hun activiteiten (zie nrs. 337-342). 
 

337-342 Stukken inzake verstuurde enquêteformulieren en ambtshalve opgelegde heffingen 
aan ondernemingen op de lijst Kamers van Koophandel die niet onder de 
werkingssfeer van het BFW vielen, 
januari 1992–december 1993.      6 omslagen 
N.B. Het betreft stukken betreffende ondernemingen die na nader onderzoek niet onder de werkingssfeer 
van het bedrijfschap bleken te vallen (zoals slijterijen, wijnimportbedrijven, gedistilleerdproducenten, 
vermogens- en beheersmaatschappijen) of waarvan kwam vast te staan dat deze ondernemingen 
voorheen wel onder de werkingssfeer van het bedrijfschap vielen maar thans gestaakt waren of nog 
slechts een slapend bestaan leidden. Van een aantal ondernemingen bleek het juiste adres niet meer te 
achterhalen. De stukken zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
337 Amphora  International (Botlek)–Buffeterie  Palace (Den Haag)   
338 Castillon  la Bataille (Haarlem)–Amsterdamse Handelmaatschappij Excella  B.V. 

(Amsterdam)      
339 Fadema  (Eefde)–Drankenhandel Joh. van der Hulst  B.V. (Huizen) 
340 Idée Dix (Teteringen)–Lovipo  B.V. (Zeist)      
341 Drankenhandel De Maas B.V. (Blerick)–J. Rijnenberg  Special Beers 

(Amersfoort)    
342 Maison Sanders  (Brielle)–Handelsonderneming P. Zwanenstein  (Strijen) 

      
343-345 Stukken inzake verstuurde enquêteformulieren aan ondernemingen op de lijst Vierhand 

die niet onder de werkingssfeer van het BFW vielen, 
februari 1994–september 1994.      3 omslagen 



 35 

N.B. In 1994 werd door het BFW een adressenbestand gekocht van het direct marketingbedrijf Vierhand 
B.V. (Haarlem). Het betrof adressen die bij Vierhand te boek stonden als ondernemingen werkzaam in de 
drankengroothandel en/of drankenimport. Aan de niet bij het BFW bekende ondernemingen werd 
vervolgens een enquêteformulier gezonden. Van verreweg de meeste ondernemingen kwam naderhand 
vast te staan dat ze niet onder de werkingssfeer van het BFW vielen. De aangetroffen stukken zijn 
alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
343 V.O.F. Drankenhandel-Slijterij De Akker  (Vlijmen)–La France  au Limbourg 

(Venlo) 
344 GBN C.V. (Baarle Nassau)–C. Muller  W & S (Amsterdam)   
345 Napoleon  Import Export (Beugen)–V. Zumpolle  Handelsonderneming 

(Blaricum) 
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BENOEMINGEN  
  
  

346 Stukken betreffende de benoeming van voorzitter Mr. P.J.M. Aalberse, 
 juni 1960–juni 1968.  .      1 omslag 
  

347 Stukken betreffende de benoeming van voorzitter Ing. W. Verwey, 
 april 1970–mei 1978.  .      1 omslag 
  

348 Stukken betreffende de benoeming en het afscheid van voorzitter Mr. H.E. Koning, 
 maart 1981–november 1982.       1 omslag 
  

349 Stukken betreffende de benoeming van voorzitter W. Snijder, 
 november 1982–februari 1998.      1 omslag 
  

350 Foto van voorzitter W. Snijder, 
 1995.          1 omslag 

N.B. De maker van deze foto is niet met name bekend. 
 

351 Stukken betreffende de benoeming van voorzitter W. Snijder tot ridder in de Orde van 
Oranje Nassau, 

 november 1983–april 1984.       1 omslag 
  

352 Stukken betreffende het afscheid van voorzitter W. Snijder en zijn benoeming tot 
officier in de Orde van Oranje Nassau en erevoorzitter van het Bedrijfschap 
Frisdranken en Waters, 

 januari 1999–maart 2000.       1 omslag 
N.B. Inclusief foto’s plus negatieven van de receptie op 22 februari 2000 in Hotel des Indes, Den Haag. De 
maker van deze foto’s is niet met name bekend. 

  
353 Stukken betreffende de benoeming van voorzitter P.P.F. van Stratum, 

 december 1999–januari 2000.      1 omslag 
  

354 Foto’s van voorzitter P.P.F. van Stratum, 
 januari 1998–maart 2000.       1 omslag 

N.B. De makers van deze foto’s zijn niet met name bekend. 
  

355-373 Stukken betreffende de benoeming van bestuursleden en ministerieel 
vertegenwoordigers, 
1959–2002.          19 omslagen 
 
355 eerste zittingsperiode (1959-1961), juli 1959–juni 1960 
356 tweede zittingsperiode (1962-1963), oktober 1961–oktober 1963 
357 derde zittingsperiode (1964-1965), oktober 1963–augustus 1965 
358 vierde zittingsperiode (1966-1967), september 1965–oktober 1966 
359 vijfde zittingsperiode (1968-1969), maart 1967–maart 1968 
360 zesde zittingsperiode (1970-1971), juni 1969–maart 1971 
361 zevende zittingsperiode (1972-1973), oktober 1971–april 1972 
362 achtste zittingsperiode (1974-1975), april 1973–september 1974 
363 negende zittingsperiode (1976-1977), november 1975–april 1977 
364 tiende zittingsperiode (1978-1979), oktober 1977–april 1978 
365 elfde zittingsperiode (1980-1981), december 1979–maart 1981 
366 twaalfde zittingsperiode (1982-1983), oktober 1981–september 1983 
367 dertiende zittingsperiode (1984-1985), september 1983–maart 1985 
368 veertiende zittingsperiode (1986-1987), april 1985–januari 1987 
369 vijftiende zittingsperiode (1988-1989), juni 1987–januari 1989 
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370 zestiende zittingsperiode (1990-1991), juni 1989–april 1991 
371 zeventiende zittingsperiode (1992-1993), juli 1991–september 1991 
372 achttiende zittingsperiode (1994-1995), februari 1994–januari 1995 
373 negentiende t/m tweeëntwintigste zittingsperiode (1996-2002), september 

1995–juni 2002 
N.B. De stukken uit deze zittingsperioden zijn incompleet. 
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INFORMATIEVOORZIENING, STATISTIEKEN EN MARKTONDERZO EK  
   
   
374 Stukken betreffende de 4-maandelijkse productiestatistiek frisdranken van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS), 
september 1960–oktober 1977.       1 omslag 
 

375 4-maandelijkse productiestatistiek frisdranken van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS), 
augustus 1965–februari 1977.       1 omslag 
N.B. Het betreft uitgaven van het Statistisch bulletin van het CBS met gegevens over de productie van 
frisdranken in de periode 1965 t/m 1976. 
 

376 Maandstatistiek productie en verkopen van frisdranken van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS), 
januari 1979–december 1988.       1 omslag 

  
377 Stukken betreffende de maandstatistiek omzet frisdranken en verpakte waters, siropen 

en overige producten van het BFW, 
december 1991–januari 1992.       1 omslag 
N.B. Met ingang van 1992 werd door het bedrijfschap zelf gestart met een omzetstatistiek voor frisdranken 
omdat viel te voorzien dat door het wegvallen van de binnengrenzen tussen de landen van de Europese 
Unie per 1 januari 1993 de douaneregistratie van in- en uitvoer van frisdranken verviel, waardoor de CBS-
maandstatistiek productie en verkopen van frisdranken (zie nr. 376) sterk aan nauwkeurigheid zou 
inboeten. De omzetstatistiek van het bedrijfschap strekte zich ook uit tot verpakte waters, siropen en 
overige producten. Onder overige producten werden met name sportdranken en alcoholvrije aperitieven 
verstaan, hoewel deze producten formeel pas in 2002 (sportdranken) en 1996 (alcoholvrije aperitieven) 
onder de bevoegdheid van het bedrijfschap werden gebracht. 

  
378 Maandstatistiek omzet frisdranken en verpakte waters, siropen en overige producten 

van het BFW, 
1992–1993.          1 omslag 
N.B. Gegevens over de maanden mei 1992 en december 1992 ontbreken. Deze maandstatistiek werd met 
ingang van 1994 omgezet in een kwartaalstatistiek (zie nrs. 379-380). 
 

379-380 Kwartaalstatistiek omzet frisdranken en verpakte waters, siropen en overige producten 
van het BFW, 
1994–2002.          2 omslagen 
N.B. Deze kwartaalstatistiek werd voorafgegaan door een maandstatistiek (zie nr. 378). Met ingang van 
2001 werd het aan de kleinste deelnemers aan de statistiek toegestaan om cijfers aan te leveren op 
jaarbasis.  
 
379 1994–1999 
380 2000–2002 

  
381 Overzichten kwartaalstatistiek omzet frisdranken en verpakte waters, siropen en 

overige producten van het BFW, 
1998–2001.          1 omslag 
 

382 Statistiekkaartjes frisdrankenindustrie, 
1970–2002.          1 omslag 
N.B. Het betreft een jaarlijkse uitgave onder auspiciën van de Algemene Nederlandse Bond van 
Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten / Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten 
en Groothandelaren in Dranken (1970-1992) en de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie (1993-
2002). Aanvankelijk had deze uitgave geen formele titel; vanaf 1991 werden de statistiekkaartjes 
uitgegeven onder de titel Kerngegevens (Basic statistical information). De gegevens gepresenteerd in de 
statistiekkaartjes waren grotendeels ontleend aan de statistieken van het CBS (tot 1991) en het BFW 
(vanaf 1992). 
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383 Stukken betreffende een omzetstatistiek ten behoeve van de drankengroothandel en 
stukken betreffende de Commissie Groothandelsstatistiek van het BFW, 
december 1993–februari 1996.      1 omslag 
 

384-399 Kwartaal/jaarstatistiek binnenlandse afzet, import en export frisdranken, verpakte 
waters, siropen en overige producten, 
1999–2006.          16 omslagen 
N.B. Het betreft geretourneerde enquêteformulieren. Enquêteformulieren uit de periode 1992-1998 en uit 
2005 ontbreken. De stukken zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
384 deelnemers- en verwerkingslijsten plus toelichtingsformulieren februari 2000–juli 

2007 
385 Aqua  Chain Holland B.V. (Waalwijk)–Bickery  Food Group B.V. (Hilversum) 
386 Jacobus Boelen  B.V.–Burg  All in Drinks / Burg Ter Aar V.O.F. (Ter Aar) 
387 Ch’i Holland (Winkel)–Culligan  Nederland B.V. (Amsterdam) 
388 DIS B.V. (Sittard)–Drinks  & Liquors B.V. (Delfgauw) 
389 Eauvital B.V. (Diemen/Amsterdam)–Go-Tan B.V. (Kesteren) 
390 H.J. Heinz  B.V. (Nijmegen)–Drankenhandel Hooisma  B.V. (Franeker) 
391 Intercaves  B.V. (Nijkerk)–Kuipers  Konserven (Sneek) 
392 Mardeau -Sun Spring B.V. (Rotterdam) – The Power  Drinks Company B.V. 

(Den Haag) 
393 Pre Party Marketing B.V. (Best)–Riedel  Drinks (Ede) 
394 Koninklijke De Ruijter  B.V. (Utrecht)–Soft  Drink Internatiomal B.V. (Heerlen) 
395 Spadel Nederland B.V. (Maarssen)–Sunnyland  Nederland B.V. (Amstelveen) 
396 Tilburgs Bronwater B.V. (Tilburg)–Unilever  Bestfoods Nederland B.V. 

(Rotterdam) 
397 United Soft Drinks B.V. (Utrecht)–Verkooporganisatie Dranken VIP B.V. (Tiel) 
398 Vorselaars ’ Vruchtensappen en Frisdranken B.V. (Tilburg)–

WorldWideWine .NL B.V. (Nederhorst den Berg) 
399 Wijnkoperij Het Zuiden  B.V./Het Zuiden Siropen B.V. (Oosterhout/Schiedam)–

Fa. B. de Zwart  & Zn. (Wilnis) 
 

400-405 Liquid intake onderzoeken, 
december 1991–november 1994.       6 banden 
N.B. Het betreft een zestal rapporten van panelonderzoeken uitgevoerd door Petra Wolff en Goos Eilander 
van Trendbox B.V. (Amsterdam). Het eerste onderzoek (meting oktober 1991) is uitgevoerd in opdracht 
van de Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten en Groothandelaren in Dranken (BBM), 
de latere onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van het BFW. De rapporten van de metingen 1, 2, 5 en 
6 verschenen onder de titel Liquid intake onderzoek, de rapporten van de metingen 3 en 4 verschenen 
onder de titel Drinkgedragontwikkeling in Nederland. 
 
400 meting 1 (oktober 1991), december 1991 
401 meting 2 (mei–juni 1992), september 1992 
402 meting 3 (oktober 1992), november 1992 
403 meting 4 (mei 1993), mei 1993 
404 meting 5 (oktober 1993), november 1993 
405 meting 6 (september 1994), november 1994 

  
406 Life & living rapportage frisdranken (Amsterdam : Trendbox B.V.), 

 januari 1995.         1 band 
N.B. Het betreft een rapport van een onderzoek dat grotendeels door Trendbox zelf is gefinancierd. Het 
BFW heeft geen opdracht gegeven tot soortgelijke vervolgonderzoeken.  

  
407-412 Circulaires, 

1991–2011.          6 omslagen 
 
407 april 1991–december 1993 



 40 

408 januari 1994–december 1996 
409 januari 1997–december 1998 
410 januari 1999–december 2000 
411 januari 2001–december 2002 
412 januari 2003–januari 2011 
 

413 Verordeningengids CFW, 
 september 2003–april 2006.       1 omslag 

N.B. 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. 
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DRANKENVERPAKKINGEN EN MILIEUCONVENANTEN 
 
 

414 Stukken betreffende verpakkingen en milieu, 
 november 1971–december 1973.      1 omslag 
  

415 Stukken betreffende een enquête naar verpakkingsafval door het Instituut voor 
Verpakkingen TNO (Delft), 

 augustus 1973–december 1975.      1 omslag 
  

416 Drankenverpakkingen : feiten en cijfers, 
 januari 1981–november 1989.      1 omslag 

N.B. Rapporten van de Stichting Verpakking en Milieu (SVM) met door productschappen, bedrijfschappen 
en brancheorganisaties aangeleverde cijfers betreffende drankenverpakkingen, uitgesplitst naar 
materiaalsoort. Editie 1 (januari 1981) bevat cijfers over 1978, editie 2 (april 1983) bevat cijfers over 1981, 
editie 3 (februari 1988) bevat cijfers over 1984 en editie 4 (november 1989) bevat cijfers over 1987. 

  
417-422 Correspondentie met de Stichting Verpakking en Milieu (SVM) betreffende de 

totstandkoming, implementatie en uitvoering van het Drankenverpakkingsconvenant 
1985, 
1983–1994.          6 omslagen 

  
417 februari–december 1983 
418 januari 1984–december 1984 
419 april 1985–november 1986 
420 januari–december 1987 
421 januari 1988–november 1989 
422 januari 1990–oktober 1994 
 

423 Gemeenschappelijke Verklaring en Gedragscode van Rijksoverheid en 
Bedrijfsorganisaties (Drankenverpakkingsconvenant 1985), 

 december 1985.        1 omslag 
N.B. Origineel ondertekend exemplaar. 
 

424 Stukken betreffende de enquête afvalstoffen van frisdrankenverpakkingen 1984 in het 
kader van de Gemeenschappelijke Verklaring en Gedragscode van Rijksoverheid en 
Bedrijfsorganisaties (Drankenverpakkingsconvenant 1985), 

 januari–november 1986.       1 omslag 
  

425 Stukken betreffende de enquête afvalstoffen van frisdrankenverpakkingen 1987 in het 
kader van de Gemeenschappelijke Verklaring en Gedragscode van Rijksoverheid en 
Bedrijfsorganisaties (Drankenverpakkingsconvenant 1985), 

 januari–november 1988.       1 omslag 
 

426 Stukken betreffende het Convenant Verpakkingen en het deelimplementatieplan 
frisdrankenindustrie, 

 Juni 1991–juli 1992        1 omslag 
  

427 Monitoringscijfers (materiaalbalansen) frisdrankenindustrie 1996 en 1997 in het kader 
van het Convenant Verpakkingen, 

 april 1997–mei 1998        1 omslag 
  

428 Stukken betreffende de Gedragscode inzake PET-flessen, 
 juli 1987–mei 1991        1 omslag 
  

429 Convenant Verpakkingen II (Nederlandstalige en Engelstalige versie), 
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 december 1997.        1 omslag 
  

430 Handleiding van het Convenant Verpakkingen II, 
 maart 1998.         1 omslag  
  

431-432 Ondertekeningsverklaringen en registratieformulieren van ingeschreven bedrijven 
betreffende het Convenant Verpakkingen II, 
oktober 1997– februari 1998.       2 omslagen 
 
431 deel 1–4 
432 deel 5–7 
 

433 Intentieverklaringen van producenten en importeurs van frisdranken en waters 
betreffende het deelconvenant producenten/importeurs van het Convenant 
Verpakkingen II, 

 oktober–november 1997.       1 omslag 
  

434 Verklaringen van producenten van frisdranken, waters en siropen betreffende 
bestaande productverpakkingscombinaties en verklaringen betreffende binnenlandse 
afzet in meermalige en eenmalige productverpakkingscombinaties in het kader van het 
Convenant Verpakkingen II, 

 januari–augustus 1998.       1 omslag 
  

435 Stukken betreffende een informatiebijeenkomst omtrent de monitoring en 
rapportageverplichting voortvloeiende uit het Convenant Verpakkingen II, 

 oktober–december 1998.       1 omslag 
N.B. Deze bijeenkomst vond plaats op 3 december 1998 in AC Restaurant, Utrecht. 
 

436 Benchmarkrapport inspanningen van het Bedrijfschap Frisdranken en Waters voor het 
Convenant Verpakkingen II, 

 1999.          1 omslag 
 

437-443 Correspondentie met uitvoeringsorganisatie SVM-PACT en anderen betreffende het 
Convenant Verpakkingen II, 
1997–2002.          7 omslagen 
 
437 augustus 1997–december 1999 
438 januari–augustus 2000 
439 september–december 2000 
440 januari–april 2001 
441 mei 2001 
442 juni–december 2001 
443 januari–december 2002 
 

444-447 Rapportage enquête bovendrempelige ondernemingen in het kader van het Convenant 
Verpakkingen II, 
1999–2002.          4 omslagen 
N.B. Ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kilogram verpakkingsmateriaal op de Nederlandse 
markt brachten of die meer dan 4 werknemers hadden, werden aangemerkt als bovendrempelig en 
hadden een jaarlijkse monitoring en rapportageverplichting. De rapportages zijn per jaar alfabetisch 
gerangschikt op bedrijfsnaam. 
 
444 rapportage enquête 1998, februari–juni 1999 
445 rapportage enquête 1999, januari–mei 2000 
446 rapportage enquête 2000, januari–juni 2001 
447 rapportage enquête 2001, januari–mei 2002 
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448-451 Monitoringscijfers bovendrempelige ondernemingen in het kader van het Convenant 

Verpakkingen II, alsmede correspondentie met het Monitoringsinstituut Convenant 
Verpakkingen (Rijen), 
1999–2002.          4 omslagen 
N.B. Ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kilogram verpakkingsmateriaal op de Nederlandse 
markt brachten of die meer dan 4 werknemers hadden, werden aangemerkt als bovendrempelig en 
hadden een jaarlijkse monitoring en rapportageverplichting. De monitoringscijfers zijn per jaar alfabetisch 
gerangschikt op bedrijfsnaam. 
 
448 monitoringscijfers 1998, januari–april 1999 
449 monitoringscijfers 1999, januari–mei 2000 
450 monitoringscijfers 2000, februari–juni 2001 
451 monitoringscijfers 2001, januari–april 2002 

  
452 Monitoringscijfers 2000 onderdrempelige ondernemingen in het kader van het 

Convenant Verpakkingen II, 
 januari–oktober 2001.       1 omslag 
  
453 Stukken betreffende verleende ontheffingen van de statiegeldverplichting voor kleine 

eenmalige PET-flesjes in het kader van de Uitvoeringsbesluiten statiegeld frisdranken 
en waters 1992 en 1997 en het Delegatiebesluit ontheffingen eenmalige 
kunststofflessen 1998, 

 december 1997–juli 2001.       1 omslag 
N.B. In het Protocol Producthergebruik van het Convenant Verpakkingen II was vastgelegd onder welke 
voorwaarden bestaande hervulbare verpakkingen (statiegeldverpakkingen) mochten worden vervangen 
door eenmalige verpakkingen. Genoemd protocol werd door het BFW zo geïnterpreteerd dat producenten 
en importeurs van frisdranken en waters een ontheffing van de statiegeldverplichting konden vragen voor 
kleine eenmalige PET-flesjes mits het afzetvolume van frisdranken en waters in deze verpakking niet de 
norm overschreed van 2% van de totale afzet in liters per producent of importeur. De ontheffingen zijn 
alfabetisch gerangschikt op bedrijfsnaam. 

  
454 Monitoringscijfers ontheffingen 2%-regeling statiegeldvrije PET-flesjes, 
 mei 1998–november 2001.       1 omslag 

N.B. Bedrijven in het bezit van een ontheffing (zie nr. 453) dienden op kwartaalbasis hun afzetvolume in 
eenmalige PET-flesjes aan het BFW te rapporteren. De monitoringscijfers zijn alfabetisch gerangschikt op 
bedrijfsnaam. 

  
455 Stukken betreffende een geschil tussen enerzijds het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en anderzijds de Vereniging 
Nederlandse Frisdranken Industrie (NFI) en uitvoeringsorganisatie SVM-PACT 
betreffende de status van kleine eenmalige PET-flesjes in het kader van Protocol 
Producthergebruik van het Convenant Verpakkingen II, 

 februari 1998–mei 2000.       1 omslag 
N.B. Het geschil spitste zich toe op de vraag of het eenmalige 50 cl PET-flesje voor frisdranken en waters 
een nieuwe dan wel een reeds bestaande verpakking was ten tijde van de ondertekening van het 
Convenant Verpakkingen II.  

  
456-457 Ondertekeningsverklaringen van ingeschreven bedrijven betreffende het Convenant 

Verpakkingen III, 
januari 2003– februari 2004.       2 omslagen 
 
456 deel 1, categorie A  
457 deel 2, categorie B, C, D en overige   

  
458 Correspondentie met uitvoeringsorganisatie SVM-PACT en anderen betreffende het 

Convenant Verpakkingen III, 
januari 2003–augustus 2005.       1 omslag 
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459 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 
  

460 Enquête ten behoeve van een lijst van eenmalige glazen 
productverpakkingscombinaties in het kader van het Convenant Verpakkingen III, 

 augustus–september 2002.       1 omslag 
  

461-464 Rapportage enquête bovendrempelige ondernemingen in het kader van het Convenant 
Verpakkingen III, 
2003–2006.          4 omslagen 
N.B. Ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kilogram verpakkingsmateriaal op de Nederlandse 
markt brachten of die meer dan 4 werknemers hadden, werden aangemerkt als bovendrempelig en 
hadden een jaarlijkse monitoring en rapportageverplichting. De rapportages zijn per jaar alfabetisch 
gerangschikt op bedrijfsnaam. 
 
461 rapportage enquête 2002, januari–juni 2003 
462 rapportage enquête 2003, januari–juni 2004 
463 rapportage enquête 2004, januari–mei 2005 
464 rapportage enquête 2005, januari–mei 2006 
 

465-468 Monitoringscijfers bovendrempelige ondernemingen in het kader van het Convenant 
Verpakkingen III, alsmede correspondentie met het Monitoringsinstituut Convenant 
Verpakkingen (Rijen) en verificateur PriceWaterhouse Coopers N.V. (Utrecht), 
1999–2002.          4 omslagen 
N.B. Ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kilogram verpakkingsmateriaal op de Nederlandse 
markt brachten of die meer dan 4 werknemers hadden, werden aangemerkt als bovendrempelig en 
hadden een jaarlijkse monitoring en rapportageverplichting. De monitoringscijfers zijn per jaar alfabetisch 
gerangschikt op bedrijfsnaam. 
 
465 monitoringscijfers 2002, januari–augustus 2003 
466 monitoringscijfers 2003, januari–december 2004 
467 monitoringscijfers 2004, december 2004–oktober 2005 
468 monitoringscijfers 2005, december 2005–mei 2006 

  
469-478 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van het Convenant Verpakkingen 

III, meer in het bijzonder betreffende het Protocol Producthergebruik en problemen 
dienaangaande, 
2001–2005.          10 omslagen 
 
469 april–juni 2001 
470 juli–september 2001 
471 oktober–december 2001 
472 januari–februari 2002 
473 maart– juni 2002 
474 september–oktober 2002 
475 november–december 2002 
476 januari–december 2003 
477 januari–december 2004 
478 januari–september 2005 
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479-487 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van het Convenant 
Cadmiumhoudende Kratten, 
1985–2010.          9 omslagen 
 
479 oktober 1985–december 1986 
480 januari 1987–augustus 1991 
481 januari 1992–december 1993 
482 januari 1994–oktober 1998 
483 januari–december 1999 
484 maart–december 2000 
485 januari 2001–november 2002 
486 januari 2003–september 2005 
487 januari 2006–oktober 2010 

  
488 Stukken betreffende een evaluatieonderzoek van het Convenant Cadmiumhoudende 

Kratten over de periode 1988–1999 door KPMG Milieu N.V. (De Meern), 
 december 1999–augustus 2000.      1 omslag 
  

489 Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid om cadmiumhoudende en 
cadmiumvrije kratten met dezelfde uiterlijke kenmerken van elkaar te onderscheiden 
door KPMG Environmental Consulting (De Meern), 

 juni–december 2000.        1 omslag 
  

490-512 Enquête- en verwerkingsformulieren Convenant Cadmiumhoudende Kratten, 
1985–2010.          23 omslagen 
N.B. De enquêteformulieren zijn per jaar alfabetisch gerangschikt op bedrijfsnaam. 
  
490 enquête 1985, november 1985–maart 1986 
491 enquête 1988, mei–juni 1988 
492 enquête 1989, oktober–november 1989 
493 enquête 1987–1990, maart–juli 1991 
494 enquête 1991, januari 1992–januari 1993 

N.B. Zeer incompleet. 
495 enquête 1992, oktober 1993 
 N.B. Zeer incompleet. 
496 enquête 1993, februari–september 1994 
497 enquête 1994, januari–mei 1995 
498 enquête 1995, januari–maart 1996 
499 enquête 1996, januari–april 1997 
500 enquête 1997, januari–mei 1998 
501 enquête 1998, januari–juni 1999 
502 enquête 1999, januari–maart 2000 
503 enquête 2000, april–augustus 2001 
504 enquête 2001, februari–juni 2002 
505 enquête 2002, februari–mei 2003 
506 enquête 2003, januari–juli 2004 
507 enquête 2004, februari–augustus 2005 
508 enquête 2005, februari–augustus 2006 
509 enquête 2006, februari–november 2007 
510 enquête 2007, maart–september 2008 
511 enquête 2008, februari–juli 2009 
512 enquête 2009, februari–juni 2010 
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VOORLICHTING EN PUBLIC RELATIONS 
  
  

513 Vergaderstukken van de Commissie Versterking Imago Mineraalwater, 
maart 1993–november 1994.       1 omslag 
 

514-517 Stukken betreffende de voorlichtingscampagne Mineraalwater? ’t Kleine flesje! 
alsmede stukken betreffende een eventuele vervolgcampagne, 
1993–1994.          4 omslagen 
N.B. De voorlichtingscampagne was gericht op horecaondernemers en werd begeleid en uitgevoerd door 
Public Relations Adviesbureau G.J. van Hulzen B.V. (Voorschoten) en DLV Public Relations B.V. 
(Hoofddorp). Voor een vervolgcampagne werd Van Luyken PR & PA Consultants Benelux (Haarlem) in de 
arm genomen maar deze vervolgcampagne ging uiteindelijk niet door.  
 
514 februari–juli 1993 
515 augustus–september 1993 
516 oktober–december 1993 
517 januari–september 1994 
 

518 Foto’s ten behoeve van de campagnefolder Mineraalwater? ’t Kleine flesje! alsmede 
foto’s van de presentatie en overhandiging van deze campagnefolder door W. Snijder 
(voorzitter BFW) aan G. van der Veen (voorzitter Koninklijke Horeca Nederland), 
augustus–september 1993.        1 omslag 
N.B. De foto’s ten behoeve van de campagnefolder zijn vervaardigd door De Jong & Van Es Fotografen, 
Rotterdam. De foto’s van de overhandiging van de campagnefolder zijn vervaardigd door Henk de Graaf, 
Leiden. 
 

519 Stukken betreffende artikelen over mineraal- en bronwater in de jaarlijkse Wijnagenda, 
 mei 1994–juni 1996.        1 omslag 
  

520 Imago-onderzoeken mineraal- en bronwater, 
december 1991–september 1994.      1 omslag 
N.B. Het betreft een viertal rapporten van jaarlijkse panelonderzoeken uitgevoerd door Petra Wolff en 
Goos Eilander van Trendbox B.V. (Amsterdam).  Het eerste onderzoek (meting oktober–november 1991) 
is uitgevoerd in opdracht van de Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten en 
Groothandelaren in Dranken (BBM), de latere onderzoeken (metingen september–oktober 1992, 
november 1993 en september 1994) zijn uitgevoerd in opdracht van het BFW. De uitkomsten van deze 
onderzoeken lagen aan de basis van de voorlichtingscampagne Mineraalwater? ’t Kleine flesje! (zie nrs. 
514-517). 
 

521 Stukken betreffende postmixmisbruik in de horeca, 
 augustus 1997–december 1998.      1 omslag 
  

522 Stukken betreffende een onderzoek door de Consumentenbond naar misbruik van 
postmixinstallaties in de horeca en een voorlichtingscampagne ter bestrijding en 
voorkoming van dit misbruik, 

 januari 1999–juni 2000.       1 omslag 
N.B. Inclusief het onderzoeksrapport: Water op terras / Louis van Nieuwland (Den Haag : 
Consumentenbond, mei 2000). Dit onderzoek werd gefinancierd door het BFW en lag aan de basis van de 
voorlichtingscampagne Mineraalwater geflest! (zie nr. 523). 

  
523 Stukken betreffende de voorlichtingscampagne Mineraalwater geflest! alsmede stukken 

betreffende de productie en verspreiding van de Serveerwijzer mineraalwater, 
 januari 2001–juni 2001.       1 omslag 

N.B. Inclusief originele illustraties in waterverf en Oost-Indische inkt van de Serveerwijzer mineraalwater 
vervaardigd door Josje van Koppen. 

  
524 Foto’s exterieur pand Heemraadssingel 167 Rotterdam, 



 47 

 oktober 1947–december 1991.      1 omslag 
N.B. Bevat een foto uit oktober 1947 van J. Nolte (Rotterdam), enkele foto’s uit 1968 van Tom Kroeze 
(Rotterdam), een foto uit 1989 van Schaart Fotografie (Rotterdam) en enkele foto’s uit december 1991 van 
een niet met name bekende fotograaf. 
 

525 Foto’s, contactafdrukken en negatieven van secretaris drs. C.J. Kievit, 
 1973–juni 1990.        1 omslag 

N.B. Bevat een foto van een niet met name bekende fotograaf uit 1973, foto’s en contactafdrukken uit 
1989 van Schaart Fotografie (Rotterdam) en foto’s en negatieven uit juni 1990 van een niet met name 
bekende fotograaf. 

  
526 Foto’s, contactafdrukken en negatieven van secretaris drs. J.J. Schat, 

 juni 1990–circa 1996.        1 omslag 
N.B. Bevat een foto uit juni 1990 van een niet met name bekende fotograaf, foto’s en negatieven uit mei 
1992 van een niet met name bekende fotograaf, foto’s en contactafdrukken uit 1993 van Schaart 
Fotografie (Rotterdam) en een foto uit circa 1996 van Foto Jutte (Rotterdam). 
 

527 Foto’s van afscheidsdiner bestuurslid J. Bergervoet, 
 30 september 2003.        1 omslag 

N.B. De maker van deze foto’s is niet met name bekend. 
  

528 Foto’s, contactafdrukken en negatieven van personeel secretariaat, 
 1990–1993.         1 omslag 

N.B. Bevat foto’s en contactafdrukken uit 1990 van Schaart Fotografie (Rotterdam) en foto’s en 
contactafdrukken uit 1993 van Schaart Fotografie (Rotterdam). 

  
529 Stukken betreffende een nimmer gerealiseerde informatiefolder van het BFW, 

 maart 1992–november 1995.       1 omslag 
  

530 Foto’s en negatieven van een presentatie van het BFW bij de ingebruikname van de 
nieuwbouw van de Tweede Kamer, Den Haag, Binnenhof,  
22 april 1992.         1 omslag 
N.B. N.B. De maker van deze foto’s is niet met name bekend. 

  
531 Stukken betreffende de aanwezigheid van het BFW bij de viering van de Vrede van 

Munster, Den Haag, Binnenhof, 5 juni 1998, 
 mei 1997–juni 1998.        1 omslag 

N.B. Inclusief foto’s van een niet met name bekende fotograaf. 
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KWALITEITSZORG 
  
  

532 Hygiënecode groothandel in dranken en horecabenodigdheden (1e editie), 
 januari 1998.         1 omslag  

N.B. De omslag vermeldt tevens: HACCP bij de groothandel in dranken en horecabenodgdheden. 
  

533 Stukken betreffende een enquête onder ingeschreven drankengroothandels naar de 
implementatie van de hygiënecode groothandel in dranken en horecabenodigdheden, 

 mei–juli 2000.         1 omslag  
N.B. De enquêteformulieren zijn alfabetisch gerangschikt op bedrijfsnaam. 

  
534 Stukken betreffende een onderzoek naar de wenselijkheid van microbiologische 

richtwaarden voor mobiele biertapinstallaties, vast te leggen in de hygiënecode 
groothandel in dranken en horecabenodigdheden, alsmede stukken betreffende de 
Begeleidingscommissie Microbiologische Richtwaarden, 

 september 1998–augustus 2000.      1 omslag  
  

535 Stukken betreffende de herziening van de hygiënecode groothandel in dranken en 
horecabenodigdheden, 

 oktober 1999–april 2001.       1 omslag  
  

536 Hygiënecode groothandel in dranken en horecabenodigdheden, 2e editie, 
 december 2001.        1 omslag  
  

537 Foto’s van de presentatie en overhandiging van de Hygiënecode groothandel in 
dranken en horecabenodigdheden (2e editie) door P.P.F. van Stratum (voorzitter BFW) 
aan R.G. Boekhoven (voorzitter Vereniging van de Nederlandse Groothandel in 
Dranken en Horecabenodigdheden), 

 9 januari 2002.        1 omslag
 N.B. De foto’s zijn vervaardigd door Ton Minnen (Utrecht). 
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ONDERNEMINGSRADEN 
  
  

538-543 Stukken betreffende de vaststelling en registratie van reglementen van 
ondernemingsraden, 
september 1963–februari 1999.      6 omslagen 
N.B. De stukken zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
538 V.O.F. Drankenindustrie All  in Drink-Loots (Ter Aar)–N.V. Handelsvereeniging 

v/h W. Beijer  (Meppel) 
539 Bottelo  N.V. / B.V. (Schiedam etc.) 
540 The Coca-Cola  Export Corporation Holland Branch (Amsterdam) / Nederlandse 

Coca-Cola  Bottelmaatschappij B.V. (Schiedam etc.) / Coca-Cola  Beverages 
Nederland B.V. (Schiedam etc.) 

541 Edelaar  & Zonen N.V. (Voorschoten)–Riedel Limonadefabrieken N.V. (Leiden 
etc.) 

542 Groothandel Santing  & Wouwenaar B.V. (Emmen)–Soft  Drink International 
B.V. (Heerlen) 

543 N.V. Handelmaatschappij v/h J.C. Tims  (Rottersam)–Zijerveld ’s Limonade-
Industrie N.V. (Alphen aan den Rijn) 

  
544 Stukken betreffende de Verordening delegatie ondernemingsraden, 

november 1963–april 1972.       1 omslag 
  

545-546 Stukken betreffende de Bedrijfscommissie voor de Industrie van en de Groothandel in 
Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken en de Groothandel in Bier / Bedrijfscommissie 
Frisdranken, 
1962–1999.         2 omslagen 
 
545 juli 1962–december 1975 
546 mei 1976–april 1999 
 

547 Stukken betreffende bemiddeling door de Bedrijfscommissie Frisdranken in geschillen 
van ondernemingsraden, 
mei 1991–juni 1999.        1 omslag 
N.B. Het betreft stukken inzake een geschil over de geldigheid van ondernemingsraadverkiezingen bij 
Vrumona B.V. te Bunnik (mei 1991–februari 1992), stukken over een bedrijfskledingregeling bij 
Frisdranken Industrie Winters B.V. te Maarheeze (mei 1994–november 1995) en stukken over een korting 
op de eindejaarsuitkering bij Frisdranken Industrie Winters B.V. te Maarheeze (maart–juni 1999). 
 

548 Stukken betreffende de opheffing van de Bedrijfscommissie Frisdranken en de 
overheveling van taken en bevoegdheden naar de Bedrijfscommissie Voeding, 
augustus 1998–januari 2000.      1 omslag  
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, SCHOLING EN OVERIGE 
WERKNEMERSBELANGEN 

  
  

549 Beroepenstructuur en scholingsbehoefte in de frisdrankenindustrie en de groothandel 
in frisdranken en bier / R.F. de Vries (Amsterdam : Marktplan Adviesgroep B.V.), 

 oktober 1991.         1 omslag 
 N.B. Het betreft een studie uitgevoerd in opdracht van de Stichting Opleidingsinstituut voor de Distributie 

(OVD, Woerden) die weer handelde in opdracht van het Bedrijfschap Frisdranken. 
  

550 Opleidingencatalogus frisdrankenindustrie (Woerden : OVD Groep), 
 februari 1992.         1 omslag 
 N.B. Het betreft een losbladig overzicht van opleidingen en cursussen, oorspronkelijk gebundeld in een 

ringband, in het kader van een onderzoek naar de scholingsbehoefte in de frisdrankenindustrie. 
  

551 Opleidingencatalogus groothandel in dranken (Woerden : OVD Groep), 
 februari 1992.         1 omslag 
 N.B. Het betreft een losbladig overzicht van opleidingen en cursussen, oorspronkelijk gebundeld in een 

ringband, in het kader van een onderzoek naar de scholingsbehoefte in de drankengroothandel. 
  

552 Functieonderzoek in de frisdrankenindustrie (Woerden : OVD Groep), 
 november 1991–februari 1992.      1 omslag 

N.B. Inclusief bijlagen: Activiteitenoverzicht frisdrankenindustrie (november 1991) en Scholingsactieplan 
ten behoeve van de frisdrankenindustrie (februari 1992). 

  
553 Functieonderzoek in de groothandel in dranken (Woerden : OVD Groep), 

 november 1991–februari 1992.      1 omslag 
N.B. Inclusief bijlage: Scholingsactieplan ten behoeve van de groothandel in dranken (februari 1992). De 
bijlage Activiteitenoverzicht groothandel in dranken (november 1991) ontbreekt. 

  
554 Opleidingeninformatiesysteem [voor de] frisdrankenindustrie (Woerden : OVD Groep), 

 augustus 1992.        1 omslag 
N.B. Het betreft een computerprogramma op 3½ inch diskette (voor computers met het MS-DOS 
besturingssysteem) plus een handleiding. De inhoud van het computerbestand komt grotendeels overeen 
met de Opleidingencatalogus frisdrankenindustrie (zie nr. 550). 

  
555 Opleidingeninformatiesysteem [voor de] groothandel in dranken (Woerden : OVD 

Groep), 
 augustus 1992.        1 omslag 

N.B. Het betreft een computerprogramma op 3½ inch diskette (voor computers met het MS-DOS 
besturingssysteem) plus een handleiding. De inhoud van het computerbestand komt grotendeels overeen 
met de Opleidingencatalogus groothandel in dranken (zie nr. 551). 
 

556 Functieprofielensysteem [voor de] frisdrankenindustrie (Woerden : OVD Groep), 
 september 1992.        1 omslag 

N.B. Het betreft een computerprogramma op 3½ inch diskette (voor computers met het MS-DOS 
besturingssysteem) plus een handleiding. De inhoud van het computerbestand is gebaseerd op het 
Functieonderzoek in de frisdrankenindustrie (zie nr. 552). 
 

557 Functieprofielensysteem [voor de] groothandel in dranken (Woerden : OVD Groep), 
 september 1992.        1 omslag 

N.B. Het betreft een computerprogramma op 3½ inch diskette (voor computers met het MS-DOS 
besturingssysteem) plus een handleiding. De inhoud van het computerbestand is gebaseerd op het 
Functieonderzoek in de groothandel in dranken (zie nr. 553). 

  
558-559 Basiscursus frisdrankenindustrie (Helmond : SBK), 

1992. 2 omslagen 
 
558 Produktietechniek 
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559 Machinetechniek 
N.B. Het betreft een losbladige uitgave, oorspronkelijk gebundeld in twee kunststof ringbanden. 

  
560 Aanvullende module HACCP (Helmond : SBK) 

juni 1996.         1 omslag 
N.B. Het betreft een latere aanvulling op het deel Productietechniek van de Basiscursus 
frisdrankenindustrie (zie nr. 558). 

  
561 Diagnostische toets basisopleiding frisdrankenindustrie (Helmond : SBK) 

1992.          1 band 
 

562 Schakelcursus [voor de] frisdrankenindustrie (Woerden : OVD Groep), 
juni 1992.          1 omslag 
N.B. Het betreft een cursus plus docentenhandleiding. 
 

563 Stukken betreffende de totstandkoming van een scholingsactieplan voor de 
frisdrankenindustrie, 

 januari 1995–augustus 1996.      1 omslag 
  

564 Stukken betreffende de productie en financiering van de Cursus analyse van 
problemen in de frisdrankenindustrie alsmede stukken van de op deze zogenaamde 
APF-cursus gebaseerde bedrijfstrainingen, 

 oktober 1996–juli 2001.       1 omslag 
  

565 Cursus analyse van problemen in de frisdrankenindustrie / Paul P.M. Willockx 
(Helmond : SBK), 
oktober 1997.         1 omslag 
N.B. Het betreft een losbladige uitgave, oorspronkelijk gebundeld in een kunststof ringband. 

  
566 Stukken betreffende de productie en financiering van het Arbo-werkboek voor de 

Nederlandse groothandel in dranken en horecabenodigdheden, 
 oktober 1993–oktober 1994.       1 omslag 
  

567 Foto’s van het arbozorgproject drankengroothandel, 
 december 1993–januari 1994.      1 omslag 

N.B. De maker van deze foto’s is niet met name bekend. 
  

568 Arbo-werkboek voor de Nederlandse groothandel in dranken en horecabenodigdheden 
(Rotterdam : BFW ; Amsterdam : ArboNed N.V.), 

 november 1994.        1 omslag 
N.B. Het betreft een losbladige uitgave, oorspronkelijk gebundeld in een kunststof ringband. 
 

569 Stukken betreffende een telefonische enquête onder ingeschreven 
drankengroothandels naar de bekendheid met het Arbo-werkboek voor de Nederlandse 
groothandel in dranken en horecabenodigdheden en het gebruik van dit werkboek bij 
het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) alsmede stukken 
betreffende een pilot-project RI&E,  

 juli 1995–maart 1996.        1 omslag 
  

570 Stukken betreffende de productie van een handleiding voor het opstellen van een 
bedrijfsnoodplan ten behoeve van de Nederlandse groothandel in dranken en 
horecabenodigdheden, 
 maart–juni 1997.        1 omslag 
 

571 Stukken betreffende de actualisering van het Arbo-werkboek voor de Nederlandse 
groothandel in dranken en horecabenodigdheden, 
 augustus 1998–december 1999.      1 omslag 
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572 Korte checklist voor de frisdranken en waters-, wijn- en gedistilleerdbranche : 1e fase  

(Rotterdam : BFW ; Den Haag : Productschap Wijn ; Schiedam : Produktschap voor 
Gedistilleerde Dranken), 

 juli 1999.         1 omslag 
N.B. Het betreft een checklist voor een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) in de 
drankengroothandel. Aangezien deze checklist tevens bestemd was voor de gespecialiseerde wijn- en 
gedistilleerdgroothandel betrof het een co-productie van de drie betrokken bedrijfs- en productschappen. 
 

573 Arbo-werkboek voor de frisdranken en waters-, wijn- en gedistilleerdbranche : 2e fase  
(Rotterdam : BFW ; Den Haag : Productschap Wijn ; Schiedam : Produktschap voor 
Gedistilleerde Dranken), 

 juli 1999.         1 omslag 
N.B. Het betreft een actualisering van het Arbo-werkboek voor de Nederlandse groothandel in dranken en 
horecabenodigdheden (zie nr. 568). Aangezien dit werkboek tevens bestemd was voor de 
gespecialiseerde wijn- en gedistilleerdgroothandel betrof het een co-productie van de drie betrokken 
bedrijfs- en productschappen. 
 

574 Foto van de presentatie en overhandiging van het Arbo-werkboek voor de frisdranken 
en waters-, wijn- en gedistilleerdbranche door drs. J.P.A. Gruijters (voorzitter 
Produktschap voor Gedistilleerde Dranken) aan drs. Ing. P.J. Huijzendveld (algemeen 
directeur Arbeidsinspectie), 
19 augustus 1999.        1 omslag 
N.B. De maker van deze foto is niet met name bekend. 
 

575 Arbo-alert? : quick scan arbo-evaluatie / Anja Berkelaar (Rotterdam : Firm Talk), 
 30 oktober 2001.        1 omslag 
 

576 Stukken betreffende een voorlichtingsbijeenkomst over beheersing en registratie van 
ziekteverzuim en wijzigingen in Ziektewet en Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), 

 november 1991.         1 omslag 
N.B. Deze bijeenkomst werd georganiseerd samen met de Algemene Nederlandse Bond van 
Frisdrankenfabrikanten en Groothandelaren in Bier (BBM) en vond plaats op 26 november 1991 in Hotel 
Mercure, Nieuwegein. 

  
577 Foto’s plus negatieven van een voorlichtingsbijeenkomst over Ziektewet en arbozorg,  

 29 november 1995.         1 omslag 
N.B. Deze bijeenkomst vond plaats in Hotel Mercure, Nieuwegein. De maker van de foto’s is niet met 
name bekend. 

  
578 Stukken betreffende de productie van werkdrukmeters voor de frisdrankenindustrie en 

de groothandel in dranken en horecabenodigdheden, 
 augustus 1998–maart 2001.       1 omslag 
N.B. Inclusief foto’s van presentatie en overhandiging van de Werkdrukmeter voor de drankengroothandel 
door P.P.F. van Stratum (voorzitter BFW) aan R.G. Boekhoven (voorzitter van de Vereniging van de 
Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden). De maker van de foto’s is niet met name 
bekend. Bevat tevens originele illustraties in waterverf en Oost-Indische inkt voor beide werkdrukmeters 
door Josje van Koppen. 

  
579 Stukken betreffende een omscholings/werkgelegenheidsproject voor 

magazijnmedewerker, heftruckchauffeur en chauffeur in de drankengroothandel in 
samenwerking met het Dienstenbureau Groothandel (Geldermalsen) / Bureau 
Personeelsdiensten Groothandel B.V. (Tiel) en de Stichting Opleidingsfonds 
Groothandel (Zoetermeer), 
 november 1994–juni 1997.       1 omslag 
N.B. Inclusief foto’s van groepjes cursisten uit 1995 en 1996. De makers van deze foto’s zijn niet met 
name bekend. 
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580 Stukken betreffende een omscholings/werkgelegenheidsproject voor 

magazijnmedewerker en chauffeur in de drankengroothandel in samenwerking met de 
Stichting Opleidingsfonds Groothandel (Gouda), 
 januari 1998–april 1999.       1 omslag 

  
581 Klantgericht denken en handelen voor de groothandel in dranken (Woerden : OVD 

Groep), 
 augustus 1992.        1 omslag 
  

582 Stukken betreffende de productie van de videoband Veilig werken bij de produktie van 
frisdranken, 

 december 1995–september 1996.      1 omslag 
  

583 Veilig werken bij de produktie van frisdranken (Helmond : SBK), 
 mei 1996.         1 omslag 

N.B. Het betreft een VHS-videoband van circa 23 minuten plus een handleiding geschreven door Henk 
Zeilstra. 
 

584 Stukken betreffende de productie van de videoband Veilig werken in groothandels voor 
dranken en horecabenodigdheden, 

 november 1997–januari 1998.      1 omslag 
N.B. Inclusief foto van presentatie en overhandiging van deze videoband door W. Snijder (voorzitter BFW) 
aan H.J. Geurtsen (voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en 
Horecabenodigdheden). Deze foto is vervaardigd door Fotoflex (Den Haag). 

  
585 Veilig werken in groothandels voor dranken en horecabenodigdheden (Helmond : 

SBK),  
november 1997.        1 omslag 
N.B. Het betreft een VHS-videoband van circa 9 minuten plus een handleiding geschreven door Bertien 
Rhebergen. 
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OVERIGE AANGELEGENHEDEN 
  
  

586 Stukken betreffende de totstandkoming van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 
september 1948–november 1950.      1 omslag 
N.B. Deze stukken zijn afkomstig uit het archief van de Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren 
en Mineraalwaterfabrikanten (BBM). 
 

587 Stukken betreffende de nimmer gerealiseerde vorming van een Bedrijfschap voor de 
groothandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, 
december 1949–februari 1951.      1 omslag 
N.B. N.B. Deze stukken zijn afkomstig uit het archief van de Algemene Nederlandse Bond van 
Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten (BBM). Het genoemde bedrijfschap zou een voortzetting 
moeten zijn van de tijdens de oorlog gevormde Vakgroep groothandel in alcoholhoudende en alcoholvrije 
dranken en zou zich niet alleen moeten uitstrekken tot de groothandel in bier en frisdranken maar ook tot 
de groothandel in gedistilleerd en likeuren en de groothandel in wijn. 
 

588 Stukken betreffende de oprichting van het bedrijfschap, 
maart 1955–februari 1960.       1 omslag 
N.B. Deze stukken zijn afkomstig uit het archief van de Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren 
en Mineraalwaterfabrikanten (BBM). 

  
589 Stukken betreffende de totstandkoming van de verkorte naam Bedrijfschap 

Frisdranken, 
maart 1959–september 1963.      1 omslag 

  
590 Stukken betreffende een discussie met dragende organisaties aan werknemerszijde 

over de toekomst van het bedrijfschap, 
 januari–december 1969.       1 omslag 

N.B. Inclusief een handgeschreven overzicht van werkzaamheden van het bedrijfschap sinds de oprichting 
alsmede een inhoudsopgave van de tot dan verschenen jaarverslagen. 

  
591 Stukken betreffende een niet gehonoreerd subsidieverzoek van het Nationaal Bureau 

voor Toerisme (Den Haag), 
 november–december 1978.       1 omslag 
  

592 Stukken betreffende een geschil met verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer 
(Apeldoorn) inzake een dagbladadvertentie van genoemde verzekeringsmaatschappij 
met de tekst “Dode muis vindt laatste rustplaats in flesje fris”, 

 september–oktober 1979.       1 omslag 
  

593 Stukken betreffende een mogelijke samenwerking met het Productschap voor Bier 
(Amsterdam) en het Productschap voor Gedistilleerde Dranken (Schiedam) onder de 
noemer Groot Drankenschap of  Productschap Dranken, 

 november 1972–juni 1974.        1 omslag 
  

594 Stukken betreffende een haalbaarheidsonderzoek naar een erkenningsregeling voor de 
groothandel in dranken en horecabenodigdheden, 

 april 1994–juni 1997.        1 omslag 
  

595 Stukken betreffende (kritiek op) het functioneren van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie, 

 juli 1963–maart 1986.        1 omslag 
  

596-598 Stukken betreffende de modernisering van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie,  
1994–1997.         3 omslagen 
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596 februari 1994–december 1995 
597 maart–november 1996 
598 december 1996–maart 1997 
 

599 Stukken betreffende het opschorten van participatie door de Industriebond NKV, 
Industriebond NVV en NVV-Bond Mercurius, 

 februari 1977–oktober 1978.       1 omslag 
 

600 Stukken betreffende het opschorten van participatie door de Industrie- en 
Voedingsbond CNV, 

 februari 1987–december 1997.      1 omslag 
  

601 Stukken betreffende de nimmer geëffectueerde prijsverordenende bevoegdheid van 
het bedrijfschap en de nimmer bijeengekomen Adviescommissie Prijsverordening 
Frisdranken, 

 juni 1959–maart 1980.       1 omslag 
  

602 Stukken betreffende de nimmer geëffectueerde bevoegdheid van het bedrijfschap tot 
het regelen van verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, 

 maart–juni 1961.        1 omslag 
  

603 Stukken betreffende het Vestigingsbesluit Mineraalwaterbedrijf 1959 en het 
Erkenningsreglement groothandel in bier en gazeusedranken, 

 december 1958–mei 1984.       1 omslag 
  

604 Stukken betreffende een nimmer uitgevoerd structuuronderzoek in de bedrijfstakken 
frisdrankenindustrie en drankengroothandel, 

 circa 1971–circa 1974.       1 omslag 
  

605 Stukken betreffende de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor het Midden- 
en Kleinbedrijf (Amsterdam) en een mogelijke herstructurering van de bedrijfstak 
drankengroothandel, 

 januari 1966–juli 1972.       1 omslag 
  

606 Correspondentie met de Adviescommissie Warenwet, 
 april 1960–oktober 1974.       1 omslag 
  

607 Stukken betreffende de Drank- en Horecawet, 
 januari 1962–juni 1967.       1 omslag 
  

608 Stukken betreffende de Wet op de accijns van alcoholvrije dranken 
(frisdrankenaccijns), 

 oktober 1971–november 1981.      1 omslag 
  

609 Stukken betreffende een enquête onder ingeschreven frisdrankproducenten naar de 
borgstelling tot zekerheid van de maandelijkse afdracht van de frisdrankenaccijns, 
 september 1983–maart 1984.      1 omslag 
N.B. Deze enquête beoogde duidelijk te maken of de accijnsafdracht de liquiditeitspositie van bedrijven 
aantastte en een belemmering vormde voor de investeringen. 

  
610 Stukken betreffende een mogelijke samenwerking met het Productschap voor 

Gedistilleerde Dranken (Schiedam) en het Productschap voor Wijn (Den Haag) in het 
bijzonder wat betreft registratie van ingeschreven ondernemingen, heffen en innen, 

 februari 1994–februari 1995.       1 omslag 
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611-619 Stukken betreffende de hergroepering van het bedrijfschap binnen het PBO-stelsel 
alsmede stukken betreffende de totstandkoming van het Instellingsbesluit van het 
Productschap Dranken, 
1996–2000.         9 omslagen 
 
611 mei 1996–mei 1997 
612 juni–augustus 1997 
613 september–december 1997 
614 maart–december 1998 
615 januari–april 1999 
616 mei–september 1999 
617 oktober–december 1999 
618 januari–april 2000 
619 mei–augustus 2000 

  
620 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, 
 april 2009–mei 2010.         1 omslag 
 

621-622 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 
N.B. De formulieren zijn alfabetisch geordend op bedrijfsnaam. 
 
621 4 Kick Europe B.V. (Almelo)–Exploitatie Huybregts  B.V. (Bergen op Zoom)  
622 Inbev  Nederland N.V. (Breda)–Café De Zoes  (Helden). 
 


