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De drankketen is een dynamisch speelveld. Tegenover een bloeiende handel
in alcoholhoudende producten staat een stringent alcoholbeleid. De directie
Industrie en Handel (I&H) helpt bedrijven binnen de keten te ondernemen volgens
de actuele handelsnormen.
De keten
De drankketen omvat alle bedrijven die betrokken zijn bij bier, gedistilleerd,
wijn, frisdranken en waters. Dat zijn producenten en importeurs, maar ook
afvulbedrijven en groothandels. LNV is aanspreekpunt voor de gehele keten;
I&H richt zich met name op de verwerking en handel.
Specifieke rol I&H
I&H volgt ontwikkelingen in de drankketen en de gevolgen voor het bedrijfsleven.
De directie is het aanspreekpunt wanneer de Nederlandse handels- of
concurrentiepositie in het geding is. Vaak wordt samengewerkt met het Centraal
Brouwerij Kantoor (CBK), het Productschap Dranken, het Productschap Wijn en
de daarbij betrokken brancheorganisaties, alsmede de Stichting Verantwoord
Alcoholgebruik (STIVA). Ook de verschillende LNV-raden in het netwerk van I&H
signaleren zaken. De directie fungeert als spin in het web, in een veld met veel
verschillende belangen. I&H heeft steeds oog voor de concurrentiepositie van
ondernemers. De directie stelt kritische vragen aan vakdepartementen en brengt
onderwerpen zonodig onder de aandacht van de politiek of de EU.
Begeleiding
I&H ondersteunt het bedrijfsleven bij het aanpassen van bedrijfsprocessen aan
nieuwe regelgeving en bestaand beleid. Het milieubeleid, met als bijzonder
onderwerp het verpakkingenbeleid, heeft grote impact. Sinds 1 januari 2006
is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van kracht waarin de overheid
de producentenverantwoordelijkheid heeft geregeld, met doelstellingen voor
hergebruik van verpakkingsmaterialen en afname van zwerfafval. Naast VROM
als verantwoordelijk ministerie zijn LNV en EZ betrokken. Het bedrijfsleven kan
rechtstreeks of via het CBK, de productschappen of de daarbij betrokken brancheorganisaties contact opnemen met I&H om onderwerpen aan te kaarten.
Bemiddeling
Waar nodig heeft I&H een bemiddelende rol. Internationale handelskwesties
vinden onderdak bij I&H, direct of via de LNV-raden. Dankzij haar uitgebreide
netwerk legt I&H onderwerpen neer op de juiste plaats of onderneemt zelf actie.
Na het bepalen van het standpunt kan I&H met het onderwerp aan de slag en het
desnoods inbrengen op EU-niveau. Zo is verscherping van eisen aan etikettering
een actueel onderwerp. Voorwaarde voor succesvolle lobby is tijdige signalering.
Het ministerie van VWS houdt LNV op de hoogte van voorgenomen nieuwe wetgeving in bijvoorbeeld de drank- en horecawet, of beleid ten aanzien van alcohol
en jongeren. Verder organiseert VWS het Regulier Overleg Alcoholbeleid (ROA),
waarin zo’n 30 maatschappelijke organisaties en marktpartijen zitting hebben.

De keten in steekwoorden
• accijns
• nationaal en Europees alcoholbeleid
• verantwoorde consumptie
alcoholhoudende dranken
• verpakkingenbeleid
• klankbord
• etikettering
Kerncijfers
• Nederland is de grootste bierexporteur
ter wereld, met een export van 1,8
miljard liter in 2006. Dit is twee derde
van onze bierproductie.
• Nederland telt 17 frisdrankfabrikanten
en exporteert vooral naar Duitsland,
België en Frankrijk. In 2006 was de
export ruim 330 miljoen liter. De import
bedroeg in 2006 ruim 454 miljoen liter.
• Jenever beslaat 30% van de totale
consumptie van gedistilleerde dranken.
Netwerk
Belangrijke spelers zijn het CBK en de
Productschappen Dranken, Wijn en
Akkerbouw, naast LNV-directies VD en IZ,
de VWA en departementen VWS en EZ.
STIVA, de Stichting Verantwoord
Alcoholgebruik, coördineert de
Reclamecode voor Alcoholhoudende
Drank. In STIVA zijn de Nederlandse
producenten en importeurs van bier, wijn
en gedistilleerd verenigd.
Verwante factsheets portfolio I&H
- Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
Contact
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Industrie en Handel
- Cornelis Mijnders
telefoon +31 (0)70 378 41 76
e-mail c.mijnders@minlnv.nl
- Arie Veldhuizen
telefoon + 31-(0)70 3784717
e-mail a.veldhuizen@minlnv.nl
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