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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

Beste en

vrijdag 2december2016 13:59

DOA verslag 2008
DOA 2007-2008 openbaar gemaakt in 2009.pdf; 20080307 DOA.doc; Logverslag
werkzaamheden tbv WOB VGP dmv fulltext search.docx; Chronologische weergave
verslag DOA 2008 VGP.docx

Hoog

Zoals tijdens ons overleg op 13 september besproken mail ik jullie hierbij alle stukken betreffende onze zoektocht
(en de resultaten hiervan) naar een eventuele tweede pagina van een verslag van het Directeuren Overleg Alcohol
van 7 maart 2008.
Bijgevoegd zijn een aantal documenten:

- een Wobbesluit uit 2009 waarmee het betreffende verslag destijds openbaar is gemaakt;

het verslag, zoals dat bij ons op de VGP-schijf staat;

een chronologische weergave van de zoektocht van de directie VGP van VWS;

het logverslag van de directie OBP van VWS.

In bijgevoegde overzichten is weergegeven welke stappen zijn genomen en wat daar de uitkomst van was. Ik hoor
het graag als jullie ook de onderliggende mails en formulieren nodig hebben.

Wellicht ook goed voor jullie om te weten dat heeft eind september ook een Wob-verzoek bij
VWS ingediend, waarmee hij alle documenten betreffende het verslag van het DOA van 7 maart 2008 heeft
opgevraagd. Deze documenten zijn verzameld en bij de directie WJZ aangeleverd, maar nog niet openbaar gemaakt.

Laat vooral weten als jullie nog vragen hebben of wanneer het handig is om nog een keer af te spreken voor een
toelichting op de stukken.

Met vriendelijke groet,

1 coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Volksciezondheid. Welziln en Sport Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventiel
Parnassusplein 5 2511 VX 1 Den Haag t Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 1

(070) 06 t verdieping 1
tminvws.nl 1 www.riiksoverheid nl 1
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Verslag 
Directeuren Overleg Alcohol 
Bijeenkomst:  7 maart 2008 
 
Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Ingrid van Engelshoven, Theo de Roos, Jeu 
Claes, Mark de Witte, Guido Biessens en Jacqueline de Jager (verslag) 
 
Afwezig: Jan Walburg, Miranda Korendijk-Logt, Philip de Ridder en Theo Joosten  

 
 
 
Verslag: 

 
1. Opening en mededelingen. 

- Sandra Korthuis van de VNG wordt vast lid van het DOA.  

- De notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven m.b.t. 
voorlichtingscampagnes wordt doorgeschoven naar het volgende DOA. 

 
2. Verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo 
kort mogelijk zal worden gehouden. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken hierin 
duidelijk worden weergegeven. 
 

3. Voortgang wijziging Drank- en Horecawet.  

- de motiebrief aan de Tweede Kamer wordt kort doorgenomen. De voorzitter 
geeft aan dat er voor het volgende ROA (medio april) een notitie zal worden 
geagendeerd met hierin de planning en wijze waarop betrokken partijen 
geconsulteerd zullen worden. 

- de STIVA zal worden geconsulteerd m.b.t. de motie die gaat over de juridische 
mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren in bioscopen e.d. te 
beperken. 

  
4. Werkgroep ‘alcohol en jongeren’. 

Er wordt kort stil gestaan bij de vraag waarom er zoveel wantrouwen vanuit de 
media is, maar ook vanuit de overheid, richting het bedrijfsleven tegenover de 
initiatieven die zij neemt om het drinken onder de 16 tegen te gaan. Kort wordt 
hierbij de werkgroep ‘alcohol en jongeren’ aangehaald. De werkgroep verzandt in 
discussies over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, terwijl men 
gezamenlijke initiatieven zou moeten ontwikkelen om het alcoholgebruik onder de 
16 tegen te gaan.  
Deze discussie zal volgende keer terugkomen als de notitie van Jan wordt 
besproken.  

 
5. Notitie KHN ‘visie op keten’. 

VWS zal een boardroommeeting organiseren m.b.t. dit onderwerp. Een en ander 
binnen de kaders die hierover door de Ministers van BZK en VWS zijn gegeven. 
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Logverslag werkzaamheden tbv WOB VGP dmv fulltext search.

25-10-2016 9:00 Aangegeven dat VGP gebruik wil maken van fulltextsearch —

mogelijkheden_binnen_de_VWS_infrastructuur.
—

10:00 Verschillende medewerkers opgelijnd en SSC-ICT verzocht tot
ondersteuning.
Onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden en onmogelijkheden in
relatie tot gegevensbescherming. Fulltext search is mogelijk —

13:00 Overleg met SSC —ICT hoe dit op te pakken. (zie verslag hierover).
Medewerking van SSC-ICT is toegezegd. Escalatie indien nodig is
mogelijk_en_aan_te_gegeven.

—

26-10-20 16 9:30 De eerste test met een test schijf is gestart. Resultaten zien er
veelbelovend uit.

—

10:00 Test_set_is_weer_verwijderd.
—

11:00 Overleg met VGP over de eerste crawl actie. Alles
onder aanwezigheid van opgestart onder het account
van Hierdoor blijft informatie alleen beschikbaar in
VGP domein.

—

12:00 Afgesproken met dat nog wordt vastgesteld of andere P
schijven van huidige of oud medewerkers misschien zinvol zijn ook in
deze zoekactie mee te nemen. Hierbij wordt in ieder geval gekeken
naar voorzitter en secretaris, komt hier later op terug. —

18:00 Melding dat gehele r:schijf van VGP is gescand en geïndexeerd. Totaal
195.659 documenten opgenomen. 7370 uitgevallen waarvan veel
hidden en tijdelijke bestanden. Deze worden nog geanalyseerd. Zoek
optie vooralsnog uitgezet zodat zoeken dus ook geen onbevoegden
kunnen zoeken.

—

27-10-2016 10:00 heeft de zoekmogelijkheden tot haar beschikking gekregen.
Zoektocht op speciale woorden uit verslag levert 40 documenten op.
Extra aanvulling van zoekwoorden levert 38 documenten op. Is steeds
een copie van het betreffende exemplaar waarbij geen tweede pagina
aanwezig is. TZT is verslag van zoekactie vastgelegd. —

vraagt na welke medewerkers eventueel nog informatie heeft
waarin gezocht kan worden. Gegadigden zijn (Vz)

(secretaris), evt andere medewerkers die heel
nauwgezet alles opslaan.

—

11:15 Navraag gedaan (FGB) naar protocol voor inzien van persoonlijke
schijven en e-mail mappen. Dit protocol is er niet. Wel wordt gemeld

. dat toestemming van betreffende medewerker verkregen moet
worden.
Afgesproken dat dit (het niet hebben van een protocol
,procesbeschrijving,) in de evaluatie wordt meegenomen. —

28-10-2016 12:00 Van applicatiebeheer is een Excel bestand verkregen waarin alle titels
en de verwijzing naar de locatie op de R-schijf staan vermeld van de
documenten die niet zijn geïndexeerd door de zoekmachine. —

28-10-16 12:30 Met SSC —ICT afgesproken dat zij nog onderzoeken in hoeverre
informatie (e-mail, of persoonlijke schijven) nog benaderbaar is als de
medewerker vertrekt bij VWS. —

31-10-2016 15:00 Bestand met daarin aangegeven welke documenten niet zijn
meegenomen met het indexeren is overgedragen aan VGP

) Zij kunnen nagaan of hier nog potentieel documenten in
kunnen zitten die bekeken moeten worden. —

2-11-2016 13:00 Met SSC-ICT besproken PS dat VGP nog niet duidelijk heeft hoe zij
verder willen gaan met het zoekproces. —

3-11-2016 12:30 Aan VGP ( ) gevraagd naar de status van de zoektocht. —

3-11-2016 12:55 VGP meldt dat de vraag niet opgepakt is door ziekte. Wordt per direct
weer opgepakt. Verder hebben we toestemming van de secretaris om
haar e-mail te doorzoeken.

—

4-11-2016 8:00 VGP heeft doorgegeven welke mensen in 2008 bij de betreffende —
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afdeling ADT werkte en nu nog steeds bij VWS werken.
7-11-2016 VGP wil meer haast maken ivm toezeggingen en overleg met de ADR.

Watson maakt het ons waarschijnlijk toch moeilijk om .PST bestanden
te doorzoeken. Outlook is op de server noodzakelijk om dit te doen. Is
wel een andere mogelijkheid om dit te doen met een ander pakket.

8-11-2016 11:00 Overleg met . Voor dit geval, omdat alle medewerker
nog actief in dienst zijn bij VWS, is een persoonlijke toestemming
voldoende. Anders moet het goed omschreven worden wat het doel en
noodzaak is van de zoektocht. Dit is identiek aan de werkwijze als de
medewerker_geen_toestemming_geeft.

—

9-11-2016 12:00 geprobeerd te bellen. Is nog niet gelukt. —

heeft uit de tijd van 2008 alle e-mails gewist. Doet zij altijd
als zij wisselt van functie. Ook haar persoonlijke netwerkschijf bewaart
zij nooit. Ik vraag mij dan ook af of zoeken in bestanden en mails dan
zin heeft voor haar.

—

15-11-2016 Met afgesproken dat zij de betreffende medewerkers
van VGP toestemming zal vragen om de persoonlijke schijven en indien
zinvol de mail te mogen onderzoeken dmv zoektooling. —

doorgegeven dat de secretaris van het betreffende overleg bij
functiewisselingen de functionele omgevingen heeft gewist. —

16-11-2016 heeft mail verstuurd. Plan is om binnen 2 weken de
laatste zoekacties uit te voeren. —

SSC-ICT verzocht om medewerking.
—

17-11-2016 17:00 5 personen hebben gereageerd op de oproep —

Afspraak gemaakt om a.s. donderdag de acitviteiten uit te voeren
zodat gezocht kan worden.

—

24-11-2016 11:30 De schijven van de volgende medewerkers gelndexeerd.
.

.

.

. —

Geen van deze medewerkers hebben de mail uit 2008 bewaard. Deze
zijn bij allen verwijderd.

25-11-2016 Samen met gezocht naar de betreffende documenten. Wel —

veel documenten gevonden met DOA ed. maar niet het betreffende
document. De specifieke kenmerken DOA en rolverdeling geeft geen
resultaat.
Alle informatieverzamelingen en de zoekindex nog even bewaard. Ook
die van_de_persoonlijke_schijven.

—
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Chronologische weergave verslag DOA 2008 VGP

Op 20 juli 2009 heeft een journalist van Trouw een WOB verzoek ingediend met de vraag
om de notulen en bijbehorende documenten van het Directeuren Overleg Alcohol vanaf 4
juli 2006. Bij de stukken die naar aanleiding van dit verzoek zijn overlegd zat ook het
verslag van 7 maart 2008. (zie bijlage)

• Op 27 oktober 2015 is bij WJZ telefonisch de vraag binnengekomen van de heer Benschop
waarin gevraagd wordt om een tweede pagina van het verslag van de DOA bijeenkomst
van 7 maart 2008. Omdat het om reeds openbare informatie zou gaan is het niet opgepakt
als WOB verzoek.

• Bij het WOB verzoek van 20 juli 2009 zijn alle beschikbare stukken overlegd, ook het
verslag van het DOA van 7 maart 2008. Dit verslag, zoals teruggevonden, bevat niet meer
dan één pagina. Omdat de agenda van deze vergadering meer agendapunten bevat dan
behandeld zijn in het verslag, en omdat het verslag niet afgerond lijkt omdat ook het punt
van de rondvraag ontbreekt, lijkt het alsof er ook een tweede pagina van het verslag zou
kunnen bestaan.

• Op de vraag van 27 oktober 2015 is opnieuw gezocht naar het betreffende verslag.

• Op de VGP schijf is een word-versie van het verslag gevonden, ook dit bestaat maar uit 1
pagina (zie bijlage).

• Het DOA dossier is bij het papieren archief opgevraagd (eerste mail 3 november 2015,
opnieuw op 13 januari 2016) , hierin was het betreffende verslag niet aanwezig.

• Omdat het een overleg van langere tijd geleden betreft (2008) en het verslag zoals
opgeslagen binnen VWS niet meer dan één pagina telt is contact opgenomen met de
voormalig voorzitter van het DOA en de toen aanwezige leden/organisaties om na te gaan
of iemand beschikt over een eventuele tweede pagina of dat iemand zich kan herinneren
welke onderwerpen op de agenda ook werkelijk besproken zijn tijdens dit overleg. Dit
levert het volgende beeld:

• Alleen de STIVA het verslag in het eigen archief teruggevonden. Ook dit exemplaar
telde 1 pagina (mail 3 november 2015).

• Voormalig voorzitter van het DOA geeft aan zich te kunnen herinneren dat punt 6 van
de agenda niet is besproken vanwege de afwezigheid van een van de leden van het
DOA. Zij kan zich niet herinneren of daarmee ook punt 7 van de agenda is gehaald. Wel
geeft zij aan dat altijd keurige notulen werden gemaakt om transparant te zijn over dit
overleg, wetende dat het gevoelig zou liggen bij veel mensen (mail 9 november 2015).
De voormalig secretaris kan zich niet herinneren of de overige punten zijn besproken.
(mail 4 november 2015)

• Er is contact opgenomen met de andere voormalig leden (de opvolgers van deze
personen, deelnemers zelf zijn veelal niet meer werkzaam bij de betreffende
organisaties) van het Directeuren Overleg Alcohol, waaronder de secretaris van het
overleg. Ook dit leverde geen nieuwe informatie, het verslag is niet binnen de
betreffende organisatie terug te vinden.

• Op 21 januari 2016 is dit resultaat teruggekoppeld naar W]Z ter beantwoording van de
vraag van dhr. Benschop.

Kortom, we hebben geen 2e pagina van het verslag van het DOA van 7 maart 2008 gevonden en
we hebben ook niet met zekerheid vast kunnen stellen of er wel een 2e pagina heeft bestaan.
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Op 30 augustus jI. heeft dhr. Benschop opnieuw contact opgenomen met WJZ over de
ontbrekende 2e pagina van het DOA verslag van 7 maart 2008. Korte weergave van het
gesprek: “Hij kan zich niet voorstellen dat er geen 2e pagina is, dan wel er ook nimmer is
geweest. Hij zegt dat hij oud medewerkers kent (ik vermoed dat hij doelt op 1
medewerker) die wel zo aan de 2e pagina van het verslag kan komen. Die 2e pagina heeft
juist voor hem cruciale informatie. Hij beticht VWS er dus ook van dat de 2e pagina expres
is vernietigd. Benschop heeft ook contact gezocht met de voormalige voorzitter van het
DOA, die zegt niet aanwezig te zijn geweest bij het overleg van 7 maart 2008. Benschop
vraagt om een Wob besluit op dit document, want hier wil hij verdere stappen op
ondernemen. Zijn verzoek om het document moet dan ook als officieel verzoek op grond
van de Wob worden opgevat.”

Op 6 september hebben we een vraag van de Telegraaf ontvangen over het document: Er
ontbreekt al acht jaar een pagina uit dit verslag, die betrekking heeft op het kartel tegen
age viewers. Zolang het (volledige) verslag niet openbaar wordt, blijft de schijn hangen dat
VWS mogelijk via het DOA bij het kartel betrokken was. Graag dan daar een reactie op.

• Tijdens het AO op 7 september 2016 heeft de staatssecretaris van VWS toegezegd de
Auditdienst Rijk te vragen te zoeken naar de mogelijk ontbrekende tweede pagina van het
verslag van het directeurenoverleg alcohol (DOA) van 7 maart 2008.

• Op 13 september 2016 heeft VGP met de ADR gesproken. ADR heeft ons in dit gesprek
geadviseerd om eerst binnen VWS de ICT mensen in te schakelen om naar het document
te zoeken. Als dat gebeurd is kan de ADR daar een review op doen.

• Op 13 september is dit voorgelegd aan Chief Information Officer (CIO) en op 14 september
aan de collega’s van OBP. Daarvan werd op 16 september 2016 het volgende terug
gekoppeld:

Medewerkers van het Kennisplein hebben in januari van dit jaar al alle bronnen aangeboord die er
zijn, om het (ontbrekende deel van het) verslag op te sporen (zie onderaan de zoekgang). Dit feit
was ook al genoemd in het zoekproces dat ons toestuurde. Helaas heeft dit niets
opgeleverd.
Hier onder de administratie tbv de dossiers die van Doc-direkt ontvangen zijn voor

Dossiernr. Doosnr. Locatie Plaatsingcode Aanvrager Directie Datum opvraag Datum
3157712 3174543 Doc-direct DDVGP234 — —) VGP 14-1-2016 20
3026851 3088809 Winschoten DDVGP9O VGP 14-1-2016 20
3026861 3088809 Winschoten DDVGP9O VGP 14-1-2016 20
3026872 3088809 Winschoten DDVGP9O VGP 14-1-2016 20
3026981 3088809 Winschoten DDVGP9O VGP 14-1-20 16 20
3027085 3088809 Winschoten DDVGP9O VGP 14-1-2016 20

Er is gezocht in Hermelijn, in Marjolein, met — . (Record Manager) en
(Recordadministrator) gesproken.
Conclusie: er zijn geen andere mogelijkheden vanuit deze bronnen dan de opgevraagde dossiers.

• Op 27 september 2016 is een uitbreiding van het wob-verzoek van dhr. Benschop bij VGP
binnen gekomen; zijn verzoek ziet op alle informatie mbt het DOA overleg van 7 maart
2008, t/m het algemeen overleg, waarin ook over het overleg van 7 maart 2008 is
gesproken.

• Op 27 september 2016 werd de volgende voortgang gemeld door de teamcoördinator 1-

Team voor Functioneel Beheer (OBP): “Ik ben met bezig om de laatste opties te

onderzoeken rond het DOA document. Ik heb het document dat nu nog op jullie R-schijf staat

even bekeken op verborgen tekst (niet aangetroffen) en eventuele versies (niet aanwezig).

Dus met dit bestand houdt het op. Tevens heb ik aan SSC-ICT gevraagd wat de oudste versie
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is die we kunnen terughalen. Hieronder staat dat dat een jaar is. Gegeven het feit dat het
document waarschijnlijk ergens uit 2008 stamt, verkleint dat de kans op succes, maar we
gaan het toch proberen. Zoals je hieronder kan lezen moet ik dan het pad hebben. Dat is
feitelijk de mappenstructuur waar het document staat dus bv R:\mapnaam\mapnaam2\....

Graag deze nakijken en even aan mij mailen.”

• Op 7 oktober 2016 kwam het verzoek van , Security officer / adviseur,

SSC-ICT om t.b.v. het verzoek voor het restoren van een afdelingsschijf een formulier in te
vullen, door de directeur te laten tekenen ivm mogelijke persoonsgegevens op deze schijf.

• Op 11 oktober is het formulier ondertekend t.b.v. ‘Restore van een bestand 20080307.doc,
van de oudst beschikbare tape (dus van een jaar geleden). Het bestand staat op de G-schijf
van de Directie VGP, met als padnaam G:\VGP\AT Team\Team Alcohol\DOA verslagen 2008 —

2014. De bestandsnaam is 20080307.doc

• Op 20 oktober 2016 werd het resultaat hiervan teruggekoppeld en werd het document zoals
terug gevonden op de backup van een jaar geleden, gemaild. Dit leverde hetzelfde document

op als al in bezit was van VGP. Gesuggereerd werd om een fulltextsearch uit te voeren.

• Op 25 oktober is aangegeven gebruik te willen maken van deze mogelijkheid (zie verder
bijgevoegd logverslag)
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Van:
Verzonden: maandag 19 december 2016 16:51
Aan: (ADR/OA)
Onderwerp: RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag
Bijlagen: 20151030 bijlage bij email verzoek om ontbrekend document MG DOA 2007-2008

openbaar gemaakt in 2009.pdf; 20151030 email FW verzoek om ontbrekend document
MG.pdf; 20151030 email FW verzoek om ontbrekend document.pdf; 20151030 email RE
verzoek om ontbrekend document.pdf; 20151101 email RE verzoek om ontbrekend
document.pdf; 20151102 bijlage bij email 20080307 DOA.pdf; 20151102 email DOA.pdf;
20151102 email RE verzoek om ontbrekend document.pdf; 20151103 bijlage email DOA
verslag 7 maart 2008.pdf; 20151103 email DOA verslag 7 maart 2008.pdf

Hallo
Hoe is jullie gesprek vandaag gegaan?
Ik mail je een aantal mails achter elkaar waarin ik de documenten naar je stuur.
Gr.



 

 

 

 

 

Verslag 

Directeuren Overleg Alcohol 

Bijeenkomst:  7 maart 2008 

 

Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Ingrid van Engelshoven, Theo de Roos, Jeu 

Claes, Mark de Witte, Guido Biessens en Jacqueline de Jager (verslag) 

 

Afwezig: Jan Walburg, Miranda Korendijk-Logt, Philip de Ridder en Theo Joosten  

 

 

 

Verslag: 
 
1. Opening en mededelingen. 

- Sandra Korthuis van de VNG wordt vast lid van het DOA.  

- De notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven m.b.t. 
voorlichtingscampagnes wordt doorgeschoven naar het volgende DOA. 

 
2. Verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo 
kort mogelijk zal worden gehouden. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken hierin 
duidelijk worden weergegeven. 
 

3. Voortgang wijziging Drank- en Horecawet.  

- de motiebrief aan de Tweede Kamer wordt kort doorgenomen. De voorzitter 
geeft aan dat er voor het volgende ROA (medio april) een notitie zal worden 
geagendeerd met hierin de planning en wijze waarop betrokken partijen 
geconsulteerd zullen worden. 

- de STIVA zal worden geconsulteerd m.b.t. de motie die gaat over de juridische 
mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren in bioscopen e.d. te 
beperken. 

  
4. Werkgroep ‘alcohol en jongeren’. 

Er wordt kort stil gestaan bij de vraag waarom er zoveel wantrouwen vanuit de 
media is, maar ook vanuit de overheid, richting het bedrijfsleven tegenover de 
initiatieven die zij neemt om het drinken onder de 16 tegen te gaan. Kort wordt 
hierbij de werkgroep ‘alcohol en jongeren’ aangehaald. De werkgroep verzandt in 
discussies over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, terwijl men 
gezamenlijke initiatieven zou moeten ontwikkelen om het alcoholgebruik onder de 
16 tegen te gaan.  
Deze discussie zal volgende keer terugkomen als de notitie van Jan wordt 
besproken.  

 
5. Notitie KHN ‘visie op keten’. 

VWS zal een boardroommeeting organiseren m.b.t. dit onderwerp. Een en ander 
binnen de kaders die hierover door de Ministers van BZK en VWS zijn gegeven. 
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Verslag 

Directeuren Overleg Alcohol 

Bijeenkomst:  7 maart 2008 

 

Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Ingrid van Engelshoven, Theo de Roos, Jeu 

Claes, Mark de Witte, Guido Biessens en Jacqueline de Jager (verslag) 

 

Afwezig: Jan Walburg, Miranda Korendijk-Logt, Philip de Ridder en Theo Joosten  

 

 

 

Verslag: 
 
1. Opening en mededelingen. 

- Sandra Korthuis van de VNG wordt vast lid van het DOA.  

- De notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven m.b.t. 
voorlichtingscampagnes wordt doorgeschoven naar het volgende DOA. 

 
2. Verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo 
kort mogelijk zal worden gehouden. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken hierin 
duidelijk worden weergegeven. 
 

3. Voortgang wijziging Drank- en Horecawet.  

- de motiebrief aan de Tweede Kamer wordt kort doorgenomen. De voorzitter 
geeft aan dat er voor het volgende ROA (medio april) een notitie zal worden 
geagendeerd met hierin de planning en wijze waarop betrokken partijen 
geconsulteerd zullen worden. 

- de STIVA zal worden geconsulteerd m.b.t. de motie die gaat over de juridische 
mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren in bioscopen e.d. te 
beperken. 

  
4. Werkgroep ‘alcohol en jongeren’. 

Er wordt kort stil gestaan bij de vraag waarom er zoveel wantrouwen vanuit de 
media is, maar ook vanuit de overheid, richting het bedrijfsleven tegenover de 
initiatieven die zij neemt om het drinken onder de 16 tegen te gaan. Kort wordt 
hierbij de werkgroep ‘alcohol en jongeren’ aangehaald. De werkgroep verzandt in 
discussies over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, terwijl men 
gezamenlijke initiatieven zou moeten ontwikkelen om het alcoholgebruik onder de 
16 tegen te gaan.  
Deze discussie zal volgende keer terugkomen als de notitie van Jan wordt 
besproken.  

 
5. Notitie KHN ‘visie op keten’. 

VWS zal een boardroommeeting organiseren m.b.t. dit onderwerp. Een en ander 
binnen de kaders die hierover door de Ministers van BZK en VWS zijn gegeven. 
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Doc. 3

Van:
Verzonden: maandag 19december 2016 16:52
Aan: (ADR/OA)
Onderwerp: RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag
Bijlagen: 20151103 email RE verzoek om document.pdf; 20151103 email van .pdf;

20151104 email RE verzoek om ontbrekend document.pdf; 20151109 bijlage bij email
Verslag DOA 7 maart 2008.pdf; 20151109 email Verslag DOA 7 maart 2008.pdf;
20151109 FW DOA.pdf; 20151109 mail FW DOA.pdf; 20151116 email RE verzoek om
ontbrekend document.pdf



Doc. 4

Van:
Verzonden: maandag 19 december 2016 16:52
Aan: (ADRIOA)
Onderwerp: RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag
Bijlagen: 20151119 bijlage bij email 151027 DOA besluiten verstuurd gescand en

geanonimiseerd (besluit 130408 DWJZ-3159687 2013.011 zit hier niet bij).pdf; 20151119bijlage bij email FW verozke om ontbrekend document PL DOA 2007-2008 openbaargemaakt in 2009.pdf; 20151119 bijlage bij email inkomend wob-verzoek.PDF; 20151119
bijlage bij email RE verzoek 151027 DOA besluiten verstuurd gescand en
geanonimiseerd (besluit 130408 DWJZ-3159687 2013.011 zit hier niet bij).pdf; 20151119bijleg email Re verzoek inkomend wob-verzoek.PDF; 20151119 email FW verzoek omontbrekend document PL.pdf; 20151119 email FW verzoek om ontbrekend document.pdf;20151119 email RE verzoek om ontbrekend document.pdf
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Doc. 5

Van:
Verzonden: maandag 19december2016 16:52
Aan: (ADR/OA)
Onderwerp: RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag
Bijlagen: 20151124 bijlage bij email inkomend wob-verzoek.PDF; 20151124 bijige bij email RE

verzoek om ontbrekend document Besluit DVC-2954353 Trouw DOA.pdf; 20151124
email RE verzoek om ontbrekend document.pdf; 20151124 email verzoek ontbrekenddocument.pdf; 20151209 email FW verzoek om ontbrekend document.pdf; 20151209
email RE verzoek om document.pdf; 20160111 bijlage bij email Speurtocht Verslag DOA7 maart 2008.pdf; 20160111 email speurtocht verslag DDA 7 maart 2008.pdf
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Van:
Verzonden: maandag 19december2016 16:53
Aan: (ADR/OA)
Onderwerp: RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag
Bijlagen: 20160113 bijlage email 20080307 DOA.pdf; 20160113 bijlage email 200830307 DOA

2.pdt; 20160113 email FW 20080307 DOA 2.pdf; 20160113 email FW 20080307
DOA.pdf; 20160114 email RE 2008307 DOA.pdf; 20160114 email RE 20080307
DOA.pdf; 20160120 email naar WJZpdf; 20160122 email RE verzoek om ontbrekend
document.pdf; 20160129 email FW verzoek om ontbrekend document.pdf; 20160830
email verzoek van hr Benschop om ontbrekend document DOA.pdf



 

 

 

 

 

Verslag 

Directeuren Overleg Alcohol 

Bijeenkomst:  7 maart 2008 

 

Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Ingrid van Engelshoven, Theo de Roos, Jeu 

Claes, Mark de Witte, Guido Biessens en Jacqueline de Jager (verslag) 

 

Afwezig: Jan Walburg, Miranda Korendijk-Logt, Philip de Ridder en Theo Joosten  

 

 

 

Verslag: 
 
1. Opening en mededelingen. 

- Sandra Korthuis van de VNG wordt vast lid van het DOA.  

- De notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven m.b.t. 
voorlichtingscampagnes wordt doorgeschoven naar het volgende DOA. 

 
2. Verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo 
kort mogelijk zal worden gehouden. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken hierin 
duidelijk worden weergegeven. 
 

3. Voortgang wijziging Drank- en Horecawet.  

- de motiebrief aan de Tweede Kamer wordt kort doorgenomen. De voorzitter 
geeft aan dat er voor het volgende ROA (medio april) een notitie zal worden 
geagendeerd met hierin de planning en wijze waarop betrokken partijen 
geconsulteerd zullen worden. 

- de STIVA zal worden geconsulteerd m.b.t. de motie die gaat over de juridische 
mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren in bioscopen e.d. te 
beperken. 

  
4. Werkgroep ‘alcohol en jongeren’. 

Er wordt kort stil gestaan bij de vraag waarom er zoveel wantrouwen vanuit de 
media is, maar ook vanuit de overheid, richting het bedrijfsleven tegenover de 
initiatieven die zij neemt om het drinken onder de 16 tegen te gaan. Kort wordt 
hierbij de werkgroep ‘alcohol en jongeren’ aangehaald. De werkgroep verzandt in 
discussies over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, terwijl men 
gezamenlijke initiatieven zou moeten ontwikkelen om het alcoholgebruik onder de 
16 tegen te gaan.  
Deze discussie zal volgende keer terugkomen als de notitie van Jan wordt 
besproken.  

 
5. Notitie KHN ‘visie op keten’. 

VWS zal een boardroommeeting organiseren m.b.t. dit onderwerp. Een en ander 
binnen de kaders die hierover door de Ministers van BZK en VWS zijn gegeven. 
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Verslag 

Directeuren Overleg Alcohol 

Bijeenkomst:  7 maart 2008 

 

Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Ingrid van Engelshoven, Theo de Roos, Jeu 

Claes, Mark de Witte, Guido Biessens en Jacqueline de Jager (verslag) 

 

Afwezig: Jan Walburg, Miranda Korendijk-Logt, Philip de Ridder en Theo Joosten  

 

 

 

Verslag: 
 
1. Opening en mededelingen. 

- Sandra Korthuis van de VNG wordt vast lid van het DOA.  

- De notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven m.b.t. 
voorlichtingscampagnes wordt doorgeschoven naar het volgende DOA. 

 
2. Verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo 
kort mogelijk zal worden gehouden. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken hierin 
duidelijk worden weergegeven. 
 

3. Voortgang wijziging Drank- en Horecawet.  

- de motiebrief aan de Tweede Kamer wordt kort doorgenomen. De voorzitter 
geeft aan dat er voor het volgende ROA (medio april) een notitie zal worden 
geagendeerd met hierin de planning en wijze waarop betrokken partijen 
geconsulteerd zullen worden. 

- de STIVA zal worden geconsulteerd m.b.t. de motie die gaat over de juridische 
mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren in bioscopen e.d. te 
beperken. 

  
4. Werkgroep ‘alcohol en jongeren’. 

Er wordt kort stil gestaan bij de vraag waarom er zoveel wantrouwen vanuit de 
media is, maar ook vanuit de overheid, richting het bedrijfsleven tegenover de 
initiatieven die zij neemt om het drinken onder de 16 tegen te gaan. Kort wordt 
hierbij de werkgroep ‘alcohol en jongeren’ aangehaald. De werkgroep verzandt in 
discussies over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, terwijl men 
gezamenlijke initiatieven zou moeten ontwikkelen om het alcoholgebruik onder de 
16 tegen te gaan.  
Deze discussie zal volgende keer terugkomen als de notitie van Jan wordt 
besproken.  

 
5. Notitie KHN ‘visie op keten’. 

VWS zal een boardroommeeting organiseren m.b.t. dit onderwerp. Een en ander 
binnen de kaders die hierover door de Ministers van BZK en VWS zijn gegeven. 
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Doc. 7

Van:
Verzonden: maandag 19 december 2016 16:53
Aan: (ADR/OA)
Onderwerp: RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag
Bijlagen: 20160901 email verzoek ontbrekend document.pdf; 20160907 bijlage email Telegraaf

DOA 2007-2008 openbaar gemaakt in 2009.pdf; 20160907 bijlage email Telegraaf DOA2009-2010 openbaar gemaakt in 2011 .pdf; 20160907 bijlage email Telegraaf.pdf;
20160907 bijlge email Telegraaf DOA 2010-2011 openbaar gemaakt, 2012-09-17.pdf;
20160907 email RE Telegraaf.pdf; 20160913 email RE toezegging AD omgaan met
informatie overheden.pdf; 20160914 bijlage email DOA verslag 2008 (2).pdf; 20160914
bijlage email DDA verslag 2008.pdf; 20160914 email Doa verslag 2008.pdf
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Doc.. 7.4

Van:
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2015 13:57
Aan:
CC:
Onderwerp: Reeds Openbare DOA stukken
Bijlagen: DOA 2007-2008 openbaar gemaakt in 2009.pdf; DOA 2009-20 10 openbaar gemaakt in

2011 .pdf; DOA 2010-2011 openbaar gemaakt, 2012-09-1 7.pdf

Geachte

Zoals zojuist telefonisch besproken doe ik u hierbij de documenten toekomen die reeds eerder openbaar zijn
gemaakt, bij besluiten van:

1. 15 september 2009, kenmerk DVC-2954353;
2. 23juni 2011, kenmerk DC0-3069801;
3. 17 september 2014, kenmerk DWJZ-3129313.

Dit betreffen eveneens de documenten waar in het besluit van 8 april 2013, kenmerk DWJZ-3159687, naar wordt
verwezen.

Een geanonimiseerde versie van deze besluiten worden (zoals afgesproken) in een separate email aan u verzonden.

Met vriendelijke groet,

m

cluster Openbaarheid van Bestuur
centrale aanspreekpunt klachtencoördinatoren en Nationale ombudsman
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 1 Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag

T 070 [E 1 lminvws.nl
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Doc. 7.7

Van:
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 22:48
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: toezegging AD omgaan met informatie door overheden

Dag

Het lijkt me goed om dit te doen met Ze is op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Chief Information Officer (CIO)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 t 2500 EJ Den Haag
Managementassistente: @minvws.nl 070-

T 070-

@ minvws. ni

Van:
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 17:43
Aan:
CC: V
Onderwerp: toezegging AD omgaan met informatie door overheden

Dag

Ik mail je naar aanleiding van het AD “Omgaan met informatie door overheden” dat op 7 september heeft
plaatsgevonden. Tijdens het AD is gesproken over een verslag van het Directeurenoveleg Alcohol (DDA) van 7 maart2008. De agenda van het overleg bevat acht punten, het verslag eindigt na punt 5. Punt 6 op de agenda betrof‘leeftijdverificatie op afstand’.

Via de Wob zijn agenda en verslag in 2009 openbaar gemaakt. Leverancier van het betreffende
leeftijdsverificatiesysteem denkt dat er een tweede pagina zou moeten zijn die bewust is weggemaakt. Wij hebbenzelf heel goed gezocht en bij alle betrokken partijen bij het DOA navraag gedaan naar het verslag. Een van departijen kon het verslag nog achterhalen, maar ook dat bestond uit die ene pagina.

Tijdens het AD heeft Linda Voortman gevraagd of we de Auditdienst Rijk willen vragen onderzoek te doen om deeventuele tweede pagina boven tafel te krijgen. Daar hebben we zojuist mee gesproken en zij adviseren ons metklem eerst binnen VWS de ICT mensen in te schakelen om naar het document te zoeken. Als dat gebeurd is kunnenzij daar weer een review op doen.

Graag ik zou op korte termijn met je overleggen wat jullie in dezen kunnen betekenen.
1
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Groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
Lid van het managementteam
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
Telnr: 070 -

Mobiel: 06 -

e-mail: @minvws. ni
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Verslag 

Directeuren Overleg Alcohol 

Bijeenkomst:  7 maart 2008 

 

Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Ingrid van Engelshoven, Theo de Roos, Jeu 

Claes, Mark de Witte, Guido Biessens en Jacqueline de Jager (verslag) 

 

Afwezig: Jan Walburg, Miranda Korendijk-Logt, Philip de Ridder en Theo Joosten  

 

 

 

Verslag: 
 
1. Opening en mededelingen. 

- Sandra Korthuis van de VNG wordt vast lid van het DOA.  

- De notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven m.b.t. 
voorlichtingscampagnes wordt doorgeschoven naar het volgende DOA. 

 
2. Verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo 
kort mogelijk zal worden gehouden. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken hierin 
duidelijk worden weergegeven. 
 

3. Voortgang wijziging Drank- en Horecawet.  

- de motiebrief aan de Tweede Kamer wordt kort doorgenomen. De voorzitter 
geeft aan dat er voor het volgende ROA (medio april) een notitie zal worden 
geagendeerd met hierin de planning en wijze waarop betrokken partijen 
geconsulteerd zullen worden. 

- de STIVA zal worden geconsulteerd m.b.t. de motie die gaat over de juridische 
mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren in bioscopen e.d. te 
beperken. 

  
4. Werkgroep ‘alcohol en jongeren’. 

Er wordt kort stil gestaan bij de vraag waarom er zoveel wantrouwen vanuit de 
media is, maar ook vanuit de overheid, richting het bedrijfsleven tegenover de 
initiatieven die zij neemt om het drinken onder de 16 tegen te gaan. Kort wordt 
hierbij de werkgroep ‘alcohol en jongeren’ aangehaald. De werkgroep verzandt in 
discussies over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, terwijl men 
gezamenlijke initiatieven zou moeten ontwikkelen om het alcoholgebruik onder de 
16 tegen te gaan.  
Deze discussie zal volgende keer terugkomen als de notitie van Jan wordt 
besproken.  

 
5. Notitie KHN ‘visie op keten’. 

VWS zal een boardroommeeting organiseren m.b.t. dit onderwerp. Een en ander 
binnen de kaders die hierover door de Ministers van BZK en VWS zijn gegeven. 
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Doc.. 8

Van:
Verzonden: maandag 19 december 2016 16:54
Aan: (ADR/OA)
Onderwerp: RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag
Bijlagen: 20160915 bijlage bij email DOA verslag 2008 20080307 DOA.pdf; 20160915 bijlage email

doa verslag 2008 DOA 2007-2008 openbaar gemaakt in 2009.pdf; 20160915 email DOA
verslag 2008.pdf; 20160916 email DOA verslag 2008.pdf; 20160917 email RE DOA
verslag 2008.pdf; 20160920 bijlage bij email DOA verslag 2008 20080307 DOA.pdf;
20160920 bijlage email DOA verslag 2008 DOA 2007-2008 openbaar gemaakt in
2009.pdf; 20160920 DOA verslag 2008.pdf; 20160920 email RE DOA verslag 2008.pdf;
20160927 email PJ15120016 OBP Coord niet standaard RFC Rapportage 27092016.pdf;
20160927 email RE DOA verslag 2008.pdf



 

 

 

 

 

Verslag 

Directeuren Overleg Alcohol 

Bijeenkomst:  7 maart 2008 

 

Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Ingrid van Engelshoven, Theo de Roos, Jeu 

Claes, Mark de Witte, Guido Biessens en Jacqueline de Jager (verslag) 

 

Afwezig: Jan Walburg, Miranda Korendijk-Logt, Philip de Ridder en Theo Joosten  

 

 

 

Verslag: 
 
1. Opening en mededelingen. 

- Sandra Korthuis van de VNG wordt vast lid van het DOA.  

- De notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven m.b.t. 
voorlichtingscampagnes wordt doorgeschoven naar het volgende DOA. 

 
2. Verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo 
kort mogelijk zal worden gehouden. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken hierin 
duidelijk worden weergegeven. 
 

3. Voortgang wijziging Drank- en Horecawet.  

- de motiebrief aan de Tweede Kamer wordt kort doorgenomen. De voorzitter 
geeft aan dat er voor het volgende ROA (medio april) een notitie zal worden 
geagendeerd met hierin de planning en wijze waarop betrokken partijen 
geconsulteerd zullen worden. 

- de STIVA zal worden geconsulteerd m.b.t. de motie die gaat over de juridische 
mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren in bioscopen e.d. te 
beperken. 

  
4. Werkgroep ‘alcohol en jongeren’. 

Er wordt kort stil gestaan bij de vraag waarom er zoveel wantrouwen vanuit de 
media is, maar ook vanuit de overheid, richting het bedrijfsleven tegenover de 
initiatieven die zij neemt om het drinken onder de 16 tegen te gaan. Kort wordt 
hierbij de werkgroep ‘alcohol en jongeren’ aangehaald. De werkgroep verzandt in 
discussies over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, terwijl men 
gezamenlijke initiatieven zou moeten ontwikkelen om het alcoholgebruik onder de 
16 tegen te gaan.  
Deze discussie zal volgende keer terugkomen als de notitie van Jan wordt 
besproken.  

 
5. Notitie KHN ‘visie op keten’. 

VWS zal een boardroommeeting organiseren m.b.t. dit onderwerp. Een en ander 
binnen de kaders die hierover door de Ministers van BZK en VWS zijn gegeven. 
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Van:
Verzonden: donderdag 15 september 2016 14:30
Aan:
Onderwerp: FW: DOA verslag 2008
Bijlagen: DOA 2007-2008 openbaar gemaakt in 2009.pdf; 20080307 DOA.doc

Ter info
Van begreep ik dat er ook nog een overleg met wordt gepland
Gr.

Van:
Verzonden: woensdag 14 september 2016 11:54
Aan:
CC:
Onderwerp: DOA verslag 2008

Hal lo
Zoals afgesproken mail ikje hierbij de stukken zoals openbaar gemaakt met een Wobbesluit in 2009 en het verslag
dat bij ons op de VGP-schijf staat.
Hieronder een korte weergave van onze zoektocht.
Neem vooral contact op als je nog vragen hebtl
Met vriendelijke groet,

Weergave zoektocht tot nu toe:
• Op 20 juli 2009 heeft een journalist van Trouw een WOB verzoek ingediend met de vraag om de notulen

en bijbehorende documenten van het Directeuren Overleg Alcohol vanaf 4 juli 2006. Bij de stukken die
naar aanleiding van dit verzoek zijn overlegd zat ook het verslag van 7 maart 2008. (zie bijlage)

• Op 27 oktober 2015 is bij WJZ telefonisch de vraag binnengekomen van de heer Benschop waarin
gevraagd wordt om een tweede pagina van het verslag van de DOA bijeenkomst van 7 maart 2008.
Omdat het om reeds openbare informatie zou gaan is het niet opgepakt als WOB verzoek.

• Bij het WOB verzoek van 20 juli 2009 zijn alle beschikbare stukken overlegd, ook het verslag van het DOA
van 7 maart 2008. Dit verslag, zoals teruggevonden, bevat niet meer dan één pagina. Omdat de agenda
van deze vergadering meer agendapunten bevat dan behandeld zijn in het verslag, en omdat het verslag
niet afgerond lijkt omdat ook het punt van de rondvraag ontbreekt, lijkt het alsof er ook een tweede
pagina van het verslag zou kunnen bestaan.

• Op de vraag van 27 oktober 2015 is opnieuw gezocht naar het betreffende verslag.

• Op de VGP schijf is een word-versie van het verslag gevonden, ook dit bestaat maar uit 1 pagina.

• Het DOA dossier is bij het papieren archief opgevraagd, hierin was het betreffende verslag niet aanwezig.

• Omdat het een overleg van langere tijd geleden betreft (2008) en het verslag zoals opgeslagen binnen
VWS niet meer dan één pagina telt is contact opgenomen met de voormalig voorzitter van het DOA en de
toen aanwezige leden/organisaties om na te gaan of iemand beschikt over een eventuele tweede pagina
of dat iemand zich kan herinneren welke onderwerpen op de agenda ook werkelijk besproken zijn tijdens
dit overleg. Dit levert het volgende beeld:

• Alleen de STIVA het verslag in het eigen archief teruggevonden. Ook dit exemplaar telde 1 pagina

• Voormalig voorzitter van het DOA herinnert zich geeft aan zich te kunnen herinneren dat punt 6 van
de agenda niet is besproken vanwege de afwezigheid van een van de leden van het DOA. Zij kan zich
niet herinneren of daarmee ook punt 7 van de agenda is gehaald. Wel geeft zij aan dat altijd keurige

1
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notulen werden gemaakt om transparant te zijn over dit overleg, wetende dat het gevoelig zou liggen
bij veel mensen. De voormalig secretaris kan zich niet herinneren of de overige punten zijn besproken.

• Er is contact opgenomen met de andere voormalig leden (de opvolgers van deze personen,
deelnemers zelf zijn veelal niet meer werkzaam bij de betreffende organisaties) van het Directeuren
Overleg Alcohol, waaronder de secretaris van het overleg. Ook dit leverde geen nieuwe informatie, het
verslag is niet binnen de betreffende Organisatie terug te vinden.

Kortom, we hebben geen 2e pagina van het verslag van het DOA van 7 maart 2008 gevonden en we hebben ookniet met zekerheid vast kunnen stellen of er wel een 2e pagina heeft bestaan.

Op 30 augustus jI. heeft dhr. Benschop opnieuw contact opgenoemen met WJZ over de ontbrekende 2e

pagina van het DOA verslag van 7 maart 2008. Korte weergave van het gesprek: “Hij kan zich niet
voorstellen dat er geen 2e pagina is, dan wel er ook nimmer is geweest. Hij zegt dat hij oud medewerkers
kent (ik vermoed dat hij doelt op 1 medewerker) die wel zo aan de 2 pagina van het verslag kan komen.
Die 2e pagina heeft juist voor hem cruciale informatie. Hij beticht VWS er dus ook van dat de 2 pagina
expres is vernietigd. Benschop heeft ook contact gezocht met de voormalige voorzitter van het DOA, die
zegt niet aanwezig te zijn geweest bij het overleg van 7 maart 2008. Benschop vraagt om een Wob besluit
op dit document, want hier wil hij verdere stappen op ondernemen. Zijn verzoek om het document moet
dan ook als officieel verzoek op grond van de Wob worden opgevat.”

• Op 6 september hebben we een vraag van de Telegraaf ontvangen over het document: Er ontbreekt al
acht jaar een pagina uit dit verslag, die betrekking heeft op het kartel tegen ageviewers. Zolang het
(volledige) verslag niet openbaar wordt, blijft de schijn hangen dat VWS mogelijk via het DOA bij het
kartel betrokken was. Graag dan daar een reactie op.

• Tijdens het AO op 7 september heeft de staatssecretaris van VWS toegezegd de Auditdienst Rijk te vragen
te zoeken naar de mogelijk ontbrekende tweede pagina van het verslag van het directeurenoverleg
alcohol (DOA) van 7 maart 2008.

1 coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie!
Parnassusplein 5 ! 2511 VX ! Den Haag 1 Postbus 20350 ! 2500 EJ 1 Den Haag 1

(070) 06ê 1 verdieping!
©minvws.nll www.rijksoverheid.nl 1
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Van:
Verzonden: zaterdag 17 september 2016 10:43
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Mooi!

Original Message
From:
Sent: Friday, September 16, 2016 07:5 1 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: FW: DOA verslag 2008

Geruststellende eerste conclusie

Original Message
From:
Sent: Friday, September 16, 2016 05:49 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject: DOA verslag 2008

Beste allen,

Medewerkers van het Kennisplein hebben in januari van dit jaar al alle bronnen aangeboord die er zijn, om het (ontbrekende deelvan het) verslag op te sporen (zie onderaan de zoekgang). Dit feit was ook al genoemd in het zoekproces dat ons
toestuurde.

Helaas heeft dit niets opgeleverd.

Volgende week zullen we binnen de directie OBP nagaan welke vervolgstappen stappen nog genomen kunnen worden.

We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Kennisplein

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag
Postbus 20350 1 2500 EJ t Den Haag

1



 

 

 

 

 

Verslag 

Directeuren Overleg Alcohol 

Bijeenkomst:  7 maart 2008 

 

Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Ingrid van Engelshoven, Theo de Roos, Jeu 

Claes, Mark de Witte, Guido Biessens en Jacqueline de Jager (verslag) 

 

Afwezig: Jan Walburg, Miranda Korendijk-Logt, Philip de Ridder en Theo Joosten  

 

 

 

Verslag: 
 
1. Opening en mededelingen. 

- Sandra Korthuis van de VNG wordt vast lid van het DOA.  

- De notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven m.b.t. 
voorlichtingscampagnes wordt doorgeschoven naar het volgende DOA. 

 
2. Verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo 
kort mogelijk zal worden gehouden. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken hierin 
duidelijk worden weergegeven. 
 

3. Voortgang wijziging Drank- en Horecawet.  

- de motiebrief aan de Tweede Kamer wordt kort doorgenomen. De voorzitter 
geeft aan dat er voor het volgende ROA (medio april) een notitie zal worden 
geagendeerd met hierin de planning en wijze waarop betrokken partijen 
geconsulteerd zullen worden. 

- de STIVA zal worden geconsulteerd m.b.t. de motie die gaat over de juridische 
mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren in bioscopen e.d. te 
beperken. 

  
4. Werkgroep ‘alcohol en jongeren’. 

Er wordt kort stil gestaan bij de vraag waarom er zoveel wantrouwen vanuit de 
media is, maar ook vanuit de overheid, richting het bedrijfsleven tegenover de 
initiatieven die zij neemt om het drinken onder de 16 tegen te gaan. Kort wordt 
hierbij de werkgroep ‘alcohol en jongeren’ aangehaald. De werkgroep verzandt in 
discussies over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, terwijl men 
gezamenlijke initiatieven zou moeten ontwikkelen om het alcoholgebruik onder de 
16 tegen te gaan.  
Deze discussie zal volgende keer terugkomen als de notitie van Jan wordt 
besproken.  

 
5. Notitie KHN ‘visie op keten’. 

VWS zal een boardroommeeting organiseren m.b.t. dit onderwerp. Een en ander 
binnen de kaders die hierover door de Ministers van BZK en VWS zijn gegeven. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 27september2016 14:27
Aan:
Onderwerp: FW: PJ15120016 OBP Coördinatie niet standaard RFC’s Rapportage van 27-09-2016

Beste

Ik ben met bezig om de laatste opties te onderzoeken rond het DOA document. Ik heb het document dat nu
nog op jullie R-schijf staat even bekeken op verborgen tekst (niet aangetroffen) en eventuele versies (niet
aanwezig). Dus met dit bestand houdt het op.

Tevens heb ik aan SSC-ICT gevraagd wat de oudste versie is die we kunnen terughalen. Hieronder staat dat dat een
jaar is. Gegeven het feit dat het document waarschijnlijk ergens uit 2008 stamt, verkleint dat de kans op succes,
maar we gaan het toch proberen. Zoals je hieronder kan lezen moet ik dan het pad hebben. Dat is feitelijk de
mappenstructuur waar het document staat dus bv R:\mapnaam\mapnaam2\.... Graag deze nakijken en even aan
mij mailen.

Maar ik wil graag dat je nog een trucje doet om SSC-ICT zo goed mogelijk te helpen.

1. Klik op START en dan op COMPUTER (SSOnnnnnn) -staat in het rechterrijtje-.
2. ie ziet dan een overzicht van al je netwerkschijven.
3. Klik met de rechtermuisknop op de schijf waar het bestand staat (ik denk de R-schijf) en klik op

Eigenschappen.
4. Klik op het tabblad beveiliging en dan op PrintScreen of als je weet hoe met behulp van het Knipprogramma.
5. Open een mail aan mij en zet daarin de padnaam en druk op CTRL+V om de schermafdruk aan de mail toe te

voegen.

Ik zorg dan dat het proces richting SSC-ICT in gang wordt gezet. Succesl

Voorbeeld Printscreen
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Doc. 8.10
Eigenschappen van Afdelingsmappen (R)

giee{ieiIig [y veiesj
—______

Objectnaam: R:\

Namen van groepen of gebruikers:

?CWD NAS Organisatie rechten beheer (SHSDIR\CWD NA..
R_WS-DBV_C (SHSDlR\R_WS-DBV_C)

SR_VWS-DRV_R (SHSDIR’\R_WIS-DBVR)

Iik op bewerken als u de machugingen wit rwijzigen

Machtigingen voor CWD NAS beheer
— Toestaan Weigeren

Volledig beheer /
Wijzigen .1
Lezen en uitvoeren
Mapinhoud weergeven /
Lezen
Ç’L.

lik op Geavanceerd voor speciale [ Geavanceerdmachtigingen of geavanceerde instellingen. —

Meer infomiatie over toeangbeheer en machtiinaen

EOK j [ .Arinuleren 1 passen

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Teamcoördinator 1-Team voor Functioneel Beheer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5, 2511 VX 1 Den Haag 1 Thuisbasis etage A-gebouw
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag

T +31 (0)70
M +31 (0)6

mi nvws. ni K
httD : //www. mi nvws. ni

Van:
Verzonden: dinsdag 27 september 2016 13:58
Aan:
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CC:
Onderwerp: RE: P315120016 OBP Coördinatie niet standaard RFC’s Rapportage van 27-09-2016

Hallo

De maximale retentietijd voor een backup is een jaar. De laatste backup is dus van oktober 2015 die we kunnen
terughalen.
Voor het restoren van een backup is een NSK benodigd. In de NSK dient dan het pad genoemd te worden waar hetbestand of de bestanden staan. En dan het liefst de bestandsnaam of namen vermeld zodat we gericht kunnenzoeken.
SSC-!CT heeft ervaring met het werken onder tijdsdruk van een WOB verzoek en kunnen hieraan voldoen.

Hopelijk heb ikje hiermee voldoende geïnformeerd.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 27 september 2016 13:50
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: PJ15120016 OBP Coördinatie niet standaard RFC’s Rapportage van 27-09-2016Urgentie: Hoog

All,

Ik heb een uitdaging en wil dit graag even bij jullie wijze mannen neerleggen. VWS heeft een WOB-verzoek aan debroek. In dit WOB verzoek gaat het om het volgende. Er is een verslag van een vergadering opgevraagd en het lijkt ofde tweede pagina van het verslag er niet (meer) is. Wij moeten nu alles op alles zetten om of het verslag mcl. een
tweede pagina boven tafel te krijgen, ofwel aantonen dat ook op de laatste backups die we hebben er geen andereversie van het document beschikbaar is (stond op een afdelingsshare van de directie VGP, een R-schijf bij VWS).

Okee, hier komen dan de vragen:

1. Hoe lang worden backups bewaard van een netwerkshare, waarvanaf we een restore kunnen aanvragen?
2. Hoe gaat de procedure in zijn werk om een dergelijke restore aan te vragen?
3. Welke gegevens hebben jullie nodig om een restore uit te kunnen voeren? Het document had overigens de

naam 20080307 DOA.doc.

Omdat het een WOB verzoek is, ligt er tijdsdruk op dit geheel. Ik hoop dat jullie mij snel op het juiste pad kunnen
zetten. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Teamcoördinator 1-Team voor Functioneel Beheer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5, 2511 VX 1 Den Haag 1 Thuisbasis etage A-gebouw
Postbus 20350 2500 Ei Den Haag

T +31 (0)70
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M +31 (0)6

minvws.nI
http://www.minvws.nI
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Van:
Verzonden: dinsdag 27september2016 12:59
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Hallo

_______

Ik heb je vraag gedeeld met mijn collega (teamcoördinator 1-Team voor Functioneel Beheer).
Hij zal jullie vraag uitzetten bij SSC-ICT. (vragen naar de oudste backup is die er is en hen vragen daar het
betreffende bestand van te restoren). Zal geen gemakkelijke klus zijn en zal tijd kosten.
Daarnaast zalS nagaan of we aan een Word file kunnen zien of er ooit een andere versie is geweest. Ook dat zaltijd kosten om na te gaan of er herstelopties zijn waar we wat mee kunnen.
Wij houden je op de hoogte,
Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 15:19
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Hallo_____
Bedankt voor het overzicht. Wij denken zelf dat het goed zou zijn als iemand van jullie nog mee kan zoeken op onze
netwerkschijf; wellicht is adhv het word-document nog te achterhalen of er ooit 2 pagina’s zijn geweest? Daarnaastvragen we ons af of het nog zinvol is om in de back up te zoeken. Zien jullie kans om nog eens te zoeken op onze
netwerkschijf en in de back up?
We hebben uiteindelijk een soort verslagje nodig van de stappen die jullie hebben gezet. Op basis hiervan zal de
ADR bepalen of we wel alle stappen hebben uitgevoerd of dat we wellicht iets over het hoofd hebben gezien.
Laat maar even weten als ik daarin nog iets kan betekenen.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Soort Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postbus 20350 2500 Ei Den Haag

(070) 06 verdieping
minvws nil www rnksoverheid ni

Van:
Verzonden: vrijdag 16 september 2016 17:50
Aan:
CC:
Onderwerp: DOA verslag 2008
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Beste allen,
Medewerkers van het Kennisplein hebben in januari van dit jaar al alle bronnen aangeboord die er zijn, om het
(ontbrekende deel van het) verslag op te sporen (zie onderaan de zoekgang). Dit feit was ook al genoemd in het
zoekproces dat ons toestuurde.
Helaas heeft dit niets opgeleverd.
Volgende week zullen we binnen de directie OBP nagaan welke vervolgstappen stappen nog genomen kunnen
worden.
We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Kennisplein

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 l 2511 VX 1 Den Haag
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag

T 070
-

M 06
@minvws.nl

Hier onder de administratie tbv de dossiers die van Doc-direkt ontvangen zijn voor M. Vroom.

Dossiernr. Doosnr. Locatie Plaatsingcode Aanvrager Directie Datum opvraag Datt
3157712 3174543 Doc-direct DDVGP234 VGP 14-1-2016
3026851 3088809 Winschoten DDVGP9O VGP 14-1-2016 —

3026861 3088809 Winschoten DDVGP9O VGP 14-1-2016 —

3026872 3088809 Winschoten DDVGP90 VGP 14-1-2016 —

3026981 3088809 Winschoten DDVGP9O VGP 14-1-2016 —

3027085 3088809 Winschoten DDVGP9O VGP 14-1-2016 —

Er is gezocht in Hermelijn, in Marjolein, met (Record Manager) en (Record
administrator) gesproken.
Conclusie: er zijn geen andere mogelijkheden vanuit deze bronnen dan de opgevraagde dossiers.
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Van:
Verzonden: maandag 19december2016 16:54
Aan: (ADR/OA)
Onderwerp: RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag
Bijlagen: 20161024 bijlage email wob verzoek uitbreiding Benschop 24102016.pdf; 20161024

bijlager email wob verzoek uitbreiding benschop 2410201 6.pdf; 20161024 email wob
verzoek uitbreiding Benschop 241 02016.pdf

Dit waren de mails t/m eind september. Ik mail je morgen de mails t/m eind november.
Gr.



Doc. 9.1

Van: _Dienstpostbus VWS WJZ Wob
Verzonden: dinsdag 27 september 2016 10:37
Aan:
Onderwerp: FW: Reeds openbare DOA stukken

Hoi

Zie bijgaand. Wil jij deze opslaan in de map.

Met vriendelijke groet,

Ondersteunend medewerkster
Balie bezwaar beroep en Wob

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Directie Wetgeving & Juridische Zaken
Parnassusplein 51 2511 VX 1 Den Haag kamer
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag

T 070
F 070-
werkdagen
e-mail: WJZ.bezwaarenberoep@ minvws.nl

Van: [mailto:
Verzonden: dinsdag 27 september 2016 10:34
Aan: _Dienstpostbus VWS WJZ Wob
Onderwerp: RE: Reeds openbare DOA stukken

Geachte

Met referte aan mijn e-mail van zo-even. Ik lees net dat mijn wob-verzoek door VWS op 6 september j.I. is
gedateerd, waardoor de communicatie m.b.t. het algemeen overleg ‘Omgang met informatie van
overheden’ van 7 september 2016 wellicht buiten de scope zou kunnen vallen.

Mijn verzoek is deze opgevraagde informatie bij het eerdere wob-verzoek d.d. 6 september te betrekken.

Met dank en groet,

Teleconnect - Ageviewers

www.aQeviewers.com

T+31(0)

T+31(0)

P0 BOX 1196

4801 BD Breda
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From:
To: vws.wob@minvws.nl
Subject: RE: Reeds openbare DOA stukken
Date: Tue, 27 Sep 2016 07:42:03 +0000

Geachte

Het gaat mij om alle communicatie met betrekking tot het DOA-overleg van 7 maart 2008. Ik doel hiermee
op de vroegste communicatie over de aanleiding van dit overleg en de totstandkoming van de
agenda(punten), mcl. de organisatie van dit overleg, t/m de communicatie over de afloop van dit overleg,
mcl. communicatie over en naar aanleiding van het verslag. Zekerheidshalve benadruk ik dat dit alle
communicatie betreft t/m de datum van het wob-verzoek, inclusief de communicatie voorafgaand of naar
aanleiding van het jongstleden algemeen overleg ‘Omgang met informatie van overheden’ van 7
september 2016.

Ik doel werkelijk op alles; nota’s, notities, memo’s, agenda afspraken, offertes, adviezen, rapporten,
verslagen, interne mails, mails, brieven, correspondentie of alle denkbare andere documenten. Het gaat
daarbij om alle versies, zoals bij u, onder u of bij derden aanwezig.

Met dank en hartelijke groet,

Teleconnect - Ageviewers

www.acieviewers.com

T +31 (0)
T +31 (0)

P0 BOX 1196
4801 BD Breda

From: vws.wob@minvws.nl
To:
Subject: RE: Reeds openbare DOA stukken
Date: Tue, 27 Sep 2016 06:53:08 +0000

Geachte

Dat klopt. Nog even voor mijn duidelijkheid. U vraagt ook om:

“alsmede alle correspondentie die ten grondslag heeft gelegen aan de totstandkoming van de agenda’s van de
doa vergaderingen waarvan het CBL het ‘conceptverslag’ aan VWS zou hebben gecommuniceerd”.

Ik begrijp niet zo goed op welk verslag u doelt. Kunt u dit nader specificeren?

fivlet vriendehjkç groet,
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Cluster Openbaarheid van Bestuur
Centrale aanspreekpunt klachtencoördinatoren en Nationale ombudsman
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350 t 2500 Ei 1 Den Haag

T 070 @minvws.nl

Van: _Dienstpostbus VWS WJZ Wob
Verzonden: dinsdag 27 september 2016 8:12
Aan:
Onderwerp: FW: Reeds openbare DOA stukken

Hoi

Heb jij deze mail gisteren al gekregen?
Aan welk nummer kan ik deze toevoegen.

Met vriendelijke groet,

Ondersteunend medewerkster
Balie bezwaar beroep en Wob

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Directie Wetgeving & Juridische Zaken
Parnassusplein 51 2511 VX 1 Den Haag 1 kamer
Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag

T070
F 070- -

werkdagen
e-mail: WJZ.bezwaarenberoeD@mjnvws.nl

Van: [mailto: 1 Namens
Verzonden: maandag 26 september 2016 11:01
Aan: _Dienstpostbus VWS WJZ Wob
Onderwerp: RE: Reeds openbare DOA stukken

Geachte

Kunt u s.v.p. bevestigen dat u bij dit wobverzoek m.b.t. de correspondentie met CBL / Pagina 2 ook mijn
dientengevolge verzoek in mijn email van 17-9-2016 gericht aan heeft betrokken;

‘Dan toch ook graag deze voorgaande correspondentie (en evt hieropvolgende reacties van doa leden),
alsmede alle correspondentie die ten grondslag heeft gelegen aan de totstandkoming van de agenda’s van de
doa vergaderingen waarvan het CBL het ‘conceptverslag’ aan VWS zou hebben gecommuniceerd”.

Met dank voor uw reactie,

Teleconnect - Ageviewers

www.aqeviewers.com

T +31 (0)
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T +31 (0)

P0 BOX 1196
4801 BD Breda

From: vws.wob@minvws.nl
To:
CC: vws.wob@minvws.nl
Subject: RE: Reeds openbare DOA stukken
Date: Mon, 19 Sep 2016 09:59:01 +0000
Geachte

Bijgevoegde ontvangstbevestiging is vandaag per post aan u verzonden.

Met vriendelijke groet,

Ondersteunend medewerker
Cluster Wob

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Directie Wetgeving & Juridische Zaken
Parnassusplein 51 2511 VX 1 Den 1-laag 1 kamer
Postbus 20350 2500 Ei 1 Den Haag

T 070
F 070

Van:
Verzonden: vrijdag 16 september 2016 16:15
Aan:
CC: _Dienstpostbus VWS WJZ Wob
Onderwerp: RE: Reeds openbare DOA stukken

Geachte

Uw verzoek om de bijlagen bij de document 15 (inzake het verzoek van de Telegraaf 2016.010) wordt als Wobverzoek opgevat. Dit betreffen, zoals u weet, namelijk 3 conceptverslagen die niet eerder openbaar zijn gemaakt,omdat de definitieve versies van deze verslagen reeds openbaar zijn. Nu uw verzoek specifiek richt op de conceptversies zullen wij hiertoe een Wob-besluit nemen.

Een ontvangstbevestiging ontvangt u uiterlijk maandag. De ontvangst zal worden bevestigd op 6 september 2016,de datum van uw email waarop u specifiek naar deze verslagen hebt gevraagd.

Ik ga ervan uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Van: [mailto: j Namens
Verzonden: vrijdag 16 september 2016 13:08
Aan:
Onderwerp: RE: Reeds openbare DOA stukken
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Geachte

]! Het is inmiddels vrijdag en er naar mijn begrip bestaat nog steeds geen valide reden om de
desbetreffende documenten niet terstond openbaar te maken.

Mag ik svp per retour ernaH van u vernemen,

Met hartelijke groet,

Teleconnect - Ageviewers

www.ageviewers.com

T +31 (0)

T +31 (0)

P0 BOX 1196
4801 BD Breda

From: @minvws.nl
To:
Subject: RE: Reeds openbare DOA stukken
Date: En, 9 Sep 2016 07:2 7:48 +0000
Geachte 1

Het klopt dat VWS over de documenten beschikt. Er vindt eerst inderdaad afstemming plaats. Maandag hoop ik u
hierover te berichten. Ik ben er in ieder geval mee bezig.

Met vriendelijke groet,

Van: [mailto: ] Namens
Verzonden: donderdag 8 september 2016 13:45
Aan: M
Onderwerp: RE: Reeds openbare DOA stukken
Urgentie: Hoog

Geachte

Gisteren heeft de staatssecretaris volledige transparantie toegezegd in debat met de Tweede Kamer over
deze wob issue. Tevens staat vast dat VWS over de bewuste documenten beschikt. Dus mijn denk ik
terechte vraag is: wie / waar wachten we eigenlijk op?

Of is het zo dat het CBL eerst weer moet worden geraadpleegd of zij accoord zijn met openbaring van de
bijlagen?

Wij hebben de documenten echt zeer dringend nodig.
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Ik verneem graag per omgaande,

Hartelijke groet,

Teleconnect - Ageviewers

www.ageviewers.com

T +31 (0)

T +31 (0)

P0 BOX 1196
4801 BD Breda

From: @minvws.nl
To:
Subject: RE: Reeds openbare DOA stukken
Date: Tue, 6 Sep 2016 10:26:28 +0000
Geacht

Ik heb uw vraag uitgezet. Ik begrijp uw punt.
Zodra ik meer weet hoort u van mij.

Met vriendelijke groet,

Van: [mailto: ] Namens
Verzonden: dinsdag 6 september 2016 12:02
Aan:
CC: _Dienstpostbus VWS WJZ Wob
Onderwerp: RE: Reeds openbare DOA stukken

Geachte

Dank voor uw bericht. Maar dit kunnen niet de bijlagen zijn die bij document 15 horen. Immers, uit doc 15
blijkt dat VWS op 28 april 2014 helemaal niet beschikte over de bijlagen / verslagen die ik mede daarom
zekerheidshalve bij u heb opgevraagd, laat staan dat de desbetreffende (versies van) documenten eerder
openbaar (kunnen) zijn gemaakt, bijv. n.a.v. eerdere wob-verzoeken, zoals aangaande de periode 2008 en
2010.

“Wij kunnen overigens hier de verslagen van 24januari en 7 maart 2008 en 1 maart 2010 niet vinden, mocht je
die voor ons hebben, dan houden we ons aanbevolen”.

Mijn vraag aan u is om specifiek de (versie van de) bijlagen die destijds (dus april 2014) door het CBL aan VWS
zijn gestuurd aan mij te verrstrekker. Het gaat mij specifiek om die drie documenten en niet om evt. eerder
openbaar gemaakte versies.
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Hartelijk dank,

Teleconnect - Ageviewers

www.aqeviewers.com

T +31 (0)

T +31 (0)

P0 BOX 1196

4801 BD Breda

From: @minvws.nl
To:
CC: vws.wob@minvws.nl
Subject: RE: Reeds openbare DOA stukken
Date: Tue, 6 Sep 2016 08:47:11 +0000
Geachte

U heeft gevraagd om de bijlagen bij doc. 15 (van het verzoek 2016.010). Deze bijlagen betreffen de volgende
verslagen van het DOA:
24 januari 2008;
7 maart 2008 en
1 maart 2010.

Deze verslagen zijn reeds eerder openbaar gemaakt. Bijgevoegd treft u de openbaar gemaakte verslagen.

ik ga ervan uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Jvtet vriencfe(ijkç groet,

Cluster Openbaarheid van Bestuur
Centrale aanspreekpunt klachtencoördinatoren en Nationale ombudsman
Directie Wetgeving en Juridische Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350 1 2500 Ei Den Haag

T 070 @minvws.nl

Van: [mailto: 1 Namens
Verzonden: maandag 5 september 2016 16:41
Aan:
Onderwerp: RE: Reeds openbare DOA stukken

gaaaaaaaaap!

Teleconnect - Ageviewers



Doc. 9.1
www.ageviewers.com

T +31 (0)
T +31 (0)

P0 BOX 1196

4801 BD Breda

From: @minvws.nl
To:
Subject: RE: Reeds openbare DOA stukken
Date: Thu, 28 Jul 2016 08:09:12 +0000
Geachte

Dank voor uw herinnering. Ik ben vandaag begonnen na mijn vakantie. Ik probeer u volgend week hierover
te berichten.

Mvg,

Van: [mailto: ]
Verzonden maandag 11juli 2016 11:33
Aan:
Onderwerp: Re: Reeds openbare DOA stukken

Beste

Conform jouw verzoek van vorige week nog even een herinnering via de mail!

Mvg

Van: @minvws.nl>
Aan: ‘dlb” >

Verzonden: Dinsdag 3 november 201 5 17:17:43
Onderwerp: AF: Reeds openbare DOA stukken

Geachte

Ik ben er mee bezig om te achterhalen of het document er al dan niet is. Helaas heb ik ook nog niets
vernomen, Ik heb vandaag, naar aanleiding van uw email, nogmaals gevraagd naar het stuk.

Ik hoop u donderdag hierover te kunnen berichten. Mocht u niks van mij horen, neemt u dan gerust
nogmaals contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

8



Doc. 9.1

Van: [mailto: ]
Verzonden: dinsdag 3 november 2015 12:07
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Reeds openbare DOA stukken

Geachte

Met referte aan onderstaande correspondentie, de door u verstrekte bijlage en ons telefonisch
onderhoud daarover van afgelopen week. U had toegezegd mij afgelopen donderdag nog nader
te informeren over het ontbreken van een tweede pagina van het DOA verslag van 7 maart 2008,
met daarop informatie over de agendapunten 6 t/m 8, die volgens de agenda van dit overleg
(document 6a) aan de orde zijn gekomen.

Ik heb deze ontbrekende informatie dringend nodig. Kunt u mij s.v.p. alsnog berichten?

Met dank en vriendelijke groet,

06-

Van: @minvws.nl>
Aan: >
Cc: @minvws.nl>
Verzonden: Dinsdag 27 oktober 2015 13:57:11
Onderwerp: Reeds openbare DOA stukken

Geachte

Zoals zojuist telefonisch besproken doe ik u hierbij de documenten toekomen die reeds eerder openbaar
zijn gemaakt, bij besluiten van:

1. 15 september 2009, kenmerk DVC-2954353;
2. 23 juni 2011, kenmerk DC0-3069801;
3. 17 september 2014, kenmerk DWJZ-3129313.

Dit betreffen eveneens de documenten waar in het besluit van 8 april 2013, kenmerk DWJZ-3159687, naar
wordt verwezen.

Een geanonimiseerde versie van deze besluiten worden (zoals afgesproken) in een separate email aan u
verzonden.

Met vriendelijke groet,

Clu5ter Openbaarheid van Bestuur
Centrale aanspreekpunt klachtencoordinatoren en Nationale ombudsman
Directie Wetgeving en Juridische Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag

9



Doc. 9.1
T 070 1 @minvws.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt uverzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, dieverband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.This message may contain information that is not intended tor you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you arerequested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in theetectronic transniission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt uverzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, dieverband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.This rnessage may contain information that is not intended for you. t you are not the addressee or t this messege was sent to you by mistake, you arerequested to inform the sender and delete the massage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in theelectronic transmission of messages.
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Doc. 9.3

Van:
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 11:47
Aan:
Onderwerp: FW: wob verzoek benschop uitbereiding!
Bijlagen: FW: Reeds openbare DOA stukken; FW: Reeds openbare DOA stukken

Urgentie: Hoog

Ha
Dit is het volgende wob-verzoek dat we op moeten pakken.
Gr.

Van:
Verzonden: dinsdag 27 september 2016 11:00
Aan:
CC:
Onderwerp: wob verzoek benschop uitbereiding!
Urgentie: Hoog

Hoi

Zie bijgaand de uitbreiding van het verzoek van Kan jij mij de gevraagde documenten aanleveren.

Zijn verzoek ziet op alle informatie mbt het DOA overleg van 7 maart 2008, t/m het algemeen overleg, waarin ook
over het overleg van 7 maart 2008 is gesproken.

SMet vrieizde(ij/ç groet,

Cluster Openbaarheid van Bestuur
Centrale aanspreekpunt klachtencoördinatoren en Nationale ombudsman
Directie Wetgeving en Juridische Zaken Ministerie van Volk5gezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag

T 070 @minvws.ni

1



Doc. 10

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hallo

vrijdag 23 december 2016 10:02
(ADR/OA)

aanvullende documenten
de zoektocht; Full text search aanzetten op de R-schijf van VGP; FW: beantwoordingkamervragen; FW: DOA verslag 2008; FW: Restore van document op de G: Schijf VWS;
FW: Verzoek Cie VWS: vraag naar svz onderzoek auditdienst rijk ; FW: Verzoek CieVWS: vraag naar svz onderzoek auditdienst rijk ; FW: Wob verzoek voor Directie VCP;
Invullen formulier van SSC-ICT; Logverslag werkzaamheden tbv WOB VGP dmv fulltextsearch; onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand; opzoeken VGP document ivm
WOB en toezegging Stass

Zoals beloofd mail ikje nog een aantal mails ihkv het zoekproces.
Gr.

t • 1 coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Volksoezondheid, Welzijn en Sport Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie!
Parnassuspiein 5 1 2511 VX Den Haag 1 Postbus 20350 2500 EJ t Den Haag 1

(070) ‘ ) 06 1 verdieping!
minvws.nll www.rijkspverheid.nl

1



Doc. 10.1

Van:
Verzonden: donderdag 17 november 2016 15:06
Aan:
Onderwerp: de zoektocht

We hebben nu van 5 mensen antwoord en drie hebben aangegeven geen bezwaar te hebben ondanks dat zij ook
aangeven het document waarschijnlijk niet te hebben.

Zullen we voor volgende week donderdag de ochtend inplannen om gezamenlijk met de mensen die hebben
aangegeven mee te werken de activiteiten te starten om het zoeken uit te voeren?
Ik kan dan zorgen dat de benodigde expertise aanwezig is.

Groet,

1



Doc. 10.2

Van:
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 13:01
Aan:
CC:
Onderwerp: Full text search aanzetten op de R-schijf van VGP

Beste

heeft aangegeven toch geïnteresseerd te zijn in het aanzetten van de full text search mogelijkheid op de Rschijf van VGP. Hierover een paar vragen.

1. Wat moeten we allemaal in gang zetten bij SSC-ICT KK4? Ik denk dat we toegang moeten krijgen tot de sharewaar de R-schijf staat voor het tool.
2. Wat moeten we regelen aan de kant van FileNet en hebben we daar SSC Zoetermeer nog bij nodig?
3. kan jij hiervoor de NSK(’s??) opstellen en zsm indienen. Heb jij hiervoor nog informatie nodig van

7

4. Als het tool draait kan dan het zoeken op de schijf meemaken, bv. samen met jullie?

Omdat het een WOB-verzoek betreft is snelheid van handelen wel van belang. Graag even met prioriteit oppakken.Hoor graag jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Teanicoördjnator 1-Team voor Functioneel Beheer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5, 2511 VX 1 Den Haag Thuisbasis etage A-gebouw
Postbus 20350 2500 Ei 1 Den Haag

T +31 (0)70
M +31 (0)6

©minvws.nl
httr : //www . min vws. nI
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Doc. 10.3

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 16november2016 14:14

FW: beantwoording kamervragen
Beantwoording Kamervraag 2016-11 -04 9_06_09.docx; Antwoorden op kamervragen vanhet Kamerlid Voortman.docx

Ik stuur je dit mailtje even door omdat dit een document is rechtstreeks uit Marjolein.
Hierdoor is het niet voor iedereen te bewerken, maar alleen vanuit Marjolein te bewerken.

Ik denk dat je het beste de werkelijke antwoordtest hieruit kan kopieren naar een ander WORD document en dat
dan rond sturen naar iedereen of opmerkingen te maken.
De uiteindelijke juiste tekst kan je dan weer in het document in Marjolein plakken.
Het tweede document heb ik al voor jou zo gemaakt dus dat kan je gewoon rondsturen.

Van
Verzonden: woensdag 16 november 2016 13:52
Aan:

Onderwerp: beantwoording kamervragen

Beste collega,

Bijgaand de concept beantwoording van de Kamervragen naar de voortgang van ons zoekproces naar de 2e

pagina van het DOA verslag uit 2008. Zien jullie kans om mee te lezen en jullie suggesties uiterlijk
morgenochtend naar mij te mailen?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Vplksciezondheid. Welzijn en SDort Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventiel
Parnassusplein 5 l 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag

(070) 06 verdieping!
minvws.nll www.rijksoverheid.nl

1



 

 

 

 

 

Verslag 
Directeuren Overleg Alcohol 
Bijeenkomst:  7 maart 2008 
 
Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Ingrid van Engelshoven, Theo de Roos, Jeu 
Claes, Mark de Witte, Guido Biessens en Jacqueline de Jager (verslag) 
 
Afwezig: Jan Walburg, Miranda Korendijk-Logt, Philip de Ridder en Theo Joosten  

 
 
 
Verslag: 

 
1. Opening en mededelingen. 

- Sandra Korthuis van de VNG wordt vast lid van het DOA.  

- De notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven m.b.t. 
voorlichtingscampagnes wordt doorgeschoven naar het volgende DOA. 

 
2. Verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo 
kort mogelijk zal worden gehouden. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken hierin 
duidelijk worden weergegeven. 
 

3. Voortgang wijziging Drank- en Horecawet.  

- de motiebrief aan de Tweede Kamer wordt kort doorgenomen. De voorzitter 
geeft aan dat er voor het volgende ROA (medio april) een notitie zal worden 
geagendeerd met hierin de planning en wijze waarop betrokken partijen 
geconsulteerd zullen worden. 

- de STIVA zal worden geconsulteerd m.b.t. de motie die gaat over de juridische 
mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren in bioscopen e.d. te 
beperken. 

  
4. Werkgroep ‘alcohol en jongeren’. 

Er wordt kort stil gestaan bij de vraag waarom er zoveel wantrouwen vanuit de 
media is, maar ook vanuit de overheid, richting het bedrijfsleven tegenover de 
initiatieven die zij neemt om het drinken onder de 16 tegen te gaan. Kort wordt 
hierbij de werkgroep ‘alcohol en jongeren’ aangehaald. De werkgroep verzandt in 
discussies over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, terwijl men 
gezamenlijke initiatieven zou moeten ontwikkelen om het alcoholgebruik onder de 
16 tegen te gaan.  
Deze discussie zal volgende keer terugkomen als de notitie van Jan wordt 
besproken.  

 
5. Notitie KHN ‘visie op keten’. 

VWS zal een boardroommeeting organiseren m.b.t. dit onderwerp. Een en ander 
binnen de kaders die hierover door de Ministers van BZK en VWS zijn gegeven. 
 

Doc. 10.4.b
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donderdag 1december2016 15:42

FW: DOA verslag 2008
DOA 2007-2008 openbaar gemaakt in 2009.pdf; 20080307 DOA.doc; Logverslag
werkzaamheden tbv WOB VGP dmv fulltext search.docx; Chronologische weergave
verslag DOA 2008 VGP.docx

Hoog

Hoi
Helder verhaal. Ik heb nog twee punten:

- In het ogverslag wordt verwezen naar een verslag. Kunnen we dat voor de ADR nog toevoegen?

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 1 december 2016 12:05
Aan:
Onderwerp: DOA verslag 2008
Urgentie: Hoog

Hallo collega’s,
Ik wil uiterlijk morgenochtend onze zoektocht en de resultaten hiervan op de mail zetten naar de ADR.
Bijgevoegd stukken zoals openbaar gemaakt met een Wobbesluit in 2009 en het verslag dat bij ons op de VGP-schijf
staat.
Een chronologische weergave van de VGP zoektocht en het logverslag van
Laat het vooral weten als jullie nog aanvullingen, opmerkingen of vragen hierbij hebben!
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

1 coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Volksgezondheid, Welziin en Sport Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventiel
Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 Ei Den Haag 1

(070) 06 verdieping
minvws.nll www.riksoverheid.nI 1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

In pagina 1 van jouw notitie staat nog een dubbeling

0

1



 

 

 

 

 

Verslag 
Directeuren Overleg Alcohol 
Bijeenkomst:  7 maart 2008 
 
Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Ingrid van Engelshoven, Theo de Roos, Jeu 
Claes, Mark de Witte, Guido Biessens en Jacqueline de Jager (verslag) 
 
Afwezig: Jan Walburg, Miranda Korendijk-Logt, Philip de Ridder en Theo Joosten  

 
 
 
Verslag: 

 
1. Opening en mededelingen. 

- Sandra Korthuis van de VNG wordt vast lid van het DOA.  

- De notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven m.b.t. 
voorlichtingscampagnes wordt doorgeschoven naar het volgende DOA. 

 
2. Verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag in het vervolg zo 
kort mogelijk zal worden gehouden. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken hierin 
duidelijk worden weergegeven. 
 

3. Voortgang wijziging Drank- en Horecawet.  

- de motiebrief aan de Tweede Kamer wordt kort doorgenomen. De voorzitter 
geeft aan dat er voor het volgende ROA (medio april) een notitie zal worden 
geagendeerd met hierin de planning en wijze waarop betrokken partijen 
geconsulteerd zullen worden. 

- de STIVA zal worden geconsulteerd m.b.t. de motie die gaat over de juridische 
mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren in bioscopen e.d. te 
beperken. 

  
4. Werkgroep ‘alcohol en jongeren’. 

Er wordt kort stil gestaan bij de vraag waarom er zoveel wantrouwen vanuit de 
media is, maar ook vanuit de overheid, richting het bedrijfsleven tegenover de 
initiatieven die zij neemt om het drinken onder de 16 tegen te gaan. Kort wordt 
hierbij de werkgroep ‘alcohol en jongeren’ aangehaald. De werkgroep verzandt in 
discussies over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, terwijl men 
gezamenlijke initiatieven zou moeten ontwikkelen om het alcoholgebruik onder de 
16 tegen te gaan.  
Deze discussie zal volgende keer terugkomen als de notitie van Jan wordt 
besproken.  

 
5. Notitie KHN ‘visie op keten’. 

VWS zal een boardroommeeting organiseren m.b.t. dit onderwerp. Een en ander 
binnen de kaders die hierover door de Ministers van BZK en VWS zijn gegeven. 
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Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 16:15
Aan:
Onderwerp: FW: Restore van document op de G: Schijf VWS
Bijlagen: 20080307 DOA.doc

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 16:08
Aan:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Hol
De restore is klaar, heb hem als bijlage in de mail gezet.
Is het zo verder in orde?
Gr,

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 13:47
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Collega’s,

Mijn dank is groot.

Gr

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 13:45
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Hoi

Het verzoek wordt in gang gezet.
Er zal eerst bij CWD gevraagd moeten worden waar het te restoren bestand een jaar geleden stond.
Zal hiervoor vragen. CWD moet ook het bestand beschikbaar stellen nadat de restore isgedaan, dat recht heeft BUST niet.

kun jij het betreffende pad aanleveren aan Jurgen?

Bedankt,

Met vriendelijke groet,

Teammanager Storage & Back-up

Systeembeheer/ Divisie Infrastructuur/Platform services

1



Doc. 10,5
SSC-ICT
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Koningskade 4 2596 AA Den Haag 1 602.01
Postbus 20906 2500 EX Den Haag
T 088
Mo6

minbzk.nl
ssc-ict.nl

SSC-ICT: partner van en voor het Rijk. Wij zijn er altijd.

Mededeling:

Beste

Zoals net besproken, bij deze het document.

Gr

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 13:39
Aan:
CC:
Onderwerp: Restore van document op de G: Schijf VWS
Urgentie: Hoog

Hoi

Zie W16103324
In deze wijziging staat:

1. Functionele behoefte:
RESTORE van een file:
Het gaat om het volgende:

1. De restore moet van de oudst beschikbare tape afkomen (dus van een jaar geleden).

2. Het bestand staat op de G-schijf van de Directie VGP, met als padnaam
G:\VGP\AT Team\Team Alcohol\DOA verslagen 2008 — 2014. De bestandsnaam is 20080307.doc

3. Het resultaat van de zoekactie moet worden opgeleverd aan:

Gewenst (eind)resultaat:
Oudst beschikbare backup (van een jaar geleden) van het bestand 20080307.doc

Wat wordt er verwacht van SSC-ICT:
1 Het verzoek met HOGE PRIO behandelen i.v.m. WOB verzoek
2 Het oudst beschikbare backup van het bestand 20080307.doc restoren
3 Het resultaat opleveren aan:

Kan jij dit in gang zetten en gezien het belang met enige spoed, is namelijk een WOB verzoek en om mij onbekenderedenen heeft dit ergens bij SSC-ICT lopen zweven.

Met vriendelijke groeten

Security officer! adviseur

SSC-ICT

2



Doc. 10.5
Security Center
Directoraat-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Koningskade 4 1 2596 AA 1 Den Haag
Postbus 20906 1 2500 EX 1 Den Haag

T +31 (0)88
M +31 (0)6

@minbzk.nl of security center ssc-ict-securitycenter@minbzknI
http ://www. rijksoverheid nl/ministeries/bzk

Werkzaam op

Informatiebeveiliging is:
• een integrale verantwoordelijkheid;
• gewoon verantwoord je werk doen;
• het product van risicomanagement;
• verantwoord omgaan met informatie;

veilig faciliteren;
• correct rubriceren van informatie;
• het doel is goed beveiligen en het BIR is één middel om dat te bereiken;

please consider the environment - do you really need to print this mail?

3



Doc. 107

Van:
Verzonden: dinsdag 1 november 2016 10:45
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Verzoek Cie VWS: vraag naar svz onderzoek auditdienst rijk

Hoi

Kun jij deze vraag beantwoorden?

Groet

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: dinsdag 1 november 2016 10:37
Aan:
CC:

Onderwerp: Verzoek Cie VWS: vraag naar svz onderzoek auditdienst rijk

Goedemorgen

Vanuit de Cie VWS kwam een vraag naar svz onderzoek auditdienst rijk.

‘In de eerste week na het zomerreces hadden we een ao over informatievoorziening door hetministerie van VWS en het mogelijk in opdracht vernietigen van stukken. De
staatssecretaris heeft toen toegezegd dat hij de auditdienst rijk onderzoek zou laten doennaar een document over alcohol-beleid dat zoekgeraakt zou zijn. Wat is de stand van zaken
van dat onderzoek?

Wat is de stand van zaken hierover en wat kan ik de Kamer hierover melden?

Groeten,

1



Doc. 10.8

Van:
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2016 9:08
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Wob verzoek voor Directie VCP
Bijlagen: formulier_B versie 3.3.doc

Hoi

Omdat er mogelijk privacy gevoelige gegevens op de R-schijf kunnen staan moet dit formulier worden ingevuld en
ondertekend door jullie directeur. Is helaas hard vastgelegd in wet- en regelgeving. Wel jammer dat SSC-ICT daar
ruim een week over moet doen om deze reactie te sturen. Zal k ze op aanspreken. Wil jij dit regelen en een in kleur
gescand exemplaar alvast mailen aan mij en Dan nemen wij de vervolgacties weer voor onze rekening. Dank
alvast.

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Teamcoördinator 1-Team voor Functioneel Beheer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5, 2511 VX j Den Haag 1 Thuisbasis etage A-gebouw
Postbus 20350 1 2500 ) j Den Haag

T +31 (0)70
M +31 (0)6

tminvws.nl
htti://www.minvws. nI

Van:
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2016 8:42
Aan:
CC:
Onderwerp: Wob verzoek voor Directie VCP

Beste

Ik zag een verzoek langs komen voor het restoren van een afdelingsschijf ivm een WOB verzoek. Mogelijk staan er
op die schijf persoonsgegevens. Zou je ervoor kunnen zorgen dat bijgaand formulier wordt getekend door de
directeur en naar ons teruggestuurd, Dan gaan we de restore in gang zetten.

Met vriendelijke groeten

Security officer / adviseur

1
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SSC-ICT
Security Center
Directoraat-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Koningskade 4 1 2596 AA Den Haag
Postbus 20906 1 2500 EX Den Haag

T +31 (0)
M +31 (0)6

©minbzk.nl of security center ssc-ict-securitycenter@minbzk.nl
htt ://www.rilksoverheid nl/ministeries/bzk

Werkzaam op

Informatiebeveiliging is:
• een integrale verantwoordelijkheid;
• gewoon verantwoord je werk doen;
• het product van risicomanagement;
• verantwoord omgaan met informatie;
• veilig faciliteren;
• correct rubriceren van informatie;
• het doel is goed beveiligen en het BIR is één middel om dat te bereiken;

please consider the environment - do you really need to print this mail?



Doc 10.9

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 7 oktober 2016 13:32

Invullen formulier van SSC-ICT

Beste
backup.

ik begreep van dat je wat vragen had bij het invullen van het formulier van SSC-ICT voor de

Kan ikje daarbij helpen?
Ik kan ook langs komen, ben nu op kantoor.

Laat het me weten.

Met vriendelijke groet,

Change manager

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

© mi nvws. ni

1
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Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 14:43
Aan:
Onderwerp: Logverslag werkzaamheden tbv WOB VGP dmv fulitexi search
Bijagen: Logverslag werkzaamheden tbv WOB VGP dmv fulltext search.docx

Hier zoals beloofd de digitale versie van het logverslag.

Succes,

1
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