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Van:
Verzonden: maandag 31 oktober 2016 15:43
Aan:
Onderwerp: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand
Bijlagen: WOB verzoek uitgevallen documenten gefilterd.xlsx

Zoals beloofd hierbij het bestand (Excel) waarin alle documenten staan die door de zoekmachine niet meegenomen
konden worden in het zoekproces. Dit om uiteenlopende redenen. Het zijn toch nog 3000 bestanden geworden.
Jij kan voor de volledigheid deze lijst doorlopen om te kijken of bestanden herkend worden als map waarin
mogelijke het bestand dat je zoekt zich in kan bevinden.

Daarnaast ontvang ik van jou de eventuele andere mogelijk bronnen van informatie waar wij kunne zoeken. Zoals
wij eerder besproken hebben kunnen dit persoonlijke schijven, mail bestandern zijn van huidige medewerkers en
eventueel indien nog beschikbaar ook oude collega’s.

Ik hoor graag van je.

Groet,

1
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Van:
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 12:21
Aan:
Onderwerp: opzoeken VGP document ivm WOB en toezegging Stass

Ik heb jou gegevens gekregen van
Ik heb je vanmorgen twee keer geprobeerd te bellen.
Om met de zoekmachine jullie R-schijfafte kunnen zoeken hebben we een aantal zaken/informatie nodig.
Om nu niet alles via de mail te doen leek het ons verstandig even met elkaar om de tafel te zitten over het hoe en
wat we daar voor nodig hebben van jullie zijde.

Groet,

06-

1



Doc. 11

Van:
Verzonden:
Aan:
Bijlagen:

vrijdag 23 december 2016 10:04
(ADR/OA)

RE: DOA verslag 2008: RE: DOA verslag 2008; RE: DOA verslag 2008; RE: DOA verslag
2008; RE: DOA verslag 2008; RE: DOA verslag 2008; RE: DOA verslag 2008; RE: DOA
verslag 2008; RE: DOA verslag 2008; RE: DOA verslag 2008; RE: DOA verslag 2008;
RE: DOA verslag 2008; RE: DOA verslag 2008; RE: DOA verslag 2008; RE: DOA verslag
2008; RE: DOA verslag 2008; RE: DOA verslag 2008

cobrdinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Volksciezondheid. Welzijn en Sc,ort 1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventiej
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag 1

(070) ) 06 1 verdieping 1
@minvws.nII www.rijksoverheicl.nI 1II

1
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Van:
Verzonden: woensdag 23 november 2016 17:52
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Dan zou het mooi zijn als morgen even bij ons langs kan komen of jij moet beschikken over haar
gebruikersnaam en wachtwoord.

Eventueel kan ze de gehele ochtend langs komen vanaf negen uur

Ik kan mij voorstellen dat. Oor het rapport aan de ADR het er goed uitzien als we de persoonlijke schijf van
haar ook hebben doorzocht.

Original Message
From:
Sent: Wednesday, November 23, 2016 01:48 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: RE: DOA verslag 2008

Misschien goed om haar sowieso uit te nodigen, ze heeft nog niet gereageerd op mijn mail. Het leek goed om
toch ook de zoekactie bij uit te voeren. Anders zo nog even over bellen?

Van:
Verzonden: woensdag 23 november 2016 11:10
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Als zij wil dan nodig ik haar direct uit.

Van:
Verzonden: woensdag 23 november 2016 11:00
Aan: @minvws.nl>
CC: @minvws.nl>
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Ha
Ik heb ook contact gehad met . Die heeft ‘m inderdaad ook niet.
Vind je het goed als er nog even iemand van SSO-ICT met je meezoekt in jouw account?
Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 22 november 2016 15:13

1
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Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Hallo , helaas heb ik hem ook niet. Vervelende gang van zaken zo zeg.
ook al geprobeerd lijkt me toch?

Groeten van

Van:
Verzonden: woensdag 16 november 2016 17:14
Aan:

CC:
Onderwerp: DOA verslag 2008

Beste collega’s,

We zijn op zoek naar een verslag van het Directeuren Overleg Alcohol van 7 maart 2008. We hebben op de VGP
schijf een document gevonden (zie bijlage) dat bestaat uit 1 pagina. De agenda van deze bijeenkomst bestond uit 8
agendapunten en het verslag gaat t/m 5. Vraag is of er een tweede pagina van dit verslag bestaat.

Tijdens het AO op 7 september jI heeft de Staatssecretaris toegezegd de Auditdienst Rijk te vragen om te zoeken
naar het verslag van het DOA uit 2008. Na het AO is met de ADR gesproken. Zij zullen zelf niet actief op zoek gaan
naar het verslag, maar kunnen wel een toetsing uitvoeren op ons eigen zoekproces. Vanuit VGP waren al een aantal
acties uitgevoerd. Na het gesprek met de ADR zijn ook OBP en SSC-ICT betrokken. Zij hebben een aantal
geautomatiseerde zoekacties uitgevoerd dmv een zoekmachine. Laatste mogelijkheid is het doorzoeken van de
persoonlijke schijven en mailaccounts van medewerkers, die in 2008 bij het alcoholbeleid waren betrokken en nu
nog in dienst zijn van VWS. Uitgaande van de mogelijkheid dat het (concept) verslag destijds in het team/directie is
rondgemaild en wellicht nog ergens in jouw account terug te vinden is. Dit kan alleen met jullie medewerking.

Indien jullie hiermee akkoord gaan zal (zie cc) contact met je opnemen.
De acties die hierna volgen worden uitgevoerd in aanwezigheid van de betreffende medewerker omdat het immers
gaat om jullie informatie.

• De persoonlijke schijf zal Full-text worden geïndexeerd door de zoekmachine zodat daar zoekacties op
losgelaten kan worden. Indien je nog mail of mail archief hebt uit die tijd wordt ook dit geïndexeerd.

• Hierna kan door middel van zoekcriteria bepaald worden of het betreffende document op de persoonlijke
schijf staat of in het mailarchief staat. Er wordt samen met jou gezocht heel gericht naar het verslag gezocht,
op zoektermen uit het verslag.

• Nadat geconstateerd is dat het bestand er niet op staat, of wel natuurlijk, worden de index bestanden
waarmee gezocht is weer verwijderd.

Al deze acties vinden plaats onder gebruikersrechten van de betreffende medewerker waardoor de veiligheid
gegarandeerd is.

We willen binnen 2 weken een aantal bijeenkomsten organiseren waarin we samen met jullie (in verschillende
groepen) deze acties uitvoeren. Afhankelijk van de grote van de persoonlijke schijven duurt het indexeren 1 uur tot
een halve dag. (de R-schijf van VGP was een halve dag doorlooptijd).

De resultaten van deze actie zullen aan de Auditdienst Rijk worden gegeven en na toetsing door de Auditdienst aan
de TK worden gemeld.

Laat vooral weten als je vragen hebt nav deze mail. Je kan contact opnemen met of met mij.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Hopelijk krijgen we zo duidelijkheid over het DOA verslag uit 2008!

Groet,

2
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1 coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sgort 1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie!
Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 Ei Den Haag

(070) 06 verdieping!
@minvws.nll www.rijksoverheidnl 1
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Van:
Verzonden: donderdag 17 november 2016 17:14
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

o zo1 Nou geen bezwaar natuurlijk!
G r,

Van:
Verzonden: donderdag 17 november 2016 17:11
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: DOA verslag 2008

Ha
Mogelijk is het verslag binnen de afdeling verspreid, dan zouden we ‘m op deze manier kunnen vinden.
Groetjes,

Van:
Verzonden: donderdag 17 november 2016 17:00
Aan: )
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Hoi
Ik zat niet in het alcoholteam, dus aan mijn mappen zul je niet veel hebben toch?
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 16 november 2016 17:14
Aan:

CC:
Onderwerp: DOA verslag 2008

Beste collega’s,

We zijn op zoek naar een verslag van het Directeuren Overleg Alcohol van 7 maart 2008. We hebben op de VGP
schijf een document gevonden (zie bijlage) dat bestaat uit 1 pagina. De agenda van deze bijeenkomst bestond uit 8
agendapunten en het verslag gaat t/m 5. Vraag is of er een tweede pagina van dit verslag bestaat.

Tijdens het AO op 7 september ji heeft de Staatssecretaris toegezegd de Auditdienst Rijk te vragen om te zoeken
naar het verslag van het DOA uit 2008. Na het AO is met de ADR gesproken. Zij zullen zelf niet actief op zoek gaan
naar het verslag, maar kunnen wel een toetsing uitvoeren op ons eigen zoekproces. Vanuit VGP waren al een aantal
acties uitgevoerd. Na het gesprek met de ADR zijn ook OBP en SSC-ICT betrokken. Zij hebben een aantal
geautomatiseerde zoekacties uitgevoerd dmv een zoekmachine. Laatste mogelijkheid is het doorzoeken van de
persoonlijke schijven en mailaccounts van medewerkers, die in 2008 bij het alcoholbeleid waren betrokken en nu
nog in dienst zijn van VWS. Uitgaande van de mogelijkheid dat het (concept) verslag destijds in het team/directie is
rondgemaild en wellicht nog ergens in jouw account terug te vinden is. Dit kan alleen met jullie medewerking.

1
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Indien jullie hiermee akkoord gaan zalW (zie cc) contact met je opnemen.
De acties die hierna volgen worden uitgevoerd in aanwezigheid van de betreffende medewerker omdat het immers
gaat om jullie informatie.

• De persoonlijke schijf zal Full-text worden geïndexeerd door de zoekmachine zodat daar zoekacties op
losgelaten kan worden. Indien je nog mail of mail archief hebt uit die tijd wordt ook dit geïndexeerd.

• Hierna kan door middel van zoekcriteria bepaald worden of het betreffende document op de persoonlijke
schijf staat of in het mailarchief staat. Er wordt samen met jou gezocht heel gericht naar het verslag gezocht,
op zoektermen uit het verslag.

• Nadat geconstateerd is dat het bestand er niet op staat, ofwel natuurlijk, worden de index bestanden
waarmee gezocht is weer verwijderd.

Al deze acties vinden plaats onder gebruikersrechten van de betreffende medewerker waardoor de veiligheid
gegarandeerd is.

We willen binnen 2 weken een aantal bijeenkomsten organiseren waarin we samen met jullie (in verschillende
groepen) deze acties uitvoeren. Afhankelijk van de grote van de persoonlijke schijven duurt het indexeren 1 uur tot
een halve dag. (de R-schijf van VGP was een halve dag doorlooptijcl).

De resultaten van deze actie zullen aan de Auditdienst Rijk worden gegeven en na toetsing door de Auditdienst aan
de TK worden gemeld.

Laat vooral weten als je vragen hebt nav deze mail. Je kan contact opnemen met of met mij.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Hopelijk krijgen we zo duidelijkheid over het DDA verslag uit 2008!

Groet,

1 coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Vplkscjezondheid, Welzijn en Sport Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie 1
Parnassusplein 5 2511 VX 1 Den Haag Postbus 20350 1 2500 Ei T Den Haag 1

(070) ) 06 verdieping
tminvws.nll www.rijksoverheid.nl 1

2
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Van:
Verzonden: donderdag 17november2016 11:06
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

0K. Contact met beiden kennelijk zonder resultaat?

Gr.

Van:
Verzonden: donderdag 17 november 2016 10:01
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Ha P
Bedankt! we hebben inderdaad apart al contact gehad met en
Gr.

Van:
Verzonden: donderdag 17 november 2016 8:14
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Beste

Van mijn kant de volgende reactie.

Op 7 maart zat ik net een week in Luxemburg voor mijn detachering bij de Europese Commissie (1 maart 2008 — 1maart 2012) op het terrein van alcoholbeleid. Bij VGP heb ik geen bemoeienis met het alcoholbeleid gehad.

Wat me opvalt is dat en , resp. voorzitter en secretaris van het DOA, nietbij de geadresseerden van je mail staan. werkt thans bij het RIVM. is volgens mij ooknog in Rijksdienst. Heb je met hen al contact gehad??

Mvg, r

Van:
Verzonden: woensdag 16 november 2016 17:14
Aan:

CC:
Onderwerp: DOA verslag 2008

Beste collega’s,

We zijn op zoek naar een verslag van het Directeuren Overleg Alcohol van 7 maart 2008. We hebben op de VGP
schijf een document gevonden (zie bijlage) dat bestaat uit 1 pagina. De agenda van deze bijeenkomst bestond uit 8agendapunten en het verslag gaat t/m 5. Vraag is of er een tweede pagina van dit verslag bestaat.
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Tijdens het AD op 7 september jI heeft de Staatssecretaris toegezegd de Auditdienst Rijk te vragen om te zoeken
naar het verslag van het DOA uit 2008. Na het AD is met de ADR gesproken. Zij zullen zelf niet actief op zoek gaan
naar het verslag, maar kunnen wel een toetsing uitvoeren op ons eigen zoekproces. Vanuit VGP waren al een aantal
acties uitgevoerd. Na het gesprek met de ADR zijn ook OBP en SSC-ICT betrokken. Zij hebben een aantal
geautomatiseerde zoekacties uitgevoerd dmv een zoekmachine. Laatste mogelijkheid is het doorzoeken van de
persoonlijke schijven en mailaccounts van medewerkers, die in 2008 bij het alcoholbeleid waren betrokken en nu
nog in dienst zijn van VWS. Uitgaande van de mogelijkheid dat het (concept) verslag destijds in het team/directie is
rondgemaild en wellicht nog ergens in jouw account terug te vinden is. Dit kan alleen met jullie medewerking.

Indien jullie hiermee akkoord gaan zal

__________

(zie cc) contact met je opnemen.
De acties die hierna volgen worden uitgevoerd in aanwezigheid van de betreffende medewerker omdat het immers
gaat om jullie informatie.

• De persoonlijke schijf zal Full-text worden geïndexeerd door de zoekmachine zodat daar zoekacties op
losgelaten kan worden. Indien je nog mail of mail archief hebt uit die tijd wordt ook dit geïndexeerd.

• Hierna kan door middel van zoekcriteria bepaald worden of het betreffende document op de persoonlijke
schijf staat of in het mailarchief staat. Er wordt samen met jou gezocht heel gericht naar het verslag gezocht,
op zoektermen uit het verslag.

• Nadat geconstateerd is dat het bestand er niet op staat, of wel natuurlijk, worden de index bestanden
waarmee gezocht is weer verwijderd.

Al deze acties vinden plaats onder gebruikersrechten van de betreffende medewerker waardoor de veiligheid
gegarandeerd is.

We willen binnen 2 weken een aantal bijeenkomsten organiseren waarin we samen met jullie (in verschillende
groepen) deze acties uitvoeren. Afhankelijk van de grote van de persoonlijke schijven duurt het indexeren 1 uur tot
een halve dag. (de R-schijf van VGP was een halve dag doorlooptijd).

De resultaten van deze actie zullen aan de Auditdienst Rijk worden gegeven en na toetsing door de Auditdienst aan
de worden gemeld.

Laat vooral weten als je vragen hebt nav deze mail. Je kan contact opnemen met of met mij.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Hopelijk krijgen we zo duidelijkheid over het DOA verslag uit 2008!

Groet,

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

(070) 2 06 verdieping
@minvws.nll www.rijksoverheid.nl
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Van:
Verzonden: donderdag 17 november 2016 8:59
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Hi

Ik was er toen nog niet. Kan mij ook anderszins niet herinneren verslagen van DOA te hebben ontvangen. Heb
overigens geen bezwaar tegen doorspitten.

Groet,

Van: )
Verzonden: woensdag 16 november 2016 17:14
Aan:

CC:
Onderwerp: DOA verslag 2008

Beste collega’s,

We zijn op zoek naar een verslag van het Directeuren Overleg Alcohol van 7 maart 2008. We hebben op de VGP
schijf een document gevonden (zie bijlage) dat bestaat uit 1 pagina. De agenda van deze bijeenkomst bestond uit 8
agendapunten en het verslag gaat t/m 5. Vraag is of er een tweede pagina van dit verslag bestaat.

Tijdens het AO op 7 september jI heeft de Staatssecretaris toegezegd de Auditdienst Rijk te vragen om te zoeken
naar het verslag van het DOA uit 2008. Na het AD is met de ADR gesproken. Zij zullen zelf niet actief op zoek gaan
naar het verslag, maar kunnen wel een toetsing uitvoeren op ons eigen zoekproces. Vanuit VGP waren al een aantal
acties uitgevoerd. Na het gesprek met de ADR zijn ook OBP en SSC-ICT betrokken. Zij hebben een aantal
geautomatiseerde zoekacties uitgevoerd dmv een zoekmachine. Laatste mogelijkheid is het doorzoeken van de
persoonlijke schijven en mailaccounts van medewerkers, ciie in 2008 bij het alcoholbeleid waren betrokken en nu
nog in dienst zijn van VWS. Uitgaande van de mogelijkheid dat het (concept) verslag destijds in het team/directie is
rondgemaild en wellicht nog ergens in jouw account terug te vinden is. Dit kan alleen met jullie medewerking.

Indien jullie hiermee akkoord gaan zal (zie cc) contact met je opnemen.
De acties die hierna volgen worden uitgevoerd in aanwezigheid van de betreffende medewerker omdat het immers
gaat om jullie informatie.

• De persoonlijke schijf zal FulI-text worden geïndexeerd door de zoekmachine zodat daar zoekacties op
losgelaten kan worden. Indien je nog mail of mail archief hebt uit die tijd wordt ook dit geïndexeerd.

• Hierna kan door middel van zoekcriteria bepaald worden of het betreffende document op de persoonlijke
schijf staat of in het mailarchief staat. Er wordt samen met jou gezocht heel gericht naar het verslag gezocht,
op zoektermen uit het verslag.

• Nadat geconstateerd is dat het bestand er niet op staat, ofwel natuurlijk, worden de index bestanden
waarmee gezocht is weer verwijderd.

Al deze acties vinden plaats onder gebruikersrechten van de betreffende medewerker waardoor de veiligheid
gegarandeerd is.

We willen binnen 2 weken een aantal bijeenkomsten organiseren waarin we samen met jullie (in verschillende
groepen) deze acties uitvoeren. Afhankelijk van de grote van de persoonlijke schijven duurt het indexeren 1 uur tot
een halve dag. (de R-schijf van VGP was een halve dag doorlooptijd).

1
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De resultaten van deze actie zullen aan de Auditdienst Rijk worden gegeven en na toetsing door de Auditdienst aan
de TK worden gemeld.

Laat vooral weten als je vragen hebt nav deze mail. Je kan contact opnemen met of met mij.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Hopelijk krijgen we zo duidelijkheid over het DOA verslag uit 2008!

Groet,

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

(070) ) 06 verdiepingi
minvv1s.nl 1 www.rijksoverheid .nl 1
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Van:
Verzonden: donderdag 17 november 2016 7:52
Aan:
Onderwerp: RE: DDA verslag 2008

Dat weet ik dat p en h hetzelfde zijn. Ik werk daar nooit op en ook nooit gedaan. H-schijf moet g-schijf zijn.

Gr

Met een vriendelijke groet,

Original Message
From: )
Sent: Thursday, November 17, 2016 07:49 AM W. Europe Standard Time
To:
Subject: RE: DOA verslag 2008

Enkele jaren terug, ik denk 2 jaar geleden, heeft het SSC-ICT de H-schijf geïntroduceerd als de nieuwe persoonlijke
schijf.
Wanneer je de P- en de H-schijf vergelijkt zul je zien dat deze identiek zijn en dat zij allebei een naam “persoonlijke
schijf” hebben.
Dat is ook de reden waarom ik sprak over de persoonlijke schijf.

Dus als je altijd op de H-schijf werkt werk je dus ook op de P-s chijf alleen weet je dat niet.

We zullen volgende week een afspraak met je maken.

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 17 november 2016 7:43
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Beste

Wees welkom om in mijn computer te kijken. Ik heb echter nooit werkdocumenten op mijn p-schijf staan.
Ik werk altijd op de H-schijf namelijk.

Ik hoor wel wanneer er een scan wordt uitgevoerd.

Gr
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Met een vriendelijke groet,

-Original Message
From:
Sent: Wednesday, November 16, 2016 05:14 PM W. Europe Standard Time
To:

Cc:
Subject: DOA verslag 2008

Beste collega’s,

We zijn op zoek naar een verslag van het Directeuren Overleg Alcohol van 7 maart 2008. We hebben op de VGP
schijf een document gevonden (zie bijlage) dat bestaat uit 1 pagina. De agenda van deze bijeenkomst bestond uit 8
agendapunten en het verslag gaat t/m 5. Vraag is of er een tweede pagina van dit verslag bestaat.

Tijdens het AO op 7 september jl heeft de Staatssecretaris toegezegd de Auditdienst Rijk te vragen om te zoeken
naar het verslag van het DOA uit 2008. Na het AO is met de ADR gesproken. Zij zullen zelf niet actief op zoek gaan
naar het verslag, maar kunnen wel een toetsing uitvoeren op ons eigen zoekproces. Vanuit VGP waren al een aantal
acties uitgevoerd. Na het gesprek met de ADR zijn ook OBP en SSC-ICT betrokken. Zij hebben een aantal
geautomatiseerde zoekacties uitgevoerd dmv een zoekmachine. Laatste mogelijkheid is het doorzoeken van de
persoonlijke schijven en mailaccounts van medewerkers, die in 2008 bij het alcoholbeleid waren betrokken en nu
nog in dienst zijn van VWS. Uitgaande van de mogelijkheid dat het (concept) verslag destijds in het team/directie is
rondgemaild en wellicht nog ergens in jouw account terug te vinden is. Dit kan alleen met jullie medewerking.

Indien jullie hiermee akkoord gaan zal (zie cc) contact met je opnemen.
De acties die hierna volgen worden uitgevoerd in aanwezigheid van de betreffende medewerker omdat het immers
gaat om jullie informatie.

• De persoonlijke schijf zal Full-text worden geïndexeerd door de zoekmachine zodat daar zoekacties op
losgelaten kan worden. Indien je nog mail of mail archief hebt uit die tijd wordt ook dit geïndexeerd.

• Hierna kan door middel van zoekcriteria bepaald worden of het betreffende document op de persoonlijke
schijf staat of in het mailarchief staat. Er wordt samen met jou gezocht heel gericht naar het verslag gezocht,
op zoektermen uit het verslag.

• Nadat geconstateerd is dat het bestand er niet op staat, ofwel natuurlijk, wordende index bestanden
waarmee gezocht is weer verwijderd.

Al deze acties vinden plaats onder gebruikersrechten van de betreffende medewerker waardoor de veiligheid
gegarandeerd is.

We willen binnen 2 weken een aantal bijeenkomsten organiseren waarin we samen met jullie (in verschillende
groepen) deze acties uitvoeren. Afhankelijk van de grote van de persoonlijke schijven duurt het indexeren 1 uur tot
een halve dag. (de R-schijf van VGP was een halve dag doorlooptijd).

De resultaten van deze actie zullen aan de Auditdienst Rijk worden gegeven en na toetsing door de Auditdienst aan
de TK worden gemeld.

Laat vooral weten als je vragen hebt nav deze mail. ie kan contact opnemen met of met mij.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Hopelijk krijgen we zo duidelijkheid over het DOA verslag uit 2008!
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coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventiel
Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag 1 Postbus 20350 2500 J Den Haag
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Van:
Verzonden: woensdag 16november2016 18:35
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Ha
Ik ben nooit betrokken geweest bij het DOA. Heb me altijd bezig gehouden met
tabaksontmoedigingdbeleid. Bij mijn weten werden de verslagen van het DOA niet over de hele ADT
afdeling verspreid.
Groet,

Original Message
From:
Sent: Wednesday, November 16, 2016 05:29 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject: RE: DOA verslag 2008

Ha
Ik heb gekeken naar de namen die bij de afdeling ADT in 2008 stonden, vanuit de gedachte dat een mogelijk verslag
van het DOA binnen de afdeling is verspreid.
Was jij daar niet bij betrokken?
Gr.

Van:
Verzonden: woensdag 16 november 2016 17:26
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Dag

Ik ben nooit betrokken geweest bij het alcoholbeleid. Neem aan dat onderstaande mail niet voor mij is
bestemd.

Groet,

Original Message
From: )
Sent: Wednesday, November 16, 2016 05:14 PM W. Europe Standard Time
To:

Cc:
Subject: DOA verslag 2008

Beste collega’s,

1
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We zijn op zoek naar een verslag van het Directeuren Overleg Alcohol van 7 maart 2008. We hebben op de VGP
schijf een document gevonden (zie bijlage) dat bestaat uit 1 pagina. De agenda van deze bijeenkomst bestond uit 8
agendapunten en het verslag gaat t/m 5. Vraag is of er een tweede pagina van dit verslag bestaat.

Tijdens het AO op 7 september jI heeft de Staatssecretaris toegezegd de Auditdienst Rijk te vragen om te zoeken
naar het verslag van het DOA uit 2008. Na het AO is met de ADR gesproken. Zij zullen zelf niet actief op zoek gaan
naar het verslag, maar kunnen wel een toetsing uitvoeren op ons eigeh zoekproces. Vanuit VGP waren al een aantal
acties uitgevoerd. Na het gesprek met de ADR zijn ook OBP en SSC-ICT betrokken. Zij hebben een aantal
geautomatiseerde zoekacties uitgevoerd dmv een zoekmachine. Laatste mogelijkheid is het doorzoeken van de
persoonlijke schijven en mailaccounts van medewerkers, die in 2008 bij het alcoholbeleid waren betrokken en nu
nog in dienst zijn van VWS. Uitgaande van de mogelijkheid dat het (concept) verslag destijds in het team/directie is
rondgemaild en wellicht nog ergens in jouw account terug te vinden is. Dit kan alleen met jullie medewerking.

Indien jullie hiermee akkoord gaan zal (zie cc) contact met je opnemen.
De acties die hierna volgen worden uitgevoerd in aanwezigheid van de betreffende medewerker omdat het immers
gaat om jullie informatie.

• De persoonlijke schijf zal Full-text worden geïndexeerd door de zoekmachine zodat daar zoekacties op
losgelaten kan worden. Indien je nog mail of mail archief hebt uit die tijd wordt ook dit geïndexeerd.

• Hierna kan door middel van zoekcriteria bepaald worden of het betreffende document op de persoonlijke
schijf staat of in het mailarchief staat. Er wordt samen met jou gezocht heel gericht naar het verslag gezocht,
op zoektermen uit het verslag.

• Nadat geconstateerd is dat het bestand er niet op staat, ofwel natuurlijk, wordende index bestanden
waarmee gezocht is weer verwijderd.

Al deze acties vinden plaats onder gebruikersrechten van de betreffende medewerker waardoor de veiligheid
gegarandeerd is.

We willen binnen 2 weken een aantal bijeenkomsten organiseren waarin we samen met jullie (in verschillende
groepen) deze acties uitvoeren. Afhankelijk van de grote van de persoonlijke schijven duurt het indexeren 1 uur tot
een halve dag. (de R-schijf van VGP was een halve dag doorlooptijd).

De resultaten van deze actie zullen aan de Auditdienst Rijk worden gegeven en na toetsing door de Auditdienst aan
de TK worden gemeld.

Laat vooral weten als je vragen hebt nav deze mail. ie kan contact opnemen met of met mij.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Hopelijk krijgen we zo duidelijkheid over het DOA verslag uit 2008!

Groet,

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

(070) 0 verdieping

minvws.nll www.rijksoverheid.nl 1
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Van:
Verzonden: woensdag 16november2016 17:36
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Ah oké!
Ik ga gelijk morgenochtend kijken.
Fijne avond jij.
Groet,

Original Message
From:
Sent: Wednesday, November 16, 2016 05:27 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject: FW: DOA verslag 2008

Ha
Natuurlijk kan je nog zelf kijken of je hem hebt. Een zoekopdracht kan helpen om het document terug te vinden op
plaatsen waar je ‘m niet had verwacht!
Fijn dat we ook via jou kunnen zoeken.
Groetjes,

Van:
Verzonden: woensdag 16 november 2016 17:26
Aan:
Onderwerp: RE: DOA verslag 2008

Hemel. Ik begrijp dat ik nu niet meer even zelf kan kijken of ik het heb?
Het lijkt op hetzelfde waar ik tegen aan ben gelopen met het WOB verzoek van de Telegraaf. Laat het me
maar weten hoe of wat.
Groetjes,

Original Message
From:
Sent: Wednesday, November 16, 2016 05:14 PM W. Europe Standard Time
To:

Cc:
Subject: DOA verslag 2008

Beste collega’s,

We zijn op zoek naar een verslag van het Directeuren Overleg Alcohol van 7 maart 2008. We hebben op de VGP
schijf een document gevonden (zie bijlage) dat bestaat uit 1 pagina. De agenda van deze bijeenkomst bestond uit 8
agendapunten en het verslag gaat t/m 5. Vraag is of er een tweede pagina van dit verslag bestaat.

1
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Tijdens het AD op 7 september jI heeft de Staatssecretaris toegezegd de Auditdienst Rijk te vragen om te zoeken
naar het verslag van het DOA uit 2008. Na het AD is met de ADR gesproken. Zij zullen zelf niet actief op zoek gaan
naar het verslag, maar kunnen wel een toetsing uitvoeren op ons eigen zoekproces. Vanuit VGP waren al een aantal
acties uitgevoerd. Na het gesprek met de ADR zijn ook OBP en SSC-ICT betrokken. Zij hebben een aantal
geautomatiseerde zoekacties uitgevoerd dmv een zoekmachine. Laatste mogelijkheid is het doorzoeken van de
persoonlijke schijven en mailaccounts van medewerkers, die in 2008 bij het alcoholbeleid waren betrokken en nu
nog in dienst zijn van VWS. Uitgaande van de mogelijkheid dat het (concept) verslag destijds in het team/directie is
rondgemaild en wellicht nog ergens in jouw account terug te vinden is. Dit kan alleen met jullie medewerking.

Indien jullie hiermee akkoord gaan zal (zie cc) contact met je opnemen.
De acties die hierna volgen worden uitgevoerd in aanwezigheid van de betreffende medewerker omdat het immers
gaat om jullie informatie.

• De persoonlijke schijf zal Full-text worden geïndexeerd door de zoekmachine zodat daar zoekacties op
losgelaten kan worden. Indien je nog mail of mail archief hebt uit die tijd wordt ook dit geïndexeerd.

• Hierna kan door middel van zoekcriteria bepaald worden of het betreffende document op de persoonlijke
schijf staat of in het mailarchief staat. Er wordt samen met jou gezocht heel gericht naar het verslag gezocht,
op zoektermen uit het verslag.

• Nadat geconstateerd is dat het bestand er niet op staat, of wel natuurlijk, worden de index bestanden
waarmee gezocht is weer verwijderd.

Al deze acties vinden plaats onder gebruikersrechten van de betreffende medewerker waardoor de veiligheid
gegarandeerd is.

We willen binnen 2 weken een aantal bijeenkomsten organiseren waarin we samen met jullie (in verschillende
groepen) deze acties uitvoeren. Afhankelijk van de grote van de persoonlijke schijven duurt het indexeren 1 uur tot
een halve dag. (de R-schijf van VGP was een halve dag doorlooptijd).

De resultaten van deze actie zullen aan de Auditdienst Rijk worden gegeven en na toetsing door de Auditdienst aan
de TK worden gemeld.

Laat vooral weten als je vragen hebt nav deze mail. Je kan contact opnemen met of met mij.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Hopelijk krijgen we zo duidelijkheid over het DOA verslag ut 2008!

Groet,

!
coördinator team Alcohol en Tabak

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Soort 1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventiel
Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag

(070) 06 verdieping 1
mnvws.nIl www.rnksoverheid.nI

2



Doc. 11.17

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste Miranda,

(ADR/VWS)
vrijdag 2december2016 14:07

RE: DOA verslag 2008

(AD RIMT)

Van:
Verzonden: vrijdag 2 december 2016 13:59
Aan:
CC:
Onderwerp: DOA verslag 2008
Urgentie: Hoog

Beste

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 Alcoholvan 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 hoorhet graag als jullie ook de onderliggende mails en formulieren nodig hebben.

Wellicht ook goed voor jullie om te weten dat de heer Benschop heeft eind september ook een Wob-verzoek bijVWS ingediend, waarmee hij alle documenten betreffende het verslag van het DOA van 7 maart 2008 heeftopgevraagd. 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 eentoelichting op de stukken.

Met vriendelijke groet,

Bedankt voor het aanleveren van de stukken.
Wij gaan ermee aan de slag.
Het onderzoeksteam vanuit de ADR bestaat uit , en

Als zij nog vragen hebben en/of onderliggende stukken nodig hebben, zuIlen zij contact met je opnemen,

Groeten,

(ADR/MT)

coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Soort 1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventiel
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Doc. 12

Van:
Verzonden:
Aan:
Billagen:

vrijdag 23december2016 10:05
(AD R/OA)

RE: formulier B versie 3 3; RE: Invullen formulier van SSC-ICT; RE: onderzoek naar
mogelijk het gemiste bestand; RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand; RE:
onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand; RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste
bestand; RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand; RE: onderzoek naar mogelijk
het gemiste bestand; RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand; RE: opzoeken
VGP document ivm WOB en toezegging Stass

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

(070) ) 06 1 verdiepingj
minvws.nl 1 www.r[iksoverheid.ril 1
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Formulier B PERSOONSVERTRBÎJWÏ!Î
Veiligstellen gegevens

SSC- ICT

Calt / WO

Aanvraagformulier Extract Personeel gerelateerde
gegevens

Gegevens aanvrager

• Naam + Functie:

• Telefoonnummer: 06

__________________________________

Rechtvaardiging doel en motivatie aanvraag:
We zijn op zoek naar een document ivm een wob-verzoek en een
toezegging aan de TK.

Het betreft een verslag uit 2008, waarbij onduidelijk is of er een tweedepagina heeft bestaan. Het document is opnieuw opgeslagen in 2014 opde huidige plek.

Door SSC-ICT te leveren:
Restore van een bestand 20080307.doc uit het jaar 2008
Betreft (ex) medewerker:
n.v.t.

Betreft de volgende gegevens:
Het bestand op de G schijf van VGP (inclusief onderliggende mappen)De bestandsnaam is 20080307.doc
Restore van het bestand uit het jaar 2008

Wijze verwerking en beveiliging:
Doorsturen naar de TK, openbaar maken. Bovendien archiveren in
afdel i ngsmap.

Ondergetekende verklaart:
• Dat niet meer gegevens dan nodig zijn aangevraagd;
• Dat de verkregen gegevens voor geen ander doel worden gebruikt dan voorhet hierboven omschreven doel;
• Dat de overdracht van de gegevens afdoende beveiligd zal plaatsvinden, degegevens afdoende beveiligd zullen worden bewaard en dat de gegevens,zodra deze niet langer nodig zijn, afdoende zullen worden vernietigd;
• Bevoegd te zijn om deze aanvraag te autoriseren.
• Garant te staan voor eventueel te maken kosten.

Naam + Functie *): Marije Beens, directeur VGP

formulier_B versie 3 3
Versie: 3.3 — juli 2016



j Formulier B P E RSOONSVE RTRBV.1?TI
1 Veiligstellen gegevens
1 SSC-ICT

Formulier na ondertekening retour naar security officers SSC-ICT
locatie Koningskade 4 Te Den Haag of tbv de snelheid kan een scan

opgestuurd worden naar: ssc-ict-securitvcenter@minbzk.nl

Toelichting Aanvraag persoonsgerelateerde gegevens

U vraagt om de levering persoonsgegevens voor welke de Wet BeschermingPersoonsgegevens (WBP) van toepassing is.

Het privacy-aspect noodzaakt tot grote zorgvuldigheid, enerzijds wat betreft delegitimiteit van het verzoek en anderzijds wat betreft de te bewerkstelligen en
garanderen beveiliging van de gegevens.

Voordat SSC-ICT kan ingaan op uw verzoek is het nodig om uw aanvraag toe te lichtenen voor autorisatie zorg te dragen. Hiertoe dient u dit formulier volledig in te vullen endoor cie daardoor bevoegd gezag of de medewerker zelf te laten ondertekenen.

De volgende informatie is benodigd:

Gegevens aanvrager:
Vermeld de details m.b.t. tot de aanvrager. De aanvrager behoeft niet dezelfde persoonte zijn als de functionaris die de verantwoordelijkheid neemt voor de aanvraag.

Te leveren gegevens:
Vermeld welke persoonsgerelateerde gegevens dienen te worden geleverd. Weeskritisch en vraag niet meer gegevens aan dan strikt noodzakelijk.

Gebruiksdoel en motivatie:
Omschrijf nauwkeurig het gebruiksdoel. Geef tevens een gedegen motivatie (in het lichtvan het gebruiksdoel als verwoord in Wet bescherming persoonsgegevens of een Privacyreglement/richtlijn waaraan het gebruikersdoel gerelateerd kan worden) waarom uwverzoek legitiem is en door SSC-ICT DH moet worden gehonoreerd.

Wijze verwerking en beveiliging:
Omschrijf wat u met de gegevens doet, ook wanneer u deze heeft verwerkt en degegevens niet langer meer nodig heeft (archivering cq. vernietiging). Geef aan hoe uinvulling geeft aan de beveiligingseisen van uw departement die van toepassing zijn, metname beveiliging van de overdracht, beveiliging van de toegang tot de gegevens(uitsluitend door degenen dle daartoe geautoriseerd zijn) en schoning.

Ondertekening
Via ondertekening erkent het bevoegd gezag zijn verantwoordelijkheid aangaande dezorgvuldige omgang met de verkregen gegevens. Indien het gegevens betreffen diegerelateerd zijn aan 1 persoon (b.v. mailbox of andere outlook gegevens) dan istoestemming van die persoon ook wenselijk/voldoende.

Bij twijfel

formulier_B versie 3 3
Versie: 3.3 — juli 2016

Dept/ Directoraat/ Directie: VGP
Datum: Handtekening:

“110 z..oJ

*) ondertekening door bevoegd gezag enior cie individuele medewerker



Formulier B PERSOONSVERTRÎ!Î
Veiligstellen gegevens

SSC-ICT
Bij twijfel bij de SSC-ICT over de rechtm - -i de aanvraag zal de BVA en/of de FGvan het departement van de betreffende aanvraag worden geraadpleegd.

formulier_B versie 3 3
Versie: 3,3 —juli 2016
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Van:
Verzonden: dinsdag 11 oktober 20169:58
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: formulier_B versie 3 3
Bijlagen: Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.pdf

Hoi
heeft het formulier ondertekend. Zie bijlage. Het origineel ligt in je postbakje.

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 10 oktober 2016 16:26
Aan:
CC:
Onderwerp: formulier_8 versie 3 3

Ha
De collega’s van de sso ict hebben een door jou ondertekend formulier nodig om op onze schijf op zoek te gaan naar
het DOA verslag uit 2008.
Zou jij het bijgevoegde document willen ondertekenen?
Dan kan ik het daarna doorsturen naar de collega’s.
Alvast bedankt!
Groet,

1
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Van:
Verzonden: maandag 10 oktober 2016 15:55
Aan:
Onderwerp: RE: Invullen formulier van SSC-ICT

Hoi
Hierbij de gegevens (voor gebruik in het formulier) m.b.t. het bestand wat we willen
restoren.

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

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: maandag 10 oktober 2016 9:49
Aan:
Onderwerp: RE: Invullen formulier van SSC-ICT

Misschien handig om even achter de computer in A13.30 af te spreken? dan kunnen we direct
het formulier invullen.

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: maandag 10 oktober 2016 9:40
Aan:
Onderwerp: RE: Invullen formulier van SSC-ICT

Prima • 16.00 uur.
Waar?

Grt.

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: maandag 10 oktober 2016 9:23
Aan:
Onderwerp: RE: Invullen formulier van SSC-ICT

Zullen we om 16.00 uur afspreken?
Kan jij dan ook?

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2016 14:55
Aan:
Onderwerp: RE: Invullen formulier van SSC-ICT

Prima
Maandag ben ik v.a. 11 uur op kantoor.

1
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Mvg

-Oorspronkelijk bericht-
Van:
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2016 14:40
Aan:
Onderwerp: RE: Invullen formulier van SSC-ICT

Bedankt voor je snelle reactie. Kan ik je eventueel ook maandag vragen? Ik ben nu niet
meer in Den Haag.
Met vriendelijke groet

Original Message
From:
Sent: Friday, October 07, 2016 01:31 PM W. Europe Standard Time
To: )
Subject: Invullen formulier van SSC-ICT

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

Kan ik je 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 Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en
Personeel Informatievoorziening en Facilitair Management 1 1-Team voor Functioneel Beheer
Pernassusplein 5 Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag Kamer tel. +31(0)
e-mail: @minvws.nl <mailto: @minvws.nl>
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Van:
Verzonden: donderdag 3november2016 21:43
Aan:
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Nee hoor. Dat zat in de mail met de stukken die ik moest beoordelen. Zal hem doorsturen.
Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 3 november 2016 21:42
Aan:
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Is goed, tot maandag! Dan kunnen we meteen ook even naar het verzoek van Voortman kijken om ook zsm de
voortgang te melden over contact met de ADR.
Je hebt de mail over het wob verzoek nog niet doorgemaild bewust2©

Van:
Verzonden: donderdag 3 november 2016 21:26
Aan:
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Ha
Nog een indrukwekkende lijst.
Geniet van je weekend en maandag zien we elkaar in de trein. Lijkt me niet nodig om het werkbezoek af te zeggen.
Onderweg kunnen we van alles doen als dat nodig is.
Dinsdag gaan we het vast redden, maar je moet zelf maar kijken of je er graag bij wilt zijn en dan eerder uitje MD
bijeenkomst gaat. Kan me voorstellen dat het fijn is om te horen wat hij zegt, aan de andere kant kunnen we je
daarna ook bijpraten. Hebben het er mandag wel over.
Eerst een fijn weekend en tot maandag.
Groet,

Van: )
Verzonden: donderdag 3 november 2016 21:12
Aan:
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Ha
Ik heb even naar het namenoverzicht VGP2008 ADT gekeken, collega’s die nog bij VWS werken zijn:

Ik zal dit lijstje aan doorgeven.

1
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Ik ben komende dagen niet veel in Den Haag; ik ben morgen vrij, maandag ben ik naar Groningen op werkbezoek en
dinsdag en woensdag heb ik MD.
We spreken elkaar in ieder geval maandag in de trein naar Groningen. Ik zal dan ook mijn laptop meenemen, zodat
ik nog eea kan doen.
Als het nodig is kan ik eventueel werkbezoek afzeggen of eventueel dinsdag eerder uit MD terugkomen voor overleg
met stas.
Groetjes,

Van: )
Verzonden: donderdag 3 november 2016 18:25
Aan:
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

7

Verder zouden we de Namen kunnen nazoeken in de VGP map alcohol van 2008. Is denk ik ADT. Morgen
even kijken?
Groet

Original Message
From:
Sent: Thursday, November 03, 2016 05:13 PM W. Europe Standard Time
To: )
Subject: FW: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Zie vraag hieronder. Wie werkte in 2008 bij vgp/alcohol en heeft nu nog een vws email account? Weet jij nog iemand?

Original Message
From:
Sent: Thursday, November 03, 2016 04:3 1 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Oke dank je.

We gaan contact opnemen met - - maar ook met de beveiligingscoordinator om dit formeel te regelen.

Verder nog een vraag aan jou.

Je zou binnen de directie kijken of er nog meer medewerkers zijn die misschien ergens verscholen iets kunnen hebben ontvangenof bewaard.

Dit om echt alles uit te sluiten.

Als we die hebben kunnen we alles in één keer oppakken regelen met de BIV coördinator en het doorzoeken.

Groet,

2
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Van:
Verzonden: maandag 7 november 2016 16:50
Aan:
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Mijn terughoudendheid zit hem vooral in het privacy aspect en het feit dat onze
activiteiten onder een vergrootglas ligt.
Wij willen vooral voorkomen dat VWS straks weer voor dit soort gedoe in de kamer of ergensanders staan om tekst en uitleg te geven.
Wanneer jou het schikt dan hoor ik het graag dan kunnen we het e.e.a. bespreken.

Bij ons is de druk duidelijk maar we willen het zorgvuldig gehaast doen.

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: maandag 7 november 2016 9:59
Aan:
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Ha
Waar zit jouw terughoudendheid in?
Ik denk dat we niet te lang moeten wachten. Ik heb gebeld en zij heeft er
begrip voor en is akkoord. Ik verwacht dat ook de andere collega’s geen probleem zullen
hebben.
Wellicht goed om te weten dat we de 15e opnieuw een gesprek bij de ADR hebben en dat de TKons afgelopen vrijdag heeft gerappelleerd.
Laat maar weten als ik nog iets kan betekenen.
Groetjes,

Original Message
From:
Sent: Friday, November 04, 2016 10:20 AM W. Europe Standarci Time
To:
Subject: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Ik zou nog even wachten met het benaderen van de mensen.

Ik denk namelijk dat het best een beetje stof kan doen opwaaien en we moeten even samen
met jullie directeur denk ik even kijken of we het moeten willen en hoe we dit gaan
aankaarten bij de medewerkers.

Daarom denk ik dat ik ook nog even wacht met bellen.

Intussen gaan wij kijken hoe we dit gaan aanpakken zodat wij dat ook paraat hebben als demedewerkers hier naar vragen.

1
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Je hoort nog van mij.

Van:
Verzonden: donderdag 3 november 2016 21:15
Aan:

_________

CC:
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Ha

Ik heb even gekeken wie er in 2008 bij VGP bij de afdeling ADT werkten. De volgendecollega’s zijn nog werkzaam bij VWS:

Moet ik hen nu zelf vragen of ze in hun mailbox willen kijken of is het de bedoeling datdat ook via de zoekmachine gaat, zoals bij ?

Groet,

Van: )
Verzonden: donderdag 3 november 2016 16:32
Aan
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

2
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Oke dank je.

We gaan contact opnemen met , maar ook met de beveiligingscoordinator om dit
-Formeel te regelen.

Verder nog een vraag aan jou.

Je zou binnen de directie kijken of er nog meer medewerkers zijn die misschien ergens
verscholen iets kunnen hebben ontvangen of bewaard.

Dit om echt alles uit te sluiten.

Als we die hebben kunnen we alles in één keer oppakken regelen met de BIV coördinator en
het doorzoeken.

Groet,

Van:
-

Verzonden:vember 2016 16:10
Aan:
cc.
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Hallo

Ik heb zojuist gesproken, zij gaat ermee akkoord dat er een zoekopdracht binnen
haar (mail) account wordt uitgevoerd. Neem jij hierover verder contact met haar op?

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 3 november 2016 13:47
Aan:
Onderwerp: RE: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Hallo

3
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Ik heb naar deze lijst gekeken en heb geen bestanden herkend die iets niet het DOA verslaguit 2008 te maken zouden kunnen hebben.

Ik heb de voice mail van ingesproken, maar nog geen reactie van haarontvangen. Ik zal het nogmaals proberen, zodra ik iets hoor, laat ik het weten!

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 31 oktober 2016 15:43
Aan:
Onderwerp: onderzoek naar mogelijk het gemiste bestand

Zoals beloofd hierbij het bestand (Excel) waarin alle documenten staan die door de
zoekmachine niet meegenomen konden worden in het zoekproces. Dit om uiteenlopende redenen.Het zijn toch nog 3000 bestanden geworden.

Jij kan voor de volledigheid deze lijst doorlopen om te kijken of bestanden herkend wordenals map waarin mogelijke het bestand dat je zoekt zich in kan bevinden.

Daarnaast ontvang ik van jou de eventuele andere mogelijk bronnen van informatie waar wijkunne zoeken. Zoals wij eerder besproken hebben kunnen dit persoonlijke schijven , mailbestandern zijn van huidige medewerkers en eventueel indien nog beschikbaar ook oude
collega’s.

Ik hoor graag van je.

Groet,
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)
Van:
Verzonden: woensdag 26 oktober 2016 10:56
Aan:
Onderwerp: RE: opzoeken VGP document ivm WOB en toezegging Stass

Ves

Van: )
Verzonden: woensdag 26 oktober 2016 10:14
Aan:
Onderwerp: RE: opzoeken VGP document ivm WOB en toezegging Stass

Om 1100 uur?

Van: )
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 15:29
Aan:
Onderwerp: RE: opzoeken VGP document ivm WOB en toezegging Stass

Gezien de spoed die achter dit traject zit wil ik zo snel mogelijk een aantal zaken bespreken met jou.
Dus als het kan gaarne zo spoedig mogelijk morgen. Eventueel in de ochtend.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 13:56
Aan:
Onderwerp: RE: opzoeken VGP document ivm WOB en toezegging Stass

Hallo
Ik was vanochtend veel in overleg. Komt het jou morgenmiddag uit om even af te spreken?
Gr.

Van:
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 12:21
Aan:
Onderwerp: opzoeken VGP document ivm WOB en toezegging Stass

Ik heb jou gegevens gekregen van
Ik heb je vanmorgen twee keer geprobeerd te bellen.
Om met de zoekmachine jullie R-schijf af te kunnen zoeken hebben we een aantal zaken/informatie nodig.
Om nu niet alles via de mail te doen leek het ons verstandig even met elkaar om de tafel te zitten over het hoe en
wat we daar voor nodig hebben van jullie zijde.

Groet,
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Van:
Verzonden:
Aan:
Bijlagen:

vrijdag 23december2016 10:06
(ADR/OA)

RE: Restore van document op de G: Schijf VWS; RE: Restore van document op de G:
Schijf VWS; RE: Restore van document op de G: Schijf VWS; RE: Restore van document
op de G: Schijf VWS; RE: Restore van document op de G: Schijf VWS; RE: Restore van
document op de G: Schijf VWS; RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag;
RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag; Re: Toesturen documentatie
zoekproces DOA-verslag

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

(070) 2 06 verdieping
minvws.nlI www.riiksoverheid.nl 1L
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Van:
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 11:59
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Ja want je kunt op inhoud (dus woorden in de tekst van documenten gaan zoeken).

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Teamcoördinator 1-Team voor Functioneel Beheer

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

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

minvws.nl
htti://www.minvws.nl

Van:
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 11:58
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Hallo
Begrijp ik het goed dat ook als het document inmiddels een andere naam heeft het origineel uit 2008 met deze
zoekactie dan terug is te vinden (als het nog bestaat)?
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 11:51
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Beste

1



Doc. 13.1
We kunnen met het tool de inhoud van de R-schijf doorzoeken op wat er nu staat. Dus alles wat verwijderd of
overschreven is niet. Het verschil is dat je met het tool full text search kan doen, dus ook op specifieke woorden in
een document kan zoeken. Maar als het er fysiek niet staat, dan heeft het geen toegevoegde waarde. Als jullie zeker
weten dat de eerdere documenten er niet meer staan hoeven we deze actie echt niet op te starten.

Als we deze actie wel opstarten moeten we opnieuw een NSK (Niet Standaard Klantvraag) indienen bij SSC-ICT en
moeten we waarschijnlijk wederom toestemming krijgen om de inhoud van de R-schijf aan te mogen bieden aan dezoekmachine van FileNet. Daarvoor zal er ook iets met toegangsrechten moeten worden geregeld.

Ik schat de kans op succes erg laag in, maar als jullie alles willen uitproberen hoor ik het graag. Dan ga ik wat zaken
in beweging zetten.

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Teamcoördjnator 1-Team voor Functioneel Beheer

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

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

min vws . nl
http://www.minvws.nl

Van:
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 9:06
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Hallo
Het document is uit 2008 en in 2009 openbaar gemaakt via de Wob (ook toen al met maar 1 pagina).
Op enig moment is het document opnieuw opgeslagen in de map van 2012, dit document hebben we nu en bestaat
uit 1 pagina.
Kunnen we met de actie die je nu voorstelt achterhalen hoe het document uit 2008 er uit heeft gezien?
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: zondag 23 oktober 2016 22:17
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Beste

2
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Er is misschien nog 1 ding dat we kunnen proberen, maar dat is wel een hele kleine kans. Dat is dat we jullie R-schijf
voeren aan de full-text search tool van FileNet (systeem achter Marjolein). Is wel een operatie, maar als jullie willen
kan ik navragen of dat georganiseerd kan worden. Zal ook wel weer een doorlooptijd kennen. Hoor graag van jullie
of jullie dat ook nog willen proberen.

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Teamcoördinator 1-Team voor Functioneel Beheer

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

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

@minvws.nl
htti ://www.minvws.nl

etage A—gebouw

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 16:41
Aan:
Onderwerp: FW: Restore van document op de G: Schijf VWS

Beste collega’s,
SSO-ICT heeft de restore actie en het bijgevoegde gemaild zoals terug gevonden op de backup van een jaar geleden.
Dit document bevat ook maar één pagina.
Zijn er nu nog andere acties die wij kunnen ondernemen? Anders zullen we de ADR een seintje geven dat we klaar
zijn met onze zoektocht en vragen of zij willen nagaan of we alles hebben gedaan wat we konden doen.
Groet,

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

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

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 16:15
Aan:
Onderwerp: FW: Restore van document op de G: Schijf VWS

3
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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?
G r,

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

Hol

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 is
gedaan, dat recht heeft BUST niet.

kun jij het betreffende pad aanleveren aan Jurgen?

Bedankt,

Met vriendelijke groet,

Teammariager Storage & Back-up

• SysteembeheerJ Divisie Infrastructuur? Platform services
SSC-ICT
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Koningskade 4 1 2596 AA 1 Den Haag 1
Postbus 20906 1 2500 EX 1 Den Haag
T 088

M 06
@minbzk.nl

ssc-ict.nl

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

ededeling:

4
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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

Hol

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

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

©minbzk. ni of security center ssc-ict-securitycenter@minbzk. ni
http :/fwww . rijksoverheid .nl/ministeries/bzk

Werkzaam op
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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?

6
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Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 16:36
Aan:
Onderwerp: RE: Restore van document op de 0: Schijf VWS

Hol

Nee helaas we bewaren backups niet langer dan 1 jaar. Hierna worden deze overschreven.

Gr

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 16:35
Aan:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Hallo
Geen probleem. Bedankt voor deze actie. Is het voor jullie nog mogelijk om langer dan een jaar terug te zoeken?
m.vr.gr.

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 16:34
Aan:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Sorry

Zie dat ik wel erg snel op verzenden heb gedrukt. Ik had een begeleidende tekst willen toevoegen dat doe ik dan nu
maar.
Bij deze het document zoals terug gevonden op de backup van een jaar geleden.

Gr

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 16:15
Aan:
Onderwerp: FW: Restore van document op de G: Schijf VWS
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Van:
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2016 7:30
Aan:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Beste

De urgentie is ons duidelijk. We gaan doen wat we kunnen. Vervelende situatie voor jullie.
Als we iets weten laten we het weten.

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Teamcoördinator 1-Team voor Functioneel Beheer

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

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

gminvws . ni
http://www.minvws . nl

Oorspronkelijk bericht
Van: )
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 19:31
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Hallo
Wellicht goed om te weten dat we dit document niet alleen ihkv een wob - verzoek zoeken.
De staatssecretars heeft tijdens een debat op 7 september jl aan de Tweede Kamer toegezegd
de rijksauditdienst te vragen uit te zoeken of er een 2e pagina van dit verslag bestaat.
Met de auditdienst is afgesproken dat wij straks inzichtelijk maken welke stappen wij
hebben ondernomen om dit uit te zoeken. Op basis daarvan zullen zij hun onderzoek
uitvoeren. We zullen ook de Tweede Kamer hierover informeren. Het is daarom belangrijk om
te documenteren welke stappen we hebben ondernomen.
Met vriendelijke groet,

Original Message
From:
Sent: Monday, October 24, 2016 12:02 PM W. Europe Standard Time
To:

Cc:
Subject: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Laten we dat dan toch maar proberen.
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Wil jij me weer zo’n formulier sturen?

Alvast bedankt!

Gr.

Van:
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 11:59
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Ja want je kunt op inhoud (dus woorden in de tekst van documenten gaan zoeken).

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)

M ÷31 (0)

@minvws . ni
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http://www.minvws.nl <http://www.minvws.nl/>

Van: )
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 11:58
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Hallo

Begrijp ik het goed dat ook als het document inmiddels een andere naam heeft het origineel
uit 2008 met deze zoekactie dan terug is te vinden (als het nog bestaat)?

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 11:51
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Beste

We kunnen met het tool inhoud van de R-schijf doorzoeken op wat er nu staat. Dus alles
wat verwijderd of overschreven is niet. Het verschil is dat je met het tool full text
search kan doen, dus ook op specifieke woorden in een document kan zoeken. Maar als het er
fysiek niet staat, dan heeft het geen toegevoegde waarde. Als jullie zeker weten dat de
eerdere documenten er niet meer staan hoeven we deze actie echt niet op te starten.

Als we deze actie wel opstarten moeten we opnieuw een NSK (Niet Standaard Klantvraag)
indienen bij SSC-ICT en moeten we waarschijnlijk wederom toestemming krijgen om de inhoud
van de R-schijf aan te mogen bieden aan de zoekmachine van FileNet. Daarvoor zal er ook
iets met toegangsrechten moeten worden geregeld.
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Ik schat de kans op succes erg laag in, maar als jullie alles willen uitproberen hoor ik
het graag. Dan ga ik wat zaken in beweging zetten.

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Teamcoördinator T-Team voor Functioneel Beheer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag 1 Thuisbasis etage A-gebouw

Postbus 28350 1 2500 EJ Den Haag

T--3l(0)

M +31 (0)

@minvws . nl

http://www.minvws.nl <http://www.minvws.nl/>

Van:
Verzonden: maandag 24 oktober 2816 9:06
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Hallo

Het document is uit 2008 en in 2009 openbaar gemaakt via de Wob (ook toen al met maar 1
pagina).

4
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Op enig moment i het document opnieuw opgeslagen in de map van 2012, dit document hebben
we nu en bestaat uit 1 pagina.

Kunnen we met de actie die je nu voorstelt achterhalen hoe het document uit 2008 er uit
heeft gezien?

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: zondag 23 oktober 2016 22:17
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Restore van document op de G: Schijf VWS

Beste

Er is misschien nog 1 ding dat we kunnen proberen, maar dat is wel een hele kleine kans.
Dat is dat we jullie R-schijf voeren aan de full-text search tool van FileNet (systeem
achter Marjolein). Is wel een operatie, maar als jullie willen kan ik navragen of dat
georganiseerd kan worden. Zal ook wel weer een doorlooptijd kennen. Hoor graag van jullie
of jullie dat ook nog willen proberen.

Met vriendelijke groet,

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel

Teamcoördinator 1-Team voor Functioneel Beheer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein S, 2511 VX Den Haag Thuisbasis etage A-gebouw
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Postbus 20350 ) 2500 EJ Den Haag

T +31 (0)

M-i-31(0)

gminvws . nl

http://www.minvws.nl <http://www.minvws.nl/>

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 16:41
Aan:

Onderwerp: EW: Restore van document op de G: Schijf VWS

Beste collega’s,

SSO-ICT heeft de restore actie en het bijgevoe geniaild zoals terug gevonden op de backup
van een jaar geleden.

Dit document bevat ook maar één pagina.

Zijn er nu nog andere acties die wij kunnen ondernemen? Anders zullen we de ADR een
seintje geven dat we klaar zijn met onze zoektocht en vragen of zij willen nagaan of we
alles hebben gedaan wat we konden doen.

Groet,

coördinator team Alcohol en Tabak

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws> j Directie Voeding, Gezondheidsbescherming
en Preventie!

Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag

(070) ( 06 verdieping

* @minvws.nll <mailto: @minvws.nl%7C>
www.rijksoverheid.nl <http://www.rijksoverheid.nl/> 1
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Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 16:15
Aan:
Onderwerp: FW: Restore van document op de G: Schijf VWS

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

Hoi

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:

7
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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 nae
restore is gedaan, dat recht heeft BUST niet.

kun jij het betreffende pad aanleveren aan ?

Bedankt,

Met vriendelijke groet,

Teammanager Storage & Back-up

Systeembeheer/Divisie Infrastructuur/Platform services

SSC-ICT
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Koningskade 4 1 2596 AA 1 Den
Haag t

Postbus 20906 1 2500 EX 1 Den Haag

T 088

M 06
@minbzk.nl <mailto: @minienm.nl>

ssc-ict . ni

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

Mededeling:

Beste

8
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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:

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

Met vriendelijke groeten
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Security o-F-Ficer / adviseur

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

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

@minbzk.nl <mailto: @minienm.nl> of security center ssc-ict
securitycenter@minbzk.nl http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
<http://www. rijksoverheid.nh/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?

10
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Van: (ADR/OA)
Verzonden: maandag 19december2016 18:13
Aan:
Onderwerp: Re: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag

Hoi,

Dank! Zojuist hebben we het volgende besloten:

De SG van VWS is opdrachtgever. Hij tekent ook. Gedelegeerd opdrachtgever wordt waarnemend directeur
Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ), ( ) Inmiddels is zij als het goed is al op de hoogte
gesteld.

Deze week nog wil ik de opdrachtbevestiging ondertekend hebben. Betekent dus ook afstemming op inhoud.
Huidige onderzoeksvragen stuur ik je morgen ter info wel even toe.

Groet,

Van:
Verzonden: Monday, December 19, 2016 04:50 PM
Aan: (ADR/OA)
Onderwerp: RE: Toesturen documentatie zoekproces DOA-verslag

Ha Ilo
Hoe is jullie gesprek vandaag gegaan? .

Ik mail je een aantal mails achter elkaar waarin ik de documenten naar je stuur.
Gr.______
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Van:
Verzonden:
Aan:
Bijlagen:

vrijdag 23december2016 10:06
(ADR!OA)

RE: Vragen nav gesprek zoekproces DOA-verslag; Re: Vragen nav gesprek zoekprocesDOA-verslag; RE: wanneer zou jij tijd hebben?; RE: zoektocht naar documenten op julliepersoonlijke schijven; RE: zoektocht naar documenten op jullie persoonlijke schijven;Servicedesk melding VWS-M1612-0361 - DOA verslag uit 2008; Vragen nav gesprekzoekproces DOA-verslag; zoektocht naar documenten op jullie persoonlijke schijven;zoektocht naar documenten op jullie persoonlijke schijven

coördinator team Alcohol en Tabak
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en PreventiejParnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 1(070) 2 06 verdieping
[i minvws.nl t www.rijksoverheid.nl 1n
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Van:
Verzonden: maandag 12 december 2016 12:44
Aan:
Onderwerp: RE: Vragen nav gesprek zoekproces DOA-verslag

heeft aan mij gevraagd of hij een overzicht kan krijgen van alle files die bij het indexeren van julliie
gemeenschappelijke en persoonlijke schijven niet zijn meegenomen door wat voor oorzaak dan ook.
In deze logfiles worden de documenten met naam en toenaam genoemd; bijvoorbeeld
/VGP+2009/VV/ /Overiqe/Kopie÷van÷vlootschouw+2009÷%282%29.xls. Het is hierdoor mogelijk dat
deze betekenisvolle namen bij de ADR komen. Heeft VGP hier bezwaar tegen?

Groet,

Oja van alle mailtjes die ik naar de ADR stuur zal ik je in ieder geval een CC sturen.
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Van: (ADR/OA)
Verzonden: maandag 12december2016 16:30
Aan:
Onderwerp: Re: Vragen nav gesprek zoekproces DOA-verslag

Hoi , ik ben zojuist geland in Zagreb. Korte trip voor werk. Morgenavond weer terug. Kan het via mail?
Anders probeer ikje morgen even te bellen.

Groet,

Van:
Verzonden: Monday, December 12, 2016 04:15 PM
Aan: (ADR/OA)
Onderwerp: RE: Vragen nav gesprek zoekproces DOA-verslag

Ha
Zou je me nog even kunnen bellen? Ik heb nog een vraagje over het opdrachtgeverschap van onze SG. Alvast
bedankt!
Groet,
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Van:
Verzonden: dinsdag 8 november 2016 16:12
Aan:
Onderwerp: RE: wanneer zou jij tijd hebben?

Doe dat.

Ik heb intussen meer duidelijkheid hoe dit moet lopen binnen VWS.
Afgesproken met de afdeling BIV die gaat over veiligheid en zo dat we in dit geval, omdat
iedereen nog bij VWS werkt, het doen met de persoonlijke toestemming.
Indien een medewerker geen formeel toestemming geeft gaan we wel volgens het boekje werken
en moeten we even wachten op de richtlijnen.

Ik zal intussen kijken op welke wijze wij de documenten kunnen krijgen van het
secretariaat van het overleg.

Groet,

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: maandag 7 november 2016 17:38
Aan:
Onderwerp: RE: wanneer zou jij tijd hebben?

Ha ik was vandaag op werkbezoek en morgen en overmorgen heb ik 2 dagen cursus. Zal
ik tussendoor proberen te bellen?
Groetjes,

Original Message
From: )
Sent: Monday, November 07, 2016 03:13 PM W. Europe Standard Time
To:
Subject: wanneer zou jij tijd hebben?
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Van:
Verzonden: woensdag 30november2016 15:02
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: zoektocht naar documenten op jullie persoonlijke schijven

Ha dag

Dat is duidelijk. Dank voor je berichtje.
Groet,

Original Message
From:
Sent: Wednesday, November 30, 2016 02:58 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject: zoektocht naar documenten op jullie persoonlijke schijven

Collega’s,

Vorige week hebben jullie voor VGP meegewerkt aan de zoektocht naar één bepaald verslag van het DOA overleg uit
2008.
Wij willen jullie hiervoor nog hartelijk danken ondanks dat de zoektocht niets heeft opgeleverd.
We hebben wel nog heel wat documenten gevonden uit die tijd en met een relatie tot DOA maar niet het bewuste
document.

De geïndexeerde gegevens waarmee de zoekmachine werkt zijn losgekoppeld voor VWS.
Op dit moment kan dan ook niemand deze meer gebruiken.
We weten niet of de ADR misschien bij het beoordelen van onze zoekacties, van vorige week of eerder, willen zien
hoe wij gezocht hebben.
Dat is de reden dat we de geïndexeerde gegevens nog niet verwijderd hebben.

Zodra de ADR heeft aangegeven deze niet meer nodig te hebben worden deze verwijderd en krijgt u hier bericht
over.

Nogmaals hartelijk dank,
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Van:
Verzonden: woensdag 30november2016 15:39
Aan:
Onderwerp: RE: zoektocht naar documenten op jullie persoonlijke schijven

Wat is haar actieve mailadres op dit ogenblik?

Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 15:27
Aan:
Onderwerp: RE: zoektocht naar documenten op jullie persoonlijke schijven

Bedankt! Mail jij het berichtje ook nog naar ?

Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 14:58
Aan:
CC:
Onderwerp: zoektocht naar documenten op jullie persoonlijke schijven

Collega’s,

Vorige week hebben jullie voor VGP meegewerkt aan de zoektocht naar één bepaald verslag van het DOA overleg uit
2008.
Wij willen jullie hiervoor nog hartelijk danken ondanks dat de zoektocht niets heeft opgeleverd.
We hebben wel nog heel wat documenten gevonden uit die tijd en met een relatie tot DOA maar niet het bewuste
document.

De geïndexeerde gegevens waarmee de zoekmachine werkt zijn losgekoppeld voor VWS.
Op dit moment kan dan ook niemand deze meer gebruiken.
We weten niet of de ADR misschien bij het beoordelen van onze zoekacties, van vorige week of eerder, willen zien
hoe wij gezocht hebben.
Dat is de reden dat we de geïndexeerde gegevens nog niet verwijderd hebben.

Zodra de ADR heeft aangegeven deze niet meer nodig te hebben worden deze verwijderd en krijgt u hier bericht
over.

Nogmaals hartelijk dank,
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Van: 5555/bedrijfsvoering
Verzonden: maandag 12december2016 13:28
Aan:
Onderwerp: Servicedesk melding VWS-M1 612-0361 - DOA verslag uit 2008

Geachte

Uw melding is op 12-12-2016 onder nummer VWS-M1612-0361 geregistreerd.

Deze melding is voor de applicatie: x- Overig -x Soort melding: GebruikersvraagBetreft: DOA verslag uit 2008

Uw melding is aangemaakt op basis van de onderstaande informatie:

12-12-2016 13:23
Date sent: Dec 12, 2016 11:44 AM
To: dienstpostbus papieren archiefbeheer VWS < DienstpostbusArchiefbeheerVWS(minvws.nl>Subject: DOA verslag uit 2008

Beste collega,

Ik ben (wederom) op zoek naar de verslagen van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA) uit2008. Kunnen jullie voor mij de dossiers opvragen?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Indien u informatie wilt over de voortgang van de melding, kunt u contact opnemen met deServicedesk Bedrijfsvoering van OBP.

Met vriendelijke groet,

Servicedesk Bedrijfsvoering
E: dp 5555-ba(Jminvws.nl
T: 5555 - keuze 1
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet degeadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dataan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geenaansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not theaddressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform thesender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kindresulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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vrijdag 6januari 2017 12:13
(AD R/OA)

resultaten zoekactie DOA rolverdeling
20080124 DOA 2.doc; 20080124 DOA 2.pdf; 20080124 DOA.doc; 20080124 DOA.pdf;
20080307 DOA 2.doc; 20080307 DOA 2.pdf; 20080307 DOA.doc; 20080307 DOA.pdf;
bijlage 2 verslag MT-VGP 5 nov 201 2.docx; bijlage 2 verslag MT-VGP 5 nov 2012.pdf

Hallo
Nog de beste wensen!
Ik begreep van dat je naar de documenten hebt gevraagd die boven zijn gekomen nav de zoekopdracht,
waarbij we gezocht hebben op de term DOA en rolverdeling.
Het waren 38 documenten. Ik zal ze naar je mailen.
Hierbij alvast de eerste documenten!
Groet,

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

(070) 2 06 verdieping 1
L1 ©minvws.nIl www.rijksoverheid.nI 1

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

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Gemarkeerd
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Verslag 
Directeuren Overleg Alcohol 
Bijeenkomst:  24 januari 2008 
 
Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (AB, voorzitter), Jan Walburg (JW), Theo de Roos (TR), 
Jeu Claes (JC), Mark de Witte (MW), Philip de Ridder, Theo Joosten(TJ) en Jacqueline de 
Jager (JJ, verslag) 
 
Afwezig: Ingrid van Engelshoven, Miranda Korendijk-Logt, Guido Biessen  

 
 
 
Verslag: 

 
1. Opening en mededelingen 

- Jan Huurman (NIGZ) zal niet meer deelnemen aan het DOA, nu de 
alcoholcampagnes van het NIGZ zijn overgeheveld naar het Trimbos. 

- Guido Biessen is verhinderd. 

- VPRO-tv komt niet langs. 

- Jeu Claes deelt een notitie uit over de visie van KHN op keten. Er ontstaat een 
korte discussie over dit onderwerp waabij veel van de aanwezigen de urgentie 
van het ondernemen van actie naar de keten benadrukken. 

- Theo de Roos vraagt of VNG vast lid kan worden aan het DOA. Anderen 
sluiten zich hierbij aan. VWS zal Sandra Korthuis hiervoor benaderen. 

 
2. Verslag 

Theo Joosten en Jeu Claes waren niet aanwezig bij het DOA-overleg van 3 
september jl. Het verslag wordt vastgesteld. 
 

3. Brief CBL, KHN en STIVA over Nationaal Plan. 
AB geeft aan dat ze blij is dat het bedrijfsleven duidelijk in de brief aangeeft dat ze 
stevige maatregelen wil nemen om het alcoholgebruik van jongeren onder de 16 
tegen te gaan en de handen ineen wil slaan met de overheid. Zij vindt het echter 
teleurstellend dat deze bereidheid afhankelijk lijkt te zijn van door het kabinet te 
leveren tegenprestaties. Dit komt over als maatschappelijk ondernemen onder 
voorwaarden. Ook het fonds uit de accijnsopbrengsten lijkt niet echt op een 
aanbod, maar op een “’ sigaar uit eigen doos”. Dit neemt niet weg dat er wel 
gekeken kan worden naar hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen. 
 
MW geeft aan teleurgesteld te zijn in de reactie van VWS. Het is echt uniek in 
Europa dat het Nederlandse bedrijfsleven met een dergelijke handreiking richting 
de overheid komt. Het is ook niet de bedoeling geweest om een en ander uit te 
ruilen, aldus Mark de Witte. Feit blijft staan dat met het initiatief voor een nationaal 
plan breed draagkracht kan worden gerealiseerd en een budget van 50 miljoen in 
5 jaar is véél meer dan nu voor het belangrijke issue van alcohol & jeugd 
beschikbaar is. 
 
JW geeft aan dat ook hij bij het eerste deel van de brief enthousiast was over een 
aantal voorgestelde initiatieven, maar verderop in de brief het ook teleurstellend 
vond dat het aanbod meer op een uitruil leek. 
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JC geeft aan dat ook hij teleurgesteld is in de reactie van VWS. Richting zijn 
achterban heeft hij hard voor de inhoud van de brief moeten vechten en dan komt 
er zo’n magere reactie. Misschien moet de brief worden gezien in de context van 
de tijd waarin deze geschreven is. In oktober 2007 leek niemand meer de regie te 
voeren over het alcoholdossier, aldus Jeu Claes. 
Tot slot geeft hij aan niets te voelen voor ‘shoppen’. In het Nationaal Plan wordt 
een integraal pakket aangeboden en het is niet wenselijk om sommige initiatieven 
hier uit te lichten. 
 
TJ geeft aan dat hij achter de inhoud van het Nationaal Plan staat. Hij vindt het 
jammer dat in het plan gesuggereerd wordt dat NOC*NSF momenteel niet op een 
verantwoorde manier met het alcoholbeleid in kantines bezig zou zijn. 
 
PR geeft aan dat hij het onbegrijpelijk vindt dat STIVA, KHN en CBL op 18 oktober 
een brief sturen met hierin een stevige aanpak t.a.v. alcohol en jongeren en dat 
het dan tot 24 januari moet duren voordat hierover gesproken wordt. Het probleem 
is heel urgent maar het wordt maar niet aangepakt. 
 
AB geeft aan dat er veel is geprobeerd, maar het agendatechnisch niet mogelijk 
bleek om eerder bij elkaar te komen, zelfs niet in de avonduren. 
Voorts legt ze uit dat ze natuurlijk positief staat tegenover de handreiking 
geïnitieerd door STIVA, KHN en CBL. Het moet alleen geen handreiking zijn 
onder voorwaarden. Niet een totaalpakket dat uiteen valt als er een onderdeel uit 
wegvalt maar een stapeling van zaken waar we het eens over kunnen worden. 
 
JC vraagt of het kabinet een voorstander is om samen met andere partners, 
inclusief bedrijfsleven, een nationaal plan te schrijven. Hij geeft aan dat dit hem 
geen slecht idee lijkt. 
 
JJ geeft aan dat er al een gezamenlijk plan ligt, gemaakt door de werkgroep 
‘alcohol en jongeren’. Uitbouw van dit plan is natuurlijk altijd mogelijk en ligt zelfs 
voor de hand nu er is afgesproken in het ROA om de werkgroep een doorstart te 
geven. 
 
AB stelt voor de brief over het nationaal plan zo spoedig mogelijk op hoofdlijnen te 
beantwoorden. Daarnaast zal de Minister van VWS worden geadviseerd om 
bestuurlijk overleg hierover met betrokken partijen te voeren. 
 

4. Literatuuronderzoek naar effecten van alcoholreclame op jongeren. 
JJ vraagt of de STIVA er nog prijs op stelt om een bijeenkomst met deskundigen te 
houden over de aangedragen literatuuronderzoeken. Een en ander lijkt een 
gepasseerd station, nu in het Coalitieakkoord is opgenomen dat er een verbod op 
alcoholreclame voor 21.00 uur komt. 
 
PR en MW geven aan zeker nog prijs te stellen op een dergelijke bijeenkomst. 
 

 
5. Wijziging Drank- en Horecawet. 

De 8 door de Kamer aangenomen moties worden kort doorgenomen.  
Binnenkort gaat er een brief naar de Tweede Kamer met hierin de wijze 
waarop het kabinet uitvoering zal geven aan deze moties. 
 
AB geeft aan dat VWS een een plan maakt voor de verdere uitwerking van de 
DHW met verschillende consultatiemomenten 
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JC geeft aan dat de wijze waarop externe partijen betrokken zijn bij de 
totstandkoming van de alcoholbrief navolging verdient. Hij hoopt op  
continuering ervan in het vervolgtraject.  
AB zegt toe dat er niet alleen gebruik gemaakt zal worden van het ROA maar dat 
kleinschaliger bijeenkomsten of individuele consultaties ook tot de mogelijkheden 
behoren. 

 
6. Rolverdeling overheid en bedrijfsleven op gebied van voorlichtingscampagnes 

alcohol.  
De vraag is: hoe kunnen partijen elkaar hierin aanvullen? 
JW stelt voor dat hij hierover een korte notitie zal schrijven. Deze kan worden 
besproken in het volgende DOA. 
MW geeft aan dat voorlichting een recht en in zekere zin ook een plicht van het 
bedrijfsleven is; kan bedrijfsleven niet  ontzegd worden om haar 
verantwoordelijkheid te nemen; wél moet goed worden afgestemd om te 
voorkomen dat verschillende initiatieven elkaar tegenspreken. 

 
7. Bijdrage bedrijfsleven aan ‘alcohol and health forum’. 

MW geeft aan dat Bacardi de volgende projecten bij dit forum heeft ingediend: 

- responsible serving; 

- responsible marketing; 

- consumentenvoorlichting. 
JC geeft aan via hun Europese moederorganisatie input aan te leveren bij het 
forum. 

 
8. Rondvraag en sluiting. 

Het volgende DOA zal plaatsvinden op 7 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Agendapunten voor het volgende overleg zijn in ieder geval: 

- Betrokkenheid partijen bij wijziging Drank- en Horecawet; 

- Notitie visie KHN op keten; 

- Notitie JW over rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven op gebied van 
voorlichtingscampagnes alcohol. 

 
JC stelt voor om meteen aansluitend aan dit overleg gezamenlijk een  
werkbezoek te brengen aan horeca, detailhandel enz. De overige deelnemers  
gaan akkoord met dit voorstel. 
KHN zal het initiatief nemen voor de locatie van het volgende DOA en voor het 
organiseren van het aansluitende werkbezoek. 
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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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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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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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verslag 
Directeuren Overleg Alcohol 
Bijeenkomst: 1 maart 2010 
 
Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Sandra Korthuis, Victor Everhardt, Hans Kant, 
Peter de Wolf, Theo Roos, Philip de Ridder, Nico Schiettekatte, Henriëtte Kievit en Jacqueline 
de Jager (verslag). 
 
Afwezig: Afke van Rijn 
 
 
Verslag 
1. Opening en vaststelling agenda. 
Er vindt een korte voorstelronde plaats. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 
2. Mededelingen. 

- Mark de Witte zal niet langer deelnemen aan het DOA. Hij zal worden vervangen door 
Huub van Doorne, directeur van Bols.  

- NOC*NSF heeft een nieuwe vertegenwoordiger bij dit overleg. Haar naam is Henriëtte 
Kievit, Progrmmamanager strategie en beleid.  

- Nico Schiettekatte vervangt Wolter Leiseboer. 
- Victor Everhardt vervangt Jan Walburg. 
- Hans Kant vervangt Lodewijk v/d Grinten. 
- Nog onbekend is wat de Kamer gaat besluiten, nu het kabinet demissionair is, m.b.t. 

de plenaire behandeling van de Drank- en horecawet. Volgende week geeft de Kamer 
hierover uitsluitsel. 

 
3. Verslag DOA 27 oktober 2008. 

- Het CBL pleit nogmaals voor een uniforme toepassing van de 20-jaar grens voor alle 
alcoholverstrekkers. NOC*NSF geeft aan dat zij dit al naar haar leden uitdraagt. KHN 
geeft aan dat dit punt aan bod zal komen tijdens de ledenraadvergadering die vandaag 
plaatsvindt.  
Mocht het zo zijn dat ook de horeca voor de toepassing van de 20-jaar grens gaat dan 
zou zij dezelfde steun van VWS ontvangen bij de invoering van de maatregel in de 
horeca, als die aan het CBL gegeven is. 
De VNG onderschrijft de maatregel. 

- De VNG meldt nog een keer dat zij het een gemiste kans vindt dat in het wetsvoorstel 
tot wijziging van de DHW niet gekozen is voor het strafbaar stellen van het ‘gebruikt 
hebben’ van alcohol voor jongeren onder de 16 jaar. Dit zou echt de oplossing zijn 
geweest voor dit probleem.  

- De VNG is verder geen voorstander van experimenten met de leeftijdsgrens naar 18 
jaar. Dit leidt alleen maar tot onduidelijkheid. Ga voor 16 of voor 18, aldus de VNG. 

 
4. Leeftijdsgrenzencontrolesystemen. 
Er vindt een discussie plaats over de verschillende onderzoeken naar de naleving van de 
leeftijdscontroles en de verschillende resultaten die deze opleveren. Het CBL geeft aan het 
vervelend te vinden dat alleen de resultaten van hun eigen onderzoek naar de TK zijn gestuurd 
en niet de gunstiger lijkende resultaten uit het VWA onderzoek. Afgesproken wordt dat van de 
meest recente rapporten over de naleving leeftijdsgrenzen een factsheet gemaakt zal worden. 
Hieruit zal ook blijken hoe de verschillen in resultaten te verklaren zijn. Actie VWS 
 
De VNG geeft aan dat als systemen als het ageviewsysteem echt blijken te werken dit voor de 
gemeenten een hoop werk zal schelen op het terrein van de handhaving. Het CBL geeft aan 
dat, nog los van de ethische aspecten, dit een duur systeem is voor de 
supermarktondernemer. VWS geeft aan dat zij begrepen heeft dat het systeem met name 
gefinancierd zou worden door vermelding van reclame op het display.  
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Afgesproken wordt om de eigenaar van de HEM de volgende keer voor het DOA uit te nodigen 
om een presentatie te geven over het ageview-systeem. Een en ander aan de hand van een 
van tevoren gekregen notitie. Actie VWS 
 
Het CBL is er voorstander van dat aanbeveling 7.2  uit het rapport ‘inventarisatie werkwijze 
leeftijdsgrenzencontrole bij supermarkten’ van Berenschot door de VWA wordt overgenomen. 
VWS zal hierover in gesprek gaan met de VWA en in het volgende DOA hierop terugkomen.  
  
5. Handleiding ‘hokken en keten’. 
VWS geeft aan dat de Handleiding ‘hokken en keten’ op 19 februari naar de TK is gestuurd. 
KHN vraagt aan de VNG wat de gemeenten met deze handleiding zullen gaan doen? De VNG 
meldt dat steeds meer gemeenten bezig zijn met het ontwikkelen van een lokaal alcoholbeleid. 
Onderdeel hiervan is de aanpak van hokken en keten. KHN vraagt of er n.a.v. deze handleiding 
ook een evaluatie volgt. De VNG geeft aan dit een goed idee te vinden als het maar niet te snel 
gebeurd. Gemeenten moeten de tijd hebben op de gedragscode in te voeren.  
VWS zal over een eventuele evaluatie contact opnemen met BZK. In het volgende DOA zal 
hierop worden  
teruggekomen.  
 
6. Ontwikkelingen rondom het gezamenlijke logo 
De aftrap van het gezamenlijke logo heeft in december plaatsgevonden. Hoe nu verder? De 
STIVA geeft aan op korte termijn de slogan ‘alcohol onder de 16, natuurlijk niet, vervangen zal 
gaan worden door het logo. Het Trimbos geeft aan dat op al hun voorlichtingsmateriaal voor 
jongeren het logo een plek heeft gekregen. Afgesproken wordt in het volgende DOA, aan de 
hand van een notitie, nog eens verder gesproken wordt over de inzet van het gezamenlijke 
logo. Actie STIVA en VWS. 
 
7. Olympisch Plan 2028. 
VWS geeft aan dat in het kader van het Olympisch Plan 2028 het kanbinet de volgende 
ambties heeft geformuleerd: 
- Talentvol NL 
- Meedoen in NL 
- Vitaal NL 
- NL op de kaart 
- NL in beeld 
NOC/NSF schept het bredere kader van het Olympisch Plan.  
V.w.b. de ambitie ‘vitaal NL’ ligt de vraag voor of de DOA-leden bij de uitwerking van deze 
ambitie betrokken willen worden. Deze ambitie houdt concreet in dat de Nederlandse bevolking 
in 2028 fit is en vitaal en dat een actieve en gezonde leefstijl onder alle lagen van de bevolking 
is ingeburgerd. De DOA-leden geven aan betrokken te willen worden bij dit plan van aanpak. 
Verder geeft men aan dat het voor de hand ligt om de discussie hierover in een breder 
verband, ook met bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie erbij, te laten plaatsvinden.  
 
8. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de vergadering wordt gesloten. 

Doc. 16.1.c



 

 

 Directie Voeding, 
Gezondheidsbescherming en 
Preventie 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 20350 
2500 EJ  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl 

Inlichtingen bij 
drs. M. van Mens 
Senior Beleidsmedewerker 

T 070-3405373 
M 06-21160662 
m.v.mens@minvws.nl 

Datum 
17 oktober 2013 

Aantal pagina's 
6 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

 
  
Betreft Verslag DOA 15 oktober 2013 
Vergaderdatum en tijd 15 oktober 2013  15.00-17.00 uur 

 

Aanwezig J. Walburg (Trimbos), H. Kievit (NOC-NSF), H. van 
Doorne (Lucas Bols), L. van der Grinten (KHN), L. Klomp 
(EZ), P. de Wolf (STIVA), CJ Adema (Vereniging 
Nederlandse Brouwers), , C. van Vliet (AH), R. Roorda 
(CBL), M. Hendriks (V&J), M. Beens, voorzitter (VWS), M. 
van Mens, verslag (VWS) 

Afwezig Ph. de Ridder (Heineken Nederland), R.P. Andes 
(Koninklijke Slijters Unie), GGD NL, M. Sonnema (VWS), 
O. van Veldhuizen (Hoorn), Dhr. Riezebos (V&J) 

  
 
 

1. Opening en mededelingen  
Marije Beens, plaatsvervangend directeur VGP, vervangt Marjolijn Sonnema als 
voorzitter van dit overleg. Daarnaast hebben de heer de Ridder, de heer Andes, de 
heer van Veldhuizen en de heer Riezebos zich afgemeld. Voor de 
vertegenwoordiger van GGD NL is nog geen vervanger. 

 
2. Verslag vorig overleg 

Naar aanleiding van pag. 1 merkt VNB op dat het punt over de halve liters bier is 
opgepakt en dit overleg kan worden toegelicht. Naar aanleiding van pag. 3 over 
de leeftijdsverhoging en de leeftijd voor de ID-check geeft KHN aan dat er geen 
gesprek is geweest tussen alle verstrekkers over dit onderwerp. Naar aanleiding 
van pag. 6 over de strategie jongvolwassenen merkt STIVA op dat de aanpak niet 
gericht zal zijn op doelgroepen, zoals in het verslag vermeld. De aanpak zal op 
basis van het onderzoek door Trimbos en het panelonderzoek worden opgesteld.  
Het verslag wordt vervolgens definitief vastgesteld.  

 
3. Actualiteiten 

Zwangerschapslogo 
STIVA licht toe dat de minister van VWS de branche heeft gevraagd om te 
bekijken wat zij aan het bevorderen van het zwangerschapslogo op de etiketten 
van alcoholhoudende dranken kan doen. Hiertoe heeft STIVA overleg gehad met 
de achterban en VWS. De branche verwacht de volgende nalevingsresultaten te 
kunnen behalen; bier 90%, wijn  70% en sector gedistilleerd 60%. Deze 
verwachtingen zijn op basis van de nulmetingen. Ook heeft de branche zich ten 
doel gesteld het logo goed zichtbaar weer te geven. STIVA heeft vertrouwen in 
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deze doelstellingen  en acht ze realiseerbaar.  
 
De voorzitter vraagt hoe het zit met de “white-labeling” flessen. Ligt hier een 
knelpunt? Of worden die meegenomen? STIVA licht toe dat deze via de retail 
lopen. Niettemin zal STIVA ook contact met de retail opnemen. Een aantal 
bedrijven heeft al positief gereageerd. VNB geeft aan dat een klein deel van de 
bierbouwers niet bij VNB is aangesloten. Ook het deel dat niet lid is zal het advies 
krijgen het zwangerschapslogo in te voeren. 
 
Overige actualiteiten 
NOC-NSF meldt dat het Convenant Gezond Gewicht aan de slag is gegaan met het 
alcoholbeleid bij sportkantines. Het Convenant Gezond Gewicht zet in op 
gezondere kantines. Daarbij wordt ook het verantwoord alcoholgebruik 
meegenomen, waaronder de naleving van de leeftijdsgrens en het voorkomen van 
alcoholmisbruik.  
 
STIVA geeft aan dat er persberichten zijn uitgegaan over hun standpunt omtrent 
series zoals “Oh Cherso”. Deze series leveren geen positieve bijdrage aan 
verantwoord alcoholgedrag door jongeren. STIVA heeft de tv-zenders hierover 
gebeld, maar die gaven geen gehoor. In elk geval worden er geen alcoholreclames 
rond dit soort programma’s uitgezonden. CBL merkt op dat vooral dit laatste een 
goede zet is. VNB geeft aan dat dit ook onderdeel is van de Reclame Code.  
 
4 Communicatiecampagne 
VWS geeft een presentatie over de uitgangspunten en de invulling van de 
communicatiecampagne rond de leeftijdsverhoging bij de verkoop van 
alcoholhoudende dranken per 1 januari 2014. De campagne zal zowel gericht zijn 
op leeftijdsverhoging bij alcohol als tabak.  
 
De vraag wordt gesteld wat de stand van zaken is rond de leeftijdsverhoging bij 
tabak. VWS geeft aan dat de leeftijdsverhoging bij Tabak later zal zijn, maar de 
planning is nog onzeker. 1 januari 2014 is nog steeds haalbaar. CBL verzoekt VWS 
hen een signaal te geven als duidelijk wordt dat het nog 1 januari 2014 wordt. 
VWS geeft aan dat de campagne voorlopig van start zal gaan met alcohol en dat 
tabak daaraan wordt toegevoegd als de leeftijdsverhoging er door is. Ook wordt 
het onderscheid tussen de informatievoorziening over de wettelijke 
leeftijdsverhoging en de massamediale, meerjarige sociale normcampagne 
toegelicht. De sociale normcampagne moet zoveel mogelijk door alle partners 
worden uitgedragen en is gericht op de omgeving van de jongere, maar moet ook 
de jongere zelf aanspreken. Trimbos en GGD nemen de campagne mee bij hun 
werk in de regio. Ook is er een brief naar alle colleges van B&W gegaan over de 
leeftijdsverhoging, de communicatiecampagne en de wettelijk verplichtte 
handhaving. VWS zegt toe  deze brief ter informatie ook naar de DOA-leden te 
sturen.  
 
Het logo voor de campagne is getest en viel goed. Het logo is gelijk duidelijk en 
wordt positief ontvangen. Er zullen rolmodellen worden ingezet. De campagne 
komt op tv en op beeldmateriaal, zoals stikkers. Daarbij zal voor supermarkten 
ook de legitimatie-eis op de stikkers worden vermeld. Ook op de folder over de 
wettelijke leeftijdsverhoging wordt aandacht aan de ID-check besteed. Dit komt 
tegemoet aan de vraag van Albert Heijn, die het verbeteren van de naleving 
nastreeft. 
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CBL doet een oproep aan alle stakeholders aan tafel om zich maximaal in te zetten 
voor het naleven van de leeftijdsgrens en de bijbehorende ID-check tot de leeftijd 
van 25 jaar. KHN geeft aan dat zij een folder heeft waarin de boodschap is dat 
voor het schenken van alcohol een leeftijdsgrens van 18 jaar geldt, dus dat er om 
een ID zal worden gevraagd. Horecagelegenheden waar grote groepen jonge 
mensen komen, zullen waarschijnlijk iedereen bij binnenkomst naar de ID vragen 
en minderjarigen niet binnen laten. Als het om het buurtcafé om de hoek gaat, zal 
iedereen die er jong uit ziet, om een ID worden gevraagd. Daarop ontstaat een 
discussie. Supermarkten, slijterijen en sportkantines gaan samen hetzelfde beleid 
voeren door allen tot 25 jaar de ID te checken. Gesproken wordt over de spanning 
tussen ambities en de realiteit, zoals bij de achterban van KHN en agressie en 
sociale druk, bijvoorbeeld richting kassamedewerkers bij supermarkten. 
Geconstateerd wordt dat het jammer is dat in de communicatie geen eenduidige 
boodschap over de leeftijd voor de ID check wordt uitgedragen. In elk geval moet 
iedereen de ambitie hebben om de ID-check en de naleving te verbeteren. Dit 
wordt door alle DOA-leden ondersteund.  
 
5) Stand van zaken DOA-acties 
Stand van zaken uitbouwen slogan “Geen 16, geen druppel” 
STIVA geeft aan dat deze actie van de agenda af kan. Deze 
communicatieboodschap wordt immers vervangen door het nieuwe logo van VWS. 
STIVA zal het nieuwe logo van VWS niet uitdragen, omdat er bezwaren zijn tegen 
het samenvoegen van alcohol en tabak in de boodschap. De alcoholproducenten 
zullen geen eigen logo meer voeren, maar slechts een nieuwe tekst. Het 
voorlopige idee is te werken met de tekst “Geniet, maar drink met mate. Geen 18, 
geen alcohol.” De besturen moeten daar nog mee instemmen. Met deze tekst 
draagt de alcoholindustrie bij aan de boodschap over de leeftijdsgrens. Er is voor 
deze volgorde van de twee zinnen gekozen om de nadruk vooral te leggen op de 
matigingsboodschap en niet te concurreren met het VWS-logo over het niet 
drinken onder je 18e jaar. Daarop wordt de vraag gesteld of de boodschap van 
VWS ook niet breder moet worden getrokken. VWS geeft aan dat de 
staatssecretaris er expliciet voor heeft gekozen zich op de leeftijdsgrens te 
richten. VWS blijft graag aangesloten bij de nieuwe communicatieboodschap van 
STIVA.  
 
Pilot naleving leeftijdsgrens (CBL, Slijtersunie, NOC-NSF, KHN, gemeente Hoorn).  
In de gemeenten in West-Friesland loopt een pilot waarbij alle verstrekkers 
tegelijkertijd extra aandacht hebben voor de ID-check. KHN geeft aan dat er voor 
de lokale horeca workshops zijn gehouden en ID-readers zijn aangeboden, ook is 
er, net als door CBL en NOC-NSF, een brief over de pilot naar de achterban 
gestuurd.  
NOC-NSF geeft aan de vorige avond een awareness-meeting te hebben 
georganiseerd met kinderarts Nico vd Lely. Dit had veel effect. NOC-NSF wil hier 
graag mee door gaan. Zo heeft NOC-NSF via haar bestuursleden een behoorlijk 
bereik. Zo was er begin dit jaar een groot congres voor de bestuursleden waar 
Nico vd Lely ook heeft gesproken.  
CBL vult wat betreft de pilot aan dat er ook een kick-off op een school is geweest 
om ook de jeugd bij de pilot te betrekken. Er is een nulmeting uit 2011 over de 
ID-check en de naleving. Binnenkort zal met behulp van mystery guests worden 
onderzocht of de pilot effect heeft gehad. Overigens is het in dit kader ook 
belangrijk dat de VNG bij het (DOA-)overleg aanwezig is, zo merkt CBL op. De 
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handhaving wordt een lappendeken. In West-Friesland is er goed contact met de 
gemeenten en wordt tezamen bekeken wat de beste aanpak is. Andere gemeenten 
geven echter aan weinig of niets op het gebied van handhaving te zullen doen, 
zoals de gemeente Deventer. Een duidelijke rol van VNG is gewenst. VWS geeft 
aan dat er binnenkort weer een overleg met VNG komt en dit punt ook weer zal 
worden meegenomen.  
Tot slot wordt nog gesproken over de belangrijke rol van ouders bij dit onderwerp.  
NOC-NSF bereikt ouders via haar bestuursleden. AH via (de ouders van) haar 
werknemers en Trimbos geeft aan dat ook uit de evaluatie van de DGSG-aanpak is 
gebleken dat betrokkenheid van ouders relevant is voor de effectiviteit.  
 
Aantrekkelijker maken van alcoholvrije drank (Trimbos i.s.m. VNB en KHN) 
Trimbos licht toe dat er twee lijnen zijn ingezet: 1) een expertmeeting waarbij is 
gesproken over de vraag hoe alcoholvrije drank in de horeca gestimuleerd kan 
worden en 2) een inspiratiebijeenkomst voor horecaondernemers gericht op het 
behoud van 15-17 jarigen voor de horeca. Er is informatie gegeven over de wet, 
hoe de horeca ook zonder alcohol aantrekkelijk kan zijn en over Happy Drinks. 
Trimbos vraagt zich af waarom de alcoholproducenten geen spannende 
alternatieven voor alcoholdrankjes ontwikkelen. Nu is het risico dat het gat wordt 
gevuld met Energy Drinks, die door het hoge suikergehalte ook niet gezond zijn. 
VNB antwoordt dat het voor de bierbrouwers ook van belang is het alcoholvrije 
bier te promoten. Zo wordt bekeken of er meer alcoholvrij bier op evenementen 
kan worden geschonken. Dit is nu technisch gezien nog lastig, i.v.m. de druk op 
het vat.  
 
Strategie jongvolwassenen 
STIVA meldt dat er een wetenschappelijke analyse over de interventies door 
trimbos wordt uitgevoerd en STIVA zelf een panelonderzoek heeft uitgezet. De 
eerste, voorlopige, conclusie is dat jongvolwassenen niet in aantallen consumpties 
denken, maar aan de gevolgen zoals een kater. Er zijn twee motivaties om te 
drinken: 1) de bewuste drinkmotivatie, bijvoorbeeld om iets te vieren, deze is niet 
kansrijk om aan te pakken, en 2) wanneer men het niet van plan is, maar door de 
situatie veel gaat (mee-)drinken. Deze motivatie is kansrijk om aan te pakken. 
Het is in een uitgaanssetting makkelijker om niet te drinken dan om een beetje te 
drinken. Als jongeren 18 zijn, vinden ouders dat hun taak er op zit.  
Op basis van de bevindingen is het nuttig de strategie niet zozeer op doelgroepen 
te richten, maar bijvoorbeeld op het verschil tussen platteland versus stad en 
jongeren die veel naar de kroeg gaan. De sociale norm benadering is belangrijk. 
Het volgend DOA zal STIVA een voorstel doen hoe met de strategie verder te gaan 
en zullen de resultaten worden gepresenteerd. 
 
Evenementenbeleid 
Trimbos licht toe dat er een checklist is ontwikkeld en dat deze in West-Friesland 
wordt uitgetest. Er is ook bij EZ een checklist voor evenementen, waarbij  
aandacht is voor het alcoholbeleid. De samenvatting is met de agenda 
meegezonden en ook het web-adres zit daarin.  
 
Presentatie AH over bijdrage aan DOA 
AH licht het alcoholbeleid toe. AH heeft voor een deel eigen winkels en voor een 
deel zijn het zelfstandig ondernemers. In totaal werken er 80.000 (jonge) 
medewerkers. AH heeft dus veel te maken met de doelgroep en neemt hen in de 
sociale norm mee. Bij AH staat niet de regelgeving voorop, maar dat wat AH wil. 
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AH kiest voor een integrale aanpak; van medewerker tot klant wordt nagedacht 
over de informatievoorziening en de houding. Hier worden veel uren aan besteed 
in teamavonden en opleidingspakketten. Ook is er veel communicatiemateriaal. De 
ID-check is bovendien onderdeel van het arbeidscontract en het personeelsbeleid.. 
Ook is ondersteuning van de caissière gewenst. Daarbij spelen teamleiders een 
belangrijke rol. Het verbaal geweld in de winkels valt niet mee.  
 
Wat betreft de likorettes treft AH commerciële maatregelen. Deze producten zijn 
nooit in de aanbieding en jongeren worden waar mogelijk bij het schap 
aangesproken. Ook is er steeds meer alcoholvrij aanbod. AH doet een 
kleinschalige pilot met de ID-reader, deze kan ondersteunend werken voor de 
caissière. Er komt een volgende ronde van de pilot.  
 
AH zet in op: 1) het samen optrekken in de maatschappelijke discussie en 2) het 
verder zoeken naar soft-ware oplossingen, zoals het intoetsen van de 
geboortedatum bij de koop van alcohol om de kassa te deblokkeren.  
 
In reactie op de presentatie wordt gesproken over mogelijke middelen om de 
naleving te verbeteren. AH geeft aan dat voor een goede naleving de sociale norm 
zeer belangrijk is. De bijdrage van AH is dan ook dat ze de sociale norm via haar 
medewerkers positief wil beïnvloeden.  
 
6) Voortgang en vervolg DOA 
Eind 2012 is de gezamenlijke agenda van het DOA naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Dit jaar is aan de uitvoering van de agenda gewerkt en is de voortgang 
ervan in het DOA besproken. VWS vraagt de leden alvast voor het volgend DOA na 
te denken over hun perceptie van de voortgang en het vervolg in 2014. Dit 
agendapunt zal het volgend DOA worden besproken.  
 
7) Terugkoppeling toezeggingen eerder overleg 
Overzicht verschillende (opvallende) vormen van toezicht door gemeenten (CBL) 
en verhoging leeftijd ID-check naar 25 jaar.  
CBL heeft een overzicht van verschillende vormen van handhaving door 
gemeenten bij de agenda gevoegd. Eindhoven is een interessant voorbeeld. CBL 
probeert daar zoveel mogelijk te bereiken, onder meer door met de gemeente aan 
tafel te zitten. CBL zal het overzicht aanvullen als er andere relevante 
ontwikkelingen zijn.   
 
Halve liters bier met een alcoholpercentage van 10%  
VNB licht toe dat dit segment om 0,6% van de afzetmarkt gaat. Een veel kleiner 
segment dan bijvoorbeeld alcoholvrij bier. Het profiel van de gebruiker betreft 50-
60 jarigen en huishoudens zonder kinderen. De bierbrouwers gaan verschillend 
met dit product om. Zo is er een belangrijke speler die geen halve liters bier 
produceert waar meer dan 8% alcohol in zit. Belangrijk is in elk geval dat duidelijk 
moet zijn wat er in het blik zit, ook qua alcoholpercentage. Kortom; het is een 
klein segment, het onderwerp heeft aandacht van de brouwers en het staat als 
agendapunt op de bestuursvergadering. Over 2 weken ligt er een notitie met de 
conclusie. Deze notitie kan het volgend DOA worden besproken.  
 
Trimbos wil nog wel benadrukken, dat ondanks dat het om een klein segment 
gaat, het toch een risicovol product is. De vraag kan toenemen en zo’n halve liter 
blik wordt in één keer opgedronken. Het product zou eigenlijk niet verkocht 
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moeten worden. Het is wel goed te horen dat er aandacht voor is van de 
brouwers.  
 
Likorettes 
Lucas Bols geeft aan dat dit onderwerp inmiddels meerdere malen op de agenda 
heeft gestaan. Lucas Bols heeft een notitie opgesteld en die is al eerder 
besproken. Belangrijk is dat er sindsdien geen nieuwe likorettes op de markt zijn 
gekomen, dat er geen reclame voor Likorettes wordt gemaakt en dat er geen 
prijsacties voor zijn. Er is een sterk dalende trend te zien bij de afname van het 
product. De branche houdt dit product scherp in de gaten en treft ook dichte 
deuren bij de afzetkanalen, zoals AH. Lucas Bols vraagt zich af of het überhaubt 
verstandig is om in categorieën dranken te praten. Trimbos vindt dit wel nuttig 
omdat het categorieën betreffen die een risico vormen. Deze categorieën moeten 
in dit overleg aan de orde worden gesteld. VWS concludeert dat als er iets opkomt 
op dit terrein, het in dit overleg besproken wordt. In dat kader zijn ook de notities 
over Likorettes besproken. Op die manier zullen dit soort ontwikkelingen worden 
gevolgd.  
 
Convenant Bouman-Heineken en Hokken en Keten 
Phillip de Ridder is niet aanwezig. Dit onderwerp komt het volgend overleg terug. 
Over Hokken en Keten is tussen VWS en KHN tussentijds contact geweest.  
 
8) Afsluiting en rondvraag 
Jan Walburg kondigt aan dat dit de laatste keer was dat hij bij het DOA aanwezig 
is, omdat hij een nieuwe functie heeft. Zijn opvolger zal bij het volgend DOA 
aansluiten. Jan Walburg spreekt zijn waardering en respect uit voor dit 
gezamenlijke overleg. Hij vindt het positief dat partijen in staat zijn in dit overleg 
over hun eigen schaduw heen te springen. Hij heeft met plezier aan het overleg 
deelgenomen.  
 
KHN merkt op dat hij uit het vorige verslag van het DOA van 28 mei, waar hij niet 
bij aanwezig was, opmaakt dat de NMa open staat voor een “benen-op-tafel” 
overleg over prijsacties. Daar wordt nu geen gebruik van gemaakt, is dan wel alles 
aan het verkennen van deze mogelijkheid gedaan? VNB reageert dat deze 
discussie was afgesloten. Op basis van de notitie van EZ is geconcludeerd dat dit 
geen haalbare kaart was. EZ ondersteunt deze conclusie. De vorige keer is 
geconstateerd dat het DOA de NMa bedankt voor het aanbod, maar dat deze route 
zodanig ingewikkeld is dat het niet haalbaar lijkt. CBL vult aan dat zij hier ook al 
met de hoogste ambtenaar van NMa over hebben gesproken en tot dezelfde 
conclusie kwamen. Daarop wordt opgemerkt dat dit onderwerp wel in algemene 
zin kan worden besproken, zodat de achterban op de lange termijn uit zichzelf een 
andere benadering gaat krijgen. Dat vertrouwen zou er moeten zijn.  
 
VWS roept nogmaals voor het volgend overleg na te denken over de voortgang en 
het vervolg van dit overleg.  
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Betreft DOA 
Vergaderdatum en tijd 28 mei 2013  16.30-18.30 uur 

 

Vergaderplaats Hoftoren, Rijnstraat 50, vergaderzaal 12.003   (12e 
etage 12.003) 

Aanwezig J. Walburg en L. Lemmers (Trimbos), Ph. de Ridder 
(Heineken Nederland), O. van Veldhuizen (Hoorn), , L. 
Klomp (EZ), J. Oostendorp (GGD-NL), P. de Wolf (STIVA), 
CJ Adema (Vereniging Nederlandse Brouwers), R.P. 
Andes (Koninklijke Slijters Unie), C. van Vliet (Ahold), R. 
Roorda (CBL), M. Hendriks (V&J), M. Sonnema, voorzitter 
(VWS), Margo van Mens, verslag (VWS) 

Afwezig H. Kievit (NOC-NSF), L. van der Grinten (KHN), Riezebos 
(V&J), H. van Doorne (Lucas Bols). 

  
 
 

 
1. Opening en mededelingen  

Welkom aan de heer Van Vliet die voor het eerst bij het DOA aanwezig is.  
 
Henriette Kievit, Lodewijk van Grinten en Huub van Doorne zijn 
verhinderd. De heer Riezebos wordt door mevrouw Hendriks vervangen. 
Judith Oostendorp vervangt Laurent de Vries die per 1 juni een nieuwe 
functie heeft. Lex Lemmers van Trimbos is vandaag ook aanwezig in 
verband met de presentatie over Happy Drinks. 
 
Vanwege de afwezigheid van Huub van Doorne zal het agendapunt 
Likorettes komen te vervallen. Bij het plannen van de vergaderingen voor 
2013 was reeds duidelijk dat de heer Van Doorne niet aanwezig zou 
kunnen zijn. Opgemerkt wordt dat bij dit agendapunt ook een vraag aan 
VNB is gesteld over grote liters bier die in de supermarkt te koop zijn. VNB 
heeft de vraag intern uitgezet en komt hier de volgende vergadering op 
terug.  
 

2. Verslag vorig overleg 
De bierbrouwers hebben het vorig overleg bezwaar tegen het combineren 
van alcohol en tabak in één communicatiecampagne gemaakt. Dit komt  
onvoldoende in het verslag terug en zal alsnog worden toegevoegd.  
Daarna wordt het verslag van 19 maart 2013 vastgesteld. 

 

Doc. 16.1.e



 
Directie Voeding, 
Gezondheidsbescherming 
en Preventie 

Datum 
30 mei 2013 

 
3. Actualiteiten 

Stand van zaken leeftijdsgrenzen verhoging: 
Op 11 juni wordt het wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld. De 
ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2014.  
 
De gemeente Hoorn geeft aan dat de interpretatie van de DHW wat betreft 
het verstrekken van drank en de handhaving in Hoorn en omliggende 
gemeenten divers is. Bij de uitvoering zijn diverse gemeenten, horeca, 
supermarkten en sportkantines betrokken. Ieder heeft zijn eigen idee over 
de aanpak. De partijen hebben met elkaar afgesproken dat nu eerst een 
jaar wordt aangezien hoe de implementatie van de DHW verloopt en dat 
daarna wordt bekeken wat de resultaten zijn en of een gezamenlijke 
aanpak mogelijk is. 
 
Ook CBL ervaart dat gemeenten de handhaving verschillend oppakken. De 
één richt zich op systeemtoezicht, de ander op intelligente pasjes. 
Rotterdam wil het op wijkniveau aanpakken. Gemeenten zijn zoekende. 
CBL gaat hierover graag de dialoog met gemeenten aan, maar wil liever 
nationaal beleid stimuleren.  
 
VNB stelt de vraag of VNG de coördinatie niet zou moeten oppakken. De 
reactie van het DOA is dat VNG dit onderwerp tot nu toe geen prioriteit 
geeft. Wel is er een nieuwe directeur die door haar eerdere werkervaring 
misschien meer affiniteit heeft om dit onderwerp op te pakken. CBL vraagt 
of de staatssecretaris van VWS de VNG het signaal kan geven dat er 
behoefte is aan een coördinerende rol van VNG. De voorzitter neemt dit 
mee.  
 
De voorzitter verzoekt CBL een overzicht op te stellen van de verschillende 
vormen van handhaving door gemeenten die zij tegenkomen. Dit kan de 
volgende vergadering worden besproken. Hoorn kan daarop reageren en 
het aanvullen.  
 
Vervolgens geeft de voorzitter aan dat het Congres Alcoholbeleid van 26 
juni a.s. bedoeld is om gemeenten een handreiking te bieden bij de 
implementatie van de DHW.  
 
Congres Alcoholbeleid: 
Het congres is volgeboekt. Er was ruimte voor 350 deelnemers. Vanwege 
de grote belangstelling is het maximum aantal deelnemers uitgebreid tot 
500. Op het plenaire programma staan 2 bijdragen (dubbelinterview met 
Martin van Rijn en Herman Bolhaar en een presentatie van Trimbos en 
Stap over lokaal integraal alcoholbeleid). Daarnaast worden 30 interactieve 
workshops georganiseerd.  Er komen zowel gemeentebestuurders –
ambtenaren; mensen van de politie, GGD, verslavingszorg, handhavers, 
buurtregisseurs, supermarkten, thema-instituten, Kamerleden etcetera.   

     
De gemeente Hoorn vraagt of er ook een strategie is om de beste 
initiatieven hieruit te halen en een overzicht te krijgen van hetgeen wel of 
niet werkt. De voorzitter geeft aan dat Trimbos onderzoek doet naar de 
succes- en faalfactoren. Het onderzoek zal tijdens het Congres worden 
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gepresenteerd.  
 
Stand van zaken communicatie:  
Zoals eerder aangegeven is de inzet van VWS om een grootschalige, 
meerjarige communicatiecampagne op te zetten. Het doel van de 
campagne is het versterken van een sociale norm dat jongeren voor hun 
achttiende niet roken en drinken. De campagne zal dit najaar starten 
(september/oktober). Er zal een beeldmerk worden ontwikkeld dat de 
huidige verscheidenheid aan slogan’s en logo’s kan vervangen. De inzet is 
dat diverse partijen binnen hun eigen omgeving/doelgroep (sport, 
supermarkten, horeca, etcetera) met dit beeldmerk uit de voeten kunnen; 
“eenheid met verscheidenheid”. Het beeldmerk zal zich richten op de hele 
bevolking, het wordt geen jongerencampagne die zich alleen op 18-
minners richt. De sociale norm moet immers iets van iedereen worden. 
Het beeldmerk zal zich dus ook vooral op de omgeving van jongeren 
(ouders, verstrekkers etc.) richten. VWS heeft het communicatiebureau 
gevraagd rekening te houden met een differentiatie in boodschappen. In 
het geval van tabak wordt alleen de verkoop aan jongeren die jonger zijn 
dan 18 jaar verboden; in het geval van alcohol zijn zowel de verkoop aan 
als het bezit van alcohol door jongeren onder de 18 zelf, strafbaar. Daar 
waar het drinken van alcohol vanaf 18 jaar – zij het met mate – 
verantwoord is, adviseert VWS iedereen, dus ook mensen vanaf 18 jaar, 
niet te roken. Begin juni zal er een concept voor de 
communicatiecampagne liggen. Dit zal op 11 juni met de klankbordgroep 
worden gedeeld. Daarnaast krijgt Trimbos de opdracht informatie- en 
lesmateriaal aan te passen, een toolkit te ontwikkelen en de regio’s te 
ondersteunen.   
 
De feitelijke informatie over de aangepaste wetgeving zal apart worden 
gecommuniceerd. Dit traject duurt korter (ca. november t/m februari).   
 
Er worden complimenten over de aanpak van de communicatiestrategie 
geuit. AH geeft aan graag een bijdrage te willen leveren aan een 
verantwoorde verkoop van alcohol. Tot nu toe wordt tot en met 20-jarigen 
om de ID gevraagd. Met de leeftijdsverhoging komt het verkoopverbod tot 
18 jaar en de check tot en met 20 jaar veel dichter op elkaar te liggen. 
Duidelijk zal moeten worden tot welke leeftijd met de leeftijdsverhoging 
om ID wordt gevraagd. Wordt dit aspect ook in de campagne 
meegenomen? De voorzitter geeft aan dat dit niet in de campagne zit. CBL 
merkt op dat het wel handig is hier afspraken over te maken. CBL, KHN, 
Slijtersunie en AH zullen hierover met elkaar in gesprek gaan. Trimbos 
wijst er op dat het alcoholverbod lastig zal zijn voor de 16 en 17 jarigen 
die nu nog wel mogen drinken.  

 
 Reclamecode STIVA 

De reclamecode zal per 1 jan. 2014 worden herzien. De herziening zit nu 
nog in de voorbereidende fase. Er zal nog een consultatieronde 
plaatsvinden. VNB merkt op dat er een toename is van kleine brouwers die 
nergens bij aangesloten zijn. VNB probeert deze brouwers ook bij de 
vereniging aangesloten te krijgen. CBL geeft aan dat de gemeenteraden 
verzoeken om een toelichting op de kortingscode.  
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De voorzitter geeft aan dat in het Kamerdebat over de gewijzigde DHW de 
Kamer heeft gevraagd of het reclameverbod van 21.00 naar 22.00 uur kan 
worden verschoven. Kan dit in de herziening van de code worden 
meegenomen? STIVA geeft aan op dit punt de wetgeving te volgen. Dit is 
dus geen onderdeel van de code. Vervolgens wordt de vraag gesteld of er 
ook naar het percentage jongeren dat na 21.00 uur naar de televisie kijkt, 
wordt gekeken. STIVA geeft aan dat niet meer dan een kwart na 21.00 uur 
naar de televisie kijkt.  

 
Zwangerschapslogo  
Begin juni zullen de cijfers worden gepresenteerd waarmee inzichtelijk 
wordt hoeveel bedrijven het zwangerschapslogo al gebruiken of van plan 
zijn het logo binnen een jaar op het etiket te zetten. Er is volgens STIVA 
duidelijk betrokkenheid van de branche om hiermee aan de slag te gaan. 
Als het onderzoek is afgerond dan zullen, in overleg met VWS, de 
vervolgstappen worden gezet.  

 
De voorzitter vraagt of “White labelling”, dat wil zeggen de huismerk 
labels, hier ook in mee worden genomen. De reactie van AH en Heineken 
is dat de huismerken niet zo’n probleem zullen zijn wat betreft het 
invoeren van het zwangerschapslogo. VNB geeft aan dat naar verwachting 
circa 85% van de bierflessen een zwangerschapslogo zullen hebben, 
middels de afzet van de eigen leden. Daarnaast gaat VNB het gesprek met 
CBL en de kleine brouwers aan.  
 

4. DOA acties; uitwerking gezamenlijke agenda  
 
a) Aantrekkelijker maken van alcoholvrije drank. 

Trimbos geeft een presentatie over hun project “Alcoholvrij met een 
kick”. Het project gaat uit van een brede omgevingsaanpak om 
overmatig alcoholgebruik te voorkomen. Een belangrijk uitgangspunt 
is dat (alcohol) drinken een persoonlijke keuze is. De keuze wordt 
beïnvloed door sociale druk, cultuur, omgeving enzovoorts. Jongeren 
raken gedurende de puberteit steeds meer geïnteresseerd in 
alcoholhoudende dranken en minder in alcoholvrije dranken. Het 
aanbod alcoholvrij is in het algemeen breed aanwezig. Voor uitgaande 
jongeren is het aanbod alcoholvrije dranken minder interessant en 
wordt het aanbod sterk gedomineerd door alcoholhoudende dranken. 
Trimbos heeft de behoeften van ‘uitgaanders’ geïnventariseerd en 
heeft in samenwerking met Pierre Wind een nieuwe categorie 
drankjes, “Happy Drinks”, ontwikkeld. De Happy Drinks moeten 
inspelen op de behoeften van de uitgaanders. Doelen zijn; het imago 
van alcoholvrije drank spannender te maken, het aanbod voor de 
uitgaande jeugd te verhogen en de keuze voor alcoholvrij 
interessanter te maken. Inmiddels zijn er diverse resultaten die uit dit 
initiatief voortkomen; de website, een facebookpagina, receptenboek, 
lesbrieven voor scholen, dvd, masterclass voor de horeca en een 
happy drinks shaketeam. De Happy Drinks waren aanwezig bij 
Pinkpop, het Holland Heineken House en het Horecavakonderwijs. Ook 
is er samenwerking met gemeente Utrecht, ROC, van der Valk, The 
Greenery en het Voedingscentrum. De uitdaging is nu om nog meer de 
samenwerking met andere partijen op te zoeken.  
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De vraag wordt gesteld of er een onderscheid in groepen jongeren te 
zien is. Trimbos geeft aan dat er diversiteit in gedrag en voorkeuren 
tussen jongeren is, echter bovengenoemde beschrijving over 
(des)interesses van de jeugd is wel breed aanwezig.  
 
Vervolgens wordt de vraag gesteld of er bij evenementen vraag is naar 
alcoholvrije dranken. Die vraag is er, maar de kwaliteit van de drank 
moet dan ook gewaarborgd zijn. VNB vult aan ook onderzoek te doen 
naar de vraag van alcoholvrije drank. De waardering voor het product 
stijgt. De vraag wordt gesteld of deze dranken ook vanuit commercieel 
oogpunt interessant zijn. VNB geeft aan dat het steeds meer gaat om 
het aanbieden van een brede categorie dranken, zowel alcoholvrij als 
alcoholhoudend.  
 
Ook wordt de vraag gesteld of de prijs van invloed is op de vraag naar 
drankjes. Trimbos geeft aan dat dit wel het geval is, zoals bij 
studentenverenigingen. Opgemerkt wordt dat daarom ook zo vaak 
thuis wordt ingedronken. Het is daarom belangrijk dat het alcoholvrije 
alternatief niet duur is.  
 
Vervolgens wordt de vraag gesteld of er nog een verschil in gedrag te 
zien is bij moslim-jongeren. Trimbos geeft aan dat die jongeren meer 
terughoudend drinken, omdat zij niet dronken thuis willen komen. De 
sociale druk om fatsoenlijk thuis te komen speelt mee. Dit betekent 
dat de rol van de ouders cruciaal is.  
 
De Slijtersunie merkt op dat de happy drinks een mooie uitbreiding 
voor hun assortiment bij de slijters zouden kunnen zijn. VNB geeft aan 
dat ook de biersector daar ook zo in te staan.  
 
De voorzitter concludeert dat het een enthousiasmerend en goed 
onderbouwde presentatie van Trimbos is. Het is belangrijk er concrete 
vervolgacties aan te geven. KHN en VNB hebben een afspraak met 
Trimbos om dit op te pakken. Gesuggereerd wordt ook NOC-NSF voor 
het vervolgoverleg uit te nodigen. GGD NL verwijst ook nog naar het 
Convenant Gezond Gewicht waar dit product misschien in kan worden 
meegenomen. Afgesproken wordt dat het volgend overleg een 
presentatie zal worden gegeven over de wijze waarop partijen dit 
verhaal van Trimbos verder invulling gaan geven. Ook zullen de  
Happy Drinks een plek op het Congres krijgen.  
 

b) Mogelijkheden rond aanpak prijsacties. 
EZ heeft in overleg met de NMa een stuk opgesteld. Die notitie is 
bijgevoegd. Afspraken over prijsacties zijn in beginsel verboden, tenzij 
aan vier voorwaarden wordt voldaan. Het zal ingewikkeld zijn en een 
enorme inspanning vragen om aan die vier voorwaarden te voldoen. 
Een benen-op-tafel gesprek hierover mag van de NMa plaatsvinden. 
Afgezien van nationale afspraken mogen prijsacties op gemeentelijk 
niveau wel verboden worden op basis van de specifieke wetgeving 
(DHW). Deze route is makkelijker. De vraag wordt gesteld of er 
voorbeelden zijn waar de prijsacties wel door de sector worden 
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opgepakt. CBL geeft aan van niet.  
 
Diverse partijen geven aan dat deze conclusie van EZ het vermoeden 
van de branche bevestigt dat dit een intensief traject is terwijl de 
slagingskans klein is. De voorzitter concludeert dat in de gezamenlijke 
agenda was benoemd dat de (juridische) mogelijkheden rond het 
aanpakken van prijsacties zouden worden onderzocht. EZ en branche 
stellen vast dat dit traject ingewikkeld en intensief is en de kans van 
slagen klein.  
 
Tot slot vraagt de voorzitter aan STIVA of het aanpakken van de 
prijsacties nog in de herziening van de Code kunnen worden 
meegenomen. STIVA geeft aan dat een jurist hiernaar heeft gekeken, 
maar dat deze tot dezelfde conclusie is gekomen als door EZ is 
geschetst. De voorzitter merkt op dat dit actiepunt hiermee is 
afgerond.  
 

c) Communicatiestrategie jongvolwassenen. 
De aanpak van de strategie voor jongvolwassenen, zoals met de 
agenda meegestuurd, is door STIVA opgesteld in samenwerking met 
Trimbos en VNB. Het doel van de aanpak is om “piekdrinken” af te 
vlakken en na te gaan wat de prikkels voor overmatig drankgebruik 
zijn. De aanpak is gericht op doelgroepen, zoals op studenten, 
groepsvakanties, plattelandsjongeren en ouders. Trimbos zal eerst een 
literatuuronderzoek doen. STIVA zal een aantal sessies met jongeren 
en ouders organiseren. Op basis van de uitkomsten van het 
literatuuronderzoek en de gesprekken zal een strategie worden 
opgesteld, die eind september moet zijn afgerond. De aanpak zal 
vervolgens eerst met een pilot worden getest.  
 

d) Stand van zaken overige acties; 
Slogan “Geen 16. Geen druppel”:  
Deze actie is op verzoek van VWS even stil gelegd totdat het concrete 
voorstel voor de communicatiecampagne er ligt. Op dat moment kan 
worden bekeken hoe de slogan zich tot de campagne verhoudt en wat 
dit voor het vervolg betekent.  
 
Pilot ter verbetering van de naleving van de leeftijdsgrens:  
CBL geeft aan dat eind september een kick-off zal plaatsvinden. 
Daaraan voorafgaand zullen alle verstrekkers in de Hoorn en 
omliggende gemeenten worden benaderd om te stimuleren de ID’s te 
checken. Ook ouders en jongeren zullen bijvoorbeeld via de scholen 
worden geïnformeerd. Eind november volgt een mystery guest 
onderzoek (gefinancierd door de gemeenten) waaruit moet blijken of 
er een verschil is met eerdere nalevingscijfers van Hoorn (twee jaar 
eerder) en de landelijke cijfers. Via de gemeenten wordt nu ook naar 
een projectleider gezocht. Een discussiepunt is nog of bestaande 
materialen voor de communicatie en voorlichting zullen worden 
gebruikt, of dat nieuw, uniform, materiaal wordt ontwikkeld. 
Opgemerkt wordt dat het mooi zou zijn als er uniform materiaal ligt, 
zodat de herkenbaarheid en vergelijkbaarheid wordt vergroot. CBL 
geeft aan bereid te zijn daarin te investeren, net als KHN. Het project 
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loopt nu beter. De voorzitter vraagt of de pilot ook nog een landelijke 
dimensie krijgt. CBL geeft aan dat op basis van de pilot aanbevelingen 
of een draaiboek zal worden opgesteld, dat voor andere lokale partijen 
bruikbaar is.   
 
Evenementenbeleid:  
Trimbos licht toe dat het een checklist vanuit het centrum gezond 
uitgaan ontwikkelt. VNB geeft aan hieraan mee te willen werken. De 
vraag wordt gesteld voor wie de checklist is bedoeld. De checklist 
wordt voor gemeenten opgesteld. V&J wijs op een initiatief vanuit EZ. 
EZ heeft vanuit het idee van lastenvermindering ook een checklist voor 
evenementenhouders ontwikkeld. Wellicht zitten alcohol en 
vergunningverlening daar ook al in. EZ zegt toe dit uit te zullen 
zoeken. 

 
Bijdrage AH-winkels aan de DOA-acties:  
AH wil graag een bijdrage aan het niet verkopen van alcohol aan 
jongeren leveren. AH heeft met klanten te maken maar ook de 
medewerkers, veelal jongeren, en de ouders van de medewerkers. AH 
nodigt regelmatig mensen uit om te laten zien wat AH allemaal doet 
rond het alcoholbeleid. AH stelt voor het volgend overleg een 
presentatie over hun beleid en activiteiten rond het alcoholbeleid te 
geven. Daarin kan worden meegenomen wat AH voor het DOA kan 
betekenen. Opgemerkt wordt dat AH wellicht in de zin van best-
practices iets kan betekenen. AH ziet zelf kansen in het meedenken 
over de communicatie. Hulp bij het drukken van materiaal is geen 
probleem. De vraag wordt gesteld of AH ook een rol voor zichzelf ziet 
weggelegd als het gaat om innovatie rond het verbeteren van de 
naleving van de leeftijdsgrens. AH geeft aan daar een bijdrage aan te 
willen leveren. Zo gelooft AH in de ID-checker. Het gaat uiteindelijk 
mis bij de daadwerkelijke controle van leeftijd. AH vraagt of het een  
idee is dat de ID voor jongeren een andere kleur krijgt dan de ID voor 
mensen ouder dan 18 jaar. De voorzitter merkt op dat de menselijke 
“nee” dan nog steeds moet worden gegeven. En daar ontstaat nu juist 
de sociale druk en een deel van het probleem. AH beaamt dat de druk 
op de medewerkers hoog kan zijn en dat ze soms met agressief 
gedrag geconfronteerd worden. Daarom is het probleem niet simpel 
en is AH blij met de sociale campagne van VWS. Ook wijst AH op de 
wederverkoop.  

 
5. Overzicht toezeggingen vorig overleg 

 
In de afgelopen DOA zijn diverse toezeggingen over uit te voeren acties 
gedaan. De voorzitter vraagt Heineken het volgend overleg een korte 
presentatie te geven over het Convenant Bouman-Heineken. Heineken 
geeft aan er de volgende keer niet bij te kunnen zijn. De presentatie 
over het convenant zal in het daarop volgende overleg worden 
gegeven. De voorzitter zal KHN, die dit overleg afwezig is, over de 
toezegging rond Hokken en Keten bellen.  
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VERSLAG

Aanwezig: MarjoHjn Sonnema, Huub van Doorne, Hans Kant, Philip de Ridder, Afke van Rijn (aanwezig
tot 13.00 uur), Peter de Wolf, René Roorda, Jan Walburg, Josette Evers, Karin van der Velden (verslag)Afwezig:
Wolter Leiseboer, Henriëtte Kievit

1. Opening, vaststelling agendaMarjolijn verwelkomt de DOA-leden. Zij stelt voor de agenda te wijzigen in volgorde. Omdat Afke van Rijn
om 12.45 wil vertrekken wordt allereerst punt 5 van de agenda behandeld.
Punt 5 van de agenda gaat over de Notitie KHN ‘gemeente Putten en andere jurisprudentie’. Hans Kant
licht het onderwerp toe. De notitie geeft een schets hoe het in weerwil van meerdere uitspraken (tlm de
Raad van State) toch voorkomt dat er in gemeenten niet of nauwelijks handhavend wordt opgetreden
tegen hokken en keten. Er is begin dit jaar een handleiding Hokken en Keten door het ministerie van BZK
gemaakt en aan alle gemeenten gestuurd. De idee bestaat dat deze door lang niet alle gemeenten wordt
gevolgd. KHN vindt dit een onwenselijke situatie. Het zou een goede zaak zijn als vanuit de rijksoverheid
ook actief wordt gemonitord wat er met de Handleiding op gemeente-niveau gebeurt. KHN legt open de
vraag op tafel of en zo ja hoe het DOA een rol kan spelen, bijvoorbeeld door een standpunt in te nemen
en dat te communiceren?
Afke van Rijn meldt dat vanuit het Rijk helderheid is geschapen dmv de handleiding Hokken en Keten. Het
is duidelijk wat te doen met commerciële keten, huiskamerketen en gedoogketen. Op gemeenten) wordt
kunnen keten worden geregistreerd, een gemeente is echter niet verplicht dit in te vullen. Josette Evers
vult aan dat de gemeente Putten een uitsterfbeleid voor hokken en keten nastreeft. Wat niet kan worden
gelegaliseerd, wordt binnen 2 jaar gesloten. Afke van Rijn geeft aan dat BZK op verschillende wijzen de
noodzaak van aanpak van hokken en keten onder aandacht brengt van gemeenten. Philip de Ridder
oppert het idee dat KHN een risk assessment van hokken en keten laat opstellen. Dit kan vervolgens
worden gebruikt om gemeenten te beïnvloeden en aandacht en publiciteit te genereren. Dit idee wordt
breed gedragen.

Afke van Rijn vult de idee aan om contact te leggen op het Toezichtscongres (11 nov) met KHN over
hokken en keten. Er zal een workshop hokken en keten plaatsvinden.Ook vraagt Afke de partijen mee te denken over hoe het hokken en keten probleem het beste te kunnen
benaderen en of er aanvullende ideeën zijn over hoe BZK dit onderwerp meer in de aandacht kan zetten.Hans Kant vertelt kort over dat de e-Iearning cursus Verantwoord Alcohol Schenken die barpersoneel kan
volgen. De cursus is met name bedoeld voor barpersoneel dat niet over een Verklaring Sociale Hygiëne
hoeft te beschikken, maar kan ook een goede opfrisser zijn voor ondernemers zelf en hunleidinggevenden. De cursus bevat al die informatie die je moet weten als je alcohol verkoopt. De inhoud is
gratis toegankelijk voor iedereen. Als je de cursus wilt afsluiten met het afleggen van een examen, dan
worden daar kosten voor in rekening gebracht.De cursus is te vinden via www.verantwoordalcoholschenken.nl

2. Mededelingen
Geen mededelingen.

3. Verslag DOA 29 juni 2010Verslag wordt vastgesteld.
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Een toevoeging wordt door het CBL gegeven. Zij hebben in het kader van de campagne nog geen
20 jaar’ 30.000 legitimatiewijzers onder supermarkten verspreid.

4. Vervolg ‘geen 16, geen druppel (toelichting Peter de Wolf)
Voorstel is door iedereen gelezen en wordt positief gewaardeerd. STIVA en VWS pakken de uitwerking
van dit voorstel samen op.
Peter de Wolf meldt dat het nu het moment is om verder te kijken naar hoe dit logo kan worden neergezet.
Momenteel wordt het op veel plaatsen getoond maar het logo is nog niet geladen.
Er is alleen een technische website. Het is tijd voor een transitie van logo naar campagne. Ook zou het
logo eigenstandig als inzet te gebruiken zijn.
Karin van der Velden denkt aan een verdere lading van de logoboodschap door bijvoorbeeld de
boodschap door te trekken naar doelgroepen zoals: ben je zwanger?, geen druppel!; studeer je?, geen
druppel! en sport je?, geen druppel! Wellicht dan ook ben je zwanger?, geen druppel! te laden via de
stuurgroep zwangerschap en geboorte. Dit wordt door de DOA-leden onderschreven.
Philip de Ridder oppert het idee om een bekende Nederlander of een actieve sporter aan het logo te
koppelen.

5. Notitie Trimbos over positief uitgaan
Jan Walburg leidt de presentatie in met dat men meer de kenmerken van succesvolle mensen zichtbaar
moet maken. Dat er de keuzearchitectuur is en dat we dit systeem goed moeten benutten, vooral door
voorbeelden van anderen over te nemen en van anderen te leren. Daarnaast is het belangrijk
alternatieven te bieden zoals de pianotrap (op youtube pianostairs), de vlieg in het herentoilet voor het
gericht plassen en de schoolkantine waar gezonde producten meer in het zicht liggen. Mensen beslissen
niet rationeel.
Het is libertair paternalisme. Men wil vrije keus maar verwacht wel dat het product goed is als de overheid
het toelaat.
Hij geeft aan dat er meer via het nudging systeem zou moeten worden gecommuniceerd. Een voorbeeld
is er in Montana, Amerika. Daar wordt campagne gevoerd met de boodschap: 80% van de studenten
drinkt niet meer dan 4 glazen per week. Dit werkt zo goed dat veel studenten zich aansluiten bij deze 80%
en zich niet aansluiten bij de 20% die veel drinkt.

Lotte Voorham geeft naar aanleiding van bovengenoemde een presentatie over positief uitgaan. Het doel
is om door positief uitgaan gezond gedrag te bevorderen. Dus van risicosetting naar welbevinden.
Naar aanleiding van de presentatie start de discussie over de vraag: Hoe kun je in het uitgaanscircuit het
welbevinden versterken om gezond gedrag te bevorderen?.
Jan Walburg vult hierop aan dat hij graag van KHN, STIVA en Heineken de best practices hoort om verder
te kijken of het mogelijk is om positiever uit te gaan en daardoor gezonder te leven. KHN, VNG, STIVA en
Ti zullen hierover nader contact hebben.

6. Rondvraag / sluiting
Als het mogelijk is, het punt van positief uitgaan op de agenda voor het volgende DOA.
Ook het convenant Bouman-Heineken aan de agenda voor het volgende DOA toevoegen.
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Concept verslag Directeuren Overleg Alcohol19 mei 2011
12.30-13.00 uur

Aanwezig:
Huub van 000rne (Bols), Philip de Ridder (Heineken), Jan Walburg (Timbos-instituut), Henrieke
Crielaard (CBL), Peter de Wolf (STIVA), Lodewijk van Grinten (KHN).
Gasten voor presentaties:
Kim Versluijs (Intomart), Rita Timmerman (RVD), Michael Beckstein (Heineken), Leon van Ast
(wethouder Puur Noordwijk)

Afwezig:
Wolter Leiseboer (EL&I), Henriette Kievit (NOC*NSF)

Agenda:
1. Opening

Marjolijn opent de vergadering. Er zijn wat wijzigingen in de volgorde van de agenda omdat
Afke van Rijn en Henrieke Crielaard om 12.30 uur vertrekken. Phi$ip de Ridder geeft aan
dat het Convenant Bouman-Heineken geen agendapunt hoeft te zijn. In de rondvraag kan
dit onderwerp ook aan de orde komen. Agenda wordt vastgesteld.

2. Evaluatie logo
Gestart wordt met een presentatie van het logo. Zie bijlage bij dit verslag.Kortom: zit dubbele moraal bij de jongeren. Ze geven aan niet te drinken voor hun 16e•Maar bij speciale gelegenheden wordt er wel een uitzondering gemaakt.De spontane bekendheid is niet hoog. De geholpen bekendheid ligt op 70°h. Ongeveer
driekwart van de jongeren kent het logo van de TV. Philip de Ridder merkt op dat er wel
veel jongeren nog na 2 1.00 uur televisie kijken.Marjolijn Sonnema signaleert dat het logo te klein wordt geprojecteerd. Philip de Ridder
stelt dat om dit goed te beoordelen, er getest kan worden.Naast de conclusies gegeven in de presentatie wordt door Rita Timmerman aangegeven dat
de boodschap ‘geen 16’ wel landt, maar dat de tweede boodschap in het logo ‘geendruppel’ minder goed landt. Door STIVA wordt op 31 mei 2011 een expertmeetinggeorganiseerd. Op basis van deze meeting zal een briefing worden geschreven door STIVA
en VWS.

3. KHN hokken en keten
Lodewijk van Grinten licht de brief met enquête toe die zij als KHN bij gemeenten willen
uitzetten. Dit in plaats van het risk-assessment waar in het overleg van 9 november over is
gesproken. Met de enquête wordt geïnventariseerd of gemeenten de handreiking Hokken
en Keten ter hand hebben genomen en om druk uit te oefenen op plaatsen waar dit nog
niet gebeurt.
Philip de Ridder merkt op dat het handiger is om bij aanvang van de brief het doel direct te
noemen. In het algemeen wordt aangegeven dat de brief met enquête een opmaat is voor
verdere acties.
Afke van Rijn geeft aan niet veel te zien in een brief met enquête en dat juist een riskassessment een goed manier is om verantwoordelijkheid van gemeenten te benadrukken.
Daarnaast meldt Afke dat op regiobijeenkomsten de handreiking continue onder deaandacht wordt gebracht. Het wakker schudden van gemeenten door een bijdrage vanKHN, helpt daarbij. Zij heeft het gevoel dat veel gemeenten al actief zijn. Hetdoorpakkarakter moet juist zichtbaar worden. Philip de Ridder merkt op dat de informatie
die KHN zoekt, ook op andere manieren kan worden verkregen, bijvoorbeeld dooronafhankelijk onderzoek. Lodewijk van Grinten benadrukt dat hij bij zijn achterban wil
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bevorderen dat iedereen goed en verstandig met alcohol omgaat. Marjolijn Sonnema

concludeert dat de DOA leden weinig enthousiast zijn over de brief. Een andere manier zou

zijn om onderzoek te doen via een universiteit over hoe gemeenten de handreiking Hokken

en Keten implementeren. Zij merkt op dat KHN ook zelf via de eigen achterban de Hokken

en Keten kan lokaliseren. Juist de eigen achterban weet waar deze gelegenheden zijn

gepositioneerd. Jan Walburg vult aan dat de verslavingszorg ook veel gegevens kan

verschaffen. Lodewijk van Grinten gaat nader bekijken of de brief met vragenlijst kan

worden omgezet naar onderzoek bijvoorbeeld door de Universiteit van Twente.

4. Rapport Twente

Marjolijn Sonnema meldt dat binnenkort een gesprek zal plaatsvinden door Paul Huijts met

een aantal bestuursleden van het CBL. Door de DOA leden wordt aangegeven dat een

naleving van 30% in de supermarkten te weinig is en dat de manier van controleren veel

meer aandacht moet krijgen. Ook Henrieke Crielaard onderkent dat het nalevingscijfer

moet worden verbeterd. Hier worden door de supermarktorganisaties veel acties op

ondernomen op de winkelvloer en intern in de organisaties. Philip de Ridder geeft aan dat

hij vindt dat de druk op de medewerkers wel haar maximum heeft bereikt. Er wordt

benadrukt dat er oplossingen moeten komen om de naleving in supermarkten te

verbeteren.

5. Verslag DOA 9 november 201V

Verslag is vastgesteld.

6. Notitie Positief Uitgaan
Lotte Voorham geeft naar aanleiding van de notitie een korte presentatie over project

Positief Uitgaan. Philip de Ridder geeft aan dat hij graag aan het project wil bijdragen om

positief gedrag in de horeca te bevorderen. Jan Walburg vraagt of iedereen mee wil denken

over hoe het project Positief Uitgaan kan worden gefinancierd. In het algemeen willen de

DOA leden een concreet plan met financieringsvoorstel. Er is bereidheid tot een eventuele

eigen bijdrage door Philip de Ridder. Daarnaast merkt hij op dat de 0% bieren ook een

bijdrage kunnen leveren in het positief uitgaan.

7. Presentatie Know the Signs
Deze presentatie wordt gegeven door Michael Dickstein, hoofd afdeling communicatie en

PR van Heineken, en Leon van Ast, wethouder uit Noordwijk (wethouder voor Puur

Noordwijk). In de campagne (www.knowthesigns.com) zijn gevaren van overmatig

alcoholgebruik te zien. Als mensen teveel drinken, beginnen ze bepaalde tekenen van

afwijkend gedrag te vertonen. De campagne is hierop gericht. Bepaald stereotype gedrag

wordt getypeerd: de Huilebalk, de Slaapkop, de Handtastelijke, de Exhibitionist, de

Vechtjas, de Stumper en de Flirt. In het kader van het Noordwijkse initiatief gaan speciaal

getrainde teams ‘s avonds horecagelegenheden bezoeken. Door middel van een interactief

kaartspel, waarop één van de zeven alter ego’s is afgebeeld, worden de bezoekers

aangesproken.
Zie ook de link http://www.youtube.com/watch?v=a HrGOOU3PU en de presentatie als

bijlage bij dit verslag.

8. Convenant Bouman-GGZ en Heineken

Philip de Ridder meldt dat hij in het volgende DOA over het Convenant zal vertellen.

Sluiting vergadering om 13.15 uur.
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Directeurenoverleg Alcohold.d. 28 oktober 1O.00-1L30 uur, (Thalia-zaal, B404)
Aanwezig:
Wolter Leiseboer (EL&I), Emiel Krijt (NOC*NSF), Jan Walburg (Trimbosinstituut), Peter de Wolf (STIVA), Philip de Ridder (Heineken), Huub van Doorne(Bols), Rene Roorda (CBL), Lodewijk van Grinten (KHN), Marjolijn Sonnema(VWS), Karin van der Velden (VWS (verslag))

VERSLAG
1. Opening:

vaststelling agenda
mededelingen

Marjolijn Sonnema opent de vergadering. Er zijn wat wijzigingen in de volgordevan de agenda omdat Afke van Rijn eerder vertrekt. Afke is er voor de laatstekeer. Zij wordt directeur Integratie en Inburgering. Marjolijn Sonnema bedankthaar voor haar inbreng in de DOA-overleggen.
Mededelingen:
Een VNG-brief wordt rondgedeeld waarin wordt aangegeven dat de VNG zichterugtrekt als lid van het DOA. De reden is dat het alcoholbeleid steeds meerdeel is gaan uitmaken van het brede gezondheidsbeleid. De VNG acht het danook niet meer noodzakelijk om specifiek in te zetten op activiteiten voorgemeenten tbv alcoholpreventie.
Via een DOA lid en vanuit enkele burgemeesters is een verzoek binnengekomenom burgemeesters te gaan betrekken bij het DOA. De DOA —leden nemen dezesuggestie over, waarbij gekozen wordt voor twee burgemesters uit verschillende

( soorten gemeenten. VWS zal twee burgemeesters benaderen. Voorwaarde is datde burgemeesters actief zijn op de problematiek en daarin een netwerk hebben.

2. Verslag DOA 19 mei ji.
Verslag wordt vastgesteld.

3. Strategische invulling DOA:
Korte terugblik: hoe is het de afgelopen 5 jaar gegaan?Welke onderwerpen zijn er in het DOA langsgekomen?Zijn dat de juiste onderwerpen?
Hoe willen we dit overleg de komende tijd invullen? Wat kunnen de deelnemers daaraan

bijdragen?
Zitten de juiste partijen daarvoor aan tafel?
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Marjolijn Sonnema geeft een korte terugblik op het DOA. Het DOA is ooit

ingesteld als een benen-op-tafel overleg waarin ideeën worden uitgewisseld en

wordt gesproken over de ontwikkelingen in de samenleving. Zij stelt de vraag

hoe de leden de toekomst van het DOA zien? Kan er meer worden uitgehaald?

Na een discussieronde vat Marjolijn samen dat:

- het in samenspraak met elkaar zijn, meer begrip oplevert voor elkaars

standpunt;

- we elkaar kunnen bevragen;

- het DOA een goed platform is voor het aankaarten van knelpunten en

conflicten;
- het DOA een voortbestaan heeft, er een goede basis licht en we hechten er

waarde aan;

- het DOA meer strategisch niveau zou moeten acteren, met daarin meer de

focus op wat de verschillende organisaties bezighoudt;

- we in het DOA elkaar ook op zaken kunnen aanspreken en dit ook moeten

doen;
- de volgende bijeenkomst van het DOA een strategische sessie wordt over de

toekomst en de invulling van het DOA. STIVA, Trimbos-instituut en VWS

bereiden deze sessie voor.

8. Stand van zaken initiatief KHN inzake Hokken en Ketem
stand van zaken Hokken en Keten

Lodewijk van Grinten geeft aan dat KHN meer integraal naar de problematiek

van hokken en keten wil kijken. Hij zoekt daarvoor een later moment om mee

verder te gaan. Philip de Ridder vraag of bekend is welke gemeenten de

handreiking gebruiken. Afke van Rijn geeft aan dat op de regionale

bijeenkomsten het gebruik van de handreiking altijd wordt aangekaart.

5.. Communicatie DHW:
1-loe wordt de communicatie rond de wetswijziging opgepakt vanuit het ministerie

Wat betekent dit voor de DOA-leden?

Marjolijn Sonnema deelt mee dat de Eerste Kamer voor 25 oktober 2011

schriftelijke vragen zal stellen. De vragen zullen door VWS zo spoedig mogelijk

worden beantwoord. De communicatie omtrent de DHW ziet er als volgt uit: De

communicatie concentreert zich op drie doelgroepen te weten ouders & jongeren,

gemeenten en de verstrekkers van alcohol. VWS heeft een

kernboodschappensessie gehouden met alle betrokken partijen waaronder o.a.

CBL, KHN, STIVA, Trimbos-instituut, VWA, ministerie Veni. De componenten van

de gezamenlijke kernboodschap die zal worden gevoerd, zijn: hersenschade,

decentralisatie toezicht gemeenten en strafbaarstelling jongeren.

De communicatie-uitingen worden gecombineerd met het vermelden van het

logo ‘Geen l6geendruppel!’ en de themaregel ‘Daar doen we het voor’. Door het

logo, de themaregel en de boodschap vanuit de gewijzigde Drank -en Horecawet

te koppelen, bereiken we meer samenhang in de communicatie naar de

doelgroepen. Voor het bereiken van gemeenten wordt de VNG, de Vereniging
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voor Raadsleden en het Nederlands genootschap Burgemeesters ingeschakeld.Afke van Rijn vult aan dat de VNG heeft toegezegd mee te werken aan hetcommunicatietraject DHW.

4. Logo ‘Geenl.6? Geen druppel!’:
Zie bijgevoegde briefing
Hoe ziet het tijdpad eruit voor de verdere uitrol van het logoWat verwachten de deelnemers?
Wat kunnen de deelnemers doen om deze verdere uitrol/campagne te ondersteunen?Peter de Wolf meldt dat er een expertmeeting is geweest met verschillendecommunicatie adviseurs uit de alcoholbranche. In deze expertmeeting is vooralinput geleverd over de verdere uitbouw en lading van het logo ‘Geenl6? Geendruppel’. Marjolijn Sonnema geeft aan dat de boodschap hersenschade, die ookuit de kernboodschappensessie is gekomen, een zichtbaar deel van de lading vanhet logo moet zijn. Ook kan daarbij worden aangegeven dat ouders hier nietalleen in staan. Jan Walburg vult aan dat een positieve boodschap beter werktdan een negatieve boodschap, het nudgen van de boodschap. De boodschapwordt dan geframed zoals bijvoorbeeld: ‘96% van de ouders doet het goed enlicht zijn/haar kind voor’.

Er valt, naast de lading van de druppel, ook te denken aan verbreding van dedruppel-boodschap naar bijv. ‘Zwanger? Geen druppel’ en ‘Ga je in het verkeer?Geen druppel’.

Philip de Ridder vraagt wie de verdere voortgang van het logo betaald? Dekosten voor het vervolgtraject worden bepaald door keuzes die worden gemaakt.Hoe lang gaat een campagne duren en wordt er aan een mediacampagnegedacht? Marjolijn Sonnema antwoordt dat het logo ‘Geen 16? Geen druppel’ eenPPS-constructie is waarbij van te voren is afgesproken dat VWS de ontwikkelingvan het logo en een evaluatie na een jaar betaalt en dat de alcoholbrancheervoor zorgt dat het logo duidelijk in de samenleving wordt geladen. Dit allesgebeurt in samenspraak met elkaar.
Jan Walburg vraagt zich af welke inzet aan social media de alcoholbranche ingedachten heeft bij het laden van het logo. Dit communicatiekanaal istegenwoordig belangrijker dan massamediale uitingen.
Marjolijn Sonnema geeft aan dat de strategie van de druppel wordt meegenomenin de komende strategiesessie. Daarin wordt ook de optie besproken van‘Zwanger?Geendruppel!’, ‘Alcohol in verkeer?Geendruppel’. dit stuk is dubbel, iseerder ook al gezegd.

6. Likorettes:
Zie bijgevoegd artikel.

Huub van Doorne reageert op het artikel en meldt dat breezers al debewustwording van alcohol en jongeren in de supermarkt heeft gebracht. Er zalgeen sprake zijn van een explosie likorettes in de supermarkt. Daarbij gevenlikorettes een dalende trend weer. Hij verwijst daarbij naar onderzoek datgedaan is. Marjolijn Sonnema zegt dit onderzoek te willen agenderen voor het
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DOA. Ze geeft aan dat als je drank in de supermarkt haalt van 14.9%, dit een
bepaald beeld geeft.

Jan Walburg vraagt of jongeren zich aangetrokken voelen tot likorettes. Als het
de instap van jongeren verlaagt om te gaan drinken of om op sterke drank over
te gaan, dan moet er anders over worden nagedacht. Belangrijk te weten is wie
het precies koopt.
Lodewijk van Grinten deelt mee dat dit soort drankjes ook bij de horeca worden
binnengehaald en dat dit niet alleen is om er 30-jarigen mee te trekken. Philip
concludeert dat er onderzoek nodig is over wie precies de likorettes kopen en dat
daarna hierover pas beslissingen over kunnen worden genomen.
Huub van Doorne geeft aan nader onderzoek te gaan verrichten naar wie
likorettes in de supermarkt koopt. Jan Walburg zal een kort literatuuronderzoek
laten doen. Marjolijn Sonnema ziet de resultaten graag tegemoet tbv volgende
D DA-vergadering

7. Onderzoek Twente:
.Toelichting op onderzoek

Er is door VWS onderzoek gedaan naar de naleving van de Drank- en Horecawet.
Deze wet stelt geen alcohol mag worden verkocht aan jongeren onder de 16
jaar. Marjolijn Sonnema meldt dat de resultaten teleurstellend zijn en dat VWS
momenteel in gesprek is met een aantal koepels van de alcoholverstrekkers. Het
rapport is nog niet openbaar en zal binnen korte tijd naar de Tweede Kamer
worden verstuurd.

9. Stand van zaken Positief Uitgaan
Jan Walburg meldt dat er progressie zit in het uitwerken van het voorstel Positief
Uitgaan. Er wordt een ronde gemaakt langs deelnemende partijen om middelen
te verzamelen.

10.WVTTK
Datum volgende DOA

Er is, door het uitlopen van de vergadering, geen nieuwe datum meer
overeengekomen. De datumvoorstellen zullen via de mail worden toegestuurd.
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verslag 
Directeuren Overleg Alcohol 
Bijeenkomst:  22 september 2009 
 
Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Sandra Korthuis, Jan Walburg, Hans Kant, Peter 
de Wolf, Theo Roos, Philip de Ridder, Erik Lenselink en Ingrid Sneekes (i.v.m. wijziging Drank- 
en Horecawet en tevens verslag). 
 
Afwezig met afbericht: Marion Braks en Mark de Witte 
 
 
Verslag 
1. Opening en vaststelling agenda. 
Er vindt een korte voorstelronde plaats. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 
2. Mededelingen. 

- Vanuit het Ministerie van EZ zal vanaf de volgende bijeenkomst Wolter Leiseboer, MT-
lid van de Directie Ondernemen, deelnemen aan dit overleg. Zijn contactgegevens 
zullen worden rondgestuurd. 

- Ook NOC*NSF heeft een nieuwe vertegenwoordiger bij dit overleg. Zijn naam is Erik 
Lenselink, Manager Sportontwikkeling.  

- VWS meldt dat er onder de ROA-leden een schriftelijke consultatie is gehouden over de 
WHO Global Alcohol Strategy. Als parijen hier nog op willen reageren, kan dit tot 
uiterlijk eind deze week. 

- VWS meldt dat de verslagen van het DOA openbaar gemaakt zijn in het kader van een 
verzoek Wet Openbaarheid Bestuur. 

- Het Trimbos-instituut meldt dat deze week de videoclipwedstrijd ‘Domboh’ van start 
gaat. De campagne richt zich op alcohol en jongeren en in het bijzonder het weerstaan 
van groepsdruk. 

- Het CBL is samen met het Trimbos-instituut bezig met het ontwikkelen van 
maatschappelijke stages rond het thema alcohol. 

- De VNG meldt dat veel gemeenten bezig zijn met het ontwikkelen van een lokaal 
alcoholbeleid, waaronder voorlichting en hokken en keten. Er ontstaat een discussie 
over de sociale functie die hokken en keten kunnen hebben. Hierbij wordt door KHN 
aangegeven dat als hokken en keten de wet overtreden er dan toch op zijn minst 
sprake moet zijn uitsterfbeleid. VWS meldt dat er in opdracht van het Ministerie van 
BZK een handleiding voor gemeenten over hokken en keten ontwikkeld wordt. Er is 
veel belangstelling naar de inhoud van deze handleiding. VWS zal bij BZK polsen of het 
concept van deze handleiding aan de DOA leden ter consultatie kan worden 
voorgelegd. 

- De VNG meldt verder dat zij van de zomer nog gepleit hebben voor het strafbaar 
stellen van het ‘gebruikt hebben’ van alcohol voor jongeren onder de 16 jaar. KHN vult 
aan dat zij een voorstander zijn van het strafbaar stellen van de koophandeling voor 
jongeren onder de geldende leeftijdsgrens. 

- Het CBL geeft de stand van zaken rond de ‘nog geen 20’ campagne weer. De werkwijze 
begint in te slijten in de dagelijkse praktijk van de supermarkten. Er is door het CBL 
flink ingezet op media-aandacht. Interne cijfers laten een positief beeld zien over de 
werkzaamheid van de campagne. 

- NOC*NSF heeft bij haar leden een toolkit uitgezet over de handhaving van 
leeftijdsgrenzen. Zij zullen zich wat betreft de handhaving van leeftijdsgrenzen in 2010 
laten controleren door de VWA. Daarnaast wordt de IVA vernieuwd, waarbij veel 
aandacht is voor leeftijdsgrenzencontrole. Deze zal ook digitaal aangeboden worden.  
Het CBL pleit voor een uniforme toepassing van de 20-jaar grens voor alle 
alcoholverstrekkers. NOC*NSF geeft aan dat zij wel aan haar leden adviseert om tot en 
met een uiterlijke grens van 20 jaar de leeftijd te controleren. 
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3. Verslag DOA 27 oktober 2008 
Bacardi heeft schriftelijk een aanvulling op het verslag doorgegeven bij punt 6, derde 
gedachtestreepje. De toevoeging luidt: “reden voor deze opstelling van Bacardi is het feit dat 
Bacardi nadrukkelijk alcoholconsumptie onder de wettelijke leeftijd afwijst en derhalve haar 
product Bacardi Breezer niet geassocieerd wil zien met kinderen onder 16 jaar.” 
Deze zin wordt toegevoegd aan het verslag en het verslag wordt vervolgens vastgesteld. 
 
4. 
Het voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet is op 18 juli 2009 aan de Tweede Kamer 
verzonden. De leden van de vaste Kamercommissie hebben tot 1 oktober de tijd om 
schriftelijke vragen in te brengen. Na de schriftelijke ronde zal de plenaire behandeling volgen. 

- KHN meldt dat zij een uitgebreid schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel aan de 
Vaste Kamercommissie van VWS heeft gestuurd. KHN geeft aan dat zij dat uitgebreide 
commentaar handhaaft, maar dat het gezien de status van het wetsvoorstel (bij 
Tweede Kamer) wellicht niet nuttig is dat nu uitgebreid te gaan herhalen. Alle DOA-
leden kunnen vanzelfsprekend indien gewensts een exemplaar van het commentaar 
krijgen. 

- KHN geeft aan niet gelukkig te zijn met de paracommerciële bepalingen zoals die 
opgenomen zijn in het wetsvoorstel. NOC*NSF geeft aan tevreden te zijn met het 
huidige voorstel. 

- Wat betreft het experimenteerartikel vraagt het Trimbos-instituut zich af hoe dit 
geëvalueerd gaat worden. VWS geeft aan dat er een grondige evaluatie plaats zal 
vinden waarbij verschillende aspecten als alcoholgebruik, overlast en 
criminaliteitsreductie onder jongeren betrokken zullen worden. De VNG geeft aan dat 
dit experiment wel regionaal vormgegeven zal moeten worden, om alcoholtoerisme te 
voorkomen. KHN is benieuwd naar de omvang van het aantal gemeenten dat deel gaat 
nemen. VWS geeft aan dat dit nog niet nader bepaald is. 

- Verschillende partijen geven aan dat de nieuwe verordenende bevoegdheden van 
gemeenten zullen leiden tot het verschil in lokale aanpakken, wat onduidelijkheid voor 
landelijke ondernemers oplevert. 

- De VNG wil graag duidelijkheid over de verlenging van de pilot decentralisatie toezicht 
DHW. VWS geeft aan dat hier in de begroting voor 2010 rekening mee is gehouden, 
maar dat dit pas definitief is als de begroting door het parlement wordt goedgekeurd. 

- De VNG noemt verder dat gemeenten niet enthousiast zijn over het instrument 
bestuurlijke boete, omdat dit in de praktijk niet werkbaar is. 

- In het kader van handhaving roept het CBL VWS op om de VWA te vragen om de 
gegevens over de handhaving van leeftijdsgrenzen bij supermarkten op korte termijn 
openbaar te maken. 

 
5. Ontwikkelingen rondom het gezamenlijke logo 
VWS laat het nieuwe conceptlogo zien dat onlangs is ontwikkeld. Dit logo wordt vandaag 
gepretest bij een groep ouders en jongeren. Eind van de week zijn de resultaten van de pretest 
bekend. Indien de pretest positief is zal het logo op 1 oktober aan de werkgroep alcohol en 
jongeren gepresenteerd worden. Op 16 oktober volgt dan bespreking in het ROA. 
Het uitgangspunt van het logo is dat het op voorlichtingsactiviteiten van zowel de overheid als 
de industrie gebruikt zal gaan worden. 
Een openstaand discussiepunt is nog of het gezamenlijke logo ook in combinatie met 
merknamen gebruikt mag gaan worden. VWS staat hier kritisch tegenover omdat het logo dan 
mogelijk met reclame-uitingen geassocieerd zal worden. 
Heineken geeft aan dat zij vinden dat merken wel de mogelijkheid zouden moeten hebben om 
dit logo te gebruiken, er is door de Ministers immers afgesproken dat zij gezamenlijke 
activiteiten zullen ontwikkelen met de industrie. 
De deelnemers van het overleg zijn van mening dat de kracht van zo’n logo juist wordt 
verstrekt als het beeldmerk breed uitgedragen wordt door alle betrokken partijen.  
VWS zal zich hier nader op beraden en de keuze voorleggen aan de betrokken Ministers. 
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6. Afstemming tussen partijen met betrekking tot voorlichtingsactiviteiten. 
Door VWS wordt het verzoek neergelegd dat verschillende partijen elkaar informeren als zij 
voorlichtingsactiviteiten in de media ondernemen. 
 
7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de vergadering wordt gesloten. 
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Verslag 
Directeuren Overleg Alcohol 
Bijeenkomst:  27 oktober 2008 
 
Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Mark de Witte, Jacqueline de Jager, Lodewijk van 
der Grinten, Jan Walburg, Philip de Ridder, Peter de Wolf, René Roorda en Ingrid Sneekes (i.v.m. 
wijziging DHW en tevens verslag) 
 
Afwezig: Miranda Korendijk-Logt, Marion Braks en Sandra Korthuis 
 
Verslag: 

1. Opening en vaststelling agenda 
Opgemerkt wordt dat de notitie over de ‘rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven 
m.b.t. voorlichtingscampagnes’ niet meer op de agenda staat. VWS licht toe dat deze 
notitie door de actuele ontwikkelingen is achterhaald, maar dat het thema verder aan de 
orde zal komen bij punt 5 van de agenda. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Sandra Korthuis en Marion Braks van EZ. 
Theo Joosten is niet meer werkzaam bij NOC*NSF, zijn toekomstige plaatsvervanger zal 
in het vervolg worden uitgenodigd voor het DOA. 

 
3. Verslag 

Het verslag van 7 maart jl. wordt vastgesteld. 
 
4. Wijziging Drank- en Horecawet 

De aanleiding en het kader van de voorgenomen wijziging van de Drank- en Horecawet 
wordt kort toegelicht, waarna de hoofdpunten van het wetsvoorstel worden besproken. 
Op hoofdlijnen wordt het volgende opgemerkt: 
- KHN vindt o.a. dat de voorgenomen landelijke regels voor paracommerciële 

instellingen lang niet streng genoeg zijn. 
- De vrees bestaat dat de decentralisatie voorstellen leiden tot willekeur en 

rechtsongelijkheid. Het voeren van een landelijk commercieel beleid en handhaving 
van de leeftijdsgrens van 16 jaar zal worden bemoeilijkt door verschil in lokale 
regelgeving.  

- Wat betreft de regulering van stuntprijzen geeft het bedrijfsleven aan zelf ook geen 
voorstander te zijn van de extreme stuntprijzen met alcohol.  Er wordt echter aan 
getwijfeld of de voorgestelde bepaling wel toelaatbaar is vanuit 
mededingingsperspectief. Het voorstel wordt gedaan om een verbod voor verkoop 
onder de kostprijs te introduceren. N.B. Er wordt opgemerkt dat gebrek aan een 
dergelijk instrument inmiddels in Engeland leidt tot prijspromoties onder de waarde 
van accijns en BTW. 

- De voorgenomen sancties voor supermarkten zijn volgens sommige aanwezigen 
disproportioneel, vooral omdat er geen rekening gehouden wordt met de grootte van 
de supermarkt, de hoeveelheid klanten en de eigen inspanning. 

- De strafbaarstelling van jongeren zou volgens sommige aanwezigen moeten worden 
uitgebreid.  

- Ook worden vraagtekens gesteld bij de effectiviteit van het experimenteerartikel. 
- Tevens wordt bezwaar gemaakt tegen de geïntroduceerde definitie van reclame. 
VWS geeft aan dat de opmerkingen van de geconsulteerde parijen meegenomen zullen 
worden in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel en tevens meegegeven 
zullen worden aan de betrokken Ministers. 

 
5. De actuele stand van zaken rondom de samenwerkingsinitiatieven tussen overheid en 

bedrijfsleven wordt besproken.  
Ondanks verschillende inzichten wordt in ieder geval door alle partijen de opvatting  
gedeeld dat alcoholgebruik onder de 16 een belangrijk thema is en dat er op dit thema  
daadwerkelijk samengewerkt moet worden, wat moet leiden tot een concrete aanpak. 
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De notitie van Jan Walburg moet worden gezien als een positionering van de visie van 
het Trimbos-instituut, maar dat staat de bovenstaande twee punten niet in de weg. 
Mochten er toch nog knelpunten in medewerking worden ervaren, zal iedereen zich 
inzetten om zijn/haar medewerkers zo te managen dat die knelpunten worden 
weggenomen.  

 
Op korte termijn is er een afspraak tussen VWS, Trimbos-instituut en STIVA gepland om 
het idee van een gezamenlijk logo verder uit te werken. Afgesproken wordt dat er voor 
het einde van het jaar een concreet resultaat geboekt moet worden. Er zal op korte 
termijn een briefing moeten komen van het logo. 
 

6. Rondvraag 
- Het CBL meldt dat er supermarkten benaderd zijn door de juridische afdeling van 

LNV met de vraag of zij bezwaar hebben tegen openbaarmaking van 
controlegegevens, n.a.v. een WOB-verzoek. VWS zegt toe te achterhalen wat de 
achtergrond van dit verzoek is. 

- Gevraagd wordt naar de stand van zaken van de brief over de expertconsultatie. 
VWS geeft aan dat het de verwachting is dat deze binnenkort openbaar wordt. 

- Bacardi maakt bezwaar tegen de foto’s die geplaatst zijn in het blad J/M pubers en 
in voorlichtingsmateriaal dat is ontwikkeld door het Trimbos-instituut voor de 
opvoedingscampagne. In dit blad en separaat voorlichtingsmateriaal staan jongeren 
die overduidelijk ver onder 16 jaar zijn met Breezers afgebeeld bij artikelen over 
alcoholmisbruik. Bacardi heeft hiervoor geen toestemming gegeven en wil dat alle 
uitingen/materialen teruggehaald worden. Bacardi heeft hierover inmiddels contact 
opgenomen met het Trimbos-Instituut. Reden voor deze opstelling van Bacardi is 
het feit dat Bacardi nadrukkelijk alcoholconsumptie onder de wettelijke leeftijd 
afwijst en derhalve haar product Bacardi Breezer niet geassocieerd wil zien met 
kinderen onder 16 jaar. 

- Het CBL wil het verzoek voor een financiële bijdrage van de overheid voor de nieuwe 
20 jaar campagne nogmaals bij VWS neerleggen. 

- KHN meldt dat zij ten behoeve van de ROA- hoorzitting met een gedetailleerde 
schriftelijke reactie betreffende de herziening van de Drank- en Horecawet zullen 
komen.  
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verslag 
Directeuren Overleg Alcohol 
Bijeenkomst: 29 juni 2010 
 
Aanwezig: Annemiek van Bolhuis (voorzitter), Huub van Doorne, Lodewijk van der Grinten, 
Theo Roos, Henriëtte Kievit en Sandra van Ginneken (verslag). 
 
Afwezig: Jacqueline de Jager, Sandra Korthuis, Wolter Leiseboer, Philip de Ridder, Afke van 
Rijn, Jan Walburg en Peter de Wolf 
 
 
 
Verslag 
1. Opening en vaststelling agenda. 
De voorzitter betreurt het dat een aanzienlijk aantal deelnemers heeft afgezegd. Gezien het 
late tijdstip van sommige afzeggingen is besloten de vergadering toch doorgang te laten 
vinden. Wel wordt een aangepaste agenda voorgesteld. Deze wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen. 
Annemiek van Bolhuis meldt per 1 augustus voor in principe 3 jaar bij de 
Wereldgezondheidsorganisatie (Génève) te gaan werken als adviseur “non-communicable 
diseases”. Zij zal worden opgevolgd voor Marjolijn Sonnema.  
 
3. Verslag DOA 1 maart 2010. 
KHN geeft aan nu niet voor toepassing van de 20 jaars grens te staan. De zin “Mocht het zo 
zijn dat … “ dient derhalve geschrapt te worden. Binnen KHN wordt wel een serieus debat 
gevoerd over naleving van de leeftijdsgrenzen. Het verslag wordt verder ongewijzigd 
vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag meldt NOC*NSF sportverenigingen te stimuleren een 20 jaars 
grens te hanteren. In de Toolkit is het al meegenomen.  
CBL meldt een notitie te zullen gaan schrijven over uniforme toepassing van de 20 jaars grens. 
 
4. Ageviewsysteem. 
N.a.v. de discussie in het vorige DOA geven Jan Hovers en Dirk Benschop een presentatie over 
het Ageviewsysteem. Jan Hovers wijst erop dat leeftijdsgrenzencontrole maatschappelijk 
belangrijk is. Het Ageviewsysteem kan dat op een technisch simpele manier door “controle op 
afstand”. Toepassing van het Ageviewsysteem leidt tot minder geweldsincidenten. Systeem is 
ook vrijwel waterdicht. De kosten zijn beperkt. De controleafhandeling duurt slechts enkele 
seconden. Op de terminal (die geleased kan worden) kunnen reclamespots getoond worden. 
Systeem voldoet ook aan de privacyregels. 
Dirk Benschop geeft aan dat de belangrijkste eigenschap van het Ageviewsysteem 
functiescheiding is. De leeftijdscontrole hoeft niet meer gedaan te worden door de caissière.  
 
VWS geeft aan dat de overheid toepassing van goede leeftijdscontrolesystemen wil stimuleren, 
maar niet één specifiek systeem zal gaan promoten. 
KHN vindt het een interessant systeem. 
NOC*NSF vraagt naar het aantal klanten dat weigert voor de terminal te gaan staan. Dat blijkt 
2% te zijn. 
CBL blijft zich zorgen maken over de veiligheid van de caissière als boze klanten de drank niet 
kunnen meekrijgen. 
CBL en KHN geven tot slot aan het systeem toch wel duur te vinden.  
 
5. Naleving leeftijdsgrenzen. 
Anja Martens merkt op dat er de afgelopen 10 jaar (sinds de start van de DHT-teams) grote 
vooruitgang is geboekt bij de naleving van de leeftijdsgrenzen van de Drank- en Horecawet. 
Marian Gacsbaranyi licht toe dat de leeftijdsgrenzencontroles door de VWA met name worden 
uitgevoerd bij zgn. hotspots. In 2009 was in 40% van de bezochte horecaondernemingen waar 
jongeren zichtbaar alcohol probeerden te kopen, sprake van een overtreding die tot een 
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maatregel heeft geleid. Dit is het zgn. maategelpercentage, wat dus iets anders is dan het 
nalevingspercentage. Het handhavingsbeleid is als volgt te omschrijven: zacht waar het kan, 
hard waar het moet. De VWA is momenteel bezig de systeemaanpak nader uit te werken.  
 
KHN zou graag willen beschikken over de handhavingsgegevens van de VWA. Kunnen die 
doorgegeven worden? De VWA speelt die gegevens thans door aan de gemeenten. VWS merkt 
op dat destijds niet gekozen is voor openbaarmaking van handhavingsgegevens DHW, omdat 
dat een aanzuigende werking bij jongeren zou kunnen hebben. Maar misschien zijn er andere 
manieren. 
KHN vraagt hoe vaak er sprake is van maatregelen a.g.v. wederverstrekking. Dat blijkt volgens 
de VWA slechts om 1% van de boetes te gaan.  
KHN wil verder weten wat de gevolgen zullen zijn van decentralisatie van het toezicht. De VWA 
denkt dat decentralisatie kansen biedt en zal leiden tot meer controle-capaciteit, maar dat het 
natuurlijk niet te voorspellen valt hoe de gemeenten het gaan oppakken. In elk geval zal er bij 
decentraal toezicht geen landelijke systeemaanpak meer kunnen zijn.  
Bols is te spreken over het bonus/malus-systeem en vraagt hoeveel procent van de bedrijven 
gerekend kunnen worden tot de zware recidivisten. De VWA geeft aan dat het om ca. 50 
bedrijven gaat.  
Het CBL gelooft ook in de systeemaanpak en meldt dat diverse supermarktketens speciale 
software op de kassa’s installeren, waardoor de minimale geboortedatum van degenen die 
alcohol kunnen krijgen op het scherm komt.  
Gezien het belang dat alle partijen hechten aan efficiënte handhaving wordt aan de beide 
medewerkers van de VWA gevraagd in de toekomst een keer een vervolgpresentatie te komen 
verzorgen. Zij gaven aan daartoe bereid te zijn.  
 
7. Geen 16? Geen druppel. 
Dit agendapunt wordt in verband met de afwezigheid van STIVA en het ontbreken van de 
toegezegde notitie verschoven naar de volgende keer.  
 
8. Illegale horeca en weigerachtige gemeenten. 
KHN deelt een notitie uit over de gemeente Putten. Niet ter beschuldiging, maar als case.  
VWS zal dit stuk bovenaan de agenda van het volgende DOA plaatsen. Gezien het geringe 
aantal aanwezigen en met name het ontbreken van BZK en de VNG is bespreking nu wellicht 
niet zo zinvol. 
 
9. Sluiting 
Voor het volgende overleg zal ook de vervallen presentatie van Trimbos over Positief Uitgaan 
worden geagendeerd evenals het Olympisch Plan. 
De eerder afgesproken datum van 2 september komt te vervallen. De nieuwe directeur VGP zal 
een voorstel doen voor een nieuw tijdstip in oktober.   
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Vergaderdatum en tijd 3 februari 2014  15.00-17.00 uur 

 

Vergaderplaats VWS 
Aanwezig C.J. Adema (Vereniging Nederlandse Brouwers), R.P. 

Andes (Koninklijke Slijters Unie), D.W. ten Brinke (GGD 
NO Gelderland), R.C.M.E. Engels (Trimbos), J.B.M. Heijs 
(EZ), Ph. de Ridder, Pascal Gilet (Heineken Nederland), 
R. Roorda (CBL), O. van Veldhuizen, (Hoorn), C.H. van 
Vliet (AH), P. de Wolf (STIVA), M. Sonnema, voorzitter 
(VWS), M. van Mens, verslag (VWS) 

Afwezig J.H.M. van der Grinten (KHN), H. Kievit (NOC-NSF), C. 
Riezebos (V&J), H. van Doorne (Lucas Bols). 

  
 
 

1. Opening en mededelingen  
 

De heer van der Grinten en de heer Riezebos hebben zich afgemeld. De heer 
van Doorne heeft al bij het vaststellen van de data voor de vergaderingen 
aangegeven op 3 februari niet aanwezig te kunnen zijn. 
 
Henriette Kieviet is afwezig vanwege het bezoek van de staatssecretaris aan 
NOC-NSF en de alcoholpoli van de heer vd Lely.  
 
Een aantal personen is nieuw bij dit overleg omdat zij hun voorganger 
opvolgen, namelijk de heer Ten Brinke van GGD NO Gelderland, de heer 
Engels van het Trimbos, de heer Heijs van EZ en de heer Gilet van Heineken 
Nederland. De heer De Ridder neemt eind maart afscheid  van het bedrijf en 
is dit keer samen met de heer Gilet aanwezig.  
 
De heer Van Veldhuizen heeft met de VNG afgestemd dat hij voortaan ook 
namens de VNG aan het DOA deelneemt.  

 
2. Presentatie pilot verbeteren naleving leeftijdsgrens in West-

Friesland  
 

De heer Dijkstra heeft in opdracht van de verstrekkers de pilot in West-
Friesland begeleid. De pilot is een invulling van de actie uit de DOA-agenda om 
de naleving van de leeftijdsgrens te verbeteren. De heer Dijkstra geeft een 
presentatie over de pilot.  
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CBL, KHN, NOC-NSF, Slijtersunie en VDN hebben in het najaar van 2013 een 
gezamenlijke pilot gehouden waarbij zij gelijktijdig hun eigen achterban 
hebben benaderd om de ID-check bij de verkoop van alcoholhoudende 
dranken goed uit te voeren. Dit hebben de betrokken partijen gedaan door 
middel van mailings en bijeenkomsten voor de lokale verstrekkers. Ook is er 
een aftrap geweest op een school, waar de verstrekkers en burgemeester Van 
Veldhuizen een discussie met de jeugd hebben gevoerd. Om na te kunnen 
gaan wat het effect van de pilot op de naleving van de leeftijdsgrens is, zou 
gekeken worden naar de uitslag van het mystery guest onderzoek dat deze 
periode sowieso al in heel Noord-Holland-Noord zou plaatsvinden. Dit 
onderzoek van Noord-Holland-Noord volgde op een zelfde onderzoek in 2011.  
 
De eerste cijfers van het mystery-guest onderzoek naar de naleving in Noord-
Holland-Noord eind 2013 zijn net binnen en lijken voor West-Friesland niet 
positief, zo constateert de heer Dijkstra. Ten opzichten van 2011 is de naleving  
in 2013 omlaag gegaan. Het volledige rapport zal op woensdag 5 februari door 
drie burgemeersters uit Noord-Holland-Noord, waaronder de heer Van 
Veldhuizen, worden gepresenteerd. De secretaris van het DOA biedt aan het 
rapport namens de heer Dijkstra ter informatie door te zullen sturen aan de 
leden van het DOA, vlak voor het openbaar wordt, zodat de gegevens bij alle 
relevante partijen bekend zijn. De heer Dijkstra wordt bedankt voor de 
presentatie en vertrekt in verband met een andere afspraak.  
 
De deelnemers geven aan dat de uitslag voor West-Friesland teleurstellend is. 
Het is gissen waardoor dat komt. Geopperd wordt dat de discussie van 
burgemeesters en ouders in de media over een overgangstermijn voor 16 en 
17 jarigen en handhaving en de discussie over loktieners geen goed heeft 
gedaan. De voorzitter merkt op dat dit vooral ná het mystery guest onderzoek 
in de media speelde. Toch was er volgens de aanwezigen overlap. Vervolgens 
wordt gesproken over de vergelijking met het landelijke onderzoek dat in 
opdracht van VWS uitgevoerd. Een verschil in de uitkomst kan zitten in de 
wijze waarop het beleid bij de deur voor minderjarigen, bijvoorbeeld bij 
discotheken, in het onderzoek is meegeteld.  
 
De voorzitter wijst op het belang van deze gezamenlijke actie van de 
verstrekkers. Die kans moet worden benut en er moeten conclusies uit worden 
getrokken. CBL geeft aan dat er nog een afspraak met de verstrekkers wordt 
gepland om de ervaring van de pilot en de uitkomst van het mystery-guest 
onderzoek in West-Friesland te bespreken. Daarnaast wordt gemeld dat de 
supermarkten zelf twee maal per jaar de naleving meten. Er is een langzame 
stijging van de naleving bij supermarkten te zien. Er wordt veel inzet gepleegd 
richting kassamedewerkers, het verbeteren van procedures en de inzet van 
nieuwe techniek. Er is veel verschil tussen de ketens. CBL richt zich op de 
ketens die het minst presteren. De best-presterenden worden als benchmark 
gebruikt. AH vult aan dat er geen vrijblijvendheid is ten opzichte van de 
minder-presterende ketens.  
 
De voorzitter vraagt waar nu de leerpunten van de pilot in zitten. Wat is de 
opbrengst van deze actie? De reactie is dat het belangrijk is met deze groep 
opnieuw de ambitie vast te stellen en af te spreken waar de partijen met de 
volgende meting willen zitten. De partijen moeten met elkaar dezelfde 
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boodschap hanteren. De sociale norm zal ook moeten veranderen. Tot nu toe 
zijn er nog te vaak ouders die in de supermarkt komen uitleggen dat het 
prima is als hun kinderen alcohol kunnen drinken. Als burgemeesters roepen 
dat ze niet gaan handhaven dan draagt dat niet bij. Trimbos geeft aan dat uit 
onderzoek blijkt dat ouders de laatste 10 jaar wel strenger zijn geworden. 
Helaas is het vooral de 15% ouders die het er niet mee eens, die je in de 
media hoort. Maar dit moet vooral als een overgangsfase worden gezien. 
Beaamd wordt dat het tijd kost om normen te veranderen. Het DOA heeft in 
elk geval de taak om een andere toon te zetten. Trimbos vraagt of Heineken 
een open brief aan de verstrekkers kan sturen, zoals Heineken dit ook richting 
ouders heeft gedaan. Dit gaat niet gebeuren, omdat dit niet logisch is. 
Heineken is niet de eigenaar van de nalevingscijfers. 
 
Vervolgens ontstaat een gesprek over loktieners. Het advies is voor mystery-
shoppers alleen 18 jarigen in te zetten. Alleen in een gecontroleerde omgeving 
kun je ook minderjarigen inzetten. De voorzitter licht toe dat de situatie in 
Utrecht anders was, omdat daar op basis van de constatering van de mystery-
shopper ook gelijk een boete werd uitgedeeld. Het systeem is voor 
bewustwording prima, voor handhaving is het niet bedoeld.  
 
Afgesproken wordt dat de verstrekkers een vervolgoverleg plannen, waarin zal 
worden besproken wat de pilot heeft opgeleverd en welke conclusies kunnen 
worden getrokken. Dit komt het volgend DOA terug.  

 
3. Verslag vorig overleg  

 
Het verslag van het vorig overleg wordt definitief vastgesteld.  

 
4. Actualiteiten 

 
a) Stand van zaken naleving leeftijdsgrens  
 
De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp bij agendapunt 2 al uitvoerig is  
besproken. Alle deelnemers zijn bekend met het rapport over de landelijke 
naleving van de leeftijdsgrens. Een volgende meting zal in het najaar van 
2014 worden gehouden. CBL prikt sessies met de supermarktketens om de 
uitkomsten door te nemen. Hiertoe is het nuttig ook te beschikken over de 
onderliggende gegevens. De cijfers zullen in het overleg tussen de ketens en 
DGV Huijts aan de orde komen.. Gevraagd wordt hoe deze uitkomst gezien 
moet worden gelet op de leeftijdsverhoging per 1 januari 2014. De voorzitter 
geeft aan dat dit rapport in die zin een soort nulmeting is, maar dat 
vergelijkingen met voorgaande rapporten ook mogelijk zijn. De voorzitter sluit 
dit agendapunt af met de mededeling dat er  ook  nog overleg is tussen de 
staatssecretaris en koepelorganisaties over de uitkomsten van het 
nalevingonderzoek.   

 
b) Brief STIVA aan CBL over NIX-logo  

    
STIVA heeft op 5 december 2013, mede namens de Nederlandse Brouwers, 
SpiritsNL en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren en -
importeurs, een brief aan CBL gestuurd met het verzoek om richting de leden te 
communiceren om bij themareclame rond alcoholhoudende dranken niet het logo 
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NIX18 te gebruiken. STIVA licht toe dat deze brief is gestuurd omdat bij één 
kwestie onduidelijkheid was over de advertenties en het plaatsen van het logo. De 
producenten hadden immers besloten niet met het logo te werken, in verband met 
de combinatie alcohol en tabak. Het CBL heeft de brief geagendeerd voor haar 
bestuursvergadering op 13 februari 2014. 

    
5. Stand van zaken uitwerking gezamenlijke agenda DOA  

 
a) Uitbouwen slogan “Geen 16, geen druppel”  
 
STIVA licht de stand van zaken toe. De slogan is vervangen door “Geen 18, 
geen alcohol”. Het is alleen een tekst en geen logo, zodat het niet dubbelop is 
met het NIX-logo.  
De voorzitter wijst er op dat de afspraak in de DOA-agenda was om het logo 
ook uit te bouwen, bijvoorbeeld met “zwanger, geen alcohol” of “sporten, geen 
alcohol”. VNB benadrukt dat er al andere manieren zijn om over dit soort 
dingen te communiceren, zoals het zwangerschapslogo en het “drive, don’t 
drink-logo”. Opgemerkt wordt dat dit een nieuwe tekst niet hoeft uit te sluiten. 
Er kan ook synergie zijn. Trimbos vult aan dat er bij de alcohollijn steeds meer 
vragen over zwangerschap en alcohol zijn. Heineken ziet geen bezwaar en kan 
zich voorstellen dat in een damesblad een logo over “zwanger, geen alcohol” 
wordt geplaatst. VNB wil het uitbouwen van de slogan met de achterban 
bespreken. VNB zal de opties en overwegingen op een rij zetten. Het volgend 
DOA zal STIVA hierop terug komen.  
 
b) Aantrekkelijker maken van alcoholvrije drank (Trimbos, VNB en KHN) 
 
Trimbos licht toe dat een tijdje geleden in het DOA een presentatie over Happy 
Drinks is gegeven. De vraag is nu hoe dit onderwerp op een hoger niveau kan 
worden getild. Hierover is gesproken met KHN en VNB. Het idee is om 
expertmeetings hiervoor te organiseren. De expertmeetings kunnen gaan over 
de vraag hoe alcoholvrije drank in de horeca gestimuleerd kan worden en op 
het behoud van 15-17 jarigen voor de horeca. Voor de meetings is echter 
financiering nodig en dat is er nu nog niet. Trimbos zal dit met KHN bespreken 
en komt hier volgend overleg op terug.    
 
c) Strategie jongvolwassenen 
 
STIVA geeft een presentatie over de uitkomsten van het literatuuronderzoek 
door Trimbos en het panelonderzoek dat door Youngworks is uitgevoerd. 
Jongeren hebben twee motivaties om (af en toe) excessief te drinken, 
namelijk bewust dan wel gepland om iets te vieren, los te gaan of in de 
stemming te komen en onbewust door mee te drinken met de rest van de 
groep. De twee belangrijkste redenen om niet excessief te drinken zijn het 
beperken van korte termijn risico’s en omdat jongeren het prettig vinden om 
zich fit te voelen. De sociale norm binnen een bepaalde drinksetting is van 
doorslaggevende invloed op het drinkgedrag van jongeren, meer dan de 
persoonsgebonden dimensies. Excessieve alcoholconsumptie vindt vrijwel 
uitsluitend in groepsverband plaats.  
 
Op basis van deze uitkomsten stelt STIVA elementen voor de 
communicatiestrategie voor: het uitlichten van individuele korte termijn 
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voordelen, het ingaan op de groepsdruk en aandacht voor de sociale settings. 
STIVA gaat nu checken welke instrumenten of acties het meest kansrijk zijn 
om in te zetten, onder meer door naar buitenlandse voorbeelden te kijken, de 
houdbaarheid van de strategie te verifiëren en bestaande mogelijkheden op 
een rij te zetten. Deze elementen worden uitgewerkt in een concrete strategie 
die in een volgend DOA zal worden voorgelegd. 

 
Trimbos adviseert de strategie ook aan lokale activiteiten en evenementen te 
koppelen, zoals carnaval. Ook de ouders zouden in de strategie moeten 
worden meegenomen. STIVA geeft aan dat de focus van de strategie 
vooralsnog niet op ouders zal liggen, maar de communicatiestrategie wel zo 
ontworpen zal worden dat ook ouders erin mee kunnen worden genomen. 
Trimbos biedt aan aanvullende data te zullen aanleveren over de rol van 
ouders. De voorzitter stelt de vraag of op het studentenleven extra moet 
worden ingezet. STIVA geeft aan dat deze doelgroep bekend is, net als de 
doelgroep plattelandsjongeren, maar dat dit vooral een campagne gericht op 
de sociale setting moet worden. Trimbos concludeert dat het een uitdaging zal 
zijn om de sociale druk voor jongeren te doorbreken. STIVA sluit af door 
Trimbos te bedanken voor de goede samenwerking.  

 
d) Doorlichten evenementenbeleid (Trimbos)  
 
Hierover is niets nieuws te melden.  

 
6. Terugkoppeling toezeggingen eerder overleg 

 
a) Halve liters bier met alcoholpercentage van 10% 
 
VNB licht toe dat dit segment om 0,6% van de afzetmarkt gaat. Een veel 
kleiner segment dan bijvoorbeeld alcoholvrij bier. Het profiel van de gebruiker 
betreft 50-60 jarigen en huishoudens zonder kinderen. De bierbrouwers gaan 
verschillend met dit product om. Zo is er een belangrijke speler die geen halve 
liters bier produceert waar meer dan 8% alcohol in zit. Belangrijk is in elk 
geval dat duidelijk moet zijn wat er in het blik zit, ook qua alcoholpercentage. 
Het is een vraag voor elke individuele brouwer of ze dit product op de markt 
willen brengen, daar kan en mag VNB geen collectieve uitspraken over doen.  

 
b) Toelichting Convenant Bouman-Heineken 
 
Het convenant zal het volgend overleg door Heineken worden toegelicht.   

 
7. Acties en ambities DOA 2014 (bijlage IV) 

 
De gezamenlijke acties zoals benoemd in de brief aan TK eind 2012 zijn 
opgepakt en lopen of zijn afgerond. De voorzitter vraagt of er aanvullende 
ambities of wensen zijn. VWS vindt het belangrijk met het DOA te blijven 
inzetten op het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrens. De DOA 
leden zijn het hiermee eens. Het is belangrijk eerst goed te doen wat al is 
afgesproken. Zo moet het DOA inderdaad gezamenlijk de schouders zetten 
onder het verbeteren van de naleving leeftijdsgrens. Opgemerkt wordt dat de 
gemeenten op dit onderwerp nog wel wat kennis kunnen gebruiken. VWS geeft 
aan dat het expertisecentrum van de NVWA deze taak nog tot 1 januari 2015 
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heeft. Hier kunnen gemeenten terecht voor hun vragen over de handhaving. 
Geconstateerd wordt dat in deze overgangsperiode nog veel rumoer over 
alcohol en naleving zal zijn. Ook zullen altijd nog onderwerpen opkomen 
waaruit de schadelijkheid van alcohol blijkt, zoals de combinatie huiselijk 
geweld en alcohol.  
 
De voorzitter wijst er op dat de groep 55+ aandacht behoeft. Trimbos kijkt in 
opdracht van VWS naar evenementen en middelengebruik. Beaamd wordt dat 
het inderdaad vaak gaat om een combinatie van middelengebruik, met name 
als het om schadelijke effecten gaat.  

 
8. Afsluiting en rondvraag 

 
STIVA uit zorgen over Europese documenten waarin negatief wordt gesproken 
over het overleg tussen de sector en de overheid. VWS geeft aan dat 
vooralsnog alcohol een nationaal onderwerp is. Deze stukken hebben geen 
bindende status.  
 
STIVA geeft aan dat er een interessant verschil is tussen gemeenten als het 
om zware drinkers gaat, bijvoorbeeld als het gaat om de aantallen. STIVA zal 
de internetlinks aan de secretaris van het DOA doorgeven zodat deze 
informatie naar alle DOA-leden kan worden gestuurd.  
 
Aangegeven wordt dat “neck-nominations” via het internet een hype zijn in UK 
en Ierland. In hoeverre speelt dit ook in Nederland? Trimbos zoekt dit uit.  
 
Tot slot neemt het DOA afscheid van de heer de Ridder, die acht jaar aan het 
DOA heeft deelgenomen en van mevrouw Van Mens, die de directie VGP gaat 
verlaten. Beiden worden bedankt voor hun bijdrage aan het DOA. 
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Betreft DOA 
Vergaderdatum en tijd 17 januari 2013 

 

Vergaderplaats Eratozaal B405 
Aanwezig J. Walburg (Trimbos Instituut), L. van der Grinten (KHN), 

H. Kievit (NOC*NSF), L. Klomp (EL&I), O. van Veldhuizen 
(Burgemeester Hoorn), J. Oostendorp (GGD Nederland), 
P. de Wolf (STIVA), CJ Adema (Vereniging Nederlandse 
Brouwers), R.P. Andes (Koninklijke Slijters Unie), Ph. de 
Ridder (Heineken Nederland), H. Crielaard (CBL) M. 
Sonnema, voorzitter (VWS), Margo van Mens, verslag 
(VWS) 

Afwezig H. van Doorne (Lucas Bols), C. Riezebos (V&J),  
Kopie aan MT VGP 
  
 
 
1) Opening en mededelingen 
 
Marjolijn Sonnema opent de vergadering. Ze introduceert de heer Andes, 
voorzitter van de Koninklijke Slijters Unie. Ook de heer Adema zal, namens de 
Vereniging Nederlandse Brouwers, voortaan aan het DOA deelnemen. Ahold sluit 
naar verwachting het volgend DOA aan. 
 
Er zijn geen aanvullingen op de voorgestelde agenda.  
 
 
2) Verslag vorig overleg 
 
Naar aanleiding van het verslag wordt de vraag gesteld hoe met openbaarmaking 
van het verslag wordt omgegaan. Zal het verslag actief of op verzoek openbaar 
worden gemaakt? VWS heeft gekozen voor het laatste, conform de lijn van het 
overleg met andere sectoren. De afspraak is dat bij een WOB-verzoek de leden 
daarvan op de hoogte worden gebracht en dat het verslag, zoals vastgesteld in 
DOA-vergadering, daarna gelijk naar de opvragende partij wordt gestuurd. 
 
Daarna wordt gesproken over de afwezigheid van VNG bij het DOA. Diverse leden, 
waaronder de voorzitter, geven aan dat ze de VNG hebben benaderd met het 
verzoek aan het DOA deel te nemen. Dit heeft tot nu toe niets opgeleverd. De 
VNG geeft er geen prioriteit aan.  
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KHN geeft aan dat er ook een brief naar VNG is gestuurd waarin aandacht voor de 
handhaving van het alcoholverbod door gemeenten wordt gevraagd. De voorzitter 
geeft aan graag een kopie van de brief te ontvangen. Uit de groep wordt 
opgemerkt dat het nu nog te vroeg is om een oordeel te hebben over de 
handhaving door gemeenten. Het is beter daar over een jaar conclusies over te 
trekken. Als er te weinig wordt opgetreden, dan moet daar in gezamenlijkheid 
over worden gesproken.  
 
Daarnaast wordt de vraag gesteld of het wenselijk is dat verzekeraars bij het 
overleg aansluiten. De voorzitter neemt de suggestie mee, maar wil ook bewaken 
dat het DOA niet te groot wordt.  
 
Vervolgens wordt de vraag gesteld of er een reactie van de Tweede Kamer op de 
Gezamenlijke agenda DOA is gekomen. De voorzitter geeft aan van niet, maar het 
zal naar verwachting aan bod komen bij een volgend AO met de Tweede Kamer.  
 
Het verslag wordt, zonder wijzigingen, aangenomen. 
 
 
3) Actiepunten Gezamenlijke agenda DOA 
 
De voorzitter herhaalt dat het karakter van dit overleg ongewijzigd is, ook nu de 
gezamenlijke agenda er is. Het is een informeel overleg, waarin deelnemers met 
elkaar van gedachten kunnen wisselen en elkaar kunnen aanspreken. In de 
gezamenlijke agenda DOA is een actieprogramma opgenomen. De werkgroep 
Alcohol en Jongeren voert het actieprogramma uit. Het DOA heeft de 
verantwoordelijkheid voor de voortgang.  
 
Deze bijeenkomst wordt elke deelnemer gevraagd kort de stand van zaken en de 
planning toe te lichten, zodat dit in het overzicht dat is meegestuurd beknopt kan 
worden opgenomen. De werkgroep zal het overzicht verder uitwerken. De 
voorzitter benadrukt dat de partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het 
uitvoeren van de acties.  
 
Naar aanleiding van de bespreking van de acties licht de voorzitter toe dat het 
initiatief voor de verdere behandeling van wetsvoorstel voor de leeftijdsverhoging 
bij de Tweede Kamer ligt. Het is niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel behandeld 
gaat worden. De kans wordt steeds groter dat per 1 januari 2014 de 
leeftijdsverhoging van alcohol en tabak tegelijk wordt ingevoerd.  
 
VWS bereidt de communicatie over de wetswijzigingen nu voor. De voorlichting 
over alcohol en tabak zal worden gecombineerd. De voorlichting is niet alleen op 
de wetswijziging maar ook op normbesef gericht. Daarop volgt discussie over hoe 
om te gaan met bij voorbeeld de slogan “geen 16, geen druppel”. Verzocht wordt  
er op te letten dat met de gecombineerde communicatie over alcohol en tabak het 
onderscheid tussen die twee wel aanwezig blijft. De sociale norm bij tabak is 
anders dan bij alcohol. De vraag wordt gesteld waarom bij alcohol wel 
strafbaarstelling bij het bezit van alcohol is en bij tabak niet. De voorzitter geeft 
aan dat bij alcohol de openbare orde problematiek meespeelt.  
 
4) Presentatie GGD NL en Trimbos over actiepunten DOA 
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GGD NL geeft een presentatie over voorbeelden van goed alcoholbeleid in de 
regio’s. Drie elementen zijn voor een goed alcoholbeleid van belang: afspraken 
met verstrekkers en verkopers, zoals sluitingstijden, de preventieve interventies 
richting jeugd en ouders en de handhaving en aanpak door de politie. GGD NL 
deelt ter plekke een overzicht van de goede voorbeelden uit. Naar aanleiding van 
de presentatie geeft de groep aan ook behoefte te hebben aan een overzicht 
waarin te zien is welke regio’s goed lopen en welke niet. Daarbij, zo merkt een 
deelnemer op, is er ook nog een onderscheid tussen goed alcoholbeleid en het 
alcoholgedrag. Het alcoholgedrag kan ook het resultaat zijn van de demografie. 
Trimbos biedt aan te zullen bekijken of de stand van zaken wat betreft het 
alcoholbeleid bij de regio’s uit hun bestaande gegevens is te halen. Trimbos 
probeert voor het congres van 26 juni een “foto van Nederland” hierover op te 
stellen.  
 
De GGD legt tenslotte in haar presentatie drie vragen voor, namelijk de 
wenselijkheid van regionale DOA’s, de overlap tussen een aantal acties uit de 
gezamenlijke agenda en of het een goed idee is een prijsvraag voor de beste regio 
uit te reiken. De groep reageert terughoudend op de suggestie om regionale 
DOA’s in te stellen. De rol en uitspraken van CBL en supermarktketens komt 
hierbij ook nog aan de orde. CBL geeft aan dat landelijk veel wordt gedaan om het 
alcoholbeleid te ondersteunen. Regionale acties zijn voor de supermarkten lastig. 
Op de laatste vraag van de GGD wordt de suggestie meegegeven om niet naar de 
beste regio te kijken, maar naar de meeste innovatieve regio of de regio die de 
grootste slagen heeft gemaakt. Dat is interessanter.  
 
Daarna volgt de presentatie van Trimbos over het peilstation-onderzoek. Er is een 
generieke afname bij het middelengebruik door jongeren. Het overmatig 
middelengebruik, waaronder alcohol, speelt met name bij een kleine groep 
jongeren, waar bovendien meer problemen spelen die tot uiting komen in de 
leefstijl. In reactie op de presentatie wordt aangegeven dat er interesse in de 
drijfveren van deze groep en de subculturen is. Er wordt voorgesteld een 
onderzoeksagenda in het DOA te hanteren. De voorzitter geeft aan dat dit lastig 
is. Ieder doet vanuit zijn eigen invalshoek onderzoek. Het is vooral belangrijk met 
zijn allen af te spreken dat de Trimbos cijfers het uitgangspunt zijn. Elk ander 
onderzoek kan in het DOA gedeeld worden. De vraag wordt gesteld of verder 
onderzoek niet interessant is. De voorzitter en Trimbos geven aan dat er al veel 
bekend is. Trimbos is bereid naast het overzicht van de regio’s ook in beeld te 
brengen welk onderzoek al beschikbaar is. De voorzitter geeft aan dat CGL in 
opdracht van VWS de opdracht heeft om de interventies gericht op de jongeren nu 
versneld te valideren. Op het congres over alcoholbeleid op 26 juni zal zichtbaar 
worden wat succes- en faalfactoren worden. De voorzitter vraagt alle deelnemers 
26 juni aanwezig te zijn. Het DOA zou zich nu vooral moeten richten op de 
geformuleerde acties.  
 
 
5) Actualiteiten  
 
CBL meldt dat de flyer over de strafbaarstelling van de verkoop en het bezit van 
alcohol voor jongeren onder de 16, die in samenwerking met VWS is opgesteld, nu 
overal in de supermarkten aanwezig is en wordt uitgedeeld.  
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De voorzitter geeft aan dat veel van de actualiteiten gaandeweg de vergadering al 
zijn besproken. De voorzitter heeft alleen nog vragen over de site drinkwijzer.nl 
van de Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producten van Gedistilleerde 
Dranken (VIP). De informatie komt niet op alle punten overeen met de 
voorlichting van VWS via Trimbos en zoals afgesproken in de gezamenlijke 
agenda. Vanuit het DOA komt een brede reactie dat dit niet kan. Een deelnemer 
geeft aan met de betreffende organisatie contact op te zullen nemen. Ook de 
voorzitter zal dit doen. 
 
Tot slot geeft Slijtersunie aan dat het nu enige tijd beleid voert, en stickers 
hanteert, om het proeven van alcohol alleen boven de 18 jaar toe te staan. 
Slijtersunie krijgt hier positieve reacties op.  
 
 
6) Afsluiting 
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Vergaderdatum en tijd 19 maart 2013  

 

Aanwezig J. Walbrug (Trimbos), L. van der Grinten (KHN), H. Kievit 
(NOC-NSF), L. Klomp (EZ), L. de Vries (GGD-NL), P. de 
Wolf (STIVA), CJ Adema (Vereniging Nederlandse 
Brouwers), R.P. Andes (Koninklijke Slijters Unie), C. van 
Vliet (Ahold), R. Roorda (CBL), M. Hendriks (V&J), M. 
Sonnema, voorzitter (VWS), Margo van Mens, verslag 
(VWS) 

Afwezig Ph. de Ridder (Heineken Nederland), H. van Doorne 
(Lucas Bols), O. van Veldhuizen (Hoorn). 

  
 
 

1. Opening en mededelingen  
 
De heer de Ridder, van Veldhuizen en van Vliet hebben zich afgemeld. De 
afwezigheid van Van Doorne was al bij het plannen van deze vergadering 
bekend. De heer Riezenbos wordt vervangen door mevrouw Hendriks. 
Ninette van Hasselt (Trimbos) zal, naast Jan Walbrug, dit overleg ook 
aanwezig zijn om een presentatie over alcohol en overlast te geven.  
 
Er zijn geen opmerkingen bij de agenda. Deze wordt door de voorzitter 
vastgesteld.  
 

2. Verslag vorig overleg 
 
Per mail is om reacties op het verslag van het DOA op 17 januari 
gevraagd. Er is geen verzoek om wijziging binnen gekomen. Het verslag is 
daarmee vastgesteld en wordt nog in het WOB-verzoek van de NOS 
meegenomen.  
 
Over het WOB-verzoek van de NOS is iedereen per mail geïnformeerd. Er 
zijn geen bedenkingen bij het WOB-verzoek ontvangen.  
 

3. Actualiteiten: verhoging en inwerkingtreding leeftijdsgrens 18 jaar 
 
De voorzitter licht toe dat het wetsvoorstel verhoging leeftijdsgrens 5 
maart in de Tweede Kamer is aangenomen. Op 12 maart is een motie 
aangenomen om de leeftijdsgrensverhoging zo snel mogelijk in te laten 
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gaan, dus bij voorkeur 1 juli 2013 en indien niet mogelijk per 1 januari 
2014. Het wetsvoorstel is inmiddels aan de Eerste Kamer aangeboden. Op 
9 april wordt in de Eerste Kamer besproken hoe  en wanneer het wets-
voorstel behandeld zal worden. Als er bij de behandeling in de Eerste Ka-
mer nog vragen worden gesteld, dan zal inwerkingtreding per 1 juli niet 
haalbaar zijn. 
 
De staatssecretaris heeft aangegeven de communicatie over de verhoging 
van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak te willen combineren. Hij wil 
een zorgvuldige en uitgebreide campagne, gericht op normbesef. De voor-
bereidingen voor de communicatie rond de leeftijdsgrensverhoging worden 
op dit moment versneld. Bij de communicatie zullen diverse partijen wor-
den betrokken, waarvan een aantal ook in het DOA is vertegenwoordigd, 
zoals Trimbos, KHN, CBL, Ahold, STIVA etc. Deze partijen worden daar in 
de week van 18 maart over benaderd.  
 
De vraag wordt gesteld of het één voorlichtingscampagne is of twee 
aparte campagnes en of er voldoende aandacht is voor het onderscheid 
tussen alcohol en tabak, aangezien men na het 18e levensjaar ook niet 
moet gaan roken en matig alcohol gebruik na die leeftijd acceptabel is. De 
voorzitter geeft aan dat dit punt het vorige DOA is besproken. Ze licht toe 
dat voor één gecombineerde campagne is gekozen omdat niet roken en 
drinken voor je 18e een langdurige sociale norm moet worden.  
 
De Vereniging Nederlandse Brouwers heeft bezwaar tegen het combineren 
van beide campagnes. CBL geeft aan dat de supermarkten blij zijn met 
één invoeringsdatum voor de leeftijdsverhoging. KHN wacht de datum van 
invoering af.  
 
Vervolgens wordt de vraag gesteld of in de campagne ook aandacht aan 
matig drankgebruik na het 18e levensjaar wordt besteed en of ook de link 
met strafverzwaring wordt gelegd. De voorzitter geeft aan dat er aandacht 
zal zijn voor matig drankgebruik na je 18e maar geen link met 
strafverzwaring zal worden gelegd. V&J vult aan dat het inderdaad 
verstandig is preventie en handhaving niet met elkaar te vermengen.  
 
Vervolgens worden vragen over de relatie tussen het alcoholbeleid en de 
acties van het DOA en het Nationaal Preventie Plan (NPP) gesteld. De 
voorzitter geeft aan dat het NPP binnenkort uitkomt en er een AO 
Preventie is voorzien voor 10 april. Daar moeten we niet op wachten. Wat 
betreft alcohol en preventie zijn door het DOA concrete acties 
geformuleerd, bijvoorbeeld over naleving. Over de uitvoering van deze 
acties spreken we nu in dit overleg.   
 
Uitwerking DOA-acties 
 
De voorzitter wijst ter inleiding van de bespreking van de DOA-acties op 
de voortgang. Zij uit haar zorgen over de snelheid en inzet om resultaten 
te bereiken. Voorts roept zij alle DOA-leden op kritisch te beoordelen of de 
voorgestelde acties het verschil gaan maken. Het is de bedoeling te 
stimuleren met uitdagende voorstellen te komen.   
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4. Uitwerking DOA-actie KHN, CBL, e.a.; inzetten op naleving van de 
leeftijdgrens.  
 
Er ligt een concept-plan van KHN, CBL, NOC-NSF, de Slijtersunie, Trimbos 
en de gemeente Hoorn om de naleving van de leeftijdsgrens te 
verbeteren. De heer van Grinten geeft aan dat alle partijen betrokkenheid 
tonen bij het plan, maar er nauwelijks of geen geld voor hebben. De 
partijen zijn bereid de activiteiten uit te voeren, maar leveren (nagenoeg) 
geen financiële bijdrage voor een projectleider, communicatiecampagne en 
dergelijke.  
 
Er volgt een discussie tussen partijen over betrokkenheid, beperkte 
budgetten en prioritering.  
 
De voorzitter concludeert dat het project op deze manier weinig 
slagingskans heeft. Het DOA is een gezamenlijke agenda, waarin partijen 
verantwoordelijkheid hebben genomen voor acties. De gezamenlijke acties 
zijn met de achterban en besturen besproken. Er wordt nu te gemakkelijk 
naar VWS worden gekeken voor het leiden of financieren van projecten.  
 
Afgesproken wordt: dat de partijen met hun medewerkers uitwerken hoe 
de financiering wordt ingevuld. De voorzitter merkt op er rekening mee te 
houden dat het project ook nog landelijk uitgerold moet worden. 
Aangegeven wordt dat het handig is als meer inzicht komt in het 
budgettair kader voor het project, zodat bekeken kan worden wat door de 
organisaties zelf wordt opgepakt en wat wordt uitbesteed.  
 

5. Uitwerking DOA-actie STIVA; concept-plan uitbouwen slogan 
“geen 16,  geen druppel” en communicatiestrategie 
jongvolwassenen. 
 
a) Slogan “geen 16, geen druppel”: 
 
STIVA licht de notitie over de slogan toe. Nu het Initiatiefwetsvoorstel om 
de alcoholverkoopleeftijd te verhogen van 16 naar 18 jaar is aangenomen, 
dient zich een kans aan om deze nieuwe leeftijdsgrens te communiceren. 
De inzet van VWS op het communiceren van een norm sluit bij de slogan 
aan. De kracht van de slogan is dat iedereen het kent. De zwakte is dat 
het verhaal niet verder gaat dan de slogan. De kernboodschap is gericht op 
ouders, en jongeren worden ook meegenomen. Bij voorkeur wordt de 
boodschap op een positieve manier gebracht. STIVA wil hierin investeren 
en zal voor de uitvoering bureaus benaderen. STIVA wil de campagne op 1 
oktober gereed hebben en de slogan drie jaar inzetten.  
 
De voorzitter merkt op dat met de wettelijke leeftijdsverhoging en de 
communicatiecampagne van VWS het belangrijk is gezamenlijk op te 
treden. De wens om gezamenlijk op te treden is bovendien door iedereen 
in het DOA uitgesproken.  
Vervolgens wordt aan STIVA de vraag gesteld of er ook contact is met 
andere organisaties, bijvoorbeeld om de ouders te benaderen. 
Professionals moeten handelingsperspectief bieden om ouders te 
ondersteunen. Ook wordt aandacht voor de groep 16 en 17 jarigen 
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gevraagd en doelgroepen buiten de minderjarigen. De campagne moet 
ondersteund worden door sociale controle en positieve prikkels. Het is 
belangrijk jongeren vanuit hun eigen subcultuur aan te spreken.  
STIVA wijst op het massamediale karakter van de campagne. STIVA zal 
naar een platform verwijzen dat ontwikkeld wordt om de slogan te 
ondersteunen. Dit platform kan verbindingen leggen, bijvoorbeeld met 
andere activiteiten en organisaties. STIVA merkt op dat er overleg is wat 
betreft deze slogan en de communicatiecampagne van VWS. De voorzitter 
vult aan dat VWS een bijeenkomst organiseert met externe partijen, 
waarbij een en ander aan elkaar gekoppeld kan worden.  
 
Tot slot wijst de voorzitter op een vraag die al langer voor ligt, namelijk of 
de slogan ook kan worden uitgebreid naar bijvoorbeeld “zwanger, geen 
druppel” en “sporten, geen druppel”. Na een korte discussie wordt besloten 
dat die opties kunnen worden uitgewerkt, maar dat nu eerst naar de 
centrale slogan wordt gekeken. Als tip wordt nog meegegeven om de 
positieve boodschap aan life-events te koppelen, denk aan zwangerschap 
en pensioen. 
 
b) Communicatiestrategie jongvolwassenen: 
 
De volgende vergadering: zal een meer uitgewerkte versie van deze 
notitie worden besproken. 

 
6. Overige DOA-acties. 

 
a) Prijsacties: 
EZ heeft uitgezocht wat  juridisch mogelijk is wat betreft afspraken over 
prijsacties. Afspraken over prijsacties zijn verboden. Er zijn uitzonderingen 
op basis van vier grondslagen: er moet een maatschappelijk voordeel zijn, 
het voordeel moet bij de consument terecht komen, de maatregel moet 
een noodzaak hebben en je moet rechtsconcurrentie over houden. Dit 
alles zal niet makkelijk te bewijzen zijn. Als de DOA-leden het willen, kan 
een gesprek met de NMA worden geregeld. De vraag aan het DOA is of ze 
de acties die nodig zijn in verhouding staan tot het voordeel. De vraag 
wordt gesteld of er voorbeelden van andere landen zijn en hoe het zit met 
de lagere prijzen van B-merken. EZ geeft aan dat NMA voorbeelden van 
andere landen kent. De lage prijzen van B-merken valllen waarschijnlijk 
onder de rechtsconcurrentie.  
 
De volgende vergadering: komt het stuk van EZ op de agenda te staan. 
Ook kan STIVA dan in gaan op de toezegging of de afspraken over 
kortingen in Reclame Code kunnen worden opgeschroefd. 
 
b) Nieuwe deelnemers; aan welke actiepunten van het DOA willen zij 

bijdragen?  
 
De Vereniging Nederlandse Brouwers wil een bijdrage leveren aan de 
acties “Geen 16. Geen druppel”, de communicatiestrategie 
jongvolwassenen en het aantrekkelijker maken van alcoholvrije drank. De 
Slijtersunie sluit zich aan bij de actie naleving leeftijdsgrens.  
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c) Rondvraag; nog iets te melden op de overige acties? 
 
Bij de overige acties is op dit moment niets te melden.  
De volgende vergadering: zullen overige acties op de agenda komen, 
bijvoorbeeld de alcoholvrije drank.  

 
7. Likorettes  

 
In het DOA van 28 oktober 2011 stond het onderwerp Likorettes (zoete 
drankjes met een alcoholpercentage onder de 15%) op de agenda, naar 
aanleiding van een artikel. Hij zei toe nader onderzoek te zullen verrichten 
naar wie likorettes in de supermarkt koopt. Walburg zou een kort 
literatuuronderzoek laten doen. De voorziter gaf toen aan de resultaten 
graag tegemoet te zien en het de volgende keer op de agenda te zullen 
zetten. Door de strategische sessies van het DOA in 2012 is dit 
agendapunt naar dit overleg verschoven.  
 
STIVA licht toe dat de beschikbare gegevens meer categorieën drankjes 
omvatten dan alleen likorettes, namelijk gezoete zwak gedistilleerde 
dranken. Wat betreft het volume van gezoete zwak gedistilleerde dranken 
is de afzet onder jongeren klein en de afgelopen jaren gedaald. Er is de 
laatste tijd geen aparte marketing op gezet, er zijn geen prijsacties en 
geen nieuwe productintroducties geweest. STIVA geeft ook aan dat er 
geen correlatie zou zijn tussen zoete dranken “binge-drinken”. Dit volgt uit 
een onderzoek van Anderson. Dit alles is terug te lezen in de bij de agenda 
bijgevoegde notitie.  
 
Trimbos is het niet met STIVA eens en verwijst naar hun eigen notitie over 
dit onderwerp. Zoete drankjes, met een hoog alcoholpercentages, die te 
koop zijn in supermarkten, dat is risicovol. Supermarkten zouden moeten 
afzien van de verkoop van deze producten. De Slijtersunie sluit zich hierbij 
aan. Bij de Slijters komt de jeugd het niet halen. De GGD stelt het op prijs 
dat er nu twee notities liggen. De twee tegenstrijdige notities laten tegelijk 
het spanningsveld zien. Het DOA moet zich focussen op harde data en 
wetenschappelijk bewijs. Als het DOA de alcoholmatiging onder de jeugd 
serieus neemt, dan volstaat de notitie van Spirits NL niet.  
 
Afgesproken wordt: dat STIVA met het commentaar van het DOA terug zal 
gaan naar Spirits NL. Het DOA signaal is duidelijk. De zorg over likorettes 
en jeugd wordt door de notitie van Spirits NL niet opgelost.  
De volgende vergadering: zal Huub van Doorne worden gevraagd om 
vanuit deze optiek zijn verhaal toe te lichten.  
 
Tot slot wil Trimbos ook wijzen op bier met een alcoholpercentage van 
10% dat in halve liters wordt verkocht. Vereniging Nederlandse Brouwers 
pakt het op en zal er de volgende vergadering op terug komen.  
 

8. Presentatie Trimbos alcohol en overlast 
 

Trimbos heeft een notitie opgesteld met een overzicht van de 
risicofactoren voor uitgaansgeweld die vermoedelijk en rol speelden in 
Haren. Trimbos presenteert de uitkomsten. Er is een sterke relatie tussen 
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alcohol en de rellen in Haren. Het gros van de aangehouden jongeren had 
stevig gedronken (85%). Alcohol is echter nooit alleen de oorzaak. Het 
gaat om de interactie met de omgeving. Naast alcohol hebben ook 
persoonskenmerken (bijvoorbeeld sensatiezoekers) en de omgeving 
(donker, druk, geen faciliteiten etc) invloed gehad op uitgaansgeweld in 
Haren. Deze kennis biedt veel aanknopingspunten voor preventie. 
 
De vraag wordt gesteld of  ook naar de rol van ouders is gekeken. Dit is 
niet meegenomen in dit onderzoek. Bekend is wel dat ook een groot 
aantal jongeren niet aanwezig was omdat het van de ouders niet mocht. 
Ook wordt de vraag gesteld wat nu de leerpunten voor het DOA zijn. 
Alcohol was breed verkrijgbaar in Haren. Een alcoholverbod en het sluiten 
van afdelingen supermarkten is op zo’n moment belangrijk, aldus Trimbos. 
GGD NL geeft aan dat er veel raakvlak is met de Koninginnedagrellen. 
Geen alcohol schenken is eigenlijk de enige optie om het op te lossen. 
Aansluitend wordt opgemerkt dat er nu teveel een cultuur van intoxicatie 
is. Als je niet dronken bent geweest, heb je geen goed weekend gehad. 
Trimbos geeft aan dat een puberbrein externe grenzen nodig heeft.  
 
De voorzitter bedankt Trimbos voor de boeiende presentatie van Trimbos, 
waarin een maatschappelijk probleem wordt geschetst.  
 
Overzicht toezeggingen 
 
In de afgelopen DOA zijn diverse toezeggingen over uit te voeren acties 
gedaan. Er is dit overleg geen tijd meer deze toezeggingen door te lopen. 
De volgende vergadering zal dit terug komen.  

 
9.  Afsluiting en rondvraag 

 
Bij de rondvraag is discussie over de ambities van het DOA. Wordt er nu  
het maximale uit het overleg gehaald? Afgesproken wordt dat er een 
parallelle sessie kan worden georganiseerd, door bijvoorbeeld KHN en/of 
Trimbos, waarin organisaties worden uitgedaagd op een andere manier 
dan gebruikelijk naar de problematiek te kijken. De voorzitter wijst erop 
dat voor het DOA de uitvoering van de gezamenlijke agenda een 
belangrijke prioriteit is. 
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Notitie oprichten ROA (versie 30 januari 2008)

Rolverdeling ADT en secretariaat ROA

ADT
- vaststelling protocol en publicatie Staatscourant;
- besluit over het voorzitterschap en ten behoeve van het Algemene overleg

uitzoeken kandidaat voorzitters (artikel 6 protocol);
- regelen juridische basis voor vacatiegeld en reiskostenvergoeding en VGP

geld ten behoeve van de voorzitters;
- vertegenwoordigen VWS bij ROA;
- Organisatie IOA en DOA;
- eventueel de Organisatie van een evaluatie.

Secretariaat ROA en

- voorstel protocol ROA (uitgangspunt structuur ROW) (concept versie 30 januari
2008 bijgevoegd);
- indien gewenst voorbeeld leveren voor juridische basis vacatiegeld en

reiskostenvergoeding;
- voorbereiden, uitschrijven en schriftelijk samenvatten van een overleg;
- het zenden van vergaderstukken aan de deelnemers aan het ROA en, op

verzoek, aan belanghebbende derden;
- uitvoeren vacatiegelden en reiskostenvergoeding;
- omvang van de werkzaamheden is geschat op zes vergaderingen per jaar (2x

Algemeen Overleg en 4x deskundigen-overleggen).
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