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Geachte heer Geenemans, 
 
Op maandag 8 september 2003 heb ik met u overleg gevoerd over drie onderwerpen: het 
tabaksbeleid, het alcoholbeleid en de hygiënecode voor de horeca. Ik hecht er aan te 
constateren dat het overleg in goede en constructieve sfeer is verlopen. Wij kwamen dan 
ook tot een aantal afspraken die ik graag in deze brief aan u wil bevestigen. 
 
Tabaksbeleid 
Wij kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat een rookvrije horeca op termijn onvermijdelijk 
is. Tevens gaf u aan dat het draagvlak bij uw achterban nu nog niet voldoende is om dit met 
ingang van 1 januari 2005 te realiseren. Vervolgens bood ik u aan om deze ingangsdatum 
uit de AMvB te halen op de uitdrukkelijke voorwaarde dat Koninklijk Horeca Nederland 
(KHN) een stappenplan ontwikkelt met als einddoel een rookvrije horeca. Dit stappenplan 
dient voor 1 december 2003 gereed te zijn en een duidelijk tijdpad te bevatten voor het 
geleidelijk rookvrij worden van de horeca. Gezien de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan 
tabaksrook zal het stappenplan maatregelen moeten bevatten die daadwerkelijk bijdragen 
aan het beschermen van de gezondheid van werknemers en gasten in de horeca. 
Ventilatiesystemen kunnen daarbij niet als een afdoende oplossing worden beschouwd. 
 
Alcoholbeleid 
Tijdens ons overleg zijn ook enige aspecten van het alcoholbeleid besproken. 
Zo gaf u aan het wenselijk te vinden dat jonge kopers van alcoholhoudende dranken, net als 
in de Verenigde Staten, strafbaar worden gesteld. Ik heb u toegezegd dit met de minister 
van Justitie te zullen bespreken. 
Ook kwam aan de orde het initiatief van de alcoholbranche om een Platform Alcohol en 
Jeugd op te gaan richten. Omdat u daarmee aangeeft zich bewust te zijn van uw 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de alcoholproblematiek, sta ik hier in beginsel 
positief tegenover en zie ik uw concrete voorstellen graag tegemoet. Wel gaf ik aan dat er 
mijns inziens geen behoefte is aan een nieuw overlegorgaan. 



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Blad 

2 
Kenmerk 

POG/GB 2.411.992 
 
 

  

 

Het Regulier Overleg Alcoholbeleid fungeert immers al als een platform voor overleg tussen 
vele betrokken partijen over het alcoholbeleid. Wat onze mogelijke bijdrage aan het Platform 
betreft: op basis van voormeld plan zal ik besluiten of er op projectbasis samengewerkt kan 
worden.  
Wij spraken ook over het fenomeen van clandestiene schuurfeesten en de rol van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het tegengaan hiervan. De afgelopen periode 
heeft u bij de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Keuringsdienst van Waren 
(VWA/KvW), hierover klachten ingediend. Wat dit punt betreft, spraken wij af dat ik de 
VWA/KvW zal vragen mij te informeren over dit soort illegale horeca-activiteiten. Ik zal u 
daarover nader berichten. 
Tot slot kwam aan de orde de drankwettelijke eis dat er altijd een leidinggevende in de 
horeca-inrichting hoort te zijn, de zogenaamde aanwezigheidseis. U zei dat 
horecaondernemers problemen ervaren omdat het verloop van bedrijfsleiders tegenwoordig 
vaak sneller is dan veel gemeenten in staat zijn een vergunning te verlenen. U vroeg mij of 
leidinggevenden niet zouden kunnen beschikken over een speciaal pasje, waaruit blijkt dat 
zij beschikken over het diploma Sociale Hygiëne. Ik zal dat na laten gaan.  
 
Hygiënecode 
Met betrekking tot de microbiologische richtwaarden bij de nieuwe hygiënecode voor de 
horeca heb ik toegezegd via een brief van de VWA nog eens te willen bevestigen dat er van 
rigide handhaving geen sprake zal zijn. Een ondernemer die zijn proces niet onder controle 
heeft, krijgt altijd eerst de gelegenheid zijn procesvoering aan te passen alvorens de 
controleur overgaat tot het opleggen van een boete. 
 
Hoogachtend, 
 
de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
H. Hoogervorst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Een afschrift van deze brief is verzonden aan: 

- de Eerste en Tweede Kamer; 
- de Minister van Justitie. 


