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Directie Juridische Zaken  

Rijnstraat 8 
2515 XP Den Haag 
Postbus 20061 
2500 EB Den Haag 
Nederland 
www.rijksoverheid.nl  
Nederland 
www.nederlandwereldwijd.nl 

Contactpersoon 

DJZ-NR/Wob-cluster 

 
E WOB@minbuza.nl 

 

 

 

Geachte heer  
 
In uw brief van 26 maart 2020, ontvangen op 30 maart 2020, heeft u met 
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie 
verzocht over het aandeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij 
de aankoop van medische middelen. U vraagt documenten over “het 
aandeel van uw ministerie bij de aankoop van medische middelen die 
helpen bij het voorkomen van de verspreiding van, en behulpzaam zijn in 
de behandeling van het coronavirus. Hierbij wordt gedacht aan aankoop 
van middelen als mondkapjes, beademingsmachines, (mogelijke) 
vaccinaties, testkits, desinfectantia, enzovoorts.” 
 
De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij e-mail van 8 april 2020. U 
bent geïnformeerd over het feit dat uw verzoek niet binnen de wettelijke 
termijn behandeld zou kunnen worden vanwege de op dat moment 
geldende COVID-beperkingen. Op 6 augustus 2020 heb ik u laten weten 
dat er op negen Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland 
documenten aanwezig zijn die vallen onder uw verzoek. Hierbij is tevens 
een grove inventarisatielijst overgelegd. Op 17 augustus 2020 heeft u per 
e-mail kenbaar gemaakt geen interesse te hebben in de documenten van 
de Nederlandse vertegenwoordigingen in Bangkok, Colombo, Kuala 
Lumpur en Warschau, zodat dit deelbesluit thans enkel nog ziet op de 
documenten van de Nederlandse vertegenwoordigingen in Ankara, Hanoi, 
Rabat, Seoul en Tokio. Op 11 september 2020 heeft u mij in gebreke 
gesteld. 
 
Met dit deelbesluit wordt tevens beslist op uw verzoek van 11 juni 2020, 
waarbij de reikwijdte van voornoemd verzoek is uitgebreid naar 11 juni 
2020.  
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Het andere onderdeel van uw Wob-verzoek d.d. 26 maart 2020 (dat ziet 
op de totstandkoming van reisadviezen) zal in een separaat deelbesluit 
worden behandeld. 
 
Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-
artikelen verwijs ik u naar de bijlage. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 156 documenten aangetroffen. 
Deze documenten zijn opgenomen in een tweetal inventarislijsten (‘deels 
openbaar’ en ‘niet openbaar’), die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd. 
In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de 
inventarislijsten, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 
 
Zienswijzen 
De zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn 
belangenafweging meegenomen. 
 
Besluit 
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de 
informatie waarom u verzocht, (deels) openbaar te maken. Op de 
inventarislijsten kunt u zien welke documenten het hier betreft. 
 
Daarnaast heb ik besloten (een deel van) de door u gevraagde informatie 
niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel 
‘Overwegingen’ van dit besluit. 
 
Overwegingen 
 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, 
van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.  

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het 
publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het 
komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de 
openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon 
of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten 
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
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weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke 
belang van de verzoeker. 
  
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit 
betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend 
aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de 
betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven 
indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de onderstaande 
belangenafwegingen dan ook plaats. 
 
Veiligheid van de Staat 
Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft 
het verstrekken van informatie achterwege voor zover dit de veiligheid 
van de Staat zou kunnen schaden. Bij de toepassing van de Wob wordt de 
veiligheid van personen ook gerekend tot de veiligheid van de Staat. Naar 
mijn oordeel kan openbaarmaking van bepaalde passages uit het 
document met nummer 116 de veiligheid van de Staat in gevaar brengen. 
Deze documenten geven inzicht in de procedure voor het aanvragen van 
landingsrechten. Openbaarmaking werkt misbruik in de hand en kan als 
zodanig de veiligheid van de staat schaden. Ik zal deze informatie dan 
ook niet openbaar maken.  
 
Bedrijfs- en fabricagegegevens  
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het 
verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en 
fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Onder 
bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie worden 
verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden 
afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of 
het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van producten of 
de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de 
financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden 
eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt. 

Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met 
betrekking tot de technische bedrijfsvoering/of het productieproces/ of de 
afzet van producten/ of de kring van afnemers en leveranciers. Op de 
inventarislijst kunt u zien welke documenten het betreft. 

Het betreft daarbij informatie over niet definitieve uitbreidingsplannen van 
de betrokken bedrijven, zoals plannen om nieuwe productielijnen op te 
starten, en productie-aantallen en afnemers van bedrijven. 
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Daarnaast hebben een aantal bedrijven informatie van zakelijke 
contacten/buitenlandse overheden met mij gedeeld. Het kan bedrijven die 
zaken doen in het buitenland in hun concurrentiepositie schaden als blijkt 
dat zij (vertrouwelijke) gegevens hebben gedeeld met de Nederlandse 
overheid. Als zodanig betreffen het concurrentiegevoelige gegevens. Om 
die reden heb ik de betreffende bedrijfsnamen onleesbaar gemaakt.  

Voorts heb ik in een aantal gevallen prijsgegevens en niet-openbare 
productspecificaties vertrouwelijk ontvangen. Ik maak deze informatie 
niet openbaar. 

Betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met 
andere staten en met internationale organisaties. 

Bij een aantal documenten is het belang van de betrekkingen van 
Nederland met andere staten in het geding. Dit belang zou kunnen 
worden geschaad indien de hier bedoelde informatie openbaar wordt 
gemaakt.  

Met een aantal producerende landen heeft diplomatiek verkeer 
plaatsgevonden over de mogelijkheid om medische middelen voor de 
Nederlandse markt te produceren. Landen moeten over en weer uit 
kunnen gaan van de vertrouwelijkheid van het diplomatieke verkeer. Ik 
voorzie dat bij openbaarmaking het diplomatieke verkeer met deze landen 
in de toekomst mogelijk stroever zal verlopen, omdat landen 
terughoudender zullen zijn in hun contact. Ik ben van oordeel dat dit 
belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik heb 
daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. 

Daarnaast heb ik op vertrouwelijke basis informatie verkregen van 
bevriende landen c.q. van de Europese Unie. Deze informatie is 
vertrouwelijk met mij gedeeld. Ik ben van mening dat het van groot 
belang is dat informatie in crisisperiodes waar nodig ruimhartig kan 
worden gedeeld. Ik voorzie dat openbaarmaking van deze informatie 
ertoe zal leiden dat landen in de toekomst minder geneigd zullen zijn om 
mij van informatie te voorzien. Ik ben van oordeel dat dit belang 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik heb daarom 
besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. 
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Tot slot heb ik in een aantal gevallen officiële documenten van derde 
landen ontvangen, zoals certificaten, circulaires en richtlijnen. Ik voorzie 
dat ik dergelijke documenten in de toekomst minder snel zal ontvangen, 
indien ik overga tot openbaarmaking van deze door andere landen 
opgestelde officiële documenten. Ik ben van oordeel dat dit belang 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik heb daarom 
besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd. 

In nagenoeg alle documenten staan persoonsgegevens. Dit betreft onder 
meer namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens maak 
ik niet openbaar. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van de genoemde 
persoonsgegevens de privacy van betrokkenen prevaleert boven het 
belang van openbaarmaking. Hierbij heb ik in de beoordeling 
meegewogen of de betrokken personen vanuit hun functie regelmatig in 
de openbaarheid treden. De genoemde persoonsgegevens heb ik 
verwijderd uit de documenten. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad  
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek 
om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, 
geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten 
opgesteld ten behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden 
begrepen: nota’s van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk 
leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een 
ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, 
agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne 
besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern 
beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze 
bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de 
informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde 
bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern beraad 
zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet 
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen 
kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die 
het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
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Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, 
opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe 
aangevoerde argumenten. 

Op de inventarisatielijsten kunt u zien welke documenten zijn opgesteld 
ten behoeve van intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen 
bevatten. Ik verstrek daarover geen informatie. 

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig 
worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding 
om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot 
personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze 
persoonlijke beleidsopvattingen. 
 
Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet 
De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de 
Wob, treft u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte 
documenten en dit besluit worden geplaatst op www.rijksoverheid.nl, 
zodat ze voor een ieder beschikbaar zijn.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact 
opnemen met de Directie Juridische Zaken via nevenstaande 
contactgegevens. 
 
 
De minister van Buitenlandse Zaken, 
namens deze, 
de Coördinator van het Wob-cluster van de directie Juridische Zaken, 
 
 
Dit besluit is geaccordeerd in een gedigitaliseerd proces en om die reden niet 
ondertekend. 
 
 
H.D. Streef 
 
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het laatste 
deelbesluit tegen dit besluit per brief bezwaar maken bij de minister van 
Buitenlandse Zaken, t.a.v. de directie Juridische Zaken, postbus 20061, 2500 EB 
Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum 
alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de 
gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht. 
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Bijlage – Relevante artikelen uit de Wob 

Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 

materiaal dat gegevens bevat; 
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid 

van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering 
ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een 
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, 
met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen 
ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren 
over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die 
secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de 
toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als 
taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is 
samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het 
bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de 
instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie 
van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe 
door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet 
milieubeheer. 

 
Artikel 3 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de 
verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij 
behulpzaam. 
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in 
de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:  
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer maakt. 
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2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor 
zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 

lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 

van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden. 

[…] 
 
Artikel 11 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van 
intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft 
gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm 
worden verstrekt. 
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het 
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie 
voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van 
openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van 
overeenkomstige toepassing. 
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Inventarislijst (deels) openbaar

Nummer Naam ID Document opstellen document Volgnummer Weigeringsgrond
1 (10.2.e) maskers.msg 20282 3/22/2020 9:52 AM UTC 0001 - 0001 (10)(2e)
2 Re  URGENT medical supplies for the Netherlands (5).msg 20304 3/22/2020 5:42 PM UTC 0002 - 0004 (10)(2e)
3 RE list of items - 2 suppliers of disinfectants  corona test kits19488 3/24/2020 1:26 AM UTC 0005 - 0007 (10)(1c);(10)(2e)
4 RE  URGENT medical supplies for the Netherlands.msg 20306 3/24/2020 3:11 PM UTC 0008 - 0010 (10)(2e)
5 FW COVID-19 Test Kit.msg 33258 3/24/2020 10:58 PM UTC 0011 - 0011 (10)(2e)
6 RE COVID test kit list.msg 19495 3/25/2020 12:44 AM UTC 0012 - 0013 (10)(1c);(10)(2e)
7 RE  COVID-19 Test Kit.msg 20291 3/25/2020 5:13 AM UTC 0014 - 0015 (10)(1c);(10)(2e)
8 COVID test kit list - update.msg 19440 3/25/2020 5:32 AM UTC 0016 - 0016 (10)(2e)
9 RE COVID test kit list - update.msg 19473 3/25/2020 5:46 AM UTC 0017 - 0017 (10)(2e)
10 RE standaard M NCoV-testkit.msg 19482 3/25/2020 8:20 AM UTC 0018 - 0022 (10)(1c);(10)(2e);(11)(1)
11 Re  Proposals for the Supply of PPEs.msg 20300 3/25/2020 3:31 PM UTC 0023 - 0023 (10)(2e)
12 Company Profile of (10.1.c).msg 20267 3/26/2020 8:39 AM UTC 0024 - 0024 (10)(1c);(10)(2e)
13 FW Medical supplies4.msg 30026 3/26/2020 2:59 PM UTC 0025 - 0027 (10)(1c);(10)(2e)
14 RE  Suppliers COVID test kit list Korea.msg 20302 3/27/2020 9:42 AM UTC 0028 - 0029 (10)(2e)
15 FW  COVID-19 Test Kit.msg 20275 3/27/2020 9:43 AM UTC 0030 - 0030 (10)(2e)
16 RE  excuus en de contacten tot nu toe.msg 20292 3/27/2020 10:28 AM UTC 0031 - 0032 (10)(1c);(10)(2e)
17 RE test corona virus ervaringtips uit jullie landen (2).msg 19496 3/31/2020 6:14 AM UTC 0033 - 0035 (10)(2e)
18 FW: COVID-19 Test Kits 19790 3/31/2020 2:15 AM UTC 0036 - 0036 (10)(1c);(10)(2e)
19 RE test corona virus ervaringtips uit jullie landen (3) 1.msg 19498 3/31/2020 11:26 AM UTC 0037 - 0039 (10)(1c);(10)(2e)
20 RE Korea.msg 19493 4/1/2020 8:45 AM UTC 0040 - 0042 (10)(2e)
21 Korea_COVID-19_testing_overview_30March2020.docx 20259 4/1/2020 8:35 AM UTC 0043 - 0045 (10)(2e)
22 Test Kits from Korea.msg 19444 4/1/2020 9:36 AM UTC 0046 - 0046 (10)(2e)
23 RE Test corona virus ervaringtips uit jullie landen (4) 1.msg 19501 4/1/2020 9:44 AM UTC 0047 - 0049 (10)(2e)
24 RE Test corona virus ervaringtips uit jullie landen (5).msg 19502 4/1/2020 9:48 AM UTC 0050 - 0052 (10)(2e)
25 FW Medical supplies.msg 30023 4/1/2020 3:04 PM UTC 0053 - 0056 (10)(1c);(10)(2e)
26 More test kit companies.msg 19469 4/1/2020 11:52 PM UTC 0057 - 0057 (10)(2e)
27 Coivid protection material.msg 20266 4/2/2020 9:27 AM UTC 0058 - 0063 (10)(1c);(10)(2e)
28 Demande de (10.2.e).msg 30021 4/2/2020 12:51 PM UTC 0064 - 0065 (10)(1c);(10)(2e)
29 Plastic gloves.msg 20286 4/2/2020 10:37 PM UTC 0066 - 0066 (10)(2e)
30 RE Plastic gloves (4).msg 20314 4/3/2020 5:45 AM UTC 0067 - 0068 (10)(2a);(10)(2e)
31 Medical gloves from Korea.msg 20284 4/6/2020 4:43 AM UTC 0069 - 0069 (10)(1c);(10)(2e)
32 RE Medical gloves from Korea (6).msg 20311 4/6/2020 7:42 AM UTC 0070 - 0071 (10)(1c);(10)(2e)
33 FW Seoul  alternative supplies of (surgical) gloves.msg 20280 4/6/2020 11:48 PM UTC 0072 - 0073 (10)(1c);(10)(2e)
34 RE Seoul  alternative supplies of (surgical) gloves (9).msg 20321 4/7/2020 10:36 AM UTC 0074 - 0075 (10)(2e)
35 RE: (10.1.c) Tanger Coronavirus 30257 4/8/2020 4:14 PM UTC 0076 - 0079 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
36 Re: Priority request: inquiry for producers of (surgical) gow 30256 4/8/2020 5:13 PM UTC 0080 - 0085 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
37 RE Seoul  alternative supplies of (surgical) gloves (8).msg 20320 4/9/2020 7:00 AM UTC 0086 - 0091 (10)(2e)
38 RE: Priority request on producers of surgical gloves 33120 4/9/2020 7:02 AM UTC 0092 - 0095 (10)(1c);(10)(2e)
39 Medical supplies uit Zuid-Korea.msg 19468 4/10/2020 4:03 AM UTC 0096 - 0096 (10)(2e)
40 RE: Priority request: inquiry for producers of (surgical) gow 30246 4/10/2020 6:59 AM UTC 0097 - 0100 (10)(1c);(10)(2e)
41 RE urgent question about testing.msg 19453 4/10/2020 12:45 PM UTC 0101 - 0102 (10)(2e)
42 RE: Priority request: inquiry for producers of (surgical) gow 30244 4/13/2020 3:52 PM UTC 0103 - 0111 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
43 RE new question (10.2.e).msg 19483 4/14/2020 9:33 AM UTC 0112 - 0115 (10)(1c);(10)(2e)
44 RE: Priority request: inquiry for producers of (surgical) gow 33119 4/15/2020 9:29 AM UTC 0116 - 0119 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
45 RE: Export restriction for PPE 33118 4/15/2020 2:21 PM UTC 0120 - 0124 (10)(2e)
46 RE Documents to reference for the Bericht.msg 20308 4/16/2020 3:48 AM UTC 0125 - 0125 (10)(2e)
47 Re: productie maskers 30238 4/16/2020 10:00 AM UTC 0126 - 0126 (10)(1c);(10)(2e)
48 RE: MAR - regelgeving export medicijnen 30237 4/16/2020 1:40 PM UTC 0127 - 0128 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
49 RE: Priority request: inquiry for producers of (surgical) gow 30255 4/17/2020 7:12 AM UTC 0129 - 0130 (10)(1c);(10)(2e)
50 RE: MAR: productie maskers 30251 4/17/2020 1:09 PM UTC 0131 - 0132 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
51 RE (10.2.e) healthcare.msg 19484 4/20/2020 1:34 AM UTC 0133 - 0135 (10)(1c);(10)(2e)
52 SPAM RE Netherlands Embassy.msg 19074 4/20/2020 8:27 AM UTC 0136 - 0138 (10)(1c);(10)(2e)
53 RE Netherlands Embassy.msg 19060 4/20/2020 8:41 AM UTC 0139 - 0141 (10)(1c);(10)(2e)
54 RE ë„¤ë   œëž€ë“œ ê¸´ê¸‰ì̃ ì•½í’ˆ ì̂ ˜ì¶œ ê´€ë ¨ ë„ì›€ ìš” 24308 4/20/2020 8:45 AM UTC 0142 - 0147 (10)(1c);(10)(2e)
55 RE ondersteuning bij vrijkrijgen van charges propofol voor N19056 4/20/2020 8:55 AM UTC 0148 - 0152 (10)(1c);(10)(2e)
56 Test kit from the Korean company (10.1.c).msg 19448 4/20/2020 9:16 AM UTC 0153 - 0153 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
57 IN-661 369-(10.2.e)(10.1.c) Re Test kit from the Korean c 19464 4/20/2020 11:40 PM UTC 0154 - 0156 (10)(1c);(10)(2e)
58 FW: 30250 4/21/2020 6:58 AM UTC 0157 - 0157 (10)(1c);(10)(2e)
59 Seegene in the news   .msg 20323 4/22/2020 8:57 AM UTC 0158 - 0158 (10)(2e)
60 RE Seoul  alternative supplies of (surgical) gloves (7).msg 20319 4/23/2020 9:24 AM UTC 0159 - 0164 (10)(1c);(10)(2e)
61 Gloves Korea.msg 20281 4/23/2020 11:42 PM UTC 0165 - 0165 (10)(2e)
62 Re: MAR: productie maskers 30249 4/24/2020 12:49 PM UTC 0166 - 0167 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
63 Re: Get in touch : (10.1.c) & (10.2.e) 30247 4/25/2020 6:11 AM UTC 0168 - 0170 (10)(1c);(10)(2e)
64 MAR - maskers 30243 4/27/2020 8:05 AM UTC 0171 - 0172 (10)(1c);(10)(2e)
65 RE: productie maskers 30242 4/27/2020 4:41 PM UTC 0173 - 0175 (10)(1c);(10)(2e)
66 RE Korean masks to NL.msg 19235 4/28/2020 12:28 AM UTC 0176 - 0176 (10)(2e)
67 RE Bestelling mondkapjes in Korea bestemd voor Noord NL 19234 4/28/2020 4:52 AM UTC 0177 - 0181 (10)(1c);(10)(2e)
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68 MAR - masks - (10.1.c) 30240 4/28/2020 8:54 AM UTC 0182 - 0182 (10)(1c);(10)(2e)
69 FW Mondkapjes2.msg 13927 4/29/2020 7:58 AM UTC 0183 - 0183 (10)(1d);(10)(2e)
70 RE Mondkapjes.msg 13934 4/30/2020 12:57 AM UTC 0184 - 0184 (10)(2e)
71 RE Facemasks.msg 13929 4/30/2020 5:08 AM UTC 0185 - 0185 (10)(1c);(10)(1d);(10)(2e)
72 RE Facemasks2.msg 13931 4/30/2020 5:08 AM UTC 0186 - 0186 (10)(1c);(10)(2e)
73 SPAM RE ondersteuning bij vrijkrijgen van charges propofol 19073 5/1/2020 7:41 AM UTC 0187 - 0192 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
74 FW From the Netherlands Embassy on facemasks msg 13926 5/1/2020 8:01 AM UTC 0193 - 0194 (10)(2e)
75 Mondkapjes msg 13928 5/4/2020 3:36 AM UTC 0195 - 0196 (10)(1c);(10)(1d);(10)(2e)
76 RE RIJK Handel - Corona update wijzigingen uitvoer en inkoo33106 5/4/2020 4:21 AM UTC 0197 - 0201 (10)(2a);(10)(2e);(11)(1)
77 RE: MAR - maskers 30313 5/5/2020 9:12 AM UTC 0202 - 0203 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
78 FW Mondkapjes.msg 13930 5/7/2020 12:52 AM UTC 0204 - 0206 (10)(2e)
79 RE Regionale HEA-call - medische hulpmiddelen.msg 33105 5/7/2020 1:40 PM UTC 0207 - 0208 (10)(2e)
80 RE RE (10.1.c) Inc. Proposal for Safety Solution against the 20316 5/8/2020 10:22 AM UTC 0209 - 0211 (10)(1c);(10)(2e)
81 RE Vietnam could supply medical masks and protective unifo33107 5/8/2020 11:02 AM UTC 0212 - 0214 (10)(2a);(10)(2e)
82 MAR - gezichtsmaskers: kwaliteitseisen 30303 5/11/2020 4:10 PM UTC 0215 - 0215 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
83 FW: MAR - maskers 30299 5/13/2020 6:43 AM UTC 0216 - 0217 (10)(1c);(10)(2e)
84 FW: MAR - maskers 30295 5/13/2020 7:07 AM UTC 0218 - 0220 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
85 Production equipement de protection individuelle (PPE) 30287 5/13/2020 1:40 PM UTC 0221 - 0221 (10)(1c);(10)(2e)
86 Contact about masks.msg 19229 5/14/2020 1:48 AM UTC 0222 - 0222 (10)(2e)
87 FW: conditions importation de masques 30275 5/15/2020 12:16 PM UTC 0223 - 0223 (10)(1c);(10)(2e)
88 FW Medische hulpmiddelen Vietnam en Azie.msg 33101 5/18/2020 10:22 AM UTC 0224 - 0227 (10)(1c);(10)(2e)
89 RE: Production equipement de protection individuelle (PPE) 30279 5/19/2020 11:43 AM UTC 0228 - 0229 (10)(1c);(10)(2e)
90 normen voor import mondkapjes - SPA, FA en NL 30277 5/19/2020 3:45 PM UTC 0230 - 0231 (10)(1c);(10)(2e)
91 Re: MAR - maskers 30276 5/19/2020 5:35 PM UTC 0232 - 0232 (10)(1c);(10)(2e)
92 MAR - Mondkapjes 30274 5/21/2020 2:03 PM UTC 0233 - 0233 (10)(1c);(10)(2e)
93 RE  We are a company that produces quarantine products s 20307 5/26/2020 3:47 AM UTC 0234 - 0236 (10)(2e)
94 5M masks and medical supplies from Korea.msg 19239 5/29/2020 7:36 AM UTC 0237 - 0237 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
95 RE IN-4561 FW Test kit informatie van het Koreaanse bedrij19491 6/3/2020 12:45 AM UTC 0238 - 0243 (10)(1c);(10)(2e)
96 RE: MAR - uitvoer medicamenten/beschermende kleding en 30273 6/3/2020 2:11 PM UTC 0244 - 0247 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
97 Re: Production equipement de protection individuelle (PPE) 30267 6/4/2020 6:21 AM UTC 0248 - 0252 (10)(1c);(10)(2e)
98 Re: Production equipement de protection individuelle (PPE) 30266 6/4/2020 6:51 AM UTC 0253 - 0256 (10)(1c);(10)(2e)
99 MAR -  productie beschermende kleding - - Artikel uit l'Econo30265 6/8/2020 10:44 AM UTC 0257 - 0258 (10)(1c);(10)(2e)
100 Re: Production equipement de protection individuelle (PPE) 30263 6/8/2020 4:52 PM UTC 0259 - 0262 (10)(1c);(10)(2e)
101 Re: MAR - export beschermende kleding 30260 6/22/2020 10:50 AM UTC 0263 - 0265 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
102 Emails related to the search for PPEs.msg 33099 6/29/2020 4:42 AM UTC 0266 - 0266 (10)(2e)
103 Following up on our priority request 33126 4/23/2020 3:23 PM UTC 0267 - 0267 (10)(1c);(10)(2e)
104 IMG_2882.PNG 20673 8/26/2020 7:43 AM UTC 0268 - 0268 (10)(2e)
105 RE_ Mondkapjes _ contactgegevens (10.2.e)....pdf 39906 10/13/2020 10:34 AM UTC 0269 - 0272 (10)(2a);(10)(2e);(11)(1)
106 RE_ Telcon pdf 39907 10/13/2020 10:34 AM UTC 0273 - 0274 (10)(2a);(10)(2e)
107 RE_ Vertrouwelijk & spoed (1) pdf 39908 10/13/2020 10:34 AM UTC 0275 - 0276 (10)(2e)
108 UPDATE_ GESPREK MET TURKSE MIN VAN GEZONDHEID.pdf39909 10/13/2020 10:34 AM UTC 0277 - 0281 (10)(1c);(10)(2e);(11)(1)
109 FW_ aanvullende info __ controle door (10.2.e)... pdf 39910 10/13/2020 10:34 AM UTC 0282 - 0285 (10)(1c);(10)(2e)
110 RE_ Spoed productie mondkapjes Nederland; IA ne....pdf 39912 10/13/2020 10:34 AM UTC 0286 - 0288 (10)(2e)
111 RE_ BELANGRIJK & SPOED_ Persoonlijke beschermin....pdf 39914 10/13/2020 10:34 AM UTC 0289 - 0292 (10)(1c);(10)(2e)
112 RE_ Maskers.pdf 39917 10/13/2020 10:34 AM UTC 0293 - 0294 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
113 RE_ Vertrouwelijk & spoed .pdf 39918 10/13/2020 10:34 AM UTC 0295 - 0297 (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
114 RE_ USHAS Board of Directors .pdf 39920 10/13/2020 10:34 AM UTC 0298 - 0299 (10)(2e);(11)(1)
115 RE_ Priority request_ inquiry for producers of .. (1).pdf 39921 10/13/2020 10:34 AM UTC 0300 - 0303 (10)(2e)
116 FW_ Turkey _ Notification overflight + landing ....pdf 39922 10/13/2020 10:34 AM UTC 0304 - 0305 (10)(1b);(10)(1c);(10)(2e)
117 RE_ Mask.pdf 39923 10/13/2020 10:34 AM UTC 0306 - 0308 (10)(1c);(10)(2e)
118 RE_ Mondkapjes - vlucht vanuit NLD.pdf 39924 10/13/2020 10:34 AM UTC 0309 - 0310 (10)(2e)
119 RE_ Turkije.pdf 39925 10/13/2020 10:34 AM UTC 0311 - 0311 (10)(2a);(10)(2e)
120 RE_ Steunverlening mondkapjes Turkije.pdf 39928 10/13/2020 10:34 AM UTC 0312 - 0316 (10)(2a);(10)(2e);(11)(1)
121 FW_ Spoedverzoek voor ondersteuning inzake Mask....pdf 39930 10/13/2020 10:34 AM UTC 0317 - 0318 (10)(1c);(10)(2e)
122 FW_ BELANGRIJK & SPOED_ Persoonlijke beschermin... pdf 39933 10/13/2020 10:34 AM UTC 0319 - 0321 (10)(1c);(10)(2e)
123 FW_ Telcon.pdf 39934 10/13/2020 10:34 AM UTC 0322 - 0324 (10)(1c);(10)(2e)
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Nummer Naam ID Datum opstellen document Weigeringsgrond
124 RE Blokkade desinfectantia bestemd voor Nederland3.msg 30044 3/20/2020 9:19 AM UTC (10)(1c);(10)(2e);(11)(1)
125 FW URGENT - livraison .msg 30030 3/20/2020 9:50 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
126 RE  tel gesprek met (10.2.e) .msg 20303 3/31/2020 4:23 PM UTC (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e);(11)(1)
127 New Korean testkit approved RE (10.1.c) Information.msg 19470 4/20/2020 3:56 AM UTC (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
128 RE Covid-19 .msg 33103 5/8/2020 10:54 AM UTC (10)(2a);(10)(2e);(11)(1)
129 FW COVID-19 Test Introduction.msg 33100 5/8/2020 10:58 AM UTC (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
130 RE  COVID-19 Facial Masks .msg 20287 5/15/2020 1:18 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
131 RE Toch mondkapjes uit Korea.msg 19240 5/15/2020 2:18 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
132 FW  Landel jk Consortium Hulpmiddelen 2.msg 20277 5/18/2020 12:46 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
133 RE  Landel jk Consortium Hulpmiddelen 3.msg 20294 5/18/2020 4:57 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
134 RE  Landel jk Consortium Hulpmiddelen 6.msg 20296 5/18/2020 10:15 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
135 RE  Landel jk Consortium Hulpmiddelen 7.msg 20297 5/19/2020 3:29 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
136 RE  Landel jk Consortium Hulpmiddelen 8.msg 20298 5/19/2020 9:16 AM UTC (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
137 RE Introducing the Dutch coronavirus special envoy.msg 19492 5/19/2020 11:22 AM UTC (10)(1c);(10)(2e);(11)(1)
138 FW COVID-19 Face Masks from Korea.msg 19231 5/20/2020 12:54 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
139 FW COVID-19 face Masks from Korea (1).msg 19230 5/26/2020 1:44 PM UTC (10)(2a);(10)(2e)
140 RE  Landel jk Consortium Hulpmiddelen 9.msg 20299 5/28/2020 12:29 PM UTC (10)(2a);(10)(2e)
141 RE Aanleveren stukken Wob-verzoek aankoop medische hulp30037 8/28/2020 4:33 PM UTC (10)(2e)
142 pour info- normes marocaines sur les masques 30314 5/3/2020 11:41 PM UTC (10)(2a);(10)(2e)
143 RE: Blokkade desinfectantia bestemd voor Nederland 30307 5/7/2020 1:01 PM UTC (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
144 masques 30297 5/13/2020 6:59 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
145 RE: vÃªtement de protection 30292 5/13/2020 10:04 AM UTC (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
146 MAR - maskers en beschermende kleding 30285 5/13/2020 4:19 PM UTC (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
147 Importation en France des masques 30272 5/18/2020 6:38 PM UTC (10)(2a);(10)(2e)
148 RE_ Medical protection gear blocked at the border.pdf 39905 10/13/2020 10:34 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
149 RE_ Coronavirus Detection Kit.pdf 39911 10/13/2020 10:34 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
150 RE_ Turkish PPE_ [DLM=For-Official-Use-Only].pdf 39915 10/13/2020 10:34 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
151 FW_ How are you_ PPE shipment_.pdf 39916 10/13/2020 10:34 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
152 FW_ Medical protection gear blocked at the border.pdf 39926 10/13/2020 10:34 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
153 FW_ about importing medical protective gear fro....pdf 39927 10/13/2020 10:34 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
154 FW_ Medical protection gear blocked at the border(1).pdf 39929 10/13/2020 10:34 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)
155 FW_ Spoedverzoek voor ondersteuning inzake Mask...(1).pd 39931 10/13/2020 10:34 AM UTC (10)(1c);(10)(2a);(10)(2e)
156 RE_ Export of Medical Equipment.pdf 39932 10/13/2020 10:34 AM UTC (10)(2a);(10)(2e)




