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A Bijlage – Overzicht 

toezeggingen en wensen 

Bron: Concept-opdracht 18 juni 20211162 

Onderzoeksvragen Algemeen Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

Hoe is de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

geweest gedurende de verschillende fases in de tijd van de inkoop 

vanaf januari 2020 tot en met het afronden van de laatste 

overeenkomst door LCH dan wel VWS?  

Met daarbij specifiek aandacht voor: 

Hoofdstuk Normenkader (voor wat betreft 

het proces) 

Hoofdstukken RGA-transacties  

Het Normenkader zoals dat nu wordt 

opgeleverd, betreft enkel het kader dat van 

toepassing is tijdens de RGA-transacties. 

De beantwoording zal daarom 

plaatsvinden in het volgende deelverslag. 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstukken 6 - 18 

a. Hoe kwam inkoop tot stand per fase? Wat was hierin de rol van

VWS en LCH? 

Welke contacten waren er met het veld en met andere partijen, 

waarom waren deze er, hoe verliepen deze contacten en welke 

onderwerpen stonden daarin centraal? 

Hoofdstuk Normenkader 

Hoofdstukken RGA-transacties 

Het Normenkader zoals dat nu wordt 

opgeleverd, betreft enkel het kader dat van 

toepassing is tijdens de RGA-transactie. De 

beantwoording zal daarom plaatsvinden in 

het volgende deelverslag. 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstukken 6 - 18 

b. Welke uitingen (veldpartijen, Tweede Kamer, media, anderszins) 

zijn gedaan over deze inkoopbeslissingen? 

Hoofdstuk Tijdsgewricht Hoofdstuk 3  

c. Op welke manier speelt de kwaliteitsdiscussie over de PBM hierin 

een rol? 

Hoofdstuk Normenkader (voor wat betreft 

het proces) 

Hoofdstuk Kwaliteit  

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 15 

d. Hoeveel aanbiedingen/leads kwamen er van wie in welke fase 

binnen? 

Categoriseren naar omvang: welke aanbiedingen zijn geweigerd en 

waarom? 

Welke aanbiedingen zijn omgezet in een overeenkomst en waarom? 

En door wie? 

Hoofdstuk Normenkader (voor wat betreft 

het proces) 

Hoofdstuk Inkopen PBM 

Hoofdstuk Inkoopbehoefte  

Nb. in dit (deel)Verslag van Handelingen 

wordt in algemene zin bericht over 

aanbiedingen en leads. De vergelijking 

tussen de aanbiedingen van leveranciers 

en de leads (anders dan t.o.v. RGA) zal 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 4 

Hoofdstuk 8 
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Bron: Concept-opdracht 18 juni 20211162 

Onderzoeksvragen Algemeen Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

echter pas kunnen plaatsvinden na het 

uitvoeren van het gehele onderzoek. De 

beantwoording vindt nu dus in beperkte 

mate plaats en meer volledig in het 

volgende deelonderzoek. 

e. Hoe kwamen - per fase – de aanbiedingen binnen, van wie en bij 

wie? 

Hoofdstuk Normenkader (voor wat betreft 

het proces) 

Hoofdstukken Inkoopbehoefte, VIP-team, 

Voorstellen tot samenwerking met het LCH 

en Voorstellen als leverancier van het LCH. 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 8 - 11 

f. Hoe is de prioritering/keuze gemaakt in de binnengekomen 

aanbiedingen per fase? 

Door wie? 

Hoofdstuk Normenkader (voor wat betreft 

het proces) 

Hoofdstukken Inkoopbehoefte, VIP-team, 

Voorstellen tot samenwerking met het LCH, 

Voorstellen als leverancier van het LCH en 

RGA-orders 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 8 - 12 

g. Hoe werden de orders gefinancierd (vooruitbetalen/ 

garantie/voorschotten) en wat waren de overwegingen hierbij? 

Hoofdstuk Normenkader (voor wat betreft 

het proces) 

Hoofdstukken Voorstellen tot 

samenwerking met het LCH, Voorstellen als 

leverancier van het LCH, RGA-orders, en 

Vooruitbetalingen en leveringen 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 10,11,12 en 

14  

h. Is voor alle aanbiedingen eenzelfde procedure - per fase – 

gebruikt, van vergelijkbare strekking? En wat zijn overwegingen 

geweest indien hiervan werd afgeweken? Wat was hierin de rol van 

VWS en LCH? Hoe verliepen de contacten met het veld en met andere 

partijen? Op welke manier speelt de kwaliteitsdiscussie over de PBM 

hierin een rol? 

Hoofdstuk Normenkader (voor wat betreft 

het proces) 

Hoofdstukken RGA-transacties  

Hoofdstuk 2 

Hoofdstukken 6 - 18 

i. Hoe is de prijs tot stand gekomen per casus en wie speelden daarin 

een rol? 

Hoofdstuk Normenkader (voor wat betreft 

het proces) 

Hoofdstukken Voorstellen tot 

samenwerking met het LCH, Voorstellen als 

leverancier van het LCH, RGA-orders en 

Prijsstelling en Prijsopbouw 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 10 - 13 

j. Waar zijn de risico’s voor de inkoop belegd? Welke afwegingen 

speelden daarbij een rol? 

Hoofdstuk Normenkader (voor wat betreft 

het proces) 

Hoofdstukken Voorstellen tot 

samenwerking met het LCH, Voorstellen als 

leverancier van het LCH, RGA-orders, 

Vooruitbetalingen en leveringen, en 

Kwaliteit 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 10,11,12, 

14 en 15. 

k. Andere vragen die de onderzoekers relevant achten Hoofdstukken Vervolgaanbiedingen, 

Winstoogmerk en Communicatie mei 2021 

Hoofdstuk 16 - 18 

Hoe verhoudt deze inkoop zich t.o.v. het reguliere inkoopproces van 

VWS? 

Hoofdstuk Normenkader Hoofdstuk 2 
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Bron: Concept-opdracht 18 juni 20211163 

Onderzoeksvragen RGA-specifiek Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

1. Hoe is de inkoop ten aanzien van RGA/HA geweest wat betreft de 

afhandeling van de order, gedurende de verschillende fases van de 

inkoop vanaf het eerste contactmoment tot en met het laatste 

contactmoment? Met daarbij specifiek aandacht voor: 

Hoofdstukken RGA-transacties Hoofdstukken 6 - 18 

a. Hoe kwam de samenwerking tussen RGA/HA, LCH en VWS tot 

stand? 

Hoofdstukken Achtergrond en oprichting 

Hulptroepen Alliantie en RGA, 

Inkoopbehoefte, VIP-team, Voorstellen tot 

samenwerking met het LCH, Voorstellen als 

leverancier van het LCH, RGA-orders, 

Prijsstelling en prijsopbouw, en 

Vervolgaanbiedingen 

 

Hoofdstuk 7 - 13 en 16 

b. Welke contacten heeft RGA/HA gehad met VWS, LCH en andere 

partijen gedurende de periode januari 2020-juni 2021? Wat was de 

inhoud van deze contacten en welke afspraken zijn er geweest, met 

of tussen wie vonden deze afspraken plaats? 

Hoofdstukken RGA-transacties Hoofdstukken 6 - 18 

c. Hoe is de prioritering/keuze gemaakt wat betreft de aanbieding 

van RGA/HA en door wie? 

Hoofdstukken Inkoopbehoefte, Voorstellen 

tot samenwerking met het LCH, Voorstellen 

als leverancier van het LCH, RGA-orders en 

Vervolgaanbiedingen 

Hoofdstuk 8,10, 11, 

12, 16  

d. Hoe is de overeenkomst tot stand gekomen?  

Wie (RGA, HA, natuurlijke personen, LCH, VWS) zat(en) in welke fase 

tot de uiteindelijke overeenkomst aan tafel?  

Welke afwegingen, zoals met betrekking tot mogelijke concurrentie, 

zijn hierin gemaakt?  

Is bij de totstandkoming van het uiteindelijke overeenkomst sprake 

geweest van voorkennis? 

Hoofdstukken Inkoopbehoefte, Voorstellen 

tot samenwerking met het LCH, Voorstellen 

als leverancier van het LCH, RGA-orders, 

Prijsstelling en Prijsopbouw, en 

Vooruitbetalingen en leveringen 

Hoofdstuk 8, 10-14  

e. Welke procedure werd gebruikt voor de aanbieding van RGA/HA, 

ook in vergelijking met alle andere aanbiedingen van vergelijkbare 

strekking (>€ 100 miljoen)?  

En wat zijn overwegingen geweest indien hiervan werd afgeweken? 

Wat was hierin de rol van VWS en LCH? Hoe verliepen de contacten 

met het veld en met andere partijen?  

Op welke manier speelt de kwaliteitsdiscussie over de PBM hierin een 

rol? 

Hoofdstuk Normenkader (voor wat betreft 

het proces) 

Hoofdstuk Inkopen PBM 

Hoofdstukken RGA-transacties 

 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 4 

Hoofdstukken 6 - 18 

f. Onder welke voorwaarden/condities is de opdracht verstrekt en 

wat waren hiervoor de overwegingen?  

Wat was hierin de rol van VWS en/of LCH of andere partijen? 

Hoofdstukken Inkoopbehoefte, Voorstellen 

tot samenwerking met het LCH, Voorstellen 

als leverancier van het LCH, RGA-orders, 

Prijsstelling en prijsopbouw, en 

Vooruitbetalingen en leveringen 

Hoofdstuk 8, 10-14  

g. Hoe is de prijs waartegen de persoonlijke beschermingsmiddelen 

zijn ingekocht tot stand gekomen?  

Zijn in de overeenkomsten afspraken vastgelegd over kwaliteit, 

kwantiteit en prijs en is dan vervolgens ook daadwerkelijk geleverd? 

Hoofdstukken Voorstellen tot 

samenwerking met het LCH, Voorstellen als 

leverancier van het LCH, RGA-orders, 

Prijsstelling en prijsopbouw, 

Hoofdstuk 10 - 15 
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Bron: Concept-opdracht 18 juni 20211163 

Onderzoeksvragen RGA-specifiek Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

Vooruitbetalingen en leveringen, en 

Kwaliteit 

h. Andere vragen die de onderzoekers relevant achten. Hoofdstukken Vervolgaanbiedingen, 

Winstoogmerk en Communicatie mei 2021 

Hoofdstuk 16 - 18 

2. Hoe verhoudt deze inkoop zich ten opzichte van het reguliere 

inkoopproces van VWS? 

Hoofdstuk Normenkader Hoofdstuk 2 

 

Bron: Beantwoording Kamervragen 1 juni 20211164 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) 
Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

Kunt u ingaan op de 

uiteenzetting over hoe de 

inkooporganisatie Landelijk 

Consortium Hulpmiddelen (LCH) 

zich onder druk heeft laten 

zetten door een prominent lid 

van het CDA en 

campagnestrateeg Sywert van 

Lienden om met hem zaken te 

gaan doen? 

Alle serieuze aanbiedingen (leads) die VWS en het LCH 

toen bereikten, zijn door het LCH zo zorgvuldig 

mogelijk bekeken en beoordeeld aan de hand van de 

criteria prijs, kwaliteit en leveringszekerheid. De 

aanbieding van de heer Van Lienden van Stichting 

Hulptroepen Alliantie was daarop geen uitzondering. 

Vanwege de grote druk in die periode om aan de 

vraag naar mondmaskers te kunnen voldoen, de 

vraag van uw Kamer om iedere lead serieus na te 

gaan en de potentieel grote omvang van het voorstel 

van de heer Van Lienden zijn de partijen verder met 

elkaar in gesprek gegaan. 

Hoofdstuk 

Tijdsgewricht  

Hoofdstukken RGA-

transacties 

Hoofdstuk 3 

Hoofdstukken 6 - 18 

Waarom heeft het LCH de 

overeenkomsten over de orders 

voor 20 miljoen Chinese 

maskers voor € 55,6 miljoen en 

20 miljoen mondkapjes voor 

€ 45,2 miljoen niet afgesloten 

met Stichting Hulptroepen 

Alliantie zonder winstoogmerk, 

maar met het commerciële 

bedrijf Relief Goods Alliance van 

Sywert van Lienden? 

Het type construct zoals Stichting Hulptroepen of 

Relief Goods Alliance (RGA) maakte voor VWS niets uit. 

Het enige dat namelijk telde, was om de zorg in 

Nederland zo snel mogelijk te voorzien van 

voldoende, kwalitatief goede mondmaskers. 

Daarnaast waren binnen het LCH duidelijke 

procesafspraken gemaakt, die richting gaven aan een 

aantal belangrijke aspecten bij de inkoop. Deze waren 

ook van toepassing op Relief Goods Alliance (RGA), 

net zoals dat ook bij andere (potentiële) leverancier(s) 

en order(s) het geval was. De kern daarvan was: is de 

kwaliteit goed, is de prijs redelijk en is de leverancier 

in staat de beoogde producten te leveren? 

Hoofdstuk 

Normenkader (voor 

wat betreft het 

proces) 

 

Hoofdstukken 

Achtergrond en 

oprichting 

Hulptroepen Alliantie 

en RGA, 

Inkoopbehoefte, VIP-

team, Voorstellen tot 

samenwerking met 

het LCH, Voorstellen 

als leverancier van 

het LCH, RGA-orders, 

Prijsstelling en 

prijsopbouw, 

Kwaliteit, en 

Winstoogmerk 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 7 - 13, 15 

en 17 

Hoe is het mogelijk dat het 

bedrijf van Sywert van Lienden, 

dat nog slechts vijf dagen 

bestaat, dat geen vermogen 

heeft en dat expertise inzake 

De bestuurders en aandeelhouders die bij RGA 

betrokken waren, waren bekende partijen, die hun 

sporen hadden verdiend, onder meer met zaken doen 

in China. Elke partij waarmee VWS of het LCH zaken 

deed, kon desgewenst een verklaring krijgen dat zij 

Hoofdstuk 

Tijdsgewricht  

Hoofdstukken RGA-

transacties 

Hoofdstuk 3 

Hoofdstukken 6 - 18 
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Bron: Beantwoording Kamervragen 1 juni 20211164 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) 
Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

beschermingsmiddelen 

ontbeert, plotsklaps wordt 

aangewezen als ‘preferred 

partner’ om mondkapjes in 

China te bestellen? 

preferred partner waren van de Nederlandse 

overheid. Dit stempel van betrouwbaarheid kon 

namelijk helpen bij het veiligstellen van deals met 

leveranciers in China. Het LCH heeft voorafgaand aan 

de totstandkoming van de afspraken met RGA 

gekeken naar de prijs, kwaliteit en leveringszekerheid 

van de producten. 

Waarom is ervoor gekozen om 

deals voor duizelingwekkend 

grote bedragen af te sluiten met 

Relief Goods Alliance, terwijl 

andere aanbieders werden 

afgehouden? 

Het aanbod van RGA was aantrekkelijk, omdat het om 

substantiële aantallen mondmaskers ging, deze 

producten waren voorzien van een CE-markering en 

er relatief snel geleverd kon worden. Daarnaast gaf 

het LCH aan dat de aangeboden tarieven van RGA 

overeenkwamen met de tarieven die door het LCH als 

benchmark gebruikt werden. 

Hoofdstukken 

Achtergrond en 

oprichting  

Hulptroepen Alliantie 

en RGA, 

Inkoopbehoefte, 

Voorstellen tot 

samenwerking met 

het LCH, Voorstellen 

als leverancier van 

het LCH, RGA-orders 

en Prijsstelling en 

prijsopbouw 

Hoofdstuk 7, 8, 10-13  

Welke rol hebben andere 

CDA’ers hierin gespeeld, 

aangezien hier op zijn minst 

sprake is van de schijn van 

belangenverstrengeling? 

Aanbiedingen werden onder de aandacht gebracht via 

(ex-)politici van veel partijen, waaronder het CDA. 

Maar ook vele ondernemers, bekende en minder 

bekende Nederlanders kwamen met leads. Leden van 

het kabinet ontvingen in die tijd ook veel van dit soort 

aanbiedingen. Al deze aanbiedingen zijn onder 

verantwoordelijkheid van de minister voor Medische 

Zorg zorgvuldig bekeken en, waar relevant, in 

behandeling genomen. Dat maakt dat er geen schijn 

is van belangenverstrengeling. De Minister van VWS 

heeft ook verschillende berichten van de heer Van 

Lienden ontvangen om zijn activiteiten onder de 

aandacht te brengen. Deze berichten zijn 

doorgestuurd naar de verantwoordelijke Minister 

voor Medische Zorg, de heer Van Rijn. 

In april was er opnieuw contact tussen de politiek 

adviseur en de heer Van Lienden, vanwege zijn bericht 

dat hij mondkapjes had geleverd aan een 

zorgorganisatie die eerder aan de overheid waren 

aangeboden, maar die daarop niet zou zijn ingegaan.  

Vervolgens is er contact geweest tussen de heer Van 

Lienden en de toenmalige minister voor Medische 

Zorg. De minister werd hierbij bijgestaan door de 

voormalig Directeur-Generaal Curatieve Zorg, die op 

dat moment op verzoek van het ministerie van VWS 

gevraagd was om tijdelijke ondersteuning te bieden. 

In een gesprek hebben de heer Van Lienden en zijn 

compagnons hun aanbod toegelicht. 

Hoofdstuk 

Tijdsgewricht  

Hoofdstukken 

Achtergrond en 

oprichting 

Hulptroepen Alliantie 

en RGA, 

Inkoopbehoefte, 

Voorstellen tot 

samenwerking met 

het LCH, Voorstellen 

als leverancier van 

het LCH, 

Vervolgaanbiedingen 

en Winstoogmerk  

Hoofdstuk 3 

Hoofdstuk 7, 8, 10, 11, 

16, 17  

Waarom wogen de argumenten 

dat de prijs te hoog was of dat 

de mondkapjes van te lage 

kwaliteit waren, waarmee u 

eerder organisaties die 

beschermingsmiddelen wilden 

importeren afwees, plotseling 

niet meer mee in het besluit om 

Alle deals die bij het LCH binnenkwamen, zijn serieus 

bekeken. Ook voorafgaande de totstandkoming van 

de afspraken tussen het LCH en RGA heeft het LCH 

goed gekeken naar de criteria kwaliteit, prijs en 

leveringszekerheid, zoals de snelheid van levering. 

Hieruit bleek dat de betreffende mondmaskers waren 

voorzien van een CE-markering en gaf LCH aan dat de 

aangeboden tarieven van RGA op dat moment als 

Hoofdstukken 

Prijsstelling en 

prijsopbouw, en 

Kwaliteit  

Hoofdstuk 13 en 15 
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Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) 
Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

zaken te doen met het bedrijf 

van Sywert van Lienden? 

marktconform werden gezien. Het aantal was 

doorslaggevend nadat de prijs akkoord was bevonden 

Onderkent u hoe schadelijk het 

beeld is van de coronacrisis als 

lucratief verdienmodel waarin 

amateuristische 

overheidsorganisaties het 

afleggen tegen slimme 

ondernemers en politieke 

netwerken? 

Het beeld dat er exorbitante winst gemaakt zou zijn 

gemaakt aan een internationale crisis is niet goed. Het 

LCH heeft laten zien dat een samenwerking tussen 

verschillende partijen - waaronder commerciële 

partijen - snel en effectief de Nederlandse zorg van de 

benodigde PBM kon voorzien. Het inkopen van PBM is 

namelijk geen overheidsexpertise. Door deze 

samenwerking beschikte LCH ook over de expertise 

om te kunnen beoordelen of een prijs die destijds 

gerekend werd reëel was. Dat heeft altijd 

vooropgestaan. Ter illustratie: er zijn in die tijd 

geregeld mondmaskers van € 15 per stuk 

aangeboden. Op dergelijke aanbiedingen gingen we 

uiteraard niet in. 

n.v.t.   

Heeft het niet kunnen inzetten 

van deze levering geleid tot 

verder uitgestelde zorg? Zo ja, 

kunt u dit nader verklaren; wat 

zijn de gevolgen geweest? Zo 

nee, waarom is deze order dan 

geplaatst? 

De uitleveringen van PBM geschieden (en 

geschiedden) op volgorde van houdbaarheidsdatum. 

Op het moment van de levering van RGA waren er 

andere partijen PBM met een kortere houdbaarheid 

die uitgeleverd werden. Zorginstellingen bestellen al 

geruime tijd weer PBM via de reguliere leveranciers 

en dat vind ik een goede ontwikkeling. Hierdoor is de 

vraag naar PBM bij het LCH steeds verder afgenomen. 

De betreffende order bij RGA was geplaatst op een 

moment dat de roep om meer 

beschermingsmiddelen heel groot was. Daarnaast 

bevonden we ons nog midden in de eerste golf aan 

besmettingen, functioneerde de internationale markt 

nog niet, en was het zeer onzeker op welke termijn 

dat wel het geval zou zijn. Op dat moment was er dus 

veel onzekerheid of leveringen ook daadwerkelijk wel 

aan zouden komen in Nederland. 

n.v.t.  

Heeft het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport 20 miljoen door het 

bedrijf van Sywert van Lienden 

geleverde mondkapjes van de 

Chinese fabrikant Shengquan, 

die tot ontzetting van het 

Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) een onacceptabel risico 

voor de gezondheidszorg 

vormden vanwege de 

aanwezigheid van grafeen, 

geweigerd, ervoor gezorgd dat 

deze niet in omloop kwamen, en 

deze levering niet betaald? 

Nee. De betreffende mondmaskers waren in het bezit 

van een CE-markering die was afgegeven door een 

erkende Europese (Ierse) notified body (nobo). 

Hiermee werd voldaan aan de bestaande wet- en 

regelgeving op het gebied van markttoelating van 

beschermingsmiddelen op de Europese markt. Dat wil 

zeggen, de maskers zijn formeel toegelaten tot de 

reguliere Europese markt en dus ook voor andere 

Europese afnemers dan het LCH beschikbaar. Voor de 

context: zeker in die tijd konden lang niet alle 

aanbieders een geldig CE-certificaat overleggen. Het 

RIVM, dat destijds op verzoek van VWS en in 

afstemming met de toezichthouders IGJ en Inspectie 

SZW, de kwaliteit beoordeelde van mondneusmaskers 

zonder CE-markering of van maskers waarbij over de 

geldigheid van de CE-markering twijfel bestond, heeft 

in de reguliere markttoelating geen formele rol. Het 

RIVM was gevraagd om de geldigheid van het CE-

certificaat bij de betrokken nobo na te gaan. Naar wij 

toen vernamen, heeft het RIVM de maskers ook 

verder onderzocht. Toen de geldigheid van het CE-

certificaat vaststond, was dit doorslaggevend. Daarbij 

wil ik nog opmerken dat de maskers uiteindelijk niet 

Hoofdstuk Kwaliteit  Hoofdstuk 15 
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Bron: Beantwoording Kamervragen 1 juni 20211164 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) 
Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

zijn uitgeleverd vanwege een afname van de vraag 

naar persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Erkent u dat Sywert van Lienden 

een oneigenlijke voorsprong 

had op andere bedrijven omdat 

zijn commercieel verdienmodel 

was verstopt onder de non-

profit vlag van Relief Goods 

Alliance? 

Nee. Het aanbod van de heer Van Lienden voldeed 

aan de drie criteria die werden gehanteerd bij het 

beoordelen van aanbiedingen. Of de aanbieder wel of 

geen winst maakte en, zo ja, hoeveel, speelde geen rol 

in de overweging. Zowel VWS als LCH ging er niet van 

uit dat RGA een non-profitorganisatie was, omdat 

duidelijk was dat het hier een bv betrof. 

Hoofdstukken RGA-

transacties 

Hoofdstukken 6 - 18 

Kunt u laten weten wat de prijs 

is van de 40 miljoen door Sywert 

van Lienden geleverde 

mondkapjes waarvan er geen 

enkele naar de zorg is gegaan, 

maar die op de plank liggen stof 

te happen? 

De mondmaskers zijn ingekocht bij twee leveranciers. 

De prijs van een mondmasker van leverancier Ryzur 

bedroeg € 2,26. Voor een mondmasker van 

leverancier ShengQuan is € 2,78 betaald. Ten aanzien 

van de noodzaak van de omvang van deze order - 

mede gezien het advies van het LCH aan VWS om 

deze order niet aan te gaan vanwege de reeds door 

LCH geplaatste orders - wil ik benadrukken dat deze 

order door VWS is geaccordeerd vanuit de wens om 

zo snel en zo veel mogelijk PBM van goede kwaliteit 

voor de zorg te verkrijgen. Het streven was om beter 

te veel dan te weinig in te kopen. Dit was destijds ook 

een hele duidelijke wens en opdracht van uw Kamer. 

Zoals ik uw Kamer heb geïnformeerd, gaan we de 

noodvoorraad bij het LCH verantwoord afbouwen, 

terwijl de noodvoorraad tegelijkertijd vanzelfsprekend 

voor de zorg beschikbaar blijft zolang de pandemie 

voortduurt. Bij deze afbouw gaat een deel van de 

producten in de verkoop, een deel wordt gerecycled 

of hergebruikt, en daarnaast doneren we een deel in 

zowel het binnenland – zoals het Armoedefonds en de 

Voedselbank - als in het buitenland. 

Hoofdstukken 

Prijsstelling en 

prijsopbouw, en 

Kwaliteit 

Hoofdstuk 13 en 15 

 

Bron: Debat 3 juni 20211165 

Toezeggingen Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

Laat ik ook zeggen dat ik van plan ben om hier echt het 

onderste uit de kan te halen en om te kijken wat er onder 

al die stenen ligt die er mogelijk nog zijn. 

n.v.t.  

Ik heb het van de week ook een aantal keer voor de 

camera gezegd en dat doe ik ook graag hier: ik vind het 

van belang om verantwoording af te leggen over de 

besteding van publieke middelen, ook in een crisis. Ik vind 

dat wij met het LCH, dat toetste op kwaliteit, op aantal en 

op prijs, een goed portal hadden om dat te doen, maar er 

is vaak veel geld mee gemoeid geweest. Dat is ook publiek 

geld en daarover moet verantwoording afgelegd worden. 

n.v.t.  

 
1165 Handelingen II 2020/21, nr. 84, item 12. 
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Bron: Kamerbrief 8 juni 20211166 

Toezeggingen Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

Daarnaast vraag ik een externe onafhankelijke partij met 

forensische, inkoop-, fiscale en data-expertise om een 

breder en aanvullend onderzoek te doen. Het onderzoek 

richt zich op zowel de overeenkomst met RGA als op de 

inkoop van PBM tijdens de coronacrisis, welke keuzes 

daarin zijn gemaakt en waarom. Om bij dit onderzoek recht 

te doen aan de eisen van zowel snelheid als zorgvuldigheid, 

vraag ik de onderzoekers om in twee fases te werken: 

De eerste fase betreft de casus en de bovengenoemde 

onderzoeksresultaten over RGA. Ik vind het belangrijk dat 

uw Kamer over deze casus zo snel mogelijk volledig 

geïnformeerd wordt. Dit heeft dan ook de eerste prioriteit. 

Ik zal de onderzoekers vragen of zij dit deel van het 

onderzoek vóór het zomerreces kunnen opleveren. 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstuk Inkopen PBM 

Hoofdstukken RGA-transacties 

Hoofdstuk 1  

Hoofdstuk 4 

Hoofdstukken 6 - 18 

Vervolgens zal het onderzoek zich richten op de bredere 

kwestie van de inkoop van persoonlijke 

beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis en ieders rol 

en verantwoordelijkheid daarin. Dit tweede deel van het 

onderzoek zal mogelijk meer tijd in beslag nemen. 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstuk Inkopen PBM 

 

Nb. Dit (deel)Verslag van Handelingen 

heeft betrekking op de RGA-transacties 

Hoofdstuk 1  

Hoofdstuk 4 

Ik vind het belangrijk dat medewerkers van VWS en andere 

direct betrokken partijen hun signalen van mogelijke 

onregelmatigheden bij de inkoop van PBM bij de 

onderzoekers kunnen melden. Ik geef de onderzoekers 

daarom als onderdeel van de opdracht mee om hiervoor 

een loket te creëren. Alle informatie kan immers helpen om 

tot een volledig beeld te komen. Daarnaast kan informatie 

die, nu of in de toekomst (door bijvoorbeeld 

onderzoeksjournalistiek) aan het licht komt, in het 

onderzoek worden meegenomen.  

Hoofdstuk Meldpunt PBM Hoofdstuk 5 

 

Bron: Kamerbrief 18 juni 20221167 

Toezeggingen Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

Het aanvullende onderzoek naar de overeenkomst tussen het 

LCH en RGA richt zich dan ook niet op inkopen waar LCH of VWS 

niet bij betrokken zijn geweest. 

n.v.t.  

Openheid over de gang van zaken vind ik van groot belang. Niet 

alleen over de overeenkomst met RGA, maar ook over andere 

inkopen van PBM door VWS of het LCH. Er zijn veel 

overeenkomsten door het LCH gesloten. Alle signalen van 

mogelijke tekortkomingen bij afgesloten overeenkomsten laat ik 

onderzoeken. VWS heeft in de afgelopen periode al enkele 

signalen ontvangen van mogelijke tekortkomingen. Bij 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstuk Inkopen PBM 

 

Hoofdstuk 1  

Hoofdstuk 4 

 
1166 Brief aan de TK 8 juni 2021: Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1279. 
1167 Kamerstukken II 2020/21, 32805, nr. 117. 
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Bron: Kamerbrief 18 juni 20221167 

Toezeggingen Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

tekortkomingen kunt u denken aan twijfel over de kwaliteit van 

producten of niet nagekomen afspraken rondom leveringen. 

Uiteraard maken dit soort signalen onderdeel uit van het 

aanvullend onderzoek.  

Nb. Dit (deel)Verslag van Handelingen 

heeft betrekking op de RGA-transacties 

Zoals in de onderzoeksopdracht is te lezen, kent het onderzoek 

drie prioriteiten. 

Allereerst zal het onderzoek zich richten op de overeenkomst 

met Hulptroepen Alliantie en/of RGA. In de brief van 8 juni jl. 

heb ik aangegeven dat ik de onderzoekers zou vragen dit deel 

voor het zomerreces op te leveren. Alle onderzoeksbureaus 

waarmee VWS in het selectieproces in gesprek is geweest 

hebben aangegeven dat dit tijdpad niet haalbaar is, vooral 

omdat zij vanuit zorgvuldigheidsnormen voldoende ruimte 

moeten bieden aan betrokken partijen voor hoor en wederhoor.  

 

Daarna zal het onderzoek zich richten op de bredere kwestie 

van de inkoop van PBM tijdens de coronacrisis en ieders rol en 

verantwoordelijkheid daarin. In de onderzoeksopdracht heb ik 

als tweede prioriteit aangegeven eerst te kijken naar de andere 

twee overeenkomsten met een totaalwaarde van meer dan € 

100 miljoen. Deloitte streeft ernaar dit deel te kunnen opleveren 

op 1 oktober 2021. Tot slot zullen de onderzoekers zich richten 

op alle overige overeenkomsten. 

Hoofdstuk Opdracht  Hoofdstuk 1  

In mijn brief van 8 juni staat dat ik de onderzoekers vraag om 

een loket te creëren waar betrokken partijen aan de 

onderzoekers signalen kunnen melden van mogelijke 

onregelmatigheden bij de inkoop van PBM. Het 

onderzoeksbureau zal dit loket inrichten. Zodra het loket kan 

worden benaderd door betrokken partijen, zal ik uw Kamer 

hierover informeren. 

Hoofdstuk Meldpunt PBM Hoofdstuk 5 

In het aanvullende onderzoek vraag ik om alle feiten inzichtelijk 

te maken. Dit betekent dat het onderzoeksmateriaal en de 

onderzoeksresultaten van dit rapport vanzelfsprekend 

onderdeel uitmaken van het aanvullende onderzoek. 

Hoofdstuk Opdracht  Hoofdstuk 1  

 

Bron: Wetgevingsoverleg Slotwet 23 juni 20211168 

Vraag Reactie (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

 De vraag is natuurlijk wat de spelregels 

waren en hoe die werden nageleefd. Dat is 

de vraag naar doelmatigheid en die zit in 

het Deloitte-onderzoek dat ik heb 

aangekondigd in de Kamer, naar 

aanleiding van het vorige debat. 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstukken RGA-

transacties 

Hoofdstuk 1  

Hoofdstukken 6 - 18 

 Ik wil - zo voel ik het gewoon ten diepste 

— die verantwoording afleggen aan de 

Kamer, maar ook naar de mensen in 

Nederland, omdat het gaat om heel veel 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstuk Inkopen PBM 

Hoofdstuk 1  

Hoofdstuk 4 

 
1168 Kamerstukken 2020/21, 35830 XVI, nr. 24. 
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Bron: Wetgevingsoverleg Slotwet 23 juni 20211168 

Vraag Reactie (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

publieke middelen. Dat was voor mij dus 

de directe aanleiding om te zeggen: hier 

moet de onderste steen boven. Dat 

Deloitte-onderzoek is weer opgeknipt in 

drieën. Dat is de deal met de RGA. Het 

Grant Thornton-onderzoek kijkt heel erg in 

de scope van het LCH — daar zijn ook 

geen gekke dingen geconstateerd — maar 

we willen het totaalplaatje zien. Daarnaast 

kijkt Deloitte naar de deals boven de € 100 

miljoen, en in de derde fase naar alles. 

 Ik zal ook bij een aantal vragen moeten 

aangeven dat ik die nog moet uitzoeken, 

en een aantal van de vragen zal betrokken 

moeten worden bij het onderzoek dat 

Deloitte nu gaat doen. Ik stel me ook zo 

voor dat ik naar aanleiding van dit debat 

— dan rond ik mijn inleiding af — zelf in 

gesprek ga met de onderzoekers over de 

PBM’s, want dat was ik toch al van plan, en 

dat ik dan ook met hen deel wat er 

vandaag door uw Kamer over dit 

onderwerp is gewisseld. 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstuk Inkopen PBM 

Hoofdstuk 1  

Hoofdstuk 4 

Of in het onderzoek naar 

hulpmiddelen voor alle deals boven 

de € 50 miljoen kan worden 

meegenomen wat het advies van het 

RIVM was, de prijsstelling, het gebruik 

van de middelen en de 

totstandkoming van de deals.  

Ik heb zojuist al aangegeven dat er meer 

partijen zijn waar we vragen over hebben, 

bijvoorbeeld over goederen die niet 

volgens afspraak zijn geleverd en spullen 

met kwaliteitsproblemen. Laat ik daar klip-

en-klaar over zijn. Alle signalen over 

mogelijke tekortkomingen laat ik nu 

onderzoeken, want ik wil graag een 

compleet beeld hebben van de inkoop van 

persoonlijke beschermingsmiddelen, met 

de keuzes die daarin zijn gemaakt en 

waarom, en dat aan de Kamer overleggen. 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstuk Inkopen PBM 

 

Nb. Dit (deel)Verslag van 

Handelingen heeft 

betrekking op de RGA-

transacties 

Hoofdstuk 1  

Hoofdstuk 4 

Vraag hoe de samenwerking tussen 

RGA, LCH en VWS tot stand is 

gekomen.  

In antwoord op schriftelijke vragen heb ik 

aangegeven dat de heer Van Lienden zich 

bij VWS meldde en dat VWS, zoals ik ook in 

de Kamer heb aangegeven, aan het LCH 

heeft gevraagd om de order uit te voeren 

vanuit de wens om zo snel mogelijk zo 

veel mogelijk persoonlijke 

beschermingsmiddelen van goede 

kwaliteit voor de zorg te krijgen. Dit alles in 

het kader van “beter te veel dan te weinig”. 

Daarbij golden de drie criteria die ik heb 

genoemd. Ik kan mevrouw De Vries 

zeggen dat de prijzen binnen de 

bandbreedte vielen van die week. Heel 

specifiek: in de week van 20 april tot 26 

april vorig jaar was de verwachte 

inkoopprijs voor mondmaskers € 2,50, 

met een maximum van € 3. De prijs van de 

ingekochte mondmaskers via RGA 

bedroeg € 2,26 van de ene leverancier en 

€ 2,78 van de andere leverancier. Het viel 

dus binnen die bandbreedte.  

Hoofdstukken RGA-

transacties 

Hoofdstukken 6 - 18 
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Bron: Wetgevingsoverleg Slotwet 23 juni 20211168 

Vraag Reactie (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

 

Ik zeg daarbij dat we in het aanvullend 

onderzoek door Deloitte gaan bekijken 

hoe die verschillende contacten tussen 

leads bij LCH en RGA tot stand zijn 

gekomen, ook in de verschillende fases 

van de orders. 

Er is sprake van verschillen tussen het 

conceptrapport en het definitieve 

rapport van Grant Thornton; de 

forensisch accountant die naar 

aanleiding van de onregelmatigheid 

in het accountantsonderzoek van het 

LCH nader onderzoek heeft gedaan. 

Het is gebruikelijk dat een opdrachtgever, 

wat VWS natuurlijk is, suggesties kan doen 

aan de hand van een conceptrapport. Dat 

heeft betrekking op de scope van het 

rapport. Maar dat wordt wel vastgelegd. Ik 

vind het echt van belang dat er 

transparantie in zit. VWS kon als 

opdrachtgever een oordeel vormen. Dan 

was de vraag: voldoet de accountant met 

het onderzoek aan de opdracht? Omdat er 

inmiddels — dit rapport was in de 

afronding en had een vrij beperkte scope 

— veel nadere vragen kwamen en juist de 

passages die eruit waren gehaald wel 

betrekking hadden op de grotere vraag, 

heb ik gemeend ook om te laten zien hoe 

gemotiveerd ik ben met betrekking tot 

transparantie, om beide versies naar de 

Kamer te sturen en te zeggen die passages 

uit het conceptrapport worden onderdeel 

van het onderzoek van Deloitte. Ik heb ook 

— ik hecht er zeer aan dat ik daar duidelijk 

over kan zijn — zelf een gesprek gevoerd 

met die forensisch accountant, en ik heb 

gevraagd: heeft het al dan niet weglaten 

van passages of het stellen van vragen iets 

afgedaan aan de conclusies of de feitelijke 

onderbouwing? Het antwoord daarop was: 

‘nee’. 

n.v.t.  

Mijn vraag was niet zozeer of de 

minister nu dat antwoord geeft op 

hoe de samenwerking tot stand is 

gekomen en hoe die prijzen te 

vergelijken zijn. Ik zou graag willen 

dat het onderdeel is van dat 

onafhankelijk onderzoek. Ik vind het 

belangrijk om daar een objectieve 

vergelijking van te krijgen. 

Ja, de onderzoeksvraag heb ik ook aan de 

Kamer doorgestuurd. Die gaat onder 

andere over hoe de inkoop tot stand 

komt. Stel dat er dingen zijn waar de 

onderzoekers zelf achter komen en waar 

ze van denken: hé, dit is eigenlijk heel gek. 

We zien ook buitengewoon veel goede 

onderzoeksjournalistiek als het gaat over 

dit onderwerp. Ik wil dat zeker kunnen 

gebruiken als dat zich voordoet. Ik heb 

ook aangegeven dat ik met de 

onderzoekers in gesprek ga over dit 

Kamerdebat. Daarmee zal ik ook aan 

mevrouw De Vries toezeggen dat ik dat 

onderwerp aan de onderzoekers zal 

aangeven. 

Hoofdstukken RGA-

transacties 

Hoofdstukken 6 - 18 

De heer Van Houwelingen vraagt: 

Maak je je nou zorgen over het LCH? 

Wat is nu de status? 

Ik maak mij geen zorgen. Ik vind het wel in 

ieders belang, ook in het belang van VWS, 

het LCH en Mediq, om te kijken of er 

rechtmatig gehandeld is en wat ieders rol 

n.v.t.  
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Bron: Wetgevingsoverleg Slotwet 23 juni 20211168 

Vraag Reactie (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

en verantwoordelijkheid daarin was. Dan 

komt Deloitte om de hoek kijken. 

Kun je al die dingen aangeven per 

contract? 

Dat is een vraag die ik mee kan nemen 

naar het onderzoeksbureau. Ik denk ook 

dat een deel van de vragen beantwoord 

kan worden in het accountantsrapport dat 

er ligt. Maar het onderzoek gaat niet in op 

het proces ná uitlevering van de PBM bij 

de zorg, tenzij — dat was de vraag van 

mevrouw Paulusma — dit betreft de 

kwaliteit van de PBM. 

n.v.t.  

Kan ik inzicht geven in de nieuw 

afgesloten contracten, in de  

e-mailwisselingen en in alle 

contracten boven de € 2 miljoen? 

Ik ga ervan uit dat u met deze vraag 

bedoelt dat ook de overeenkomsten uit 

2021 worden meegenomen in het 

onderzoek. Dat is zeker het geval. De 

onderzoeksperiode loopt namelijk tot en 

met het afronden van de laatste order 

voor PBM door het LCH dan wel door VWS. 

n.v.t.  

 

Bron: Beantwoording Kamervragen 29 juni 20211169 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

Hoeveel mondkapjes van 

hetzelfde type kwaliteit waren 

er tijdens het sluiten van de 

overeenkomst met Relief 

Goods Alliance B.V. (RGA) reeds 

beschikbaar bij het Landelijk 

Consortium Hulpmiddelen 

(LCH) en voor hoeveel 

maanden was deze voorraad 

voldoende?  

Klopt het aantal van 91 

miljoen?  

Om deze vraag te beantwoorden, heb ik 

teruggekeken naar rapportages van het LCH die 

VWS destijds ontving. O.a. op basis van deze 

rapportages kreeg VWS een beeld van de 

voorraden en het aantal persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) in bestelling van het 

LCH. Er bleek geen vaststaand compleet beeld van 

de destijds beschikbare aantallen van dit type 

mondmaskers gegeven te kunnen worden, omdat 

op het moment van sluiten van de overeenkomst 

met RGA de IT systemen van het LCH nog niet 

goed aan elkaar waren gekoppeld. Ik vind het 

belangrijk dat de gegevens die toen beschikbaar 

waren, afgezet worden tegen de data zoals die nu 

beschikbaar zijn. Ik zal daarom Deloitte (verder 

‘onderzoeksbureau’) verzoeken dat in het 

aanvullende onderzoek mee te nemen. Het aantal 

van 91 miljoen herken ik niet. 

Hoofdstuk Inkoopbehoefte  

 

Hoofdstuk 8 

Kunt u bij Stichting 

Hulptroepen Alliantie of Relief 

Goods Alliance B.V., dan wel de 

betrokken personen bij de 

stichting of de bv nagaan of u 

de additionele documenten, 

die betrekking hebben op deze 

deal, kunt delen met de Kamer, 

zoals u aanbiedt in de 

beantwoording van eerdere 

Zoals ik in de beantwoording van de Kamervragen 

op 1 juni jl. over de mondkapjesdeal heb 

aangegeven, heb ik er geen bezwaar tegen om 

deze documenten te delen. De offerte waar u van 

spreekt in uw vraag is met VWS gedeeld via een 

presentatie. De eigenaar van de presentatie is 

echter Stichting Hulptroepen Alliantie (HA)/RGA. Ik 

heb hen gevraagd om de presentatie te delen. Zij 

maken geen bezwaar tegen openbaarmaking; ze 

hebben echter VWS gevraagd of wij in gesprek 

Hoofdstukken Voorstellen tot 

samenwerking met het LCH, 

Voorstellen als leverancier 

van het LCH, en 

Vervolgaanbiedingen  

Hoofdstuk 11 - 16 

 
1169 Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 3391. 
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Bron: Beantwoording Kamervragen 29 juni 20211169 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

vragen van bovengenoemde 

leden, en zoals wel bekend bij 

Nieuwsuur? Kan de Kamer ook 

de definitieve offerte 

ontvangen? 

willen treden met de volgens HA/RGA andere 

betrokkenen bij de totstandkoming van deze 

presentatie, om vast te stellen of openbaring 

mogelijk is. Zoals eerder aangegeven, vind ik dat 

aan HA/RGA zelf. Ik heb uw verzoek nogmaals 

gedeeld, maar de andere betrokkenen zijn niet 

benaderd. Daarom lijkt het mij goed als deze 

documenten in het aanvullende onderzoek wordt 

meegenomen. De stukken waarover ik zelf 

beschik, zal ik vanzelfsprekend aan de 

onderzoekers geven. 

Wie van de partijen betrokken 

bij deze overeenkomst heeft 

geheimhouding bedwongen? 

Was dat het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, het LCH of RGA? 

LCH-deelnemers die zich hebben ingezet ten 

behoeve van de werkzaamheden van het LCH, 

hebben met elkaar afgesproken om in een 

convenant afspraken vast te leggen. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om werken zonder winstoogmerk en 

onder geheimhouding. vanwege concurrentie-

gevoelige informatie. Het was dus een wens van 

de deelnemers van het LCH. Daarnaast maakte 

het LCH reguliere contractafspraken met 

leveranciers, zoals RGA. VWS is hierin geen partij 

en hierin werd geen geheimhouding bedwongen. 

Hoofdstuk Normenkader 

Hoofdstukken Voorstellen als 

leverancier van het LCH, en 

Communicatie mei 2021  

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 11 en18 

Klopt het dat het LCH tot 

tweemaal toe schriftelijk 

bezwaar aantekende tegen de 

overeenkomst met RGA? Kunt 

u deze (schriftelijke) bezwaren 

de Tweede Kamer doen 

toekomen?  

Wat is een gebruikelijke 

procedure na afwijzen van 

LHC? 

In het rapport van Grant Thornton, dat ik u op 

18 juni jl. heb gestuurd, kunt u lezen dat uit 

e-mailwisselingen is gebleken dat er binnen het 

LCH twijfel was over de noodzaak tot het bestellen 

van de mondneusmaskers. Het LCH liet in een 

interne e-mail op 22 april 2020 in een cc aan VWS 

weten te twijfelen aan de hoeveelheid 

mondneusmaskers die werden aangeboden 

‘onder de vermelding dat de order vanuit de 

marktbehoefte niet nodig was’. Dit heeft het LCH 

destijds ook laten weten aan VWS. Zoals in de 

conceptopdracht voor het aanvullend onderzoek 

staat, dienen de onderzoekers gebruik te maken 

van bestaande informatie en 

onderzoeksresultaten. Alle schriftelijke informatie 

die er binnen VWS en het LCH is, zal daarom aan 

het onderzoeksbureau worden meegegeven. Het 

LCH besliste zelf over orders onder de € 5 miljoen. 

Orders boven de € 5 miljoen moesten door VWS 

worden goedgekeurd. Het is mij niet bekend wat 

de procedure was bij afwijzingen door het LCH. Ik 

zal deze vraag meegeven aan de onderzoekers. 

Hoofdstukken Voorstellen als 

leverancier van het LCH, RGA-

orders, en Kwaliteit  

Hoofdstuk 11, 12, 

15 

Waren onder andere de 

betrouwbaarheid van de 

wederpartij(en), de (1) 

leveringszekerheid, (2) de prijs 

(3) het reeds beschikken over 

voldoende voorraad of (4) het 

elders betere aanbiedingen 

kunnen vinden onderdeel van 

deze bezwaren? 

Kunt u aangeven welke 

bezwaren van toepassing 

waren en per bezwaar 

aangeven hoe deze zijn 

In de beantwoording van de onderzoeksvragen 

door Grant Thornton in het rapport dat ik u op 

18 juni jl. heb toegezonden, beschrijft Grant 

Thornton dat de orders (van RGA) “tot stand zijn 

gekomen op basis van het proces, zoals dat gold 

voor in die periode door LCH geplaatste orders. 

Zoals bij elke potentiële leverancier en potentiële 

order was ook hier de kernvraag drieledig: is de 

leverancier in staat de beoogde producten te 

leveren, is de kwaliteit goed en is de prijs redelijk? 

De antwoorden op deze vragen waren in de RGA-

casus positief, waarna op de gebruikelijke wijze 

uitvoering is gegeven aan de transactie. 

Hoofdstukken Voorstellen als 

leverancier van het LCH, RGA-

orders, en Kwaliteit 

Hoofdstuk 11, 12, 

15 
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gewogen en waarom alsnog is 

besloten deze persoonlijke 

beschermingsmiddelen in te 

kopen bij RGA? 

Voorafgaande discussies ten aanzien van de 

kwaliteit (o.a. juistheid aanwezige certificaten) zijn 

opgelost, alvorens de order werd geplaatst. En 

ook kwaliteitsdiscussies die achteraf plaats 

hebben gevonden, zijn na het uitvoeren van 

aanvullende tests en analyses opgelost.” Over het 

bezwaar van LCH bij het volume, schrijft Grant 

Thornton dat er twijfel leefde over de noodzaak 

tot het plaatsen van een order van een dergelijk 

volume. De uiteindelijke goedkeuring van de 

orders bij RGA werd onderbouwd vanuit de 

politieke wens om nooit meer geconfronteerd te 

worden met tekorten in combinatie met een op 

dat moment nog onduidelijk verloop van de 

pandemie en de mogelijke aanpassing van 

richtlijnen voor het dragen van mondneusmaskers 

in de zorg. 

In hoeveel andere gevallen 

tekende het LCH één of 

meerdere keren protest aan 

tegen een voorgestelde inkoop 

in het kader van de bestrijding 

van het coronavirus? 

Ik zal het onderzoeksbureau vragen om deze 

vraag mee te nemen in het aanvullende 

onderzoek en dan ook in te gaan op de reden 

waarom er protest werd aangetekend, indien dit 

gebeurde. 

Hoofdstuk Opdracht  

 

In dit deelverslag wordt 

beschreven waarom er 

protest werd aangetekend 

tegen de RGA-transactie. Ten 

aanzien van de overige 

transacties is protest als 

risico-indicator meegenomen 

bij het selecteren van de te 

onderzoeken transacties. In 

het volgende deelverslag 

wordt deze vraag 

beantwoord. 

Hoofdstuk 1  

 

In hoeveel van die gevallen 

heeft de inkoop alsnog 

plaatsgevonden? 

Ook deze vraag zal ik meegeven aan Deloitte, 

waarbij ik zal vragen om bij voorkomende gevallen 

aandacht te geven aan de onderbouwing van die 

keuze. 

Hoofdstuk Opdracht 

 

In dit deelverslag wordt 

beschreven waarom er 

protest werd aangetekend 

tegen de RGA-transactie. Ten 

aanzien van de overige 

transacties is protest als 

risico-indicator meegenomen 

bij het selecteren van de te 

onderzoeken transacties. In 

het volgende deelverslag 

wordt deze vraag 

beantwoord. 

Hoofdstuk 1  

 

Klopt het dat er alternatieve 

inkopers waren om 

persoonlijke 

beschermingsmiddelen te 

leveren, anders dan Relief 

Goods Alliance op dat 

moment? Zo ja, kan daarvan 

een overzicht gegeven worden 

en alsmede worden 

Ik ga ervan uit dat u met ‘inkoper’ doelt op 

‘leveranciers’. Er waren veel leveranciers die 

aanbiedingen deden. Er werd gekeken naar de 

prijs, kwaliteit en hoeveelheid. Zoals eerder 

aangegeven, zal ik het onderzoeksbureau verder 

onderzoek laten doen naar de deal met RGA. In de 

conceptopdracht voor het aanvullend onderzoek 

inkoop PBM, die ik u op 18 juni jl. heb gestuurd, is 

de strekking van uw vragen opgenomen. 

Hoofdstuk Inkopen PBM 

Hoofdstukken  

Inkoopbehoefte, en 

Prijsstelling en prijsopbouw 

Hoofdstuk 4 

Hoofdstuk 8 en 13 
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aangegeven of deze al dan niet 

goedkoper waren, of deze 

meer of minder ervaring 

hadden met inkopen op deze 

specifieke markt dan Relief 

Goods Alliance, en of er 

uiteindelijk óók bij deze 

partijen persoonlijke 

beschermingsmiddelen zijn 

ingekocht? 

Klopt het dat de heer Van 

Lienden van RGA heeft 

voorgesteld om alle inkoop van 

het LCH via RGA te laten lopen? 

Is dit onder meer een motief 

geweest om een overeenkomst 

met RGA te sluiten? 

Deze vraag kan ik met de informatie die ik nu heb 

niet beantwoorden. Dit zal uit het eerste deel van 

het onderzoek van Deloitte moeten blijken. Zij 

zullen door interviews en andere 

onderzoeksmethoden onderzoeken of en, zo ja, 

hoe dit voorstel is gedaan. 

Hoofdstukken RGA-

transacties 

Hoofdstukken 6 - 

18 

Kunt u inzage geven in de twee 

andere deals van meer dan € 

100 miljoen? Kunt u ten 

aanzien daarvan aangeven 

welke type producten dit 

behelsde, welke kostprijs er per 

product gold en of deze onder 

vergelijkbare voorwaarden is 

afgesloten als de 

overeenkomst met RGA? 

Zoals ik in mijn antwoord op 1 juni jl. op de 

Kamervragen heb aangegeven, heeft het LCH voor 

de aankoop van persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij in totaal drie 

leveranciersovereenkomsten/orders gesloten, met 

elk een totaalwaarde van meer dan € 100 miljoen. 

De overeenkomsten hadden betrekking op 

isolatiejassen, mondmaskers en 

onderzoekshandschoenen. De voorwaarden van 

deze overeenkomsten kan ik nu nog niet geven, 

omdat ik de overeenkomsten nog niet in mijn 

bezit heb. Ook de stuksprijzen per product staan 

in die overeenkomsten opgenomen en deze kan ik 

dus ook nog niet delen. Het aanvullende 

onderzoek zal zich ook richten op deze 

overeenkomsten. Ik zal het onderzoeksbureau 

vragen om de door u gevraagde details op te 

nemen in het onderzoek. Zoals ik in mijn brief van 

18 juni jl. heb aangekondigd, streeft het 

onderzoeksbureau ernaar dit deel van het 

onderzoek op 1 oktober 2021 op te kunnen 

leveren. 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstuk Inkopen PBM 

 

 

De beantwoording van deze 

vragen zal plaatsvinden in het 

volgende deelverslag, met 

dien verstande dat Deloitte 

onderzoek doet naar één (1) 

van de andere twee deals 

met een transactiewaarde 

van meer dan € 100 miljoen. 

Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 4 

Hoeveel contracten van meer 

dan € 50 miljoen zijn er in 

totaal afgesloten met het LCH 

en kunt u hierbij de data geven 

waarop deze contracten zijn 

getekend? 

Uit de gegevens van het LCH blijkt dat voor de 

aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen 

bij zes leveranciers overeenkomsten/orders 

gesloten zijn, met elk een totaalwaarde van meer 

dan € 50 miljoen. Over de drie 

overeenkomsten/orders met elk een waarde van 

meer dan € 100 miljoen heb ik u eerder 

geïnformeerd in mijn beantwoording van de 

Kamervragen van 1 juni jl. De overige drie 

overeenkomsten/orders zijn gesloten in de 

periode maart tot en met mei 2020. 

Hoofdstuk Inkopen PBM Hoofdstuk 4 

Op welke datum tijdens de 

eerste golf van corona in het 

voorjaar van 2020 was er de 

facto geen tekort meer aan 

mondmaskers? 

Deze vraag kan ik nu alleen beantwoorden vanuit 

de voorraden van het LCH en op basis van de 

vraag of het LCH kon voorzien in de vraag naar 

PBM bij het LCH. Natuurlijk zijn er ook andere 

leveranciers die op een gegeven moment weer 

PBM aan de zorg konden leveren. Het LCH heeft 

Hoofdstuk Inkoopbehoefte  Hoofdstuk 8 
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medio mei 2020 bekendgemaakt dat de 

voorraden op dat moment voldoende waren om 

in de vraag naar FFP2-mondmaskers te kunnen 

voorzien. Ter verduidelijking merk ik op dat 

geplaatste bestellingen niet gelijk stonden aan een 

daadwerkelijk beschikbare voorraad voor de zorg. 

Begin augustus heeft het LCH bekendgemaakt dat 

er voldoende voorraden waren om een tweede 

golf aan te kunnen. In oktober 2020 heb ik uw 

Kamer geïnformeerd dat er op dat moment voor 

vrijwel alle typen PBM voldoende voorraad was 

om twee COVID-19-golven aan te kunnen. 

Kan er een volledig overzicht 

gegeven worden van welk deel 

van alle inkoopcontracten in 

het kader van de bestrijding 

van het coronavirus niet, 

gedeeltelijk, dan wel volledig 

vooraf is gefinancierd? Welke 

procedure, dan wel afwegingen 

werden gevolgd in de keuze 

van voorfinanciering? 

Uit de bij het LCH beschikbare gegevens blijkt dat 

bij 110 orders voor PBM een vorm van 

aanbetaling heeft plaatsgevonden. Bij 93 orders 

voor PBM was dit niet het geval. In totaal zijn door 

VWS met 39 leveranciers overeenkomsten 

gesloten voor de levering van PBM, waarvan vijf 

met enige vorm van aanbetaling. Het proces, en 

met name de afwegingen rondom dit proces, is 

een van de onderwerpen in de conceptopdracht 

voor het aanvullend onderzoek. 

Hoofdstuk Vooruitbetalingen 

en leveringen  

Hoofdstuk 14 

Bij hoeveel contracten van 

meer dan € 50 miljoen waren 

bewindspersonen persoonlijk 

betrokken, gegeven het feit dat 

u aangeeft bij eerdere 

antwoorden dat ‘het vaker 

[gebeurde] dat ook door de 

minister en op hoog ambtelijk 

niveau hier aandacht aan werd 

besteed?’ 

Bij het uitbreken van de coronapandemie 

ontstonden wereldwijd acute problemen bij de 

levering van PBM. Zoals ik mijn beantwoording 

van Kamervragen op 1 juni jl. heb aangegeven, 

ontvingen leden van het kabinet in die tijd veel 

aanbiedingen van PBM. Meerdere 

bewindspersonen hebben zogenaamde ‘leads’ 

aangedragen. Vaak ging dat via het doorsturen 

van een ‘appje’ of een ‘mailtje’. Alle serieuze 

aanbiedingen (leads) die VWS en het LCH toen 

bereikten, zijn door het LCH zo zorgvuldig 

mogelijk bekeken en beoordeeld, aan de hand van 

de criteria prijs, kwaliteit en leveringszekerheid. 

De vraag bij hoeveel overeenkomsten van meer 

dan € 50 miljoen een bewindspersoon betrokken 

was, kan ik nu niet zeggen. Dit is een van de 

vragen in de conceptopdracht voor het 

aanvullende onderzoek. 

Hoofdstuk VIP-team  Hoofdstuk 9 

Hoeveel andere leveranciers 

hebben ministers (fysiek of 

telefonisch) zelf gesproken? 

Voor zover bekend en op basis van de huidige 

beschikbare informatie heeft voormalig minister 

Bruins begin maart 2020 (fysiek) gesproken met 

de brancheorganisatie van leveranciers, waarbij 

ook een leverancier aanwezig was. Daarnaast 

heeft voormalig minister Van Rijn – via Webex – 

gesproken met de brancheorganisatie en/of 

leveranciers, om een algemeen beeld te krijgen 

van de situatie en de markt. Daarnaast hebben - 

zoals vermeld in mijn antwoord op vraag 14 - 

meerdere bewindspersonen zogenaamde ‘leads’ 

aangedragen. Het is dus aannemelijk dat destijds 

meerdere bewindspersonen contact hebben 

gehad met leveranciers. Het aanvullend 

onderzoek is erop gericht preciezer in beeld te 

brengen hoe de contacten tussen de verschillende 

leads bij VWS en het LCH tot stand zijn gekomen 

Hoofdstuk VIP-team  Hoofdstuk 9 



 

 

 

Pag. 435 
(DEEL)VERSLAG VAN HANDELINGEN 5 SEPTEMBER 2022 | A&P VERSIE D.D. 14 SEPTEMBER 2022 | 

 KENMERK MIN000624-001 

Bron: Beantwoording Kamervragen 29 juni 20211169 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

(in de verschillende fases van de totstandkoming 

van orders). 

Waarom is er niet voor 

gekozen om dit inkoopcontract 

volledig via het LCH te laten 

verlopen? 

De overeenkomst met RGA is door het LCH tot 

stand gekomen. Volgens de procesafspraken van 

het LCH werden voorgenomen orders boven de € 

5 mln. – en dus ook de order met RGA - met VWS 

afgestemd voordat de overeenkomst tot stand 

kwam. Het proces van de totstandkoming van dit 

inkoopcontract maakt onderdeel uit van het 

aanvullend onderzoek. 

Hoofdstuk Normenkader 

Hoofdstukken RGA-

transacties 

 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstukken 6 - 

18 

In hoeveel andere gevallen zijn 

er inkoopcontracten direct via 

het ministerie verlopen in 

plaats van via het LCH? 

In totaal zijn met 39 leveranciers overeenkomsten 

gesloten door het ministerie van VWS voor de 

levering van PBM, waarvan 24 voorafgaand aan de 

oprichting van het LCH. Van de vijftien 

overeenkomsten die gesloten zijn door VWS na de 

oprichting van het LCH hebben er tien betrekking 

op het opzetten of het verkrijgen van PBM via 

productie in Nederland. De totstandkoming van 

de contracten zal ook onderwerp zijn van het 

aanvullende onderzoek. 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstuk Inkopen PBM 

 

Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 4 

Klopt het dat het feitenrelaas 

zoals genoemd in de 

beantwoording van eerdere 

vragen onvolledig was, zoals 

Follow The Money constateert 

in hun artikel van 4 juni 

jongstleden? Zo ja, kunt u dit 

feitenrelaas aanvullen en 

uitbreiden naar 30 april 2020? 

In mijn beantwoording van de Kamervragen op 

1 juni jl. heb ik een feitenrelaas gegeven over de 

periode 10 april tot en met 20 april 2020 

betreffende de contacten die er in die periode zijn 

geweest tussen het ministerie van VWS en 

HA/RGA, dan wel personen betrokken bij deze 

organisatie en bv. Follow the Money constateert in 

het artikel van 4 juni jl. dat de heer Van Lienden 

aangeeft ‘veel vaker’ met voormalig minister Van 

Rijn aan tafel te hebben gezeten, maar ook dat het 

totaal aantal gesprekken hem niet bekend is. Ik zal 

aan het onderzoeksbureau vragen om mijn 

eerdere feitenrelaas te controleren en dit tevens 

naast dat van Follow the Money leggen. 

Hoofdstukken RGA-

transacties 

Hoofdstukken 6 - 

18 

Kunt u van dit feitenrelaas de 

e-mails en de 

gespreksverslagen delen met 

de Kamer? 

Het onderzoeksbureau zal het beschikbare 

onderzoeksmateriaal, zoals e-mails en 

gespreksverslagen, betrekken in het onderzoek. 

Voor zover dit juridisch mogelijk is, zal ik dergelijke 

informatie daarna ook openbaar maken. 

n.v.t.  

Hoe vaak heeft er in totaal 

overleg (telefonisch en fysiek) 

plaatsgevonden tussen RGA en 

bewindspersonen? Hoe vaak 

met andere 

vertegenwoordigers van het 

ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport en/of Financiën? Wat is er 

in die gesprekken exact 

gedeeld? Op welke data heeft 

dit plaatsgevonden? 

Deze vragen maken onderdeel uit van het 

aanvullende onderzoek. 

Hoofdstukken RGA-

transacties 

Hoofdstukken 6 - 

18 

Klopt de bewering van de heer 

Van Lienden dat hij zelf een 

Zoals ik in mijn beantwoording van Kamervragen 

op 1 juni jl. heb aangegeven, heeft de minister van 

Hoofdstukken Achtergrond 

en oprichting Hulptroepen 

Hoofdstuk 7, 8, 10, 

11 en 16 
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viertal keer contact heeft gehad 

met de minister? Zo ja, op 

welke data heeft dit 

plaatsgevonden en wat is er 

precies in deze gesprekken 

gedeeld? 

VWS verschillende berichten van de heer Van 

Lienden ontvangen om zijn activiteiten onder de 

aandacht te brengen. Daarnaast is er in maart 

2020 contact geweest tussen de heer Van Lienden 

en de toenmalig minister voor Medische Zorg. Ik 

wil zicht krijgen op alle contactmomenten van de 

heer Van Lienden en de ministers en wanneer dit 

het geval was. Daarom wordt deze vraag in het 

aanvullende onderzoek betrokken. 

Alliantie en RGA, 

Inkoopbehoefte, Voorstellen 

tot samenwerking met het 

LCH, Voorstellen als 

leverancier van het LCH en 

Vervolgaanbiedingen  

Klopt het dat de heer Van 

Lienden van RGA door de 

beveiliging uit het gebouw van 

het Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen is verwijderd? 

Was het ministerie daarvan op 

de hoogte en waarom zijn daar 

geen gevolgen aan gegeven? 

VWS is destijds op de hoogte gesteld van de 

situatie dat het LCH op enig moment aan de heer 

Van Lienden heeft gevraagd om het gebouw te 

verlaten. Ik vind het belangrijk dat 

bovengenoemde situatie ook wordt meegenomen 

in het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van het 

aanvullend onderzoek. 

Hoofdstuk Voorstellen tot 

samenwerking met het LCH 

Hoofdstuk 10 

 

 

Bron: Kamerbrief 9 augustus 20211170 

Toezeggingen Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

Per geval dient te worden beoordeeld hoe partijen zich tot de 

Staat verhouden en in hoeverre het voor de Staat mogelijk is 

om een partij aan te spreken op mogelijke 

onregelmatigheden. 

Dat brengt met zich mee dat dat iedere mogelijke 

onregelmatigheid individueel beoordeeld moet worden. 

Mede op basis van het hierboven genoemde aanvullende 

onderzoek door Deloitte kan een dergelijke beoordeling 

plaatsvinden. Indien een beoordeling leidt tot een concrete 

vaststelling van een onregelmatigheid, zal het ministerie van 

VWS passende stappen ondernemen. Deze informatie zal 

uiteraard ook met u worden gedeeld, voor zover dit een 

mogelijke oplossing van die onregelmatigheid niet in de weg 

staat of een eventueel procesbelang van de Staat niet 

schaadt wanneer een gerechtelijke procedure wordt 

opgestart. 

n.v.t.  

Omwille van de voortgang van het onderzoek wil ik 

benadrukken dat dit meldpunt zich specifiek richt op de 

inkoop van PBM. De onderzoekers maken per melding de 

afweging of en, zo ja, hoe deze wordt meegenomen in het 

onderzoek. Wie graag met de onderzoekers in gesprek wil 

treden, kan dit aangeven in de melding. Het kan ook 

voorkomen dat de onderzoekers op eigen initiatief contact 

opnemen met de melder – mits deze contactgegevens heeft 

achtergelaten – om nadere vragen te stellen.  

Hoofdstuk Meldpunt PBM Hoofdstuk 5 

Ook heb ik u hierbij aangegeven het advies van 

Landsadvocaat te hebben ontvangen over de juridische 

verhoudingen binnen het LCH-convenant. Uiteraard wordt 

n.v.t.  

 
1170 Kamerstukken II 2020/21, 32805, nr. 119. 
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uw Kamer, zodra er meer informatie is, daarvan op de hoogte 

gesteld. 

 

Bron: Kamerbrief 15 september 20211171 

Toezeggingen Opgenomen in Hoofdstuk Nummer in VvH 

Het onderzoeksbureau geeft aan dat het eerst de beschikking moet 

hebben over de voor het onderzoek relevante data, om een reële 

inschatting te kunnen maken van de oplevertermijnen van de 

onderzoeksresultaten. Daarom zeg ik u toe dat uw Kamer na de 

overdracht van de data nader over de voortgang van het onderzoek 

wordt geïnformeerd. Ik streef ernaar dit in de tweede helft van 

oktober a.s. te doen. Het onderzoeksbureau heeft mij echter laten 

weten dat niet uit te sluiten valt dat ook op dat moment nog niet 

duidelijk is wanneer het onderzoeksbureau de resultaten van het 

onderzoek naar de overeenkomst met HA en/of RGA en de overige 

twee fases kan opleveren. 

n.v.t.  

 

Bron: Verzoek Opdrachtgever 24 september 2021 

Vraagstelling Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

Wordt in het onderzoek ook gekeken of er bij 

de afgesloten contracten sprake was 

betaalde commissie / kick-back-fees aan de 

“traders” / inkopers? 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstuk Inkopen PBM 

 

Potentiële signalen rond kick-back fees worden 

meegenomen in de risicogerichte aanpak. 

Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 4 

 

Bron: Beantwoording Kamervragen 14 oktober 20211172 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) Opgenomen in Hoofdstuk Nummer in VvH 

Kunt u aangeven op welke onderdelen de 

opdrachtverstrekking aan Deloitte afwijkt 

van de conceptopdracht voor het 

aanvullend onderzoek naar de gang van 

zaken rond de inkoop van persoonlijke 

beschermingsmiddelen voor de zorg (PBM)? 

Zoals gebruikelijk bij dit type onderzoek 

heeft het onderzoeksbureau de reikwijdte, 

de voorwaarden en de beperkingen van de 

uit te voeren opdracht nader in kaart 

gebracht. Om zijn onafhankelijke positie 

als onderzoeksbureau te waarborgen 

heeft het onderzoeksbureau hiervoor een 

cliënt- en opdracht-acceptatieprocedure 

afgerond. Daarnaast heeft het 

onderzoeksbureau aangegeven een 

Hoofdstuk Opdracht 

Hoofdstuk Inkopen 

PBM 

Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 4 

 
1171 Kamerstukken II 2021/22, 32805, nr. 120. 
1172 Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 326. 
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Bron: Beantwoording Kamervragen 14 oktober 20211172 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) Opgenomen in Hoofdstuk Nummer in VvH 

risicogerichte aanpak te hanteren bij het 

onderzoeken van de ruim 300 transacties 

en afgesloten overeenkomsten met een 

waarde kleiner dan € 100 miljoen. In deze 

aanpak wordt op basis van de door het 

onderzoeksbureau opgestelde indicatoren 

bepaald welke transacties en 

overeenkomsten als eerste onderzocht 

worden. 

Kunt u bevestigen dat het van wezenlijk 

belang is om per geval te beoordelen hoe 

partijen ieder afzonderlijk zijn betrokken bij 

de inkoop van PBM, nu een generieke 

duiding volgens het advies van 

Landsadvocaat niet volstaat om eventuele 

onregelmatigheden te specificeren en 

leveranciers daarop aan te spreken? 

Ja, dat kan ik bevestigen. Zoals in het 

bijgevoegde document «Advies LCH en 

convenant» van Landsadvocaat staat 

opgenomen, is het bij de inkoop van PBM 

door het LCH niet steeds duidelijk wie bij 

de inkopen partij waren. Per geval dient te 

worden vastgesteld welke 

ondernemingen/ instellingen of privé-

personen partij zijn geweest. Bovendien 

kan niet in algemene zin worden gezegd 

jegens wie een partij die het convenant 

van het LCH tekende, verplichtingen op 

zich nam. Verder bestaat er 

onduidelijkheid over of de leveranciers het 

convenant hebben getekend, en dus of de 

kernwaarden van het LCH voor hen 

golden. Voor deze elementen zal per geval 

op basis van verder onderzoek uitsluitsel 

moeten worden verkregen over de vraag 

hoe partijen zijn betrokken bij de inkoop 

van PBM. 

Hoofdstuk Opdracht 

Hoofdstuk Inkopen 

PBM 

Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 4 

 

Bron: Kamerbrief 25 oktober 20211173 

Toezeggingen (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

In voornoemde brief heb ik toegelicht dat het 

onderzoeksbureau mogelijk in de tweede helft 

van deze maand – oktober – nog niet kan 

aangeven wanneer het onderzoeksbureau de 

resultaten van het onderzoek naar de 

overeenkomst met Hulptroepen Alliantie (HA) 

en/of Relief Goods Alliance B.V. (RGA) en de 

overige twee fases kan opleveren. Het 

onderzoeksbureau heeft mij laten weten op dit 

moment nog geen harde toezegging te kunnen 

doen over het moment waarop de 

onderzoeksresultaten kunnen worden 

opgeleverd. De verwachting is dat dit niet voor 

het einde van dit jaar zal plaatsvinden. De 

belangrijkste oorzaak betreft hierbij het 

weerbarstige – en daarmee langer durende – 

proces om te komen tot de volledige 

dataoverdracht voor het onderzoek. In mijn 

vorige brief gaf ik aan dat er sprake is van een 

Hoofdstuk Opdracht 

Bijlage Aanpak en verloop Onderzoek 

Bijlage Onderzoeksinformatie 

Hoofdstuk 1 

Bijlage B  

Bijlage C  

 
1173 Kamerstukken II 2021/22, 32805, nr. 122. 
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Bron: Kamerbrief 25 oktober 20211173 

Toezeggingen (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

complex datalandschap. Dit kan ik als volgt 

illustreren. De data die het onderzoeksbureau 

bijvoorbeeld van het Ministerie van VWS gaat 

betrekken, betreffen, naast ruim 135 mailboxen, 

ook netwerkschijven, datasystemen – zoals het 

Document Management Systeem en het 

financiële systeem – en chatberichten. Bij het 

filteren van deze data gaat het om miljoenen 

documenten, die conform de forensische 

vereisten worden veiliggesteld en gefilterd tot 

een voor het onderzoek relevante dataset. 

Daarnaast wil het onderzoeksbureau ook de 

data van de op dat moment aan het LCH 

verbonden partijen en relevante data van 

andere departementen betrekken in het 

onderzoek.  

Net als uw Kamer wil ik op de kortst mogelijke 

termijn helderheid krijgen over de uitkomsten 

van het onderzoek. Mochten de resultaten van 

het eerste deel van het onderzoek – de 

overeenkomst met HA/RGA – nog niet in het 

eerste kwartaal van 2022 definitief zijn, dan deel 

ik met u uiterlijk aan het einde van dat kwartaal 

de stand van zaken van dat moment. Uiteraard 

is het streven er wel op gericht in dat tijdvak de 

resultaten van het eerste deelonderzoek te 

hebben.  

n.v.t.  

In dit kader wil ik u informeren over de stand 

van zaken van het tweede dossier, waarbij Grant 

Thornton onderzoek heeft verricht naar 

mogelijke onregelmatigheden in relatie tot het 

LCH. De toenmalig Minister voor Medische Zorg 

en Sport (hierna: MZS) heeft dit benoemd in de 

eerdergenoemde brief van 18 juni jl. Rekening 

houdend met de hierboven genoemde context 

en aspecten over het kunnen delen van 

informatie, bericht ik u dat VWS uit de 

bevindingen van Grant Thornton in dit tweede 

onderzoek opmaakt dat er een 

onregelmatigheid heeft plaatsgevonden. 

n.v.t.  

 

Bron: Beantwoording Kamervragen 3 november 20211174 

Kamervraag 
Antwoord (deels 

weergegeven) 

Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

Is een sterkere betrokkenheid van de 

Minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport bij het onderzoek naar de 

mondkapjesdeals van Sywert van 

Lienden, gezien eerdere vragen over het 

Om ervoor te zorgen dat het 

beeld van de gang van zaken 

over de inkopen van PBM zo 

compleet mogelijk wordt, heeft 

de toenmalig minister in 

dezelfde brief genoemd dat het 

Hoofdstuk Opdracht 

 

Hoofdstuk 1 

 
1174 Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 610. 
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Bron: Beantwoording Kamervragen 3 november 20211174 

Kamervraag 
Antwoord (deels 

weergegeven) 

Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

mogelijk inzetten van connecties binnen 

het CDA, volgens u wenselijk? 

onderzoeksbureau de ruimte 

krijgt om de reikwijdte van het 

onderzoek uit te breiden, om 

waar mogelijk alle signalen te 

kunnen onderzoeken.  

Wanneer maakt u de memo van een 

functionaris («trader») van het LCH van 

16 juli 2020, waarin hij achteraf alle 

stappen rondom de RGA-order 

beschrijft, en zijn zorgen hierover, 

openbaar? 

Het eerste deel van het 

aanvullend onderzoek naar 

mogelijke onregelmatigheden bij 

de inkoop van PBM richt zich op 

de overeenkomst met HA en/of 

RGA. Ik zal het 

onderzoeksbureau vragen om 

deze memo mee te nemen in 

zijn onderzoek. Vervolgens zal ik 

de LCH-functionaris om 

toestemming vragen of ik deze 

memo openbaar mag maken. 

Aangezien deze nota niet is 

opgesteld door een VWS-

functionaris, kan het ministerie 

niet autonoom tot 

openbaarmaking overgaan.  

Hoofdstukken RGA-

orders en Kwaliteit  

Hoofdstuk 12 en 15 

Is het waar dat het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 

eerste instantie geen schriftelijke 

toestemming heeft gegeven voor de 

mondkapjesdeals van Sywert van 

Lienden, waarmee een bedrag van 

ongeveer € 100 miljoen was gemoeid, 

maar dat Mediq pas later alsnog 

schriftelijke bevestiging van de 

verleende toestemming heeft gevraagd 

als formaliteit voor een 

accountantscontrole en deze ook heeft 

gekregen, waarbij een medewerker van 

het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport in een interne e-mail 

spreekt over het aanvullen van een 

«hiaat in het orderverleningsproces»? 

Verwijzing naar GT-rapport p. 17 

en 18, waarna aangevuld wordt: 

Daarnaast verwijs ik u naar de 

nog te verwachten uitkomsten 

van het lopende onderzoek naar 

de inkopen van PBM. 

Hoofdstuk RGA-orders  Hoofdstuk 12 

Waarom is de betrokkenheid en de rol 

van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport dusdanig verkleind in 

het rapport naar aanleiding van het 

onderzoek van Grant Thornton dat het 

lijkt alsof het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport non-

existent was bij het tot stand komen van 

de overeenkomsten? 

Zoals in de brief van 18 juni jl. 

aan uw Kamer is 

gecommuniceerd, had het 

onderzoek van Grant Thornton 

naar RGA als doel om over een 

aantal orders in relatie tot het 

LCH feiten en omstandigheden 

op een rij te zetten. Dit 

onderzoek richtte zich daarbij op 

de overeenkomst tussen RGA en 

het LCH, en slechts in beperkte 

mate op de vraag of en, zo ja, 

hoe VWS hier een rol bij heeft 

gespeeld. Daarnaast verkeerde 

het onderzoek al in de 

afrondende fase tijdens de 

berichtgeving en ontwikkelingen 

Hoofdstukken RGA-

transacties 

Hoofdstukken 6 - 18 
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Bron: Beantwoording Kamervragen 3 november 20211174 

Kamervraag 
Antwoord (deels 

weergegeven) 

Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

over RGA van mei en juni jl. De 

vragen van uw Kamer die daarbij 

naar voren zijn gekomen, zijn 

daarom niet in dit rapport 

meegenomen. Het aanvullende 

onderzoek zal antwoord moeten 

geven op alle vragen rondom de 

rol die het ministerie van VWS 

heeft gespeeld bij de 

totstandkoming van de 

overeenkomst met RGA. 

 

Bron: Beantwoording tweede set Kamervragen 3 november 20211175 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) 
Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

Wanneer kan het op 8 juni 2021 

aangevraagde en door de Kamer 

goedgekeurde debat over de zaak 

rondom Sywert van Lienden 

plaatsvinden, in aanmerking 

genomen de aanzienlijke vertraging 

van het onderzoek?  

Mochten de resultaten van het eerste 

deel van het onderzoek nog niet in het 

eerste kwartaal van 2022 definitief zijn, 

dan deel ik uiterlijk in dat kwartaal de 

stand van zaken van dat moment.  

n.v.t.  

Wanneer maakt u het integrale 

rapport van de accountantscontrole 

bij het Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen (LCH) dat leidde tot het 

onderzoek van Grant Thornton 

Forensic & Investigation Services (het 

onderzoek van Grant Thornton) 

openbaar? 

Rekening houdende met het hiervoor 

genoemde zullen de bevindingen van 

het tweede onderzoek met uw Kamer 

gedeeld worden zodra dit mogelijk is.  

n.v.t.  

Wanneer maakt u de overeenkomst 

die blijkens het onderzoek van Grant 

Thornton in concept is opgesteld 

tussen LCH en het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

openbaar? 

Zodra de onderzoeksrapporten naar uw 

Kamer worden gestuurd, kan dit 

document met uw Kamer gedeeld 

worden.  

n.v.t.  

 

Bron: Beantwoording Kamervragen 7 december 20211176 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) 
Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

Deelt u de mening dat 

het verschaffen van 

Net als uw Kamer wil ik op de kortst mogelijke termijn 

helderheid krijgen over de uitkomsten van het 

n.v.t.  

 
1175 Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 610. 
1176 Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 1005. 
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Bron: Beantwoording Kamervragen 7 december 20211176 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) 
Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

opheldering over de 

verdwenen € 28 

miljoen belastinggeld 

als gevolg van de 

mondkapjesdeal met 

Van Lienden c.s. veel te 

lang duurt? Deelt u 

daarbij de mening dat 

dit een slecht signaal is 

naar de hardwerkende 

belastingbetaler? 

onderzoek. In mijn brieven op 15 september jl. en 25 

oktober jl. heb ik aangegeven dat ik het ten zeerste 

betreur dat de eerdergenoemde opleverdata uit de 

brief van 18 juni jl. niet haalbaar blijken. Daarbij heb ik 

u in de brief van 25 oktober jl. geïnformeerd dat als de 

resultaten van het eerste deel van het onderzoek – de 

overeenkomst met Hulptroepen Alliantie (HA) / Relief 

Goods Alliance B.V. (RGA) – nog niet in het eerste 

kwartaal van 2022 definitief zijn, ik uiterlijk aan het 

einde van dat kwartaal met u de stand van zaken van 

dat moment deel. Het is uiteraard het streven om in 

dat tijdvak de resultaten van het eerste deelonderzoek 

te hebben. Dit rapport zal dan spoedig met uw Kamer 

worden gedeeld. 

Waarom loopt het 

onderzoek naar de 

mondkapjeszwendel 

zoveel vertraging op? 

Kunt u hierop een 

gedetailleerd antwoord 

geven?  

In mijn brieven van 15 september jl., 25 oktober jl. en 

in de beantwoording van Kamervragen van het lid Van 

Haga (Groep Van Haga) van 3 november jl. heb ik 

toegelicht waarom het onderzoek meer tijd kost dan 

verwacht. Het gaat hier om elementen zoals het 

eigenaarschap van de data van het Landelijk 

Consortium Hulpmiddelen (LCH) en de overdracht van 

de data naar het onderzoeksbureau die zorgvuldig 

dient te geschieden en dient te voldoen aan de 

vigerende wet- en regelgeving (waaronder de 

privacywetgeving). Partijen die gevraagd worden data 

over te dragen, dienen deze te toetsen aan de 

privacywetgeving op onder meer de proportionaliteit 

en de subsidiariteit, voordat de data kunnen worden 

gedeeld. Het gaat dus om een complex datalandschap 

met een omvangrijke hoeveelheid data. In mijn brief 

van 25 oktober jl. gaf ik ter illustratie aan dat 

bijvoorbeeld de data die het onderzoeksbureau van 

het ministerie van VWS gaat betrekken een aanzienlijk 

aantal mailboxen, netwerkschijven, datasystemen en 

chatberichten betreft. Bij het filteren van deze data 

gaat het om miljoenen documenten om tot een voor 

het onderzoek relevante dataset te komen. Het 

ministerie van VWS kan als 

verwerkersverantwoordelijke de data van het LCH 

delen met het onderzoeksbureau. Hiermee wordt een 

deel van de eerdergenoemde complexiteit aangaande 

de data van het LCH opgelost. Naast het complexe 

datalandschap is het onderzoeksbureau afhankelijk 

van de planning en bereidwilligheid van betrokkenen 

bij het onderzoek. Zo kost een zorgvuldig proces van 

hoor en wederhoor - dat essentieel is bij een 

feitenonderzoek als dit – ook tijd. 

Hoofdstuk Opdracht 

Bijlage Aanpak en verloop 

onderzoek 

Bijlage 

Onderzoeksinformatie 

Hoofdstuk 1 

Bijlage B  

Bijlage C  

Hoeveel vertraging 

gaat het lek in het 

onderzoek naar de 

mondkapjesdeal Van 

Lienden opleveren? 

Kunt u hierop een 

gedetailleerd antwoord 

geven? 

In mijn brief van 24 november jl. heb ik toegelicht dat 

het onderzoek door het onderzoeksbureau 

gecontinueerd kan worden vanwege de toezeggingen 

die het onderzoeksbureau heeft gedaan over een 

zorgvuldige afhandeling van het incident en het 

vervolg van het onderzoek. Ik vertrouw erop dat 

hiermee voldoende waarborgen zijn gesteld om het 

onderzoek te vervolgen. Naar verwachting van het 

onderzoeksbureau is het incident niet van invloed op 

de verwachte opleverdata van de 

Hoofdstuk Opdracht 

 

Hoofdstuk 1 
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Bron: Beantwoording Kamervragen 7 december 20211176 

Kamervraag Antwoord (deels weergegeven) 
Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

onderzoeksresultaten zoals genoemd in mijn brief van 

25 oktober jl.  

Bent u bekend met het 

feit dat de voorzitter 

van het College van 

procureurs-generaal 

over de aangifte Van 

Lienden heeft gesteld: 

‘Wij gaan hem serieus 

bekijken’? Bent u 

eveneens bekend met 

het feit dat u over de 

aangifte heeft gesteld 

te snappen dat dat 

gebeurt, want er zijn 

heel veel mensen die 

‘borrelen van woede, 

van frustratie’? Heeft u, 

met inachtneming van 

de vorige twee vragen, 

de bereidheid het 

Openbaar Ministerie 

(OM) te (laten) 

verzoeken een 

onderzoek te starten 

naar de 

mondkapjeszwendel? 

Kunt u hierop een 

gedetailleerd antwoord 

geven? 

Ja, ik ben bekend met de uitspraak van de voorzitter 

van het College van procureurs-generaal over de 

aangifte Van Lienden. Daarnaast begrijp ik de 

maatschappelijke verontwaardiging over deze 

overeenkomst met RGA heel goed. Het is belangrijk 

dat de feiten naar voren komen. Daarom laat ik 

onafhankelijk onderzoek doen naar de overeenkomst 

met RGA. De voorzitter van het College van 

procureurs-generaal heeft in het genoemde interview 

aangegeven elke aangifte serieus te nemen en de 

aangifte van de heer Plasman – als deze aangifte 

binnen is - goed te bekijken. Zoals de voorzitter van 

het College van procureurs-generaal tevens heeft 

gesteld in het genoemde interview, stelt het Openbaar 

Ministerie (OM) eerst een onderzoek in om de vraag te 

beantwoorden of een strafbaar feit bewezen kan 

worden. Het is niet aan mij om een extra verzoek in te 

dienen voor een onderzoek, nu het OM heeft 

aangegeven de aangifte serieus te bekijken. 

Bijlage Aanpak en verloop 

Onderzoek 

 

Bijlage B  

 

Wat vindt u als 

aandeelhouder van het 

feit dat 

luchtvaartmaatschappij 

KLM ten onrechte is 

aangevoerd als partner 

van de Hulptroepen 

Alliantie en dat naam 

en logo zijn misbruikt 

bij misleidende 

informatie? Welke 

stappen gaat u als 

aandeelhouder tegen 

deze misleiding 

ondernemen? Kunt u 

hierop een 

gedetailleerd antwoord 

geven? 

Stichting Hulptroepen Alliantie (HA) is 

verantwoordelijk voor de informatie die zij gebruikt in 

haar uitingen. Indien er sprake is van onterecht 

gebruik van bepaalde informatie, dan is het aan een 

betreffende partij zelf – in dit geval 

luchtvaartmaatschappij KLM (KLM) - om stappen te 

ondernemen richting HA en niet aan de 

aandeelhouders – in dit geval de Staat als 

aandeelhouder van KLM.  

n.v.t.  
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Bron: Beantwoording Kamervragen bij ontwerpbegroting VWS 9 december 20211177 

Kamervraag 
Antwoord (deels 

weergegeven) 

Opgenomen in 

hoofdstuk 
Nummer in VvH 

(Van Haga): Hoe is het mogelijk dat alle 

procedures op het ministerie opzij 

werden gezet om corruptie mogelijk te 

maken rond de inkoop van persoonlijke 

beschermingsmiddelen? Wat is de rol en 

de verantwoordelijkheid van de minister 

hierin geweest? 

Het onderzoeksbureau krijgt de 

ruimte om de reikwijdte van het 

onderzoek uit te breiden, om 

waar mogelijk alle signalen te 

kunnen onderzoeken. Ik zal het 

onderzoeksbureau op uw vraag 

attenderen. 

Hoofdstuk Opdracht  

Hoofdstuk Normenkader 

Hoofdstuk 1  

Hoofdstuk 2 

 

Bron: Kamerdebat 7 april 20221178 

Toezeggingen (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

Er zijn in de eerste plaats een aantal vragen gesteld 

over de inhoud van het onderzoek. Ik beantwoord 

daarmee de vragen van de SGP, JA21, Volt, de 

ChristenUnie en D66. Die gingen allemaal over de 

redenen om, ondanks de interne kritiek, toch een 

deal met Van Lienden te sluiten. Ik kan heel kort 

zijn in het antwoord, omdat dit precies de vragen 

zijn waarover het onderzoek gaat. Ik verwijs u 

hiervoor dus naar het lopende onderzoek. En ja, we 

zullen al deze vragen daarin meenemen. Ik zal deze 

vraag nog expliciet laten meenemen. 

Hoofdstukken RGA-transacties Hoofdstukken 6 - 18 

Daarbij geef ik wel de disclaimer dat het 

onderzoeksbureau bij mij aangeeft dat het echt 

moeite zal hebben om het voor de zomer klaar te 

hebben. Gelukkig zei meneer Klaver daar net ook 

iets over. Daarop heb ik gezegd dat ik erop sta dat 

dat wel zo is en dat we het dan kunnen afronden, 

want het is niet wenselijk dat het nog langer duurt. 

Als ik daarover meer informatie heb, die misschien 

de andere kant op gaat, zal ik u onverwijld 

informeren, zoals ik net al heb gezegd, met de 

redenen. 

n.v.t.  

Ook een vraag van mevrouw Bikker: is er vanuit het 

ministerie alle medewerking voor de 

informatieverzoeken van Deloitte? Ook dat is 

tijdens de technische briefing aan de orde 

gekomen. Zij zetten alles op alles om dat snel te 

doen. Samen met het onderzoeksbureau heeft VWS 

een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij enerzijds 

de AVG en anderzijds de onafhankelijkheid van het 

onderzoeksbureau is gewaarborgd. VWS 

ondersteunt het onderzoeksbureau ook bij het 

verzamelen van data van andere departementen, 

maar ook van de leveranciers die door het 

onderzoeksbureau zijn geselecteerd. U kunt van mij 

verwachten dat ik niet alleen mijn eigen 

departement maar ook andere departementen zal 

Hoofdstuk Opdracht Hoofdstuk 1 

 
1177 Bijlage bij Handelingen II 2021/22, nr. 15, item 6, blg-1008988. 
1178 Handelingen II 2021/22, nr. 70, item 9. 
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Bron: Kamerdebat 7 april 20221178 

Toezeggingen (deels weergegeven) Opgenomen in hoofdstuk Nummer in VvH 

aansporen om, als dat nog niet gebeurd is, die data 

te leveren. 
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B Bijlage – Aanpak en 

verloop Onderzoek 

B.1 Bijlage Aanpak en verloop Onderzoek 
1380 In deze bijlage geven wij nadere details over de aanpak en het verloop van het Onderzoek zoals benoemd in 

hoofdstuk 1 ‘Opdracht’.  

B.2 Inrichting Onderzoek 
1381 Deloitte heeft de besturingsstructuur van het Onderzoek vanaf de start ingericht in afstemming met VWS. De 

besturing van het Onderzoek vindt plaats op twee niveaus; OC en AC. De inrichting en aanpak in werkstromen van 

het Onderzoek zijn weergegeven in Figuur 203.  

 
Figuur 203: Inrichting Onderzoek inkopen PBM 
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1382 Deloitte heeft de verslaglegging verzorgd van zowel de AC als de OC. Deze verslagleggingen betreffen interne 

werkdocumenten van Deloitte waarvan geen externe verspreiding of extern gebruik is toegestaan. Deze zijn 

uitsluitend bestemd voor het ondersteunen van de beide overleggen. Daarnaast staan deze ten dienste van de 

uitvoering van het Onderzoek door Deloitte.  

B.2.1 Adviescommissie en Onderzoekscommissie 

1383 In de AC onder voorzitterschap van Functionaris 9 VWS  hebben zitting: Functionaris 13 VWS , Functionaris 14 VWS  en 

(als onafhankelijk lid) Functionaris J&V  bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deloitte is als toehoorder 

aanwezig bij deze AC.  

1384 De AC adviseert de OC op strategisch niveau, vormt de link naar de strategische doelstellingen van VWS, en stemt 

voortgang van het Onderzoek af met de interne VWS-organisatie en politieke stakeholders. Het vaststellen van de 

strategische doelstellingen en het bijbehorende budget benodigd voor de realisatie van deze doelstellingen, 

alsmede het goedkeuren van budgetwijzigingen behoren tot de taken van de AC. Het monitoren van het budget is 

gedelegeerd aan de OC. De AC komt maandelijks bijeen. 

1385 De OC staat onder voorzitterschap van Deloitte, VWS neemt daaraan als toehoorder deel. Namens VWS zijn bij de 

OC aanwezig Functionaris 13 VWS  en enkele ambtenaren vanuit VWS . De OC komt eens per twee weken bijeen.  

1386 Deloitte voert het Onderzoek uit en draagt zorg voor de oplevering van de onderzoeksresultaten. In de OC wordt 

het budget gemonitord en worden, waar nodig, escalaties voorbereid voor behandeling in de AC. De voortgang 

van het Onderzoek wordt per werkstroom besproken in de OC. 

1387 Binnen beide commissies (AC en OC) bewaakt Deloitte haar onpartijdigheid en onafhankelijkheid.  

1388 De eerste OC heeft plaatsgevonden op 15 juli 2021. De eerste AC heeft plaatsgevonden op 26 juli 2021. 

B.2.2 Afstemming projectorganisatie VWS 

1389 Los van deze commissies vindt op verschillende niveaus tussen VWS en Deloitte gedurende de uitvoering van de 

opdracht meerdere malen per week overleg plaats. Wekelijkse vaste afstemmingsmomenten vinden plaats op 

uitvoerend en leidinggevend niveau van VWS en Deloitte, ten behoeve van het bewaken van de voortgang en het 

kunnen escaleren en adresseren van actiepunten.  

1390 Tevens vindt er maandelijks overleg plaats met VWS, ten aanzien van de financiële verantwoording van het 

Onderzoek aan de hand van status- en verantwoordingsrapportages.  
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1391 Tijdens de aanvangsfase van het Onderzoek heeft VWS bijeenkomsten georganiseerd voor de interne 

contactpersonengroep van VWS, waarin Deloitte op uitnodiging presentaties heeft gegeven over de aanpak van 

het onderzoek, mede gericht op de forensische waarborgen en informatieverzameling. Aanvullend heeft rondom 

het identificeren, verzamelen, overdragen en verwerken van data voortdurend overleg plaatsgevonden door 

Deloitte met de onderdelen privacy-, veiligheids- en juridische zaken van VWS. Dit met als doel ervoor zorg te 

dragen dat aan de door VWS gevraagde formele vereisten en waarborgen voor de data-overdracht wordt voldaan.  

B.2.3 Aanvullend overleg en communicatie over Onderzoek 

1392 Op de in paragrafen B.2.3.1 tot en met B.2.3.5 nader toegelichte momenten heeft in aanvulling op de reguliere 

overlegmomenten aanvullend overleg of communicatie plaatsgevonden tussen Deloitte en VWS over de voortgang 

van het Onderzoek en het op te leveren (deel)Verslag van Handelingen.  

B.2.3.1 Brief verkrijgen van data 

1393 Op 7 oktober 2021 informeert Deloitte VWS per brief, met als kernboodschap dat het overschrijden van de 

planningstermijnen veroorzaakt wordt door het weerbarstige – en daarmee langer durende – proces om te komen 

tot een situatie waarin VWS de data voor het Onderzoek kan overdragen aan Deloitte. 

B.2.3.2 Vermissing notitieboekje  

1394 Gedurende het Onderzoek raakt een persoonlijk notitieboekje vermist van een medewerker van Deloitte met 

daarin onder meer handgeschreven aantekeningen over het Onderzoek. Deloitte bericht VWS per brief op 

10 november 2021 nader over deze vermissing en de ondernomen acties. Het notitieboekje wordt op 

17 november 2021 door de onbekend gebleven vinder aan Deloitte geretourneerd, waarna Deloitte VWS hierover 

informeert. Tussen Deloitte en VWS vindt ook communicatie plaats over het informeren van betrokkenen door 

Deloitte en/of VWS.  

1395 In de periode van 10 november tot 23 november 2021 worden de werkzaamheden waarbij externen betrokken 

zijn, op verzoek van VWS tijdelijk opgeschort. De werkzaamheden worden hervat op 23 november 2021, na 

ontvangst van een brief van VWS waarin aanvullende waarborgen zijn beschreven die zijn afgesproken tussen VWS 

en Deloitte.  

B.2.3.3 Voortgang en planning 

1396 Op 21 februari 2022 informeert Deloitte het projectteam van VWS, naast de reguliere updates, in meer detail over 

de planning, de voortgang, de beperkingen en de formaliteiten die tot op dat moment binnen de diverse 

overleggen zijn besproken. Deloitte licht hiermee de voortgang toe aan het VWS-projectteam Nafase COVID-19, 

dat is betrokken bij dit Onderzoek.  
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1397 Een samenvatting van deze voortgang is besproken in de AC van 14 maart 2022. Hierbij wordt nogmaals onder de 

aandacht van VWS gebracht dat de doorlooptijd van het completeren van de dataoverdracht van alle (mogelijk) 

relevante data voor het Onderzoek onzekere doorlooptijd blijft houden en dat dit daarmee van invloed blijft op de 

voortgang van het Onderzoek.  

1398 Naast het bespreken van de voortgang en de planning (inclusief de onderzoekskosten) binnen de governance van 

het Onderzoek, is een meer specifieke begroting en een nadere planning van het resterende deel van het 

Onderzoek opgesteld. Deloitte heeft op 9 maart 2022 een (herziene) conceptbegroting en conceptplanning 

gedeeld met het programmateam van VWS. Hierin herhaalt Deloitte dat (nog) niet alle data zijn ontvangen en 

benoemt Deloitte een aantal onzekerheden, randvoorwaarden en uitgangspunten voor de planning, 

voortbouwend op het eerdergenoemde voortgangsbericht van 21 februari 2022. 

B.2.3.4 Technische briefing 

1399 Tijdens een technische briefing op 5 april 2022 informeert Deloitte de leden van de vaste Kamercommissie van 

VWS van de TK over de stand van zaken van het Onderzoek. Tijdens deze briefing benoemt Deloitte een aantal 

uitgangspunten van het Onderzoek: zorgvuldigheid boven snelheid, een zo groot mogelijke volledigheid van feiten 

en omstandigheden en onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Tevens geeft Deloitte in de technische briefing nader 

inzicht over de voortgang van het onderzoek, de omvang en complexiteit van het datalandschap, de 

prioriteitsstelling in de (te onderzoeken) transacties inkopen PBM en het breder en aanvullend karakter van het 

Onderzoek.  

B.2.3.5 Brief aan opdrachtgever 

1400 Op 12 april 2022 stuurt Deloitte een brief aan de huidige SG VWS  over de voortgang van het Onderzoek en 

informatie over de haalbaarheid van de gewenste (herziene) planning. Tevens bevat deze brief de voorwaarden 

die Deloitte en VWS samen moeten inrichten om de planning te kunnen halen. Minister voor LZS  heeft deze brief 

op 26 april 2022 ter informatie aan de TK verzonden, vergezeld van een reactie van de huidige SG VWS .  

B.3 Formaliteiten voor het verkrijgen van 

data voor het Onderzoek 
B.3.1 Inleiding 

1401 Voor het verkrijgen van de data van VWS, LCH en andere overheidsorganisaties hebben VWS en Deloitte een 

aantal formaliteiten ingeregeld voor het Onderzoek. In deze paragraaf geven wij daarop een toelichting.  
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B.3.2 Dataprotocol 

1402 Op basis van de eerste inventariserende werkzaamheden dient Deloitte op 5 augustus 2021 bij VWS een verzoek 

in om data veilig te stellen en te collecteren van, door Deloitte geselecteerde, datahouders van VWS en andere 

ministeries. Naar aanleiding van dit verzoek treedt VWS in overleg met Deloitte over de door Deloitte voorgestelde 

werkwijze bij het collecteren en verwerken van data. 

1403 In een zorgvuldig proces1179, met oog voor de privacy en voor het belang van een forensisch goed en correct 

uitgevoerd onderzoek, worden afspraken gemaakt tussen Deloitte en VWS die uiteindelijk leiden tot een op maat 

gemaakt, speciaal voor dit Onderzoek ingericht, dataprotocol. De periode die nodig is geweest voor dit proces en 

voor het inwinnen van intern en extern advies door VWS, betreft de periode van begin augustus 2021 tot 

halverwege december 2021. Gedurende deze periode heeft VWS wel een aantal rapportages uit het financieel 

systeem en individuele documenten aan Deloitte verstrekt. Vanaf eind december 2021 draagt VWS data uit de 

samengestelde onderzoekspopulatie over aan Deloitte.1180  

1404 Als onderdeel van voornoemd proces om te komen tot een voor VWS en Deloitte adequaat dataprotocol vindt op 

24 augustus 2021 een gesprek plaats tussen Deloitte en VWS over het datalandschap, de informatie-uitvragen die 

gedaan zijn en de proportionaliteitstoets zoals VWS deze wenst toe te passen. Deloitte deelt op verzoek van VWS 

naar aanleiding van dit gesprek alvast de documenten inzake het proces voor dataverwerking in het kader van 

onderzoeken en actuele gegevens over de informatiebeveiliging van het datacentrum van Deloitte.  

1405 In een door VWS opgesteld memo van 26 augustus 2021, getiteld “Proportionaliteitstoets gegevenslevering 

onderzoek Deloitte”, geeft VWS aan niet akkoord te kunnen gaan met de door Deloitte voorgestelde werkwijze 

waarbij Deloitte zelfstandig data selecteert en collecteert.  

1406 VWS stelt daarbij een alternatieve werkwijze voor. Deloitte geeft aan dat deze alternatieve werkwijze niet voldoet 

aan de forensische waarborgen en onafhankelijkheid waarbinnen Deloitte haar onderzoek wil uitvoeren. In Bijlage 

C – ‘Onderzoeksinformatie’ wordt hierop in meer detail ingegaan. 

1407 In de daarop volgende periode wordt verder overleg gevoerd tussen Deloitte en VWS over de voorwaarden voor 

de overdracht van data. Naar aanleiding van dit overleg en de vragen van VWS deelt Deloitte op 13 september 

2021 een intern werkdocument met VWS. Dit document is het concept Data Protocol VWS – Werkwijze E-Discovery 

in aanvullend onderzoek PBM (hierna: “Data-protocol”). Dit Data-protocol voldoet aan de forensische waarborgen 

en onafhankelijkheid waarbinnen Deloitte haar onderzoek wil uitvoeren en is op 23 september 2021, na overleg 

met VWS en Landsadvocaat , aangevuld door Deloitte en gedeeld met VWS. De gegevensdelingsovereenkomst 

tussen VWS en Deloitte is op 30 september 2021 door Deloitte en door VWS ondertekend (zie hierna).  

 
1179 In Bijlage C – ‘Onderzoeksinformatie’ wordt hierop in meer detail ingegaan. 
1180 Na het toepassen van de geformuleerde zoekcriteria op de dataset ontstaat een onderzoekspopulatie die middels een versleutelde 

gegevensdrager wordt getransporteerd naar Deloitte. De onderzoekspopulatie bestaat uit de documenten die inhoudelijk kunnen worden 

beoordeeld door het onderzoeksteam van Deloitte. 
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B.3.3 Advies Landsadvocaat 

1408 Op 14 september 2021 adviseert Landsadvocaat  VWS over het aanleveren van data aan Deloitte. Deloitte is in 

eerste aanleg niet betrokken bij deze adviesaanvraag bij Landsadvocaat 1181. In oktober 2021 verstrekt Deloitte 

(nogmaals) het dataprotocol van Deloitte aan VWS, specifiek ten behoeve van een aanvullend advies van 

Landsadvocaat  aan VWS. Deloitte geeft hierbij een mondelinge toelichting aan Landsadvocaat  ten aanzien van de 

door Deloitte gehanteerde werkwijze, die mede is gebaseerd op (inter)nationaal erkende forensische standaarden. 

Op 2 december 2021 brengt Landsadvocaat  een (aanvullend) advies uit aan VWS inzake de levering van data in het 

kader van het aanvullende onderzoek naar de inkoop van PBM. 

1409 Deloitte constateert dat in het advies van Landsadvocaat  onderwerpen zijn opgenomen die met VWS dienen te 

worden besproken. Deloitte bespreekt die onderwerpen vervolgens met VWS, met name ten behoeve van het 

maken van een afweging wat betreft de datacollectie en -overdracht en de mogelijke gevolgen van het advies. 

Deloitte en VWS komen een data-overdrachtsprotocol overeen (zie paragraaf B.2.3.4).  

1410 Op 16 december 2021 informeert de minister  de TK over de voortgang van het onderzoek. Zij stuurt het advies van 

Landsadvocaat  van 2 december 2021 als bijlage mee.  

B.3.4 Gegevensdelingsovereenkomst  

1411 In de gegevensdelingsovereenkomst met VWS zijn afspraken opgenomen over bijvoorbeeld de bescherming van 

de overgedragen data, over het bewaren van de data en over geheimhouding. Op 16 augustus 2021 deelt Deloitte 

een concept-gegevensdelingsovereenkomst met VWS. In de daarop volgende periode wordt het concept 

meermalen besproken en wordt een finale versie opgesteld. De gegevensdelingsovereenkomst wordt op 30 

september 2021 door VWS en Deloitte ondertekend. 

B.3.5 Stand-alone omgeving en steekproef 

1412 VWS geeft de voorkeur aan een werkwijze waarbij Deloitte op locatie van het ministerie, een standalone omgeving 

inricht waarbinnen VWS data kan overdragen aan Deloitte en waarbij VWS in staat wordt gesteld een steekproef 

uit te voeren op de aanwezigheid in de dataset van gegevens die voor het Onderzoek niet relevant zijn en die 

staatsgeheim zijn ofwel betrekking hebben op bijzondere persoonsgegevens.  

1413 Deloitte richt een dergelijke standalone-omgeving in bij VWS. VWS bepaalt de methode en de wijze waarop de 

steekproef wordt uitgevoerd. Deloitte ondersteunt VWS slechts technisch bij het uitvoeren van de steekproef. Voor 

de selectie van potentieel relevante gegevens die Deloitte wil verkrijgen ten behoeve van het Onderzoek stelt 

 
1181 Deloitte constateert dat het (concept)dataprotocol van Deloitte kennelijk niet – volledig – is betrokken bij dit advies. Deloitte treedt 

hierover in overleg met VWS. 
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Deloitte zoekcriteria op en past Deloitte deze toe. Gedurende het proces van het trekken van steekproeven borgt 

Deloitte dat de beoordeling op ‘relevantie’ uitsluitend blijft voorbehouden aan Deloitte. 

1414 De eerste steekproef vindt plaats op 1 november 2021. Op 18 en 26 november 2021 bespreekt VWS haar 

bevindingen met betrekking tot die steekproef met Deloitte.  

B.3.6 Data-overdrachtsprotocol 

1415 Op 21 december 2021 start de overdracht van de door Deloitte als relevant aangemerkte data door VWS 

overgedragen. Ter afsluiting van de formaliteiten voorafgaande aan elke afzonderlijke dataoverdracht tekent VWS 

een ‘verslag en goedkeuring dataoverdracht’. In dit verslag beschrijven VWS en Deloitte de doorlopen 

formaliteiten, waaronder het dataprotocol, de gegevensdelingsovereenkomst, de standalone verwerking binnen 

VWS, de steekproefcontrole door VWS daarop, en het feit dat de dataset voor overdracht akkoord is voor VWS.  

B.3.7 Hoor en wederhoorproces 

1416 In het Onderzoek is hoor en wederhoor1182 een belangrijke waarborg. In de AC van 21 augustus 2021 heeft 

Deloitte, voor het kennisnemen van het proces van hoor- en wederhoor, het interne werkdocument ‘Protocol hoor 

en wederhoor’ ter kennisname voorgelegd aan VWS.  

B.4 Data Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen 
1417 Het LCH is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Landsadvocaat  omschrijft het als een 

complex krachtenveld, dat juridisch niet makkelijk valt te duiden. Voor het Onderzoek naar de inkoop van PBM zijn 

de data van het LCH van groot belang. Voor deze data van het LCH is van belang wie verantwoordelijkheid kan 

nemen voor het verstrekken door/namens het LCH van deze data aan Deloitte. 

1418 Om de samenwerking van de personen en partijen die zijn aangesloten bij het LCH te faciliteren, is een convenant 

opgesteld. Dit convenant bevat afspraken waar de personen en partijen die zijn aangesloten bij het LCH zich aan 

moeten houden, waaronder een geheimhoudingsclausule. In paragraaf 2.4.5 wordt nader ingegaan op de 

totstandkoming en de inhoud van het convenant. 

  

 
1182 Onder ‘hoor’ wordt verstaan het in het kader van een onderzoek aan betrokkene(n) en/of derde(n) mondeling of schriftelijk vragen om 

informatie, al dan niet aan de hand van overgelegde documenten. Onder ‘wederhoor’ wordt verstaan het in de gelegenheid stellen van een 

betrokkene kennis te nemen van en te reageren op de, op hen betrekking hebbende, concept-onderzoeksbevindingen. 
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B.4.1 Eigendom van de LCH-data 

1419 Vanaf de aanvang van het Onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om data te verkrijgen van het LCH. VWS 

heeft daarbij de aanpak gehanteerd om de betrokkenen bij het LCH te informeren over het Onderzoek en 

instemming te vragen om hun contactgegevens met Deloitte te delen, zodat in overleg kon worden beoordeeld of 

de betrokken personen beschikten over voor het Onderzoek relevante data en of ze bereid waren deze met 

Deloitte te delen.  

1420 Parallel aan deze aanpak om instemming te verkrijgen, verkent Deloitte het datalandschap bij de ICT-

dienstverlener van LCH.  

1421 Op 24 september 2021 dient Deloitte, na enkele gesprekken met VWS en met de ICT-dienstverlener van het LCH, 

een verzoek in om een technische beschrijving te krijgen van de databronnen en verzoekt Deloitte de ICT-

dienstverlener van het LCH om overleg met Deloitte over de extractie en het forensisch veiligstellen van de LCH-

gegevens.  

1422 Deloitte vraagt de ICT-dienstverlener van het LCH wie de opdrachtgever is geweest tot het beheer van de 

werkomgeving van het LCH. Op 4 oktober 2021 antwoordt de ICT-dienstverlener dat er, vanwege de 

geheimhoudingsclausule, op deze vraag geen antwoord kan worden gegeven. Na diverse overleggen wordt 

geconcludeerd dat de opdracht tot overdracht door de ICT-dienstverlener dient te worden gegeven door het CIBG 

en dat de levering van de gegevens dient plaats te vinden via VWS. In een brief van 25 oktober 20211183 stelt VWS 

dat zij de verwerkingsverantwoordelijkheid heeft voor de LCH-data. Op 8 december 2021 herhaalt Deloitte dat de 

data van het LCH, gelet op de inhoud van deze data, zijnde correspondentie, administratie en contracten die 

specifiek het LCH betreffen, een belangrijke databron vormen voor het onderzoek.  

1423 In december 2021 besluit VWS dat overdracht van de data van het LCH aan Deloitte een ander proces kunnen 

doorlopen dan de data van VWS zelf. De LCH-data worden ingeladen in de standalone omgeving bij VWS, waarna 

middels inzage door Deloitte en VWS gekeken wordt of er eerst zoekcriteria moeten worden toegepast, of dat er 

direct een steekproef kan worden uitgevoerd. De inzage en de steekproef hebben plaats op 10 januari 2022, 

waarna op 18 januari 2022 de data van het LCH feitelijk worden overgedragen aan Deloitte.  

1424 De data van het LCH betreffen data over een langere periode dan de onderzoeksperiode van het Onderzoek. In 

eerste instantie heeft Deloitte op verzoek van VWS documenten die buiten de onderzoeksperiode vallen niet 

meegenomen in het Onderzoek. Tijdens het Onderzoek stelt Deloitte vast de data relevante gegevens over feiten 

in de onderzoeksperiode bevatten die buiten de onderzoeksperiode vallen (na 1 juni 2022), maar die wel 

betrekking hebben op de inkoop PBM in de onderzoeksperiode. Deloitte meldt op 3 maart 2022 aan VWS dat deze 

gegevens alsnog zullen worden betrokken in het onderzoek.  

 
1183 Kamerstukken II 2020/21, 32805, nr. 122. 
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B.4.2 Geheimhoudingsclausule LCH-convenant 

1425 Tijdens de gesprekken met (voormalige) medewerkers van de partijen die betrokken waren bij het LCH was sprake 

van terughoudendheid ten aanzien van informatiedeling voor het Onderzoek, gelet op die 

geheimhoudingsclausule in het Convenant. Naar aanleiding van een interview volgt in oktober 2021 dat een 

geïnterviewde, onder verwijzing naar de geheimhoudingsclausule behorende bij het Convenant, zich niet vrij voelt 

om zonder toestemming van VWS mee te werken aan het onderzoek. VWS geeft aan dat de uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming is af te leiden uit de brieven aan de TK en uit de geformuleerde onderzoeksopdracht. 

VWS heeft aanvullend in januari 2022 een brief opgesteld waarin nadrukkelijk de toestemming is opgenomen om 

mee te werken aan dit onderzoek.1184  

B.5 Data van andere ministeries 
1426 Volgens VWS bestaat geen eenduidige werkwijze voor (het verlenen van medewerking aan) externe forensische 

onderzoeken binnen het Rijk. Met elk ministerie dienen separate afspraken voor dataoverdracht te worden 

gemaakt, die passend zijn voor dat ministerie.  

B.5.1 Informatieverzoeken  

1427 In overleg met VWS wordt in eerste instantie afgesproken dat alle informatieverzoeken aan VWS en andere 

ministeries gericht worden aan VWS. Begin augustus 2021 spreekt Deloitte met VWS af dat VWS de 

informatieverzoeken van Deloitte zal neerleggen bij de andere ministeries. Op 5 augustus 2021 worden de 

informatieverzoeken bij VWS ingediend door Deloitte, voor zowel VWS als voor de andere ministeries. VWS 

verzorgt de contacten en organiseert om een en ander te bespoedigen, op 28 oktober en op 3 november 2021 

informatiebijeenkomsten voor de andere ministeries, waarbij Deloitte uitleg geeft over het onderzoek.  

1428 VWS geeft begin november 2021 aan dat Deloitte, in afwijking van hetgeen begin augustus 2021 is afgesproken, 

formele verzoeken aan de andere ministeries (rechtstreeks bij die ministeries) zal indienen en dat daartoe de 

processen bij de andere ministeries zullen moeten worden ingericht.  

B.5.2 Formaliteiten 

1429 Deloitte stuurt op 1 december 2021 aan alle betrokken ministeries (opnieuw) de specifieke informatieverzoeken, 

waarna gesprekken geïnitieerd worden en een proces wordt doorlopen dat vergelijkbaar is met dat bij VWS, om 

tot afspraken te komen over de dataoverdracht. Hierbij wordt op verzoek van enkele ministeries ook 

gebruikgemaakt van de werkwijze bij VWS met de standalone omgeving en de steekproeven. De 

 
1184 De geïnterviewde werkt vervolgens mee aan het Onderzoek.  
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gegevensdelingsovereenkomst tussen Deloitte en VWS wordt als voorbeeld gedeeld met de andere ministeries, 

met als doel zo spoedig mogelijk te komen tot gegevensdelingsovereenkomsten met de diverse ministeries.  

1430 Met vijf ministeries zijn afspraken gemaakt om data te kunnen collecteren. In april 2022 wordt met drie ministeries 

een gegevensdelingsovereenkomst opgesteld, waarna de data worden overgedragen aan Deloitte. Met de twee 

andere ministeries zijn de afspraken op een andere wijze vastgelegd. 

1431 Voor wat betreft de overige ministeries geldt dat het proces om tot afspraken te komen nog steeds gaande is en 

data deels al ontvangen is. Deze data hebben betrekking op de volgende fases van het Onderzoek. 

B.6 Data en interviews RGA 
1432 In de periode van augustus tot en met oktober 2021 voert Deloitte veelvuldig overleg met de (voormalige) 

bestuurders van SHA, HABV en RGA en met hun advocaat, over de manier waarop medewerking kan worden 

verleend aan het Onderzoek. Voor een meer uitgebreide beschrijving verwijst Deloitte naar Bijlage D 

‘Onderzoeksaanpak RGA’. Samengevat betreft deze medewerking:  

1433 De (voormalige) bestuurders van SHA, HABV en RGA presenteren in aanwezigheid van hun advocaat tijdens een 

aantal inhoudelijke sessies met Deloitte het feitencomplex zoals zij dit op basis van de hen ter beschikking staande 

informatie hebben waargenomen. Tijdens deze sessies en in latere correspondentie heeft Deloitte vragen gesteld 

aan hen. In de periode van 3 november 2021 tot en met 24 februari 2022 zijn meerdere dagen besteed aan de 

inzage in de door RGA beschikbaar gemaakte data. In de periode tot 10 mei 2022 stellen SHA, HABV en RGA de 

door hen voorbereide en geselecteerde gespreksnotities, presentaties en andere documenten enkel selectief op 

hun kantoor ter inzage beschikbaar. Vanaf 10 mei 2022 wordt de informatie ook fysiek en online aan Deloitte ter 

beschikking gesteld.  

1434 De (voormalige) bestuurders van SHA, HABV en RGA presenteren in aanwezigheid van hun advocaat tijdens een 

aantal inhoudelijke sessies met Deloitte het feitencomplex zoals zij dit op basis van de hen ter beschikking staande 

informatie hebben waargenomen. Tijdens deze sessies en in latere correspondentie heeft Deloitte vragen gesteld 

aan hen. In de periode van 3 november 2021 tot en met 24 februari 2022 zijn meerdere dagen besteed aan de 

inzage in de door RGA beschikbaar gemaakte data.  

1435 Zie Bijlage D ‘Onderzoeksaanpak RGA’ voor nadere details inzake de onderzoeksaanpak inzake RGA. 
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B.7 Juridische procedures en overige 

berichtgeving 
1436 Tijdens het uitvoeren van het Onderzoek naar de RGA-transacties zijn de bij SHA, HABV en RGA betrokken 

(rechts)personen en partijen geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek, en met een civiele procedure over 

het ontslaan of schorsing van de bestuurders van SHA.  

1437 Deze procedures zijn nog niet afgerond. Na oplevering van dit (deel)Verslag van Handelingen kunnen er 

documenten of inzichten uit deze juridische procedures naar voren komen die niet eerder in beeld waren en die 

de bevindingen kunnen aanvullen of wijzigen.  

1438 Hieronder benoemen wij kort de juridische procedures en overige berichtgeving aangaande de RGA-transacties. 

B.7.1 Civiele procedures  

1439 Op 19 april 2022 heeft het Openbaar Ministerie (hierna: “OM”) een verzoekschrift ingediend bij de Rechtbank in 

Amsterdam om de bestuurders van SHA te ontslaan en één of meer nieuwe bestuurders te benoemen. Voor de 

duur van het geding is verzocht om schorsing van de bestuurders. Op 20 april 2022 hebben diverse bij SHA 

(voormalig) betrokken personen eveneens een verzoekschrift ingediend, met in de kern dezelfde verzoeken. 

1440 Deloitte heeft in april 2020 een interview gehad met de Interim-bestuurder SHA . Hij heeft onder meer informatie 

verstrekt over het verzoekschrift. Daarnaast is van de geschorste SHA-bestuurders informatie gevraagd en 

ontvangen over deze procedures. De Interim-bestuurder SHA  en de geschorste bestuurders zijn uitgenodigd voor 

een wederhoorreactie, zonder dat Deloitte toegang heeft gehad tot de (financiële) administratie van SHA. 

1441 Deloitte benadrukt dat het onderhavige Onderzoek zich richt op de opdracht en onderzoeksvragen zoals 

opgenomen in Hoofdstuk 1 ‘Opdracht’. Het Onderzoek richt zich derhalve niet op de interne (bestuurlijke) 

aangelegenheden van SHA en/of HABV.   

B.7.2 Strafrechtelijke procedures  

1442 Onder leiding van het OM is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart1185 naar, onder meer, SHA en drie 

daarbij betrokken natuurlijke personen. Aanleiding voor het onderzoek is kennelijk de aangifte die Randstad eind 

december 2021 heeft gedaan. Het door Randstad voor SHA ingezette personeel zou, zonder medeweten van 

Randstad, ook ingezet zijn voor de activiteiten van RGA.  

 
1185https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/02/28/openbaar-ministerie-start-strafrechtelijk-onderzoek-n.a.v.-aangifte-randstad-tegen-de-

bij-stichting-hulptroepen-alliantie-betrokken-natuurlijke-personen. 
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1443 Op 28 februari 2022 vindt doorzoeking plaats in het bedrijfspand van SHA, HABV en RGA, in Hilversum en op 

andere locaties. De voornoemde drie betrokken personen worden aangehouden. 

1444 In het kader van dit strafrechtelijk onderzoek is volgens RGA onder meer strafvorderlijk beslag gelegd op de 

administratie van SHA, HABV en RGA, en op gegevensdragers/communicatiemiddelen van de voornoemde drie 

betrokken personen. Gedurende een periode hebben Van Lienden, Damme en Van Gestel dan ook geen toegang 

gehad tot de administratie en gegevensdragers zodat medewerking aan het Deloitte-onderzoek beperkt mogelijk 

was. Vanaf 10 mei 2022 heeft Deloitte de inzage hervat.    

B.7.3 Pers  

1445 Bij het verschijnen van nieuwe Woo-documenten die het Onderzoek (marginaal of volledig) raakten, is ook de pers 

met nieuwe berichtgeving gekomen. Het hoofdstuk 3 ‘Tijdsgewricht’ en bijbehorende bijlage in dit Onderzoek is 

gericht geweest op de inkopen PBM tijdens de onderzoeksperiode.  

1446 Gedurende het Onderzoek verschijnen twee boeken over de inkoop PBM en/of het coronabeleid. In ‘Code 

Rood’1186 worden enkele hoofdstukken gewijd aan de inkoop van PBM en HA en RGA. Het boek ‘Sywert’s 

miljoenen’1187 gaat volledig over de (aanloop naar de) transacties van RGA.  

B.7.4 Impact juridische procedures en overige berichtgeving 

1447 In hoofdstuk 3 ‘Tijdsgewricht’ en in de Bijlage E ‘Tijdsgewricht’ bevatten perspublicaties over betrokkenen bij het 

Onderzoek, alsmede zijn ook juridische procedures gestart. 

1448 De juridische procedures hebben impact gehad op de voortgang van het Onderzoek. Vanaf 25 februari 2022 zijn 

Van Lienden, Damme en Van Gestel gestart met het vullen van een online dataroom ten behoeve van het 

Onderzoek. Na de inbeslagname op 28 februari 2022 door het OM van administratie, computers en telefoons kon 

tijdelijk niet meer beschikt worden over alle relevante documentatie. 

1449 Op 29 april 2022 heeft Deloitte contact gezocht met de Interim-bestuurder SHA , om diens medewerking verzocht, 

en die verkregen. 

1450 Na de datarecovery activiteiten door SHA, HABV en RGA en na teruggave van (een deel van) de in beslaggenomen 

data, ontvangt Deloitte begin mei 2022 alle in de visie van SHA, HABV en RGA relevante documentatie op papier, 

evenals aanvullingen in de dataroom.   

  

 
1186 Code Rood, Het verhaal achter het coronabeleid, Thijs Broer & Peter Kee, Uitgeverij Pluim, 2021. 
1187 Sywert’s miljoenen, De jacht op het mondkapjesgoud, Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen, Follow the Money, 2022. 
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B.7.5 Afsluitend  

1451 De hoeveelheid aandacht die de transacties met RGA, de daarbij betrokken ambtenaren, (voormalig) medewerkers 

van het LCH en de RGA-betrokkenen hebben gehad, is groot. Verschillende personen, vanuit VWS, het LCH en RGA 

hebben uitgesproken dat de inkoop van PBM, waaronder deze transacties met RGA, heeft plaatsgevonden in een 

heel korte tijd en onder een hoge druk, en dat hierover twee jaar later verantwoording moet worden afgelegd in 

verschillende onderzoeken en publicaties. De transacties met RGA waren twee van vele transacties. De volgende 

(deel)onderzoeken zullen zich richten op andere transacties. De verschillende transacties en overeenkomsten 

kunnen pas met elkaar worden vergeleken op het moment dat alle transacties zijn onderzocht.   

1452 De aandacht zal, met meerdere publicaties en mogelijk meerdere gerechtelijke procedures die zullen 

plaatsvinden, nog niet voorbij zijn. Ondanks alle zorgvuldigheid die Deloitte heeft betracht bij het uitvoeren van dit 

deelonderzoek, kan niet op voorhand worden uitgesloten dat uit al die publicaties en procedures mogelijk 

aanvullende informatie naar voren zal komen die de feitelijke bevindingen kunnen wijzigen.   
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C Bijlage – 

Onderzoeksinformatie  

C.1 Inleiding onderzoeksinformatie 
1453 Deze bijlage beschrijft op welke wijze wij de voor het Onderzoek benodigde (digitale) data identificeren, 

verzamelen, verwerken en analyseren op inhoud, ten behoeve van het beantwoorden van de onderzoeksvragen 

zoals die zijn vermeld in hoofdstuk 1 ‘Opdracht’. Deze gegevens vormen mede de onderliggende informatie die wij 

gebruiken voor het (deel)Verslag van Handelingen dat is opgesteld in het kader van het Onderzoek. 

1454 Wij beschrijven de werkwijze die Deloitte hanteert bij het uitvoeren van dit Onderzoek in de digitale gegevens, 

alsmede de forensische waarborgen die van toepassing zijn op het uitvoeren van onderzoek in digitale gegevens 

(hierna: “eDiscovery”). 

1455 Wij beschrijven verder het resultaat van eDiscovery-werkzaamheden, rekening houdend met de (specifiek voor dit 

Onderzoek) aanvullende afspraken die zijn overeengekomen met VWS en/of met andere partijen om tot de 

uitvoering van de werkzaamheden te komen, en de beperkingen van onderzoek in digitale gegevens. 

C.2 Werkwijze eDiscovery 
C.2.1 Kader eDiscovery 

1456 Deloitte voert de werkzaamheden in het Onderzoek uit conform de geldende standaarden voor het uitvoeren van 

forensische onderzoeken in digitale gegevens, de gebruikelijke forensische onderzoeksmethodieken, en met 

inachtneming van forensische waarborgen. Wij lichten die hieronder toe.  

1457 Voor het uitvoeren van forensische onderzoeken in digitale gegevens hanteert Deloitte het raamwerk Electronic 

Discovery Reference Model1188 (hierna: “EDRM”). Het EDRM-raamwerk beschrijft de normen en standaarden voor 

het uitvoeren van ‘electronic discovery’ (hierna: “eDiscovery”) werkzaamheden. Het bevat internationaal 

geaccepteerde normen en standaarden met betrekking tot de technische en operationele werkzaamheden die 

worden uitgevoerd bij onderzoeken in digitale gegevens.  

 
1188 https://edrm.net/edrm-model/ 
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1458 Het EDRM-raamwerk omvat het eDiscovery proces in meerdere stappen, die overigens in de praktijk op een 

iteratieve en/of niet-lineaire wijze kunnen worden gevolgd. In de figuur hieronder is het EDRM-raamwerk 

illustratief weergegeven.  

Figuur 204: Electronic Discovery Reference Model 

1459 Het EDRM-raamwerk heeft als doel om, op een gestructureerde en gestandaardiseerde wijze, de potentieel 

relevante gegevens in het beschikbare informatielandschap in volume te reduceren tot een zo relevant mogelijke 

set van gegevens, die vervolgens kan worden gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden.  

1460 In aanvulling op het EDRM-raamwerk werkt Deloitte aanvullend met forensische waarborgen voor digitale 

gegevens en technische principes. Daarvoor verwijzen wij naar onder andere ‘Electronic evidence - a basic guide 

for First Responders’  gepubliceerd door ENISA1189, ‘Global guidelines for digital forensics laboratories’ 

gepubliceerd door INTERPOL1190, ‘Cybercrime Van herkenning tot aangifte’ door NCSC1191 en ‘Guide to Integrating 

Forensic Techniques into Incident Response’ door NIST1192. 

1461 In de opdrachtbevestiging is afgesproken dat VWS en Deloitte dienen te voldoen aan de geldende wet- en 

regelgeving. Gezien de aard en het verloop van de opdracht, en daarbij de vragen van VWS en van Landsadvocaat  

over de te hanteren standaarden, heeft Deloitte toegelicht dat onder andere de Privacy gedragscode sector 

particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche1193 en de ISO-27001-certificering van 

Deloitte onder de te hanteren standaarden vallen.  

 
1189 https://www.enisa.europa.eu/publications/electronic-evidence-a-basic-guide-for-first-responders. 
1190 https://www.interpol.int/content/download/16243/file/Guidelines%20to%20Digital%20Forensics%20First%20 

Responders_V7.pdf. 
1191 https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/juli/18/handreiking-cybercrime. 
1192 https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-86/final. 
1193 https://www.veiligheidsbranche.nl/pob/privacybescherming/. 



 

 

 

Pag. 461 
(DEEL)VERSLAG VAN HANDELINGEN 5 SEPTEMBER 2022 | A&P VERSIE D.D. 14 SEPTEMBER 2022 | 

 KENMERK MIN000624-001 

1462 De gedragscode Integriteit Rijk1194 geeft een kader voor ambtenaren en externen over integer handelen. De 

gedragscode geeft concrete regels en verplichtingen die betrekking hebben op de integriteit en ook op de 

betrokkenheid als Opdrachtgever bij onafhankelijke onderzoeken. 

1463 Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid – Bijzondere Informatie 2013 (hierna: “VIR-BI”) beschrijft de 

uitgangspunten en het minimale beveiligingsniveau voor de beveiliging van bijzondere informatie. VWS heeft 

aangegeven dat het voldoen aan “VIR-BI” een voorwaarde is om data te kunnen verstrekken aan Deloitte.  

C.2.2 Inventariserende gesprekken over data 

1464 Uit de inventariserende gesprekken met VWS, onder andere op 29 juni 2021 en 14 juli 2021, volgt dat Deloitte voor 

dit (forensisch) Onderzoek in onvoldoende mate kan steunen op de gegevens inzake COVID-19 die VWS in het 

kader van de Wet open overheid (hierna: “Woo”)1195 identificeert en verzamelt. VWS heeft een concepttechnische 

procedurebeschrijving voor het afhandelen van COVID-19 Woo-verzoeken gedeeld en toegelicht aan Deloitte. 

Deloitte heeft op basis van de concepttechnische procedurebeschrijving een aantal beperkingen ten aanzien van 

de dataverzameling met VWS gedeeld. Op basis van de procedurebeschrijving en de toelichting bij de 

concepttechnische procedurebeschrijving voor het afhandelen van COVID-19 Woo-verzoeken hebben wij 

opgemerkt dat de voor dit Onderzoek benodigde forensische waarborgen1196 ontbreken, dat de verzamelde 

gegevens niet voldoen aan de reikwijdte van het Onderzoek van Deloitte, en dat de gegevens op een selectieve1197 

wijze zijn verzameld. Er is bijvoorbeeld door VWS gedurende dit proces, zoals wel gebruikelijk is in forensische 

onderzoeken, geen “Chain of Custody” en/of “Chain of Evidence” documentatie opgesteld ter vastlegging van alle 

handelingen die zijn uitgevoerd op de verzamelde gegevens. Belangrijke documentkenmerken (hierna: 

“metadata”), zoals bijvoorbeeld de datumkenmerken voor het creëren van documenten en de exacte oorsprong of 

vindplaats van een (Woo-)document in een bepaalde databron, zijn niet bewaard. Daarnaast heeft VWS geen 

centraal register beschikbaar (of beschikbaar gesteld) van alle mogelijk relevante gegevensbronnen in het kader 

van de inkopen PBM. Vanwege het uitgangspunt dat Deloitte zelfstandig wil kunnen reconstrueren hoe 

Opdrachtgever is gekomen tot een selectie van data en het uitgangspunt dat Deloitte een zo breed mogelijke 

dataset wil hanteren voor het Onderzoek zijn wij in (vervolg)overleg getreden met VWS, om de mogelijke relevante 

databronnen voor het Onderzoek te identificeren en te verzamelen. 

1465 Uit de inventariserende gesprekken tussen Deloitte en VWS sinds de aanvang van het Onderzoek volgt dat de door 

VWS gebruikte procedure en software voor het verzamelen, verwerken en doorzoeken van de digitale gegevens in 

het kader van de “Programmadirectie Nafase COVID-19”1198 (hierna: “Wob-COVID-19 Project”) onvoldoende 

mogelijkheden biedt om de accuraatheid en de volledigheid van de uitgevoerde verwerking voor het Onderzoek te 

waarborgen. Vanwege deze omstandigheid heeft Deloitte gedurende het uitvoeren van het Onderzoek meer dan 

 
1194 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2017/12/01/gedragscode-integriteit-rijk-gir. 
1195 Voorheen Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
1196 Met als kernpunten: zorgvuldig, onafhankelijk én onpartijdig. 
1197 Bijvoorbeeld vanwege selectie vanaf bepaald functieniveau en vanwege toepassen van selectiecriteria. 
1198 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/psg. 
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de oorspronkelijk ingeschatte werkzaamheden moeten verrichten om de voor het Onderzoek mogelijk relevante 

data te identificeren, te collecteren, te verwerken en te analyseren, zoals hierna weergegeven. 

C.2.3 Data-identificatie 

C.2.3.1 Overheidsorganisaties 

1466 Data-identificatie behelst het identificeren van organisaties en datahouders, het lokaliseren van (elektronische) 

gegevensbronnen en voor het Onderzoek potentieel relevante documenten in het informatielandschap van de 

opdrachtgever en bij overige relevante organisaties of personen. 

1467 In overleg met VWS is in eerste instantie (begin augustus 2021) afgesproken dat alle informatieverzoeken aan de 

ministeries gericht zullen worden aan VWS. Hiermee faciliteert VWS de informatieverzoeken van Deloitte en 

informeert VWS de datahouders binnen de overheid. VWS faciliteert dat Deloitte in contact komt met de relevante 

personen en organisatie(s)/organisatieonderdelen voor het technisch afhandelen van de informatieverzoeken. Op 

deze wijze kan VWS het informatieverzoek van Deloitte – volgens de geëigende wijze – indienen bij de betreffende 

ministeries. In tweede instantie (in november 2021) krijgt Deloitte de gewijzigde instructie van VWS om de reeds 

via VWS ingediende informatieverzoeken nogmaals, maar nu zelfstandig en direct, bij de betreffende andere 

ministeries in te dienen. Dit heeft tot gevolg dat Deloitte vanaf dat moment met de andere ministeries 

afzonderlijke afspraken maakt, zoals omschreven in paragraaf B.5 van dit (deel)Verslag van Handelingen.  

1468 Onder andere op basis van de informatie-inwinnende gesprekken met VWS, de door VWS aangeleverde 

documentatie, en de door VWS aan Deloitte verleende toegang tot de reeds door VWS verzamelde gegevens in het 

kader van het “Wob-COVID-19 project”, heeft Deloitte een eerste informatieverzoek samengesteld.  

1469 Op 5 augustus 2021 dient Deloitte een eerste informatieverzoek in bij VWS. Het informatieverzoek heeft 

betrekking op het beschikbaar maken van mailboxen, persoonlijke folders uit de Digitale Werkomgeving 

Rijksdienst (hierna: “Persoonlijke Folders” of “Home-folders”) en het berichtenverkeer uit mobiele telefoons aan 

Deloitte. Op verzoek van VWS wordt een prioriteit in volgorde voor het beschikbaar maken van de gegevens 

aangegeven in dit informatieverzoek. Het informatieverzoek is gericht aan VWS, en is opgedeeld in vier delen. Op 

deze wijze beogen Deloitte en VWS deelleveringen van gegevens uit het informatieverzoek mogelijk te maken 

binnen een korter tijdsbestek: 

• Selectie 1: datahouders werkzaam voor VWS – prioriteit 1. 

• Selectie 2: datahouders werkzaam voor VWS – prioriteit 2. 

• Selectie 1: datahouders werkzaam voor overige ministeries – prioriteit 1. 

• Selectie 2: datahouders werkzaam voor overige ministeries – prioriteit 2. 
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1470 Op 6 augustus 2021 informeert Functionaris 22 VWS  Deloitte dat het informatieverzoek op 9 augustus 2021 intern 

wordt besproken met functionaris 24 VWS . VWS zal Deloitte van terugkoppeling voorzien ten aanzien van de 

procedurele afhandeling van het informatieverzoek.  

1471 In aansluiting op het verzoek van Deloitte aan VWS om gegevens veilig te stellen uit de ICT-omgeving van het LCH, 

vindt er op 12 augustus 2021 een gesprek plaats tussen Deloitte en Bureau IT van het LCH, met als doel het 

informatielandschap te verkennen. Tijdens dit gesprek ontvangt Deloitte de mededeling dat de gegevens niet 

betrokken kunnen worden in het Onderzoek zonder de instructie en toestemming van de eigenaar van de data 

van het LCH. Het eigendom van de LCH-data is nader beschreven in paragraaf B.4.1. Deloitte wordt op 23 

september 2021 in contact gebracht met de externe ICT-dienstverlener van het LCH, om afspraken te maken over 

het veiligstellen van de gegevens, als voorbereiding op het vaststellen van het eigenaarschap en daarmee de 

toestemmingsgerechtigde. 

1472 In het onder alinea 1469 genoemde informatieverzoek verzoekt Deloitte aan VWS om de geïdentificeerde en in het 

informatieverzoek genoemde data veilig te stellen uit de mailboxen, Persoonlijke Folders en het berichtenverkeer 

uit mobiele telefoons. Over de technische wijze van dit veiligstellen is Deloitte in gesprek getreden met de 

specialisten van de betreffende ICT-dienstverleners, teneinde de noodzakelijke forensische borging aan te 

brengen tijdens het veiligstellen van deze data. Tijdens deze gesprekken heeft Deloitte instructies gegeven aan de 

ICT-dienstverleners. Een deel van de daaropvolgende door de ICT-dienstverleners uitgevoerde handelingen heeft 

Deloitte direct kunnen observeren. Indien directe observatie van de technische handelingen ten behoeve van het 

veiligstellen niet mogelijk was, heeft Deloitte de resultaten geanalyseerd aan de hand van loggegevens en 

vastleggingen van de door de ICT-dienstverleners uitgevoerde handelingen.  

1473 In de periode na het indienen van het eerste informatieverzoek deelt VWS aan Deloitte mede dat een aantal 

(aanvullende) procedurele stappen te volgen is, alvorens over te kunnen gaan op het verstrekken van gegevens 

aan Deloitte. Wij verwijzen hiervoor naar paragraaf B.3 van dit (deel)Verslag van Handelingen en naar de uitleg 

over de impact die deze procedurele stappen hebben gehad op de doorlooptijd van het identificeren, 

collectioneren en verwerken van de data.  

1474 In aansluiting op het eerste informatieverzoek dient Deloitte aanvullende informatieverzoeken in bij VWS, 

gedurende de periode van 6 augustus 2021 tot en met 31 januari 2022. Deze aanvullende informatieverzoeken 

hebben betrekking op nader geïdentificeerde organisaties en op aanvullende gegevensbronnen en datahouders. 

VWS besluit deze informatieverzoeken niet in alle gevallen te willen of te kunnen uitleveren. Een overzicht van de 

informatieverzoeken en een toelichting op de (al dan niet) aangeleverde gegevens en de technische beperkingen 

is opgenomen in paragraaf C.3 en C.4. 
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1475 Een schematische weergave van de geïdentificeerde potentieel relevante gegevensbronnen en 

overheidsorganisaties is op hoofdlijnen weergegeven in Figuur 205, Figuur 206, Figuur 207. Ten aanzien van Figuur 

207 heeft Deloitte de geïdentificeerde gegevensbronnen weergegeven voor alle ministeries. Op basis van data-

identificatiewerkzaamheden, zoals benoemd in alinea 1468, zijn alleen de door Deloitte potentieel relevant 

bevonden gegevensbronnen opgenomen in de informatieverzoeken richting de betreffende ministeries.  

 
Figuur 205: Relevant datalandschap ministerie VWS 

 

 
Figuur 206: Relevant datalandschap LCH 
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Figuur 207: Relevant datalandschap overige ministeries 

C.2.3.2 Privé e-mails and persoonlijke communicatiemiddelen 

1476 Deloitte verwijst naar paragraaf B.4, waarin is toegelicht dat bij het LCH als samenwerkingsorganisatie diverse 

personen en partijen hebben samengewerkt om de inkopen PBM te verrichten. Daarbij is door deze personen, 

behalve met de eventuele ICT-middelen van het LCH, gewerkt met privé-communicatiemiddelen, dan wel met 

(zakelijke) communicatiemiddelen van de organisaties van waaruit deze personen bij het LCH samenwerken. 

1477 In de brief van 12 april 2022 verzoekt Deloitte aan VWS om de mogelijk relevante (zakelijke) data voor het 

Onderzoek uit de privé e-mails en/of persoonlijke communicatiemiddelen te verstrekken. Het debat over het 

gebruik van persoonlijke mails voor zakelijke activiteiten door minister van VWS  ging vooraf aan dit verzoek. VWS 

geeft hierop aangegeven faciliterend te willen optreden. VWS heeft op dit verzoek geen data uit de privé e-mails of 

persoonlijke communicatiemiddelen verstrekt aan Deloitte1199. Deloitte merkt hier op dat Deloitte niet zelfstandig 

onderzoek heeft gedaan naar het gebruik van privé e-mails en/of van persoonlijke communicatiemiddelen inzake 

de inkopen PBM. 

  

 
1199 VWS heeft Deloitte op 2 juni 2022 geïnformeerd over haar interne onderzoek, uitgevoerd op 6 april 2022, naar het iCloud-gebruik door 

[minister van VWS]. 
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C.2.3.3 SHA, HABV en RGA 

1478 Van 18 augustus 2021 tot 28 oktober 2021 vinden er gesprekken plaats over de wijze van informatieverstrekking 

door SHA, HABV en RGA aan Deloitte. Tijdens deze gesprekken laten de bestuurders van SHA, HABV en RGA aan 

Deloitte weten dat zij geen stukken zullen overhandigen aan Deloitte in het kader van het Onderzoek. Zij bieden 

aan dat Deloitte op kantoor van SHA, HABV en RGA stukken kan inzien. Wij verwijzen naar Bijlage D 

‘Onderzoeksaanpak RGA’, voor de onderzoeksaanpak inzake de RGA-order en voor de inzage in de documentatie 

van SHA, HABV en RGA.  

1479 Vanaf 21 maart 2022 verstrekken de bestuurders van SHA, HABV en RGA ondanks het voorgaande een deel van de 

verzamelde informatie, die eerder alleen ter inzage is verstrekt, door middel van toegang via een online platform 

van hun advocaat aan Deloitte. Op 16 mei 2022 bevestigt de advocaat van RGA de toestemming voor het 

downloaden door Deloitte van de beschikbaar gestelde informatie uit het online platform. 

1480 Ten slotte verstrekt de advocaat van RGA aan Deloitte op 10 mei 2022 twee dozen met hard copy van documenten 

die in beslag zijn genomen door de FIOD en die grotendeels eerder waren ingezien ten kantore van SHA, HABV en 

RGA.  

C.2.4 Datacollectie 

C.2.4.1 Veiligstellen van data 

1481 Het uitgangpunt bij de datacollectie is dat de gegevens uit gegevensbronnen die in het kader van het Onderzoek 

zijn geïdentificeerd en zijn opgenomen in een informatieverzoek, op een forensisch verantwoorde wijze worden 

veiliggesteld. Het elektronische bronmateriaal en de daarmee samenhangende handelingen worden bij het 

veiligstellen gedurende het hele proces gedocumenteerd, teneinde de authenticiteit en de integriteit van het 

bewijsmateriaal te kunnen waarborgen: Chain of Custody en Chain of Evidence. 

1482 Tijdens de gesprekken met de ICT-dienstverleners van de geïdentificeerde organisaties (zie Figuur 2, Figuur 3 en 

Figuur 4) verneemt Deloitte dat voor het veiligstellen van de gegevens protocollen ontbreken dan wel dat de 

protocollen niet voldoen aan de eerdergenoemde door Deloitte gehanteerde forensische standaarden. Deloitte 

heeft met de functioneel en de technisch beheerders van de geïdentificeerde informatiebronnen en met de ICT-

dienstverleners van de geïdentificeerde organisaties afspraken gemaakt over de werkwijze voor het veiligstellen 

van gegevens met behoud van de forensische waarborgen. Deze afspraken betreffen onder andere het inzetten 

van forensische software voor het collecteren van de veilig te stellen informatiebronnen en voor de door Deloitte 

na de collectie uit te voeren validatie van de integriteit van de veiliggestelde informatiebronnen.  

1483 Waar dat technisch mogelijk en forensisch verantwoord is, heeft Deloitte middels het toepassen van filteringen 

binnen de geïdentificeerde gegevensbronnen getracht alleen de gegevens veilig te stellen voor de periode die 

relevant is voor de reikwijdte van het Onderzoek. 
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1484 Daar waar is gebleken dat de bestaande zoek- en/of filterfunctionaliteit in de geïdentificeerde gegevensbronnen in 

verband met de betrouwbaarheid van de resultaten niet gebruikt kan worden, zijn de gegevens veiliggesteld 

zonder het aanbrengen van een filtering in de gegevensbronnen. Met de betrouwbaarheid van de resultaten 

wordt bijvoorbeeld bedoeld het aantoonbaar tot een onvolledig resultaat leiden en/of het niet beschikbaar zijn 

van belangrijke metadata, zoals datumkenmerken, en oorsprong en vindplaats van een document. 

1485 De gegevens uit de ICT-omgeving van het samenwerkingsverband LCH zijn zonder filtering veiliggesteld in de 

periode van 21 oktober 2021 tot en met 4 november 2021, in samenwerking met de externe ICT-dienstverlener. 

Het verstrekken van de veiliggestelde gegevens heeft pas plaats kunnen vinden nadat VWS hiervoor eind 

november 2021 toestemming heeft verleend. De veiliggestelde gegevens zijn op 15 december 2021 door VWS 

beschikbaar gemaakt voor verwerking en analyse door Deloitte op de standalone-omgeving. Het verwerken en 

analyseren van de LCH-gegevens op de standalone omgeving heeft enkel als doel gehad het uitvoeren van een 

steekproefbeoordeling door VWS. De veiliggestelde gegevens afkomstig van het LCH zijn zonder filtering door VWS 

aan Deloitte geleverd op 12 januari 2022. 

C.2.4.2 Veiligstellen van berichtenverkeer 

1486 Voorafgaand aan het eerste informatieverzoek (5 augustus 2021) heeft VWS aangegeven dat zij een gedeelte van 

het berichtenverkeer uit mobiele telefoon reeds veiligstelt, in verband met het afhandelen van Woo-verzoeken 

(hierna: “Woo-berichtenverkeer”) en in het kader van de Archiefwet. Waar het gaat om de functionarissen vanaf 

het functieniveau Management Team en hoger (hierna: “MT-leden”) verloopt het uitlezen van het Woo-

berichtenverkeer via VWS, conform een door functionaris 24 VWS  goedgekeurd proces. Voor niet MT-leden vindt 

het veiligstellen van het berichtenverkeer uit mobiele telefoons op initiatief van de medewerker plaats. De 

medewerking van beide groepen geschiedt op basis van vrijwilligheid. VWS verzoekt Deloitte op 3 augustus 2021 

om het door VWS veilig te stellen en reeds veiliggestelde Woo-berichtenverkeer te gebruiken in het Onderzoek. 

1487 In verband daarmee neemt Deloitte kennis van de werkinstructies van VWS (Werkinstructie Uitlezen van 

chatberichten’, “Werkinstructie Bewerken voor [Deloitte redactie: Merknaam software] WOB-omgeving’, ‘Werkinstructie 

Validatiegesprek gegevenseigenaar ’en ‘Totaaloverzicht chats’), gedeeld door VWS met Deloitte op 10 augustus 2021. 

Deze werkinstructies hebben betrekking op het veiligstellen en verwerken van het berichtenverkeer uit mobiele 

telefoons bij VWS.  

1488 Uit deze werkinstructies volgt dat de gegevens van de mobiele telefoons door VWS op een selectieve wijze worden 

veiliggesteld. De selectie betreft het berichtenverkeer uit de chatapplicaties iMessage, WhatsApp, SMS, Signal en 

Telegram. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van het berichtenverkeer wordt neergelegd bij de 

betreffende functionaris van VWS. Daarmee bestaat het risico dat de gegevens onvolledig worden aangeleverd. 

Vervolgens stelt VWS de datahouder (medewerker zelf) in de gelegenheid om, binnen het aangeleverde 

berichtenverkeer, individuele berichten en/of bijlagen aan te merken als niet-relevant. De door de datahouder als 

niet-relevant bestempelde berichten worden door VWS uitgesloten en zijn daarmee niet beschikbaar voor het 

Onderzoek. Daarnaast merkt Deloitte op dat, met het volgen van deze werkinstructies door VWS, niet wordt 
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voldaan aan voor het onderzoek belangrijke forensische waarborgen voor het veiligstellen, verwerken en 

analyseren van gegevens uit mobiele telefoons. 

1489 Op 18 oktober 2021 heeft Deloitte van de op 5 augustus 2021 bij VWS uitgevraagde 33 datahouders het 

berichtenverkeer nog niet in het door Deloitte gewenste formaat ontvangen. Op basis van het bovenstaande en 

prioriteiten in het Onderzoek dient Deloitte op 18 oktober 2021 een aangepast informatieverzoek in bij VWS, voor 

het door Deloitte veiligstellen van de gegevens uit de zakelijke mobiele telefoons van 25 datahouders (waaronder 

tien van de reeds op 5 augustus uitgevraagde datahouders en vijftien nieuw geïdentificeerde datahouders). 

Deloitte stelt voor om gebruik te maken van specialistische software voor forensische extractie. In overleg met 

VWS wordt op 2 december 2021 besloten om het informatieverzoek verder toe te spitsen op de (RGA-)transacties 

die met voorrang dienen te worden geanalyseerd. Om deze reden is het informatieverzoek voor het verkrijgen van 

berichtenverkeer van de mobiele telefoons van 25 datahouders (tijdelijk) verder gereduceerd tot achttien 

datahouders. 

1490 Van de in totaal achttien datahouders zijn acht datahouders niet betrokken in de procedure voor het uitlezen van 

het Woo-berichtenverkeer door VWS. Voor deze acht datahouders stelt VWS een werkwijze voor met 

randvoorwaarden om de gegevens uit mobiele telefoons te laten veiligstellen door Deloitte, waaronder de basis 

van vrijwilligheid. Dit resulteert in het veiligstellen door Deloitte voor twee datahouders van VWS conform de door 

VWS opgestelde werkwijze. Drie van de acht medewerkers hebben geen toestemming verleend aan Deloitte voor 

het maken van een forensische extractie. Van de drie overige datahouders kon Deloitte geen forensische extractie 

maken van de mobiele telefoons, omdat de betreffende medewerkers niet langer een dienstverband hadden bij 

VWS. Voor de overige tien datahouders wil VWS dat Deloitte gebruikmaakt van het reeds door VWS verzamelde 

Woo-berichtenverkeer uit de mobiele telefoons, daar waar beschikbaar. Dit betreft derhalve, zoals in paragraaf C.3 

omschreven, een onvolledig en gelakt berichtenverkeer, in een bewerkt dataformaat.  

1491 VWS levert op 23 maart, 26 april en 4 mei 2022 meerdere selecties van het Woo-berichtenverkeer aan Deloitte, 

afkomstig van negen datahouders van de in totaal tien datahouders uit de informatieverzoeken van Deloitte. VWS 

heeft aangegeven dat één datahouder kenbaar heeft gemaakt niet over relevant berichtenverkeer te beschikken. 

Deloitte merkt op dat delen van het Woo-berichtenverkeer, geleverd op 23 maart 2022, zijn gefilterd (i), in een 

bewerkt bestandsformaat zijn geleverd (ii), en (door VWS) zijn afgelakt (iii). Na het ontvangen en verwerken van 

deze door VWS geleverde selecties merkt Deloitte tevens op dat bijlagen bij het geleverde berichtenverkeer 

ontbreken. Deloitte maakt daarop kenbaar de gegevens volledig (onbewerkt, ongefilterd en ongelakt), met 

inachtneming van de forensische waarborgen, te willen ontvangen. Op 26 april 2022 en op 4 mei 2022 levert VWS 

van deze negen datahouders het berichtenverkeer opnieuw aan, in een bewerkt bestandformaat (een formaat dat 

niet het oorspronkelijke bestandsformaat is en waarbij de oorspronkelijke metadata niet beschikbaar zijn), waarbij 

er minder is gelakt (alleen de berichten die volgens VWS buiten de reikwijdte van het Onderzoek vallen). Op 13 mei 

2022 deelt VWS de ontbrekende bijlagen bij het berichtenverkeer van de negen voornoemde datahouders.  

1492 Het berichtenverkeer en de corresponderende bijlagen zijn door VWS in een bewerkt bestandsformaat 

aangeleverd. Hierdoor is het voor Deloitte niet mogelijk om de integriteit, authenticiteit en volledigheid hiervan te 
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verifiëren. Deloitte merkt op dat belangrijke metadata van het berichtenverkeer niet beschikbaar zijn voor 

Deloitte. Het is bijvoorbeeld voor Deloitte niet mogelijk om te herkennen of de berichten zijn opgesteld vanaf het 

telefoontoestel van de datahouder óf dat het een doorgestuurd bericht betreft, afkomstig uit een andere 

berichtenconversatie. Een tweede voorbeeld is dat documenten of afbeeldingen die als bijlagen bij 

berichtenverkeer zijn verstuurd, niet in het oorspronkelijke bronbestandsformaat zijn aangeleverd, maar in een 

PDF-bestandsformaat.  

C.2.5 Dataverwerking 

1493 Het proces van dataverwerking is erop gericht om de veiliggestelde gegevens beschikbaar te krijgen en ze te 

verwerken met gespecialiseerde forensische software. Dit met als doel de (tekstuele) inhoud en de bijbehorende 

metadata van de gegevens, met forensische waarborgen, te kunnen verwerken voor filtering en analyse in het 

Onderzoek. Na de verwerking kunnen de bestanden of delen daarvan (bijvoorbeeld: e-mailberichten, agenda-

afspraken, spreadsheetdocumenten, prestentaties, documenten, afbeeldingen, etc.) als individuele items worden 

geanalyseerd. De tijdens dit dataverwerkingsproces verwerkte gegevens worden door de gespecialiseerde 

dataverwerkingssoftware, voorzien van een uniek referentienummer. Aan de hand van dit referentienummer is 

Deloitte in staat de individuele items gedurende het data-analyse- en reviewproces te herleiden naar de forensisch 

veiliggestelde bronnen. 

1494 Onder andere naar aanleiding van interne afwegingen door VWS, zoals benoemd onder alinea 1470, en 

daaropvolgend overleggen tussen VWS en Deloitte, stelt VWS het memo ‘Proportionaliteitstoets gegevenslevering 

onderzoek Deloitte’ op, d.d. 26 augustus 2021. Deloitte neemt hiervan op 27 augustus 2021 kennis. In het memo 

van Functionaris 25 VWS  geeft VWS aan niet akkoord te kunnen gaan met de door Deloitte voorgestelde werkwijze 

voor het uitvoeren van dit Onderzoek in digitale gegevens. VWS staat derhalve niet toe dat Deloitte potentieel niet-

relevante en (privacy)gevoelige of gerubriceerde veiliggestelde data binnen het beveiligde en gecertificeerde 

datacentrum van Deloitte verwerkt. VWS geeft aan dat de werkwijze van Deloitte (het veiligstellen van gegevens 

afkomstig van specifieke datahouders, vanuit het informatielandschap van VWS en binnen een bepaald 

datumbereik) een algemene overdracht van gegevens betreft, die niet aan de orde kan zijn. In dit memo stelt VWS 

een alternatieve werkwijze voor. De alternatieve wijze die VWS voorstelt, houdt onder andere in dat de gegevens 

door de datahouder zelf uit de mailbox worden geselecteerd en aangeleverd. Deloitte geeft aan dat deze 

alternatieve werkwijze niet voldoet aan de forensische waarborgen waarbinnen Deloitte haar onderzoek uitvoert.  
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1495 Deloitte deelt op 13 september 2021, in reactie op het memo over de proportionaliteitstoets, en ter voorbereiding 

op het gesprek met VWS op 14 september 2021, een nadere uiteenzetting in het dataprotocol met methodieken 

en werkwijzen inzake het onderzoek in digitale data. Deze uiteenzetting bevat een stapsgewijze beschrijving van 

de werkwijze voor het digitale onderdeel van het Onderzoek en is bedoeld om de dataverwerking en data-

overdracht voort te kunnen zetten.  

1496 Op 14 september 2021 vindt een bespreking plaats met VWS om te komen tot aanvullende afspraken voor de 

dataverwerking en data-overdracht. Tijdens de bespreking licht Deloitte nogmaals haar standaard werkwijze en de 

daarmee samenhangende waarborgen toe, mede aan de hand van het dataprotocol. Naar aanleiding hiervan 

verzoekt VWS aan Deloitte een alternatieve werkwijze te hanteren, namelijk het inrichten van een standalone 

omgeving ten kantore van VWS, om de eerste dataverwerking met behoud van de forensische waarborgen uit te 

voeren.  

1497 Deloitte is, in aansluiting op het onder hiervoor genoemde verzoek, overgegaan tot het inrichten van deze 

standalone omgeving ten kantore van VWS. Hiermee voldoet Deloitte aan het verzoek van VWS, waardoor VWS 

zichzelf in staat acht om data te verstrekken aan Deloitte. Deloitte verricht derhalve een eerste dataverwerking, in 

overeenstemming met de alternatieve werkwijze en onder waarneming van medewerkers VWS, op de standalone 

omgeving ten kantore van VWS. Wij verwijzen naar paragraaf B.3 waarin wij beschrijven dat voor het verkrijgen 

van de data die zijn bedoeld om te verwerken in de standalone omgeving, VWS en Deloitte formaliteiten inregelen, 

zoals de gegevensdelingsovereenkomst per 30 september 2021.  

1498 In deze eerste fase van dataverwerking (vanaf 7 oktober 20211200) verwerkt Deloitte de veiliggestelde en door VWS 

voor verwerking beschikbaar gemaakte gegevens, om vervolgens zoekcriteria toe te passen op locatie bij VWS. Via 

deze zoekcriteria selecteert Deloitte een (beperktere) dataset voor de (uiteindelijke) overdracht aan Deloitte. 

Deloitte bepaalt de zoekcriteria ten behoeve van het Onderzoek. Na de data-overdracht door VWS aan Deloitte 

brengt Deloitte deze VWS-data samen met de data vanuit andere ministeries en partijen, om deze data te kunnen 

analyseren voor het Onderzoek. 

1499 Deloitte heeft op verzoek van andere, in Figuur 206 en Figuur 207 weergegeven, ministeries dan VWS en andere 

organisaties een vergelijkbare werkwijze gevolgd voor het collecteren en verwerken van data, waarbij ook met 

deze ministeries separate afspraken voor de data-overdracht zijn gemaakt. Daaropvolgend zijn de data van deze 

ministeries verwerkt, door gebruik te maken van een standalone omgeving. 

1500 In voorkomende gevallen dat gegevens buiten de datumreikwijdte van het Onderzoek vallen, zijn deze gegevens, 

waar dat technisch mogelijk en verantwoord was, na het proces van dataverwerking in de standalone omgeving 

uitgesloten door Deloitte.  

 
1200 Vanaf 7 oktober 2021 verwerkt Deloitte op locatie bij VWS in de standalone omgeving de VWS-data. VWS heeft tot en met eind januari 

2022, in een aantal vervolgleveringen, delen van de verzochte gegevens verstrekt voor verwerking in de standalone omgeving. 
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1501 Een overzicht van de aangeleverde en ten behoeve van het Onderzoek verwerkte gegevens (van VWS, LCH en 

andere ministeries) is opgenomen in de paragraaf C.3 in deze Bijlage, alsmede in Figuur 208. Hierbij merkt Deloitte 

op dat het Onderzoek nog gaande is en dat dataverzoeken aan andere ministeries (ook) betrekking hebben op 

meerdere inkopen PBM.  

C.2.6 Data-analyse 

1502 Na het proces van dataverwerking op de standalone omgevingen, door het toepassen van verschillende 

zoekmethodieken, zijn er gegevensselecties gemaakt in de verwerkte datasets van de verschillende databronnen. 

Het resultaat van de gegevenselecties is een populatie van gegevens die uiteindelijk door VWS aan Deloitte kan 

worden overgedragen voor een – verdere – inhoudelijke analyse (hierna: “Onderzoekspopulatie”). 

1503 Het identificeren van potentieel relevante items voor het Onderzoek wordt in eerste plaats uitgevoerd door het 

toepassen van zoekcriteria die Deloitte bepaalt en toepast. Onderdeel van het samenstellen en selecteren van 

zoekcriteria is een proportionaliteits- en subsidiariteitsafweging. 

1504 Het toepassen van zoekcriteria geeft een waarborg dat van de items die een treffer opleveren op de zoekcriteria, 

en daarmee belanden in de Onderzoekspopulatie en uiteindelijk geleverd worden aan Deloitte, redelijkerwijs 

verondersteld kan worden dat deze potentieel relevant zijn voor het Onderzoek. 

1505 Als onderdeel van de overeengekomen alternatieve werkwijze verricht VWS een steekproef op de 

Onderzoekspopulatie. VWS verzoekt Deloitte om te faciliteren bij het maken van steekproeven in de 

Onderzoekspopulatie. Medewerkers van VWS beoordelen de steekproefitems uit de Onderzoekspopulatie 

voorafgaand aan de levering van de gegevens aan Deloitte. Alle individuele deelleveringen van VWS aan Deloitte 

zijn voorafgegaan aan een steekproef door VWS gericht op de aanwezigheid van gegevens in de dataset die voor 

het Onderzoek niet relevant zijn en die staatsgeheim zijn ofwel betrekking hebben op bijzondere 

persoonsgegevens.  

1506 Medewerkers van VWS toetsen de gegevens in de Onderzoekspopulatie via deze steekproef op geheimhouding en 

(privacy)gevoelige gegevens, die tot op dat moment in de standalone omgeving door Deloitte zijn verwerkt. Deze 

steekproeven voert VWS uit in een aantal iteraties van de verwerking van de datasets. De resultaten uit de 

steekproef hebben geleid tot het verzoek van VWS aan Deloitte om bepaalde gevoelige gegevens, die wel voldoen 

aan de zoekcriteria, maar niet relevant zijn, uit te sluiten van de Onderzoekspopulatie. Deze gegevens zijn, na een 

inhoudelijke analyse door Deloitte op het kantoor van VWS, door Deloitte niet-relevant bevonden voor het 

Onderzoek en zijn vervolgens door Deloitte uitgesloten van de Onderzoekspopulatie. Wat betreft de voortgang 

van de overdracht van data aan Deloitte is Deloitte afhankelijk geweest van de voortgang deze steekproeven.  
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1507 Gelet op het doel van het samenwerkingsverband LCH zijn de gegevens integraal veiliggesteld uit de ICT-omgeving 

van het LCH, wat wil zeggen dat ze zonder het toepassen van zoekcriteria of het aanbrengen van een datumfilter, 

zijn opgenomen in de Onderzoekspopulatie. De gegevens van het LCH zijn op verzoek van VWS wel op locatie bij 

VWS verwerkt, en zijn in het steekproefproces meegenomen voorafgaand aan de verstrekking aan Deloitte. 

C.2.7 Data-overdracht 

1508 Na het proces van dataverwerking op de standalone omgevingen, zoals hiervoor beschreven, dragen VWS en 

andere ministeries de verwerkte datasets (na het uitvoeren van een steekproef) over aan Deloitte. Deze 

overdrachten zijn vastgelegd middels het ondertekenen van het memo ‘Verslag en goedkeuring Dataoverdracht’ 

door VWS, waarin de werkwijze, de afspraken en de forensische waarborgen zijn bevestigd. Na deze data-

overdrachten verwerkt Deloitte de datasets in het beveiligde en gecertificeerde datacentrum van Deloitte, om de 

datasets te kunnen combineren voor een analyse vanuit een centrale locatie. 

1509 Op 21 december 2021 is, met inachtneming van de door VWS voor het datatransport en de overdracht gestelde 

beveiligingsnormen, een eerste deellevering van gegevens uit de Onderzoekspopulatie uitgevoerd door VWS aan 

Deloitte, door middel van een versleutelde gegevensdrager die fysiek door Deloitte in ontvangst is genomen van 

VWS. 

1510 In de periode van 21 december 2021 tot en met 6 mei 2022 heeft VWS vijf deelleveringen gedaan van de 

Onderzoekspopulatie aan Deloitte, waaronder de gegevens van het LCH, door middel van beveiligde fysieke 

transporten van Den Haag naar het datacentrum van Deloitte te Amsterdam. Van 16 maart 2022 tot en met 16 

mei 2022 heeft VWS zes aanvullende deelleveringen gedaan aan Deloitte, via een beveiligd 

gegevensuitwisselingsplatform.  

1511 Naast de voornoemde deelleveringen door VWS, hebben tot en met 16 mei 2022 na het doorlopen van de in 

alinea 1500 genoemde verwerking middels de standalone omgevingen, de volgende data-overdrachten 

plaatsgevonden: 

Naam organisatie Datum overdracht 

JenV 03 maart 2022 

EZK 14 april 2022 

FIN 15 april 2022 

BZK 06 mei 2022 

Tabel 16: Data-overdrachten ministeries van JenV, EZK, FIN en BZK  
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C.2.8 Beschikbare (digitale) gegevens  

1512 Middels de deelleveringen hebben VWS, andere ministeries en partijen een deel van de door Deloitte gevraagde 

gegevens aangeleverd. De gevraagde gegevens zien toe op het breder en aanvullend onderzoek naar de inkoop 

van PBM. Een deel van de gegevens waarom Deloitte heeft verzocht, is niet aangeleverd. VWS en Deloitte hebben 

afgesproken dat 6 mei 2022 het uiterlijke moment is voor het aanleveren van gegevens ten behoeve van dit 

(deel)Verslag van Handelingen. Een overzicht van de informatieverzoeken, de verstrekte en de niet-verstrekte 

gegevens is samengevat opgenomen in de onderstaande tabel. Een meer gedetailleerde weergave hiervan is in dit 

(deel)Verslag van Handelingen opgenomen in de paragraaf C.3 en C.4.  

Naam organisatie Beschrijving gegevensbron Aantal datahouders 
Ontvangen aantal 

datahouders 

VWS Mailbox 133 124 

VWS Persoonlijke Folders 133 9 

VWS Berichtenverkeer mobiele telefoon 49 12 

VWS Overige databronnen 23 22 

LCH Mailbox 307 307 

LCH Persoonlijke Folders 43 43 

LCH Overige databronnen 6 6 

BZK Mailbox 2 2 

BZK Persoonlijke Folders 2 2 

BZK Berichtenverkeer mobiele telefoon 1 0 

BZK Overige databronnen 1 0 

EZK Mailbox 7 7 

EZK Persoonlijke Folders 7 7 

EZK Berichtenverkeer mobiele telefoon 0 0 

EZK Overige databronnen 1 1 

LNV Mailbox 1 1 

LNV Persoonlijke Folders 1 1 

LNV Berichtenverkeer mobiele telefoon 0 0 
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Naam organisatie Beschrijving gegevensbron Aantal datahouders 
Ontvangen aantal 

datahouders 

JenV Mailbox 1 1 

JenV Persoonlijke Folders 1 0 

JenV Berichtenverkeer mobiele telefoon 0 0 

JenV Overige databronnen 2 0 

Fin Mailbox 2 1 

Fin Persoonlijke Folders 2 0 

Fin Berichtenverkeer mobiele telefoon 2 0 

OCW Mailbox 6 0 

OCW Persoonlijke Folders 6 0 

OCW Berichtenverkeer mobiele telefoon 0 0 

Def Mailbox 16 0 

Def Persoonlijke Folders 16 0 

Def Berichtenverkeer mobiele telefoon 1 0 

Def Overige databronnen 1 0 

BZ Mailbox 6 0 

BZ Persoonlijke Folders 6 0 

BZ Berichtenverkeer mobiele telefoon 0 0 

Mediq Overige databronnen 1 1 

CIBG Overige databronnen 1 1 

IenW Overige databronnen 4 0 

AZ Overige databronnen 1 0 

Tabel 17: Informatieverzoeken en verstrekte en niet-verstrekte gegevens 
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1513 In Figuur 208 is een aantal afgeronde kengetallen genoemd inzake data-identificatie, preservering en veiligstellen, 

overdracht en analyse.  

 
Figuur 208: Weergave samenvatting van data-overdracht en analyse 

 

C.2.9 Datareview 

1514 Na de ontvangst en verwerking van de Onderzoekspopulatie betrekt Deloitte deze in het Onderzoek voor een 

inhoudelijke analyse. Ter borging van de proportionaliteit en de subsidiariteit van de uitgevoerde datareview is 

deze onderverdeeld in een eerste- en een tweedelijns datareview. Dit betekent dat de datareview gelaagd is; er 

wordt op twee niveaus naar een document gekeken (zie de alinea’s 1519 t/m 1523 voor een nadere uitleg). Het 

doel van de datareview is tweeledig: (1) analyseren welke documenten uit de Onderzoekspopulatie relevant zijn 

voor het Onderzoek, en (2) als relevant aangemerkte documenten voorzien van een codering. Met deze codering 

wordt een relevant document nader geduid, bijvoorbeeld ten aanzien van een specifiek thema binnen het 

Onderzoek. Deze codering wordt door het onderzoeksteam gebruikt bij de uiteindelijke onderzoeksanalyse. 

1515 Niet ieder item uit de Onderzoekspopulatie wordt geanalyseerd als onderdeel van de datareview; hiervoor 

moeten twee stappen worden doorlopen. Allereerst zijn er technische procedures toegepast op de 

Onderzoekspopulatie, zonder dat daarbij relevante informatie verloren gaat. Hierbij kan onder meer gedacht 

worden aan het elimineren van dubbele data en aan het selecteren van de meest inclusieve  

e-mailwisselingen. Dit laatste betekent dat wanneer een initiële e-mail en de reactie daarop beide in de 

Onderzoekspopulatie beschikbaar zijn, alleen de reactie (met inbegrip van de initiële e-mail) voor review in 

aanmerking komt. 

1516 Voorts worden op de Onderzoekspopulatie verdere zoekcriteria toegepast. Deze criteria betreffen onder meer 

(combinaties van) zoektermen, datahouders en specifieke periodes. Door het toepassen van deze criteria wordt de 

Onderzoekspopulatie verkleind en wordt de review zo efficiënt mogelijk gebruikt. Alleen het gedeelte van de 

populatie dat voldoet aan deze criteria (‘de responsive documents’) wordt geanalyseerd.  
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1517 Ten aanzien van de voornoemde zoekcriteria geldt dat deze tot stand zijn gekomen via het identificeren van de 

informatiebehoefte per thema in het kader van de onderzoeksvragen. In overleg met het onderzoeksteam is per 

onderzoekswerkstroom bepaald welke (concept)zoekcriteria toegepast moesten worden op de 

Onderzoekspopulatie. Nadat de (concept)zoekcriteria zijn vastgesteld en toegepast, wordt door de onderzoekers 

een sample van de responsive documents geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten hiervan (e.g. aantallen 

responsive documents en relevantie van het sample) wordt besloten of de zoekcriteria als zodanig worden 

gebruikt.  

1518 Voornoemde responsive documents worden voorts gebundeld en in sets aan de reviewers aangeboden. Bij het 

bundelen wordt rekening gehouden met de relaties tussen de documenten en met de volgordelijkheid. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan het (ook) aanbieden van bijlagen bij  

e-mails, indien dit geen responsive documents zijn, om de juiste context van de responsive documents te kunnen 

schetsen. 

1519 Deze documentbundels worden vervolgens aangeboden aan de ‘eerstelijns reviewers’. Deze reviewers gaan na of 

een document relevant is voor een van de onderzoekswerkstromen. De als relevant aangemerkte documenten 

worden voorts, wederom gebundeld, aangeboden aan ‘tweedelijns reviewers’. Deze reviewers zijn als onderzoeker 

gekoppeld aan een van de werkstromen. De reviewers analyseren aldus alleen de documenten die als relevant zijn 

aangemerkt voor de betreffende werkstroom. Bij deze review wordt de relevantie geanalyseerd en wordt de in 

alinea 1505 benoemde codering toegepast. Met deze codering wordt het document aan bepaalde thema’s 

gekoppeld.  

1520 Documenten die tijdens de eerstelijns review als niet-relevant worden aangemerkt, vallen daarmee in beginsel 

buiten de verdere review en de onderzoeksanalyse. Ten behoeve van deze relevantieanalyse is een 

controlemechanisme ingesteld. Een willekeurig gekozen en statistisch representatief deel van alle documenten die 

in de eerstelijns review als niet-relevant zijn aangemerkt, wordt nogmaals bekeken door de ‘Review Lead’. Deze 

Review Lead houdt toezicht op het datareviewproces, heeft inhoudelijke kennis van alle werkstromen, en 

onderhoudt nauw contact met de andere leden van het onderzoeksteam.  

1521 Naast de voornoemde controlemechanismen aangaande de relevantieanalyse van de documenten, wordt ook 

doorlopend gekeken naar de toegepaste zoekcriteria. Deze vormen in beginsel de basis van de datareview en 

daarmee ook van de onderzoeksanalyse en de rapportage. Op basis van de bevindingen tijdens de tweedelijns-

review wordt doorlopend geanalyseerd of er aanvullende zoekcriteria op de Onderzoekspopulatie moeten worden 

toegepast. Tevens worden de zoekcriteria bij iedere nieuwe databron heroverwogen. Immers, niet alle criteria zijn 

toepasbaar op iedere databron.  

1522 Daarnaast wordt, in aanvulling op de reeds beschreven werkwijze, gebruikgemaakt van alternatieve manieren van 

het analyseren van de Onderzoekspopulatie. Het toepassen van zoekcriteria is gebaseerd op de bestaande kennis 

van het onderwerp, aangevuld met de onderzoeksbevindingen. Om te bewerkstelligen dat de 

Onderzoekspopulatie vanuit een bredere (nog niet bekende) context wordt bekeken, is gebruikgemaakt van 
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‘predictive’ analytische modellen, die dynamisch worden gegenereerd aan de hand van latente tekstpatronen 

binnen de door de onderzoekers eerder als relevant beoordeelde delen van de Onderzoekspopulatie. Deze 

modellen presenteren de Onderzoekspopulatie op een andere wijze, wat kan leiden tot nieuwe inzichten, zoals het 

identificeren van een nieuw thema of datahouder, en daarmee tot nieuwe zoekcriteria. 

1523 Nadat op voornoemde wijze de responsive documents zijn geïdentificeerd en geanalyseerd, start de 

onderzoeksanalyse. Door de onderzoekers wordt voor iedere werkstroom vastgesteld welke relevante informatie 

uit de eerste- en tweedelijns review voortvloeit. Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd en in de context 

van het Onderzoek en de interviews geplaatst. Dit leidt tot de feiten en omstandigheden van de RGA-transacties 

op basis van de onderzoeksvragen en -werkzaamheden zoals gepresenteerd in het onderhavige (deel)Verslag van 

Handelingen.  

C.3 Bijlage C.3 – informatieverzoeken 

datahouders 
1524 In deze bijlage zijn de informatieverzoeken van door Deloitte geïdentificeerde datahouders opgenomen. Deze 

informatieverzoeken hebben betrekking op mailboxen, Persoonlijke Folders en berichtenverkeer uit mobiele 

telefoons. De kolom ‘Aantal Datahouders’ toont het aantal datahouders per gegevensbron in het informatieverzoek 

van Deloitte. De kolom ‘Beschikbaar voor Analyse’ geeft het aantal datahouders per gegevensbron weer waarvan de 

gegevens beschikbaar zijn en zijn verwerkt in de Onderzoekspopulatie. De gevolgen voor het Onderzoek van de 

niet verkregen gegevens zijn beschreven in Bijlage B ‘Aanpak en verloop Onderzoek’.  

Datum informatieverzoek 
Naam 

organisatie 

Beschrijving 

gegevensbron 

Aantal 

datahouders 

Ontvangen aantal 

datahouders 

5 augustus 2021 VWS Mailbox 133 124 

Toelichting: 

• Van de 133 mailboxen zijn op 12 december 2021 zes mailboxen niet langer als potentieel relevant 

aangemerkt door Deloitte en derhalve uitgesloten. Op 6 april 2022 heeft VWS aan Deloitte laten weten dat 

van één datahouder de mailbox niet geleverd zal worden (vanwege niet aan het Onderzoek gerelateerde 

omstandigheden). Deloitte en VWS hebben hierover overlegd en vanwege de impact hiervan is deze 

datahouder van verdere verwerking uitgesloten. Op verzoek van VWS zijn twee van de 126 mailboxen, na 

het hiervan beschikbaar maken ten behoeve van het samenstellen van de Onderzoekspopulatie, alsnog 

uitgesloten van de Onderzoekspopulatie. Dit betreft een mailbox van Functionaris 26 VWS  en een mailbox 

met vragen van burgers over corona of over de coronaregels. 
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Datum informatieverzoek 
Naam 

organisatie 

Beschrijving  

gegevensbron 

Aantal 

datahouders 

Ontvangen aantal 

datahouders 

5 augustus 2021 VWS Persoonlijke Folders 133 0 

13 april 2021 VWS Persoonlijke Folders 14 9 

Toelichting: 

• Van de 133 Persoonlijke Folders uit de Digitale Werkomgeving Rijksdienst heeft VWS in eerste instantie, na 

het informatieverzoek van 5 augustus 2021, na interne afwegingen besloten deze niet beschikbaar te 

maken voor het Onderzoek van Deloitte. VWS geeft aan dat, indien er gedurende het Onderzoek 

aanleiding bestaat om de gegevens uit de Persoonlijke Folders alsnog te betrekken in het Onderzoek, 

Deloitte de mogelijkheid heeft om een aanvullend informatieverzoek in te dienen. Aanvullende 

informatieverzoeken zullen op dat moment opnieuw door VWS worden beoordeeld. 

• Op 13 april 2022 doet Deloitte bij VWS het verzoek tot het met prioriteit beschikbaar maken van de 

Persoonlijke Folders van veertien datahouders (in verband met betrokkenheid bij de RGA-transacties). VWS 

maakt de gegevens van negen datahouders beschikbaar. Van twee datahouders bestaan er volgens de ICT-

dienstverlener geen bestanden in de Persoonlijke Folders. Voor drie datahouders heeft VWS besloten de 

gegevens uit Persoonlijke Folders niet beschikbaar te maken voor Deloitte, omdat de datahouder daar 

geen toestemming voor verleent.  

 

Datum informatieverzoek 
Naam 

organisatie 

Beschrijving  

gegevensbron 

Aantal 

datahouders 

Ontvangen aantal 

datahouders 

5 augustus 2021 VWS 
Berichtenverkeer mobiele 

telefoon 33 8 

18 oktober 2021 VWS 
Berichtenverkeer mobiele 

telefoon 
15 nieuw 31201 

Toelichting: 

• In een gesprek tussen VWS en Deloitte op 29 juni 2021 geeft Deloitte aan dat zij gegevens wil veiligstellen 

van mobiele telefoons. VWS licht toe dat het berichtenverkeer door VWS zelf wordt veiliggesteld in het 

kader van de Woo en de Archiefwet. Deloitte licht de gebruikelijke werkwijze omtrent het veiligstellen van 

gegevens uit mobiele telefoons met inachtneming van de forensische waarborgen toe, en biedt aan om 

samen met VWS de gegevens op een forensische wijze veilig te stellen. VWS gaat niet in op het aanbod van 

Deloitte. 

 
1201 Dit betreft berichtenverkeer eigenstandig door Deloitte veiliggesteld van twee datahouders conform de werkwijze opgesteld door VWS 

en berichtenverkeer door VWS verzameld en aangeleverd aan Deloitte van een andere datahouder. 
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• In het informatieverzoek van 5 augustus 2021 vraagt Deloitte aan VWS om berichtenverkeer van mobiele 

telefoons van 33 geïdentificeerde datahouders aan te leveren. Deloitte informeert op 9 augustus 2021 

naar de status van het veiligstellen van de gegevens vanaf de mobiele telefoons van de 33 geïdentificeerde 

datahouders door VWS zelf. VWS geeft aan dat het proces van veiligstellen nog gaande is. Deloitte verzoekt 

VWS om de gehanteerde werkwijze voor het veiligstellen en beschikbaar maken van berichtenverkeer te 

delen. VWS verzoekt Deloitte om aan de hand van inzage in de gegevens die door VWS zelf zijn 

veiliggesteld, te specificeren welk berichtenverkeer (chats) zij wil ontvangen. 

• Op 17 augustus 2021 geeft VWS een aantal medewerkers van Deloitte toegang tot een omgeving met 

berichtenverkeer, waarin berichten zijn opgenomen die VWS tot op dat moment heeft verzameld in het 

kader van de Woo. Op 27 augustus 2021 wordt de toegang tot voornoemde omgeving voor de 

medewerkers van Deloitte gesloten door VWS. VWS licht desgevraagd toe dat de toegang is afgesloten in 

verband met niet gevolgde interne procedures om Deloitte toegang te verstrekken.  

• Op donderdag 7 oktober 2021 wordt door VWS toegang tot een nieuwe omgeving verstrekt aan Deloitte. 

De nieuwe omgeving bevat minder gegevens dan de omgeving waartoe Deloitte eerder toegang had. Dit 

wordt door Deloitte op 11 oktober 2021 aan VWS kenbaar gemaakt. VWS licht toe dat datahouders bij het 

volgen van de interne procedures de mogelijkheid hebben gehad om het berichtenverkeer te valideren. 

VWS heeft Deloitte op 12 oktober 2021 laten weten dat de gegevens in de nieuwe omgeving gefilterd zijn 

en zijn voorzien van lakking. VWS licht dit in een e-mail als volgt toe: 

 
Figuur 209: OAKD03-0005-00000001 

• In november en december 2021 is er door VWS aanvullend berichtenverkeer uit mobiele telefoons 

toegevoegd aan de nieuwe omgeving. 

“In navolging van ons telefoongesprek gistermiddag hierbij aanvullende informatie: 

 [...] 

In mijn vorige e-mail gaf ik aan dat we gevalideerde chatgesprekken aan jullie hebben aangeleverd. Dit 

betekent: 

Selectie aan de poort wat volgens gegevenseigenaren zakelijke, besluitvormende en relevante 

chatgesprekken zijn voor corona (vanaf april 2021; daarvoor breder uitgelezen) 

Automatische lakking op persoonsgegevens en lakking op verzoek van gegevenseigenaar 

Identificatie van relevante en niet relevante chatgesprekken op voorspraak van een query en definitieve 

keuze aan gegevenseigenaar 

Akkoord voor bewaren chatgesprekken gegevenseigenaar en dan zijn chatgesprekken gevalideerd 

Wij hebben jullie chatgesprekken aangeleverd waarin jullie niet onder de lakking kunnen kijken 
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• Deloitte ontvangt een toelichting op de werkwijze voor het veiligstellen en beschikbaar maken van 

berichtenverkeer door VWS in het kader van de Woo en de Archiefwet. Deloitte maakt aan VWS kenbaar 

dat de gevolgde werkwijze door VWS het initiatief voor het aanleveren van gegevens uit de mobiele 

telefoon bij de betreffende medewerker laat. De gegevens worden door de medewerkers van VWS zelf 

gefilterd (door VWS toegelicht als het valideren van chatgesprekken). Deloitte heeft geen zicht op de 

filteringen die zijn aangebracht. 

• Mede op basis van bovenstaand inzicht en de aanvullende onderzoeksinformatie op dat moment heeft 

Deloitte op 18 oktober 2021 het informatieverzoek geactualiseerd (op basis van een door Deloitte deels 

gewijzigde scope van het Onderzoek voor de inkopen PBM). Met dit verzoek komt een deel van het 

voorgaande informatieverzoek van 5 augustus 2021 te vervallen. Uit het eerdere informatieverzoek 

waarbij om het berichtenverkeer van mobiele telefoons van 33 datahouders werd verzocht, zijn 23 

datahouders komen te vervallen. Het informatieverzoek voor berichtenverkeer van tien van 33 

datahouders blijft staan. Naast het berichtenverkeer van tien datahouders wordt het informatieverzoek 

uitgebreid met vijftien nieuwe geïdentificeerde datahouders. Daarmee betreft het informatieverzoek op 18 

oktober 2021 door Deloitte aan VWS, voor het beschikbaar maken van berichtenverkeer van mobiele 

telefoons, in totaal 25 datahouders. Deloitte verzoekt nogmaals om eigenstandig gegevens uit de zakelijke 

mobiele telefoons van 25 datahouders van VWS veilig te stellen met behoud van forensische waarborgen. 

Deloitte wil de gegevens uit de mobiele telefoons veiligstellen door het maken van een forensische 

extractie. Daarnaast verzoekt Deloitte voor specifieke datahouders om de ongefilterde, ongelakte en 

onbewerkte bronbestanden uit de mobiele telefoons zoals deze door VWS reeds zijn verzameld in het 

kader van de Woo-coronaprocedure.  

• VWS maakt op 30 november 2021 kenbaar Deloitte voor vijftien van de 25 datahouders, MT-leden en 

hoger die eerder door VWS zijn benaderd voor het uitlezen (in het kader van de Woo-coronaprocedure), de 

gegevens uit mobiele telefoons vooralsnog niet op een eigenstandige wijze mag veiligstellen. VWS meldt 

dat deze datahouders niet opnieuw benaderd zullen worden voor het uitlezen van gegevens uit mobiele 

telefoons, hetgeen noodzakelijk zou zijn indien Deloitte deze gegevens zelfstandig zou gaan veiligstellen. 

VWS stelt dat voor de overige tien datahouders een alternatieve werkwijze opgesteld dient te worden voor 

het veiligstellen van gegevens uit mobiele telefoons. VWS geeft aan dat de alternatieve werkwijze dient te 

voldoen aan een door functionaris 24 VWS  goedgekeurd proces, waaronder voorwaarden ten aanzien van 

toestemming en vrijwilligheid.  

• Op 2 december 2021 informeert Deloitte opnieuw naar de status van dit informatieverzoek. In overleg met 

VWS is besloten om het informatieverzoek verder toe te spitsen op de (RGA-)transacties die met voorrang 

dienen te worden geanalyseerd. Om deze reden is het informatieverzoek voor het verkrijgen van 

berichtenverkeer van mobiele telefoons van 25 datahouders (tijdelijk) verder gereduceerd tot achttien 

datahouders.  
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• Van acht datahouders heeft VWS aangegeven dat Deloitte de gegevens uit de mobiele telefoon 

eigenstandig mag veiligstellen middels een forensische extractie. Dit heeft ertoe geleid dat voor twee van 

de acht datahouders die destijds geen rol als MT-lid hadden, de gegevens uit mobiele telefoons middels 

een forensische extractie door Deloitte zijn veiliggesteld. Drie van de acht medewerkers hebben geen 

toestemming verleend aan Deloitte voor het maken van een forensische extractie. Van de drie overige 

datahouders kon Deloitte geen forensische extractie maken van de mobiele telefoon, omdat de 

betreffende medewerker niet langer meer een dienstverband hadden bij VWS.  

• Aanleveringen berichtenverkeer aan Deloitte: 

De geselecteerde gegevens afkomstig van de mobiele telefoons van de twee datahouders waarbij Deloitte 

een forensische extractie heeft gemaakt, zijn geleverd aan Deloitte op 25 maart 2022. Alleen door de 

datahouder geselecteerde berichten, conform de opgestelde werkwijze van VWS, uit de forensische 

extractie zijn geleverd aan Deloitte. Ten aanzien van berichtenverkeer voor de overige tien (zie hiervoor) 

van de achttien datahouders uit het gereduceerde dataverzoek van 2 december 2021 heeft VWS, in de 

periode van 16 maart 2022 tot en met 13 mei 2022, van negen datahouders berichtenverkeer geleverd aan 

Deloitte. VWS heeft aangegeven dat één datahouder kenbaar heeft gemaakt niet over relevant 

berichtenverkeer te beschikken. 

• Beperkingen in het geleverd berichtenverkeer: 

Deloitte merkt op dat het slechts voor twee datahouders, met behoud van forensische waarborgen, 

eigenstandig gegevens heeft kunnen veiligstellen. Alleen het berichtenverkeer dat vervolgens door de twee 

datahouders is geselecteerd uit de door Deloitte veiliggestelde gegevens is uiteindelijk beschikbaar 

gemaakt voor de onderzoekers van Deloitte. Voor het berichtenverkeer van overige datahouders in het 

informatieverzoek van Deloitte, heeft Deloitte geen mogelijkheid gekregen om de gegevens eigenstandig 

veilig te stellen.  

• Dit in tegenstelling tot het verzoek van Deloitte aan VWS op 18 oktober 2021 om berichtenverkeer 

eigenstandig veilig te stellen en, in verband met de doorlooptijd en beschikbaarheid van datahouders, vast 

het reeds door VWS verzamelde berichtenverkeer in ongelakt en ongefilterd bron-bestandsformaat te 

ontvangen. VWS heeft Deloitte geen berichtenverkeer in ongefilterd bron-bestandsformaat geleverd. Als 

gevolg hiervan heeft Deloitte niet de mogelijkheid om de integriteit, authenticiteit en volledigheid van het 

berichtenverkeer na te gaan. Ten aanzien van de door VWS aangeleverde berichtenverkeer merkt Deloitte 

het volgende op: 

o Belangrijke kenmerken (metadata) van het berichtenverkeer zijn bij het veiligstellen en verwerken 

van het berichtenverkeer door VWS niet vastgelegd. De metadata van het berichtenverkeer zijn 

daarmee niet beschikbaar voor de onderzoekers van Deloitte.  

o Het berichtenverkeer inclusief de bijlagen is geleverd in een gewijzigd bestandsformaat. 

o Een deel van het berichtenverkeer is in eerste instantie gefilterd en gelakt aangeleverd. 
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o Een deel van de bijlagen van het berichtenverkeer is in eerste instantie niet aangeleverd aan 

Deloitte.  

o Het door VWS geleverde bestandsformaat bemoeilijkt het uitvoeren van een efficiënte analyse. 

• Deloitte heeft zich voortdurend ingespannen om de gegevens in een op forensisch verantwoorde wijze en 

zo efficiënt mogelijk te analyseren bron-bestandsformaat te verkrijgen. In de brief van 12 april 2022 

herhaalt Deloitte het verzoek om de gegevens in ongelakt, ongefilterd en onbewerkt 

(bron)bestandsformaat te ontvangen. In tweede instantie levert VWS tussen 26 april 2022 en 4 mei 2022 in 

een aantal deelleveringen het eerder verstrekte berichtenverkeer opnieuw zonder lakking. Deloitte merkt 

op dat bijlagen bij het berichtenverkeer niet volledig zijn geleverd. Op 13 mei 2022 levert VWS de 

ontbrekende bijlagen van het berichtenverkeer alsnog aan Deloitte. Deloitte merkt op dat voor het 

geleverde berichtenverkeer én de bijlagen de gegevens niet in bron-bestandsformaat zijn aangeleverd. 

Ook na de levering in tweede instantie heeft Deloitte niet de mogelijkheid om de integriteit, authenticiteit 

en volledigheid van het berichtenverkeer na te gaan. Dit leidt onder andere tot de volgende beperkingen:  

o Deloitte kan niet herkennen of relevante chatberichten al dan niet zijn doorgestuurd of zijn 

opgesteld door de gebruiker van de mobiele telefoon. 

o Door het niet leveren in het bron-bestandsformaat kan Deloitte de metadata van relevante 

chatberichten en relevante bijlagen niet analyseren, wat onder andere de volgende gevolgen 

heeft: 

▪ Deloitte heeft onder andere geen zicht op de deelnemers aan conversaties 

(groepschats) in het berichtenverkeer die niet actief participeren.  

▪ De bezorg- en leesstatus van berichten (verzonden, ontvangen, gelezen) zijn niet 

beschikbaar.  

▪ Metadata voor verwijzingen naar externe bronnen (zoals berichten in WhatsApp met 

een verwijzing naar een relevant Twitter-bericht) in het berichtenverkeer zijn niet 

zichtbaar voor Deloitte.  

▪ Bijlagen bij het berichtenverkeer (zoals documenten of afbeeldingen) zijn geleverd in 

een gewijzigd bestandsformaat, waarbij metadata niet zijn behouden. 

• Deloitte merkt op dat het door VWS geleverde en door Deloitte relevant bevonden berichtenverkeer in een 

aantal gevallen minder (vanwege de werkwijze van VWS met filteren, lakken en bewerken) informatie bevat 

dan het berichtenverkeer dat Deloitte heeft kunnen inzien uit andere bronnen (denk hierbij aan verleende 

inzage in het oorspronkelijke berichtenverkeer op het telefoontoestel van een datahouder tijdens het 

interview met een datahouder of aan de publicaties Woo van overige ministeries). De gevolgen die de 

diverse beperkingen voor het verloop van het Onderzoek met zich brengen, zijn omschreven in Bijlage B 

‘Aanpak en verloop Onderzoek’. 
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• Aangetroffen aanvullend berichtenverkeer in de Onderzoekspopulatie 

Naast het op basis van de gedane informatieverzoeken ontvangen berichtenverkeer treft Deloitte op 

andere plaatsen binnen de door Deloitte ontvangen data (bijvoorbeeld in mailboxen, netwerklocaties of in 

het Document Management Systeem van VWS) aanvullend (delen van) berichtenverkeer aan. Gelet op de 

discussies met VWS ten aanzien van het verkrijgen en in het Onderzoek betrekken van berichtenverkeer 

heeft Deloitte op 8 februari 2022 de aangetroffen berichten (tijdelijk) uitgesloten van de 

Onderzoekspopulatie. Na toestemming van VWS op 17 maart 2022 is dit aanvullend berichtenverkeer door 

Deloitte op 23 maart 2022 alsnog in de Onderzoekspopulatie opgenomen. Het hierin betrekken van dit 

aanvullende berichtenverkeer mitigeert voor een deel de voorgaande beperkingen.  

 

Datum informatieverzoek 
Naam 

organisatie 

Beschrijving  

gegevensbron 

Aantal 

datahouders 

Ontvangen aantal 

datahouders 

5 augustus 2021 BZK Mailbox 2 2 

Toelichting: 

• Op 5 mei 2022 is op instructie van BZK een gedeelte van de mailbox items (met een treffer op de door BZK 

geformuleerde zoekcriteria) uit één mailbox uitgesloten van de Onderzoekspopulatie, en daarmee van de 

levering aan Deloitte. BZK besluit dat de uitgesloten items wegens privacy- en/of 

vertrouwelijkheidsredenen niet-relevant worden geacht voor het Onderzoek. Deloitte heeft aan BZK 

kenbaar gemaakt dat er na 6 mei 2022 geen mogelijkheid bestaat om de uitgesloten items uit één mailbox, 

conform de met VWS afgesproken procedure en termijnen, nog op locatie bij BZK te laten analyseren op 

relevantie door Deloitte ten behoeve van dit (deel)Verslag van Handelingen.1202 Op 6 mei 2022 vindt een 

dataoverdracht plaats van BZK aan Deloitte met uitzondering van de door BZK uitgesloten items.  

• BZK heeft aan Deloitte aangeboden om de uitgesloten gegevens op locatie bij BZK te beoordelen op 

relevantie door Deloitte. Op 13 mei 2022 heeft Deloitte aan BZK kenbaar gemaakt dat, gelet op de 

beoogde termijnen voor oplevering van het (deel)Verslag van Handelingen, er geen beoordeling op 

relevantie meer kan plaatsvinden door Deloitte op de uitgesloten gegevens. BZK heeft op 6 juli 2022 een 

herbeoordeling gedaan op eerder uitgesloten items. BZK heeft op 13 juli 2022 aan Deloitte aangeboden 

om (delen van) eerder uitgesloten items alsnog aan te leveren. Deze overdracht van data heeft eind 

augustus 2022 plaatsgevonden. 

 

Datum informatieverzoek 
Naam 

organisatie 

Beschrijving  

gegevensbron 

Aantal 

datahouders 

Ontvangen aantal 

datahouders 

5 augustus 2021 BZK Persoonlijke Folders 2 2 

 
1202 VWS en Deloitte hebben afgesproken dat 6 mei 2022 het uiterlijke moment is voor het aanleveren van gegevens ten behoeve van dit 

(deel)Verslag van Handelingen. Deloitte heeft dit op 25 april 2022 kenbaar gemaakt aan BZK.  
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Toelichting: 

• Op instructie van BZK is een gedeelte uit de Persoonlijke Folders (met een treffer op de door BZK 

geformuleerde zoekcriteria) van één datahouder uitgesloten van de Onderzoekspopulatie en daarmee van 

levering aan Deloitte. Deloitte heeft op 6 mei 2022 aan BZK kenbaar gemaakt dat er geen mogelijkheid 

bestaat om de uitgesloten items, conform de met VWS afgesproken procedure en termijnen, nog op 

locatie bij BZK te laten analyseren op relevantie door Deloitte ten behoeve van dit (deel)Verslag van 

Handelingen. In een gesprek met Deloitte heeft de datahouder op 12 mei 2022 een nadere toelichting 

gegeven op de uitgesloten items. De uitgesloten items zijn op basis van deze toelichting door Deloitte als 

niet-relevant bevonden voor het onderzoek. 

 

Datum informatieverzoek 
Naam 

organisatie 

Beschrijving  

gegevensbron 

Aantal 

datahouders 

Ontvangen aantal 

datahouders 

5 augustus 2021 BZK 
Berichtenverkeer mobiele 

telefoon 
0 0 

Toelichting: 

• Berichtenverkeer uit de mobiele telefoon van een datahouder is reeds door VWS veiliggesteld in het kader 

van de Woo-coronaprocedure. Het berichtenverkeer van de datahouder is door VWS aan Deloitte verstrekt 

conform de eerder toegelichte werkwijze. 

 

Datum informatieverzoek 
Naam 

organisatie 

Beschrijving  

gegevensbron 

Aantal 

datahouders 

Ontvangen aantal 

datahouders 

5 augustus 2021 EZK Mailbox 7 7 

5 augustus 2021 EZK Persoonlijke Folders 7 7 

5 augustus 2021 EZK 
Berichtenverkeer mobiele 

telefoon 
0 0 

5 augustus 2021 LNV Mailbox 1 1 

5 augustus 2021 LNV Persoonlijke Folders 1 1 

5 augustus 2021 LNV 
Berichtenverkeer mobiele 

telefoon 
0 0 

5 augustus 2021 JenV Mailbox 1 1 

5 augustus 2021 JenV Persoonlijke Folders 1 0 
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Toelichting: 

• Deloitte heeft het informatieverzoek voor het beschikbaar maken van Persoonlijke Folders van één 

datahouder gericht aan JenV. JenV heeft aan Deloitte laten weten dat de medewerker geen dienstverband 

heeft met JenV. JenV kan de gegevens uit de Persoonlijke Folders om deze reden niet meer toegankelijk 

maken voor Deloitte. 

Datum informatieverzoek 
Naam 

organisatie 

Beschrijving  

gegevensbron 

Aantal 

datahouders 

Ontvangen aantal 

datahouders 

5 augustus 2021 JenV 
Berichtenverkeer mobiele 

telefoon 
0 0 

5 augustus 2021 Fin Mailbox 2 1 

Toelichting: 

• Deloitte heeft het informatieverzoek voor het toegankelijk maken van de gegevens uit de mailbox van één 

datahouder, op basis van de aanvullende onderzoeksinformatie op dat moment geactualiseerd. Deloitte 

heeft Fin gevraagd de gegevens wel te preserveren.  

 

5 augustus 2021 Fin Persoonlijke Folders 2 0 

Toelichting: 

• Deloitte heeft het informatieverzoek voor het toegankelijk maken van de gegevens uit Persoonlijke Folders 

van één datahouder, op basis van de aanvullende onderzoeksinformatie op dat moment geactualiseerd. 

Deloitte heeft Fin gevraagd de gegevens wel te preserveren. 

• Het informatieverzoek voor het toegankelijk maken van de gegevens uit Persoonlijke Folders van de 

andere datahouder is door Fin beoordeeld. Fin acht de onderbouwing van Deloitte onvoldoende om de 

gegevens uit de Persoonlijke Folders van één van de datahouders toegankelijk te kunnen maken. 

 

Datum informatieverzoek 
Naam 

organisatie 

Beschrijving  

gegevensbron 

Aantal 

datahouders 

Ontvangen aantal 

datahouders 

5 augustus 2021 Fin 
Berichtenverkeer mobiele 

telefoon 
2 1 

Toelichting: 

• Het informatieverzoek voor het toegankelijk maken van de gegevens uit de mobiele telefoons van twee 

datahouders is door Fin beoordeeld. Fin heeft het informatieverzoek voorgelegd aan de betreffende 

datahouders. Op 29 maart 2022 heeft Fin aan Deloitte laten weten dat beide datahouders, op vrijwillige 

basis, willen meewerken aan het onderzoek naar het berichtenverkeer op de telefoons. Deloitte heeft 
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aangegeven graag een forensische extractie te willen maken van de mobiele telefoons. De ICT-

dienstverlener van Fin heeft geadviseerd om na het maken van een forensische extractie een nieuw toestel 

uit te geven aan de datahouder. Op 16 mei 2022 heeft Fin aan Deloitte laten weten dat intern het besluit is 

genomen om de geadviseerde werkwijze, inclusief vervanging van het toestel na de forensische extractie, 

te volgen. Afspraken tussen VWS en Deloitte omtrent de levering van data tot uiterlijk 6 mei 2022 hebben 

ertoe geleid dat er geen forensische extracties van de mobiele telefoons zijn gemaakt. 

• Berichtenverkeer uit de mobiele telefoon van één datahouder van Fin is door VWS, in het kader van de 

Woo-coronaprocedure, veiliggesteld en verstrekt aan Deloitte. Berichtenverkeer uit de mobiele telefoon 

van één andere datahouder is niet beschikbaar voor het Onderzoek van Deloitte, als gevolg van de 

afspraken tussen VWS en Deloitte omtrent de uiterlijke datum voor levering van data voor dit (deel)Verslag 

van Handelingen.  

Datum informatieverzoek 
Naam 

organisatie 

Beschrijving  

gegevensbron 

Aantal 

datahouders 

Ontvangen aantal 

datahouders 

5 augustus 2021 OCW1203 Mailbox 6 0 

5 augustus 2021 OCW1203 Persoonlijke Folders 6 0 

5 augustus 2021 OCW1203 
Berichtenverkeer mobiele 

telefoon 
0 0 

5 augustus 2021 Def1203 Mailbox 16 0 

5 augustus 2021 Def1203 Persoonlijke Folders 16 0 

5 augustus 2021 Def1203 
Berichtenverkeer mobiele 

telefoon 
1 0 

5 augustus 2021 BZ1203 Mailbox 6 0 

5 augustus 2021 BZ1203 Persoonlijke Folders 6 0 

5 augustus 2021 BZ1203 
Berichtenverkeer mobiele 

telefoon 
0 0 

10 augustus 2021 LCH Mailbox 307 307 

10 augustus 2021 LCH Persoonlijke Folders 43 43 

 
1203 Gegevens voor OCW/Def/BZ waren op 24 mei 2022 nog niet beschikbaar voor dataverwerking en voor gebruik in het Onderzoek.  
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C.4 Bijlage C.4 – informatieverzoeken 

databronnen 
1525 In deze bijlage zijn de informatieverzoeken van Deloitte voor gegevensbronnen van de door Deloitte 

geïdentificeerde organisaties opgenomen.  

Datum 

informatieverzoek 
 

Naam 

organisatie 

Beschrijving 

gegevensbron 

Aantal  

gegevensbronnen 

Ontvangen 

aantal 

datahouders 

6 augustus 2021 

24 augustus 2021 

4 oktober 2021 

 VWS 

Elektronische 

SamenWerkings-

Functionaliteit 

18 17 

Toelichting: 

• VWS heeft op basis van een ingekomen bezwaar één “Elektronische SamenWerkingsFunctionaliteit”-

omgeving niet beschikbaar gemaakt voor Deloitte. 

Datum 

informatieverzoek 
 

Naam 

organisatie 

Beschrijving 

gegevensbron 

Aantal 

gegevensbronnen 

Ontvangen 

aantal 

datahouders 

6 augustus 2021  VWS 
Document Management 

Systeem (Marjolein) 
2 2 

13 augustus 2021  VWS 
Project- en 

afdelingsfolders 
2 2 

18 augustus 2021  VWS Financieel Systeem (3F) 1 1 

10 augustus 2021  LCH 
Microsoft Office 365 – 

Teams 
1 1 

10 augustus 2021  LCH 
Microsoft Azure – Azure 

SQL 
1 1 

10 augustus 2021  LCH 
Microsoft Azure – Azure 

Blob Storage 
1 1 

9 februari 2022  LCH Back-up media 3 3 

23 augustus 2021  Mediq Financieel Systeem (SAP) 1 1 

30 november 2021  CIBG 
Financieel Systeem 

(Exact) 
1 1 



 

 

 

Pag. 488 
(DEEL)VERSLAG VAN HANDELINGEN 5 SEPTEMBER 2022 | A&P VERSIE D.D. 14 SEPTEMBER 2022 | 

 KENMERK MIN000624-001 

1 december 2021  JenV 

Elektronische 

SamenWerkings-

Functionaliteit 

2 0 

Toelichting: 

• Uit een aanvullende toelichting op de inhoud van de geïdentificeerde omgevingen door JenV, is gebleken 

dat de inhoud niet relevant is voor het Onderzoek en derhalve is het informatieverzoek komen te 

vervallen. 

Datum 

informatieverzoek 
 

Naam 

organisatie 

Beschrijving 

gegevensbron 

Aantal 

gegevensbronnen 

Ontvangen 

aantal 

datahouders 

1 december 2021  IenW 

Elektronische 

SamenWerkings-

Functionaliteit 

4 0 

Toelichting: 

• Uit een aanvullende toelichting op de inhoud van de geïdentificeerde omgevingen door IenW, is gebleken 

dat de inhoud niet relevant is voor het Onderzoek en derhalve is het informatieverzoek komen te 

vervallen. 

Datum 

informatieverzoek 
 

Naam 

organisatie 

Beschrijving  

gegevensbron 
Aantal datahouders 

Ontvangen 

aantal 

datahouders 

1 december 2021  EZK 

Elektronische 

SamenWerkings-

Functionaliteit 

1 1 

1 december 2021  AZ 

Elektronische 

SamenWerkings-

Functionaliteit 

1 0 

Toelichting: 

• Uit een aanvullende toelichting op de inhoud van de geïdentificeerde omgevingen door AZ, is gebleken 

dat de inhoud niet relevant is voor het Onderzoek en derhalve is het informatieverzoek komen te 

vervallen. 

Datum 

informatieverzoek 
 

Naam 

organisatie 

Beschrijving 

gegevensbron 

Aantal 

gegevensbronnen 

Ontvangen 

aantal 

datahouders 

1 december 2021  BZK 

Elektronische 

SamenWerkings-

Functionaliteit 

1 0 
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Toelichting: 

• Uit een aanvullende toelichting op de inhoud van de geïdentificeerde omgevingen door BZK, is gebleken 

dat de inhoud niet-relevant is voor het Onderzoek en derhalve is het informatieverzoek komen te 

vervallen. 

Datum 

informatieverzoek 
 

Naam 

organisatie 

Beschrijving 

gegevensbron 

Aantal 

gegevensbronnen 

Ontvangen 

aantal 

datahouders 

1 december 2021  Def 

Elektronische 

SamenWerkings-

Functionaliteit 

1 01203 
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D Bijlage – Onderzoeks-

aanpak RGA 

D.1 Medewerking Van Lienden, Damme en 

Van Gestel 
1526 Deze bijlage bevat nadere details van de onderzoeksaanpak RGA-transacties, in aanvulling op hetgeen is vermeld 

in hoofdstuk 1 ‘Opdracht’ en de bijlagen B ‘Aanpak en verloop Onderzoek’ en C ‘Onderzoeksinformatie’.  

D.1.1 Eerste contacten en bevestiging medewerking 

1527 In de periode 3 augustus 2021 tot 29 oktober 2021 is er veelvuldig contact geweest tussen Van Lienden, Damme, 

Van Gestel en Deloitte over het verzoek tot medewerking aan het door Deloitte uit te voeren Onderzoek. Op 18 

augustus 2021 heeft een gesprek met Van Lienden plaatsgevonden en op 5 oktober 2021 een gesprek met Van 

Lienden, Damme en Van Gestel. Van deze gesprekken zijn verslagen opgesteld, die door Van Lienden, Damme en 

Van Gestel voor akkoord zijn getekend.  

1528 Op 29 oktober 2021 hebben Van Lienden, Damme en Van Gestel een medewerkingsbrief, getiteld ‘Aangepast 

verzoek medewerking onderzoek en uitnodiging interview’, (‘medewerkingsbrief’) ondertekend1204. 

D.1.2 Gemaakte afspraken 

1529 In de hiervoor genoemde medewerkingsbrief zijn afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid, geheimhouding en 

de wijze van medewerking, waaronder in de vorm van inhoudelijke interviewsessies.  

1530 Ter voorbereiding op en ter ondersteuning van deze inhoudelijke interviewsessies stellen Van Lienden, Damme en 

Van Gestel presentaties op, op basis van in overleg met Deloitte gekozen onderwerpen, met daarin verwijzingen 

naar voor Van Lienden, Damme en van Gestel relevante brondocumentatie. 

  

 
1204 GL21-311524601/LS-cd. 
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D.1.3 Inhoudelijke sessies 

1531 In de periode van 3 november 2021 tot en met 19 april 2022 hebben er elf inhoudelijke interviewsessies met Van 

Lienden, Damme en Van Gestel plaatsgevonden. Ter ondersteuning van deze inhoudelijke interviewsessies is door 

Van Lienden, Damme en Van Gestel gebruikgemaakt van presentaties, spreekteksten en (ter inzage aangeboden) 

bronmateriaal.  

1532 De inhoudelijke interviewsessies vonden op de volgende momenten plaats: 

• 3 november 2021; 

• 4 november 2021; 

• 10 november 2021; 

• 17 december 2021; 

• 21 december 2021; 

• 27 januari 2022; 

• 1 februari 2022; 

• 14 februari 2022; 

• 16 februari 2022; 

• 24 februari 2022; 

• 19 april 2022. 

1533 Van deze elf inhoudelijke interviewsessies zijn door Deloitte negen concept-interviewverslagen (drie sessies 

verwerkt in één verslag) gemaakt, die ter becommentariëring zijn voorgelegd aan Van Lienden, Damme en Van 

Gestel. Van Lienden, Damme en Van Gestel hebben hun reacties op deze verslagen gedeeld met Deloitte. Deze 

verslagen zijn, na verwerking van de ontvangen reacties, aan Van Lienden, Damme en Van Gestel aangeboden met 

het verzoek om akkoord te gaan met deze verslagen. 

1534 In aanvulling op deze elf inhoudelijke interviewsessies heeft Deloitte tweemaal schriftelijk vragen gesteld, waarop 

Van Lienden, Damme en Van Gestel schriftelijk hebben geantwoord. 

D.1.4 Fysieke inzage 

1535 Deloitte heeft fysieke inzage gehad in de (door RGA voorbereide en geselecteerde informatie zoals) presentaties, 

spreekteksten en onderliggende brondocumentatie op het kantoor van RGA en dat van de advocaat van RGA. 
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D.1.5 Aanlevering data per e-mail en toegang tot Cloud 

1536 Van Lienden, Damme en Van Gestel hebben aanvullend op de fysieke inzage op verzoek informatie per e-mail aan 

Deloitte verstrekt. Zij hebben hierbij niet aan alle verzoeken willen voldoen1205 (zie paragraaf D.2). 

1537 Vanaf 21 maart 2022 heeft Deloitte via een online Cloud-omgeving inzage gehad in de presentaties en 

spreekteksten. Van Lienden, Damme en Van Gestel hebben de Cloud tevens gebruikt om, aanvullend op de 

inhoudelijke sessies, additionele informatie ter inzage aan te bieden. 

1538 Op 16 mei 2022 geven Van Lienden, Damme en Van Gestel aan Deloitte toestemming om de beschikbare 

informatie in de Cloud te downloaden.  

D.1.6 Fysieke overdracht data 

1539 Op 10 mei 2022 ontvangt Deloitte, via de advocaat van Van Lienden, Damme en Van Gestel, twee dozen met 

daarin kopieën van brondocumentatie. Deze kopieën zijn verstrekt na afspraken daarover met de advocaat van 

Van Lienden, Damme en Van Gestel en betreffen (grotendeels) brondocumentatie die al eerder ter inzage 

beschikbaar was gesteld als onderbouwing bij de gehouden presentaties (in aanwezigheid van de advocaat van 

Van Lienden, Damme en Van Gestel). 

D.2 Beperkingen medewerking Van 

Lienden, Damme en Van Gestel 
D.2.1 Financiële administratie 

1540 Deloitte heeft geen inzage gehad in de financiële administratie van de aan Van Lienden, Damme en Van Gestel 

gerelateerde entiteiten, noch in de financiële administraties van SHA, HABV en RGA. 

D.2.2 Geluidsopnames 

1541 Van Lienden, Damme en Van Gestel hebben ter ondersteuning van hun verklaringen meerdere citaten uit door 

hen gemaakte geluidsopnames gebruikt in de interviews en tijdens wederhoor. Deze geluidsopnames zijn, 

ondanks herhaald verzoek om alle geluidsopnames integraal te verkrijgen, niet aan Deloitte verstrekt gedurende 

1205 Zo heeft Deloitte geen inzage gehad in of kennis kunnen nemen van de geldstromen van RGA, de twee inkoopcontracten met de twee 

fabrikanten voor de mondmaskers geleverd aan het LCH door RGA, en (een deel van) de geluidsopnames waar RGA in de interviews aan 

refereert.  
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het Onderzoek. Deloitte heeft slechts een (beperkt) deel van deze geluidsopnames mogen beluisteren gedurende 

het Onderzoek.1206 

D.2.3 Datacollectie 

1542 Van Lienden, Damme en Van Gestel hebben vrijwillig meegewerkt aan het Onderzoek dat Deloitte in opdracht van 

VWS heeft verricht. Deloitte heeft in het kader van dit Onderzoek de door Van Lienden, Damme en van Gestel 

beschikbaar gestelde data niet op een forensisch verantwoorde wijze kunnen veiligstellen. Deloitte heeft 

daarnaast geen kopieën met forensische waarborgen kunnen maken van ICT-systemen, laptops, telefoons of 

andere datadragers van Van Lienden, Damme, Van Gestel, SHA, HABV en/of RGA1207. 

  

 
1206 In wederhoor hebben Van Lienden, Damme en Van Gestel Deloitte hierover als volgt bericht: “Over onze omgang met opnames het 

volgende. Wij hebben destijds in 2020 opnames gemaakt van diverse gesprekken, of anderen hebben die gemaakt en ons later verstrekt. Wij 

hebben deze gesprekken opgenomen na een tip van een betrokken partij, zodat op een later moment een gedetailleerde reconstructie mogelijk 

zou zijn (voor eigen gebruik) hoe e.e.a. is verlopen. We waren ons bewust van de bijzondere tijd en context. De context is daarbij van cruciaal 

belang: er werd onder zeer hoge druk door iedereen gewerkt in een crisisomgeving, er waren veel wisselende personen betrokken, voorstellen 

wisselden in rap tempo en veel geschiedde mondeling (ipv per mail of op papier). Deze opnames hebben ons in staat gesteld om bv voor 

Deloitte een gedetailleerde reconstructie te maken van de mondelinge gesprekken in maart en april 2020. Dit hebben wij gebruikt in het zo 

compleet mogelijk weergeven van alle feiten en omstandigheden, waarbij we zo evenwichtig mogelijk hebben proberen uit te leggen hoe we zijn 

gekomen tot bepaalde afwegingen. In deze gesprekken hebben veel personen in vertrouwen dingen gezegd die niet per sé relevant zijn voor de 

uitkomst, maar die wel een beeld schetsen die voor hen mogelijk nadelig zijn gezien de mediacontext die er momenteel is. Omdat mensen zich 

van deze opnames niet bewust geweest zijn, wij uitgaan van ieders goede intenties en het al te gemakkelijk is om jaren later in rust enige 

uitspraken uit te vergroten die gedaan zijn onder hoge druk/vermoeidheid en af en toe ook frustratie over de context waarin men verkeerde 

gaan we hier bewust heel voorzichtig en prudent mee om. We hebben daarom altijd de volgende methode voorgesteld aan Deloitte: 1. We 

gebruiken transcripties van deze gesprekken, ter ondersteuning van het kunnen opstellen van een eigen verhaal van feiten en omstandigheden, 

en leunen op de opnames daar waar andere data onvoldoende dekkend is 2. We schrijven deze citaten uit en vinden het OK dat deze worden 

voorgehouden aan derden, zodat zij daar op kunnen reageren en daarmee de mogelijkheid hebben te reageren, ontkennen of e.e.a. in een 

verdere context te plaatsen. 3. Mocht iemand ontkennen dat iets gezegd is, dan zijn wij er OK mee om een breder transcript of audio-opname te 

delen met de onderzoekers, zodat die opnieuw voorgehouden kunnen worden. We hebben daarbij Deloitte aangeboden dat een neutrale derde 

partij uitspraken of vragen kan verifiëren aan de hand van de integrale opnames. Wij menen op die manier ieders privacy mee te wegen, zonder 

dat de meest relevante inhoud voor het onderzoek onthouden wordt aan Deloitte. Het is een balanceren tussen openheid en het respecteren 

van ieders privacy, gezien de verwoestende mediadynamiek rondom deze zaak en de impact daarvan op iedereen die wij zelf maar al te goed 

kenen (om die reden zijn ook nooit opnames gebruikt in eigen voordeel). Los hiervan speelt ook mee dat er inmiddels een strafrechtelijke 

context is, waar rekening mee gehouden dient te worden. Ondanks dit strafrechtelijke onderzoek hebben wij Deloitte maximaal willen faciliteren 

in haar onderzoek. 2) Daarnaast hebben wij ook diverse opnames wel degelijk afgespeeld op kantoor, tijdens interviews en hebben we ook 

transcripties verstrekt van bepaalde gesprekken.”  
1207 Deloitte merkt op dat er op 28 februari 2022 door de FIOD beslag is gelegd op verschillende datadragers.  
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E Bijlage – Tijdsgewricht 

E.1 Inleiding 
1543 De Onderzoeksraad voor Veiligheid schrijft in het deelrapport van zijn onderzoek naar de aanpak van de 

coronacrisis uit februari 2022 dat de coronapandemie heeft geleid tot een internationale, langdurige crisis. Dat 

wat begon als een gezondheidscrisis breidde zich in snel tempo uit tot een brede maatschappelijke crisis, die zich 

op een dergelijke schaal niet eerder had voorgedaan in naoorlogs Nederland.1208 Uit de interviews met de bij de 

inkoop van PBM betrokkenen volgt dat het tijdsgewricht een rol heeft gespeeld bij de inkopen PBM en bij de 

activiteiten van de daarbij betrokkenen.1209 Veel bij de inkopen PBM betrokkenen hebben verwezen naar het 

belang van de tijdsdruk en het tijdsgewricht waarin de inkopen PBM (moesten plaatsvinden)/plaatsvonden. Het 

tijdsgewricht vormt dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het Onderzoek naar de transacties rondom de 

inkopen PBM.  

1544 Middels een analyse van open bronnen, zoals media en debatten in de TK, schetsen wij een beeld van de 

omstandigheden waaronder de inkopen van PBM in de onderzoeksperiode hebben plaatsgevonden. De 

transacties die in het Onderzoek betrokken worden, kunnen zo beschouwd worden in combinatie met de 

omstandigheden van dat moment en in het licht van de toen geldende situatie. 

E.1.1 Media-analyse 

1545 Om het tijdsgewricht te kunnen duiden, is een kwalitatieve en kwantitatieve analyse uitgevoerd op de 

mediaberichtgeving over (de inkoop van) PBM in een selectie van dagbladen en televisieprogramma’s.1210 Om een 

beeld te geven van de wisselwerking tussen media en sociale media, zijn de Twitteraccounts geanalyseerd van de 

twaalf meest zichtbare deelnemers aan het publieke debat over de (inkoop van) PBM in de geselecteerde media. 

Deze analyse betreft de periode 1 januari t/m 31 juli 2020 (zie paragraaf E.1.2).1211  

1546 Daarnaast is er een inhoudelijke analyse uitgevoerd op de parlementaire documenten betreffende de 

beschikbaarheid en de inkoop van PBM die zijn verschenen in de periode januari 2020 tot en met mei 2021; de 

 
1208 Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot september 2020 / Onderzoeksraad voor Veiligheid. – 16 februari 2022, p. 7. 
1209 Zie paragraaf E.7.1 voor een Detailanalyse – ervaringen betrokkenen. 
1210 Voor het onderzoek ten behoeve van de media-analyse en de analyse van de Twitteraccounts hebben wij, in overleg met VWS, Publistat 

ingeschakeld. In paragraaf E.8.3 is de rapportage van Publistat opgenomen. 
1211 Dit betreft de deelnemers aan het publieke debat in de media met drie of meer vermeldingen in de media-analyse van Publistat in de 

periode januari t/m juli 2020, Zie paragraaf E.8.2.5 voor een overzicht van geanalyseerde Twitteraccounts. 
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onderzoeksperiode van het Aanvullend Onderzoek Inkoop PBM.1212 De bevindingen uit deze analyses zijn 

samengevoegd in dit hoofdstuk inzake het tijdsgewricht. 

1547 De gegevens van de relevante parlementaire documenten, media-uitingen en Twitterberichten zijn tevens 

opgenomen in een tijdlijn over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020 (hierna: “PBM-tijdlijn”). Deze 

(interactieve) PBM-tijdlijn is als apart document toegevoegd (zie hiervoor paragraaf E.6). 

1548 Tot slot is de Media-analyse aangevuld met bevindingen uit interviews met personen die waren betrokken bij de 

inkoop van PBM en met ervaringen van de betrokkenen die zijn verschenen in de media na de onderzoeksperiode. 

E.1.2 Onderzoeksperiode 

1549 Uit de analyse Inkopen PBM komt naar voren dat het zwaartepunt van de inkopen PBM in de periode maart tot en 

met mei 2020 ligt.1213 De Media-analyse is daarom uitgevoerd op open bronnen die gepubliceerd zijn in de periode 

1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020. De PBM-tijdlijn heeft betrekking op dezelfde periode. 

E.1.3 Beperkingen ten aanzien van de analyse van open 

bronnen 

1550 Het onderzoek voor de PBM-tijdlijn heeft plaatsgevonden van 28 juni 2021 tot en met 22 december 2021, en het 

onderzoek voor de Media-analyse van 1 september 2021 tot en met 8 december 2021.  

1551 Na afronding van de onderzoeken voor de PBM-tijdlijn en de Media-analyse zijn er meerdere publicaties 

verschenen over de inkoop van PBM. Indien in deze publicaties gerefereerd wordt aan voor het Onderzoek 

relevante media-uitingen of parlementaire documenten, zijn deze opgenomen in de PBM-tijdlijn. Hierbij zijn 

publicaties die zijn verschenen na 1 april 2022 niet meer in het Onderzoek meegenomen. 

1552 De Media-analyse en de PBM-tijdlijn geven geen volledig overzicht van alle berichtgeving die is gepubliceerd 

tijdens de onderzoeksperiode. Op een gestructureerde wijze is een selectie1214 gemaakt uit de berichtgeving, om 

een weergave te kunnen geven van het tijdsgewricht waarin de inkoop van PBM heeft plaatsgevonden. Hiermee 

zijn de selecties van de media-uitingen en de parlementaire documenten een weergave van de omstandigheden 

(het tijdsgewricht) gedurende de eerste zeven maanden van 2020. De selecties van de media-uitingen en 

parlementaire documenten zijn dan ook ondersteunend aan het inzichtelijk maken van het tijdsgewricht. 

Nogmaals, zonder dat wij daarmee volledigheid betrachten en/of zonder dat wij alle reacties op de berichtgeving 

en parlementaire documenten hierbij hebben betrokken.  

 
1212 Zie paragraaf E.8.1 voor een nadere uitleg over de werkwijze van het onderzoek t.b.v. de media-analyse en paragraaf E.8.2 voor het 

overzicht van geraadpleegde bronnen inclusief de gehanteerde zoektermen. 
1213 Zie Hoofdstuk 4 ‘Inkopen PBM’ voor nadere uitleg over de analyse.  
1214 Zie paragraaf E.8.1voor een nadere uitleg over de werkwijze van het onderzoek t.b.v. de media-analyse. 
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1553 Bij de analyse van de landelijke dagbladen wordt uitgegaan van de papieren versies van de krantenartikelen. Het 

kan daardoor voorkomen dat een bericht online eerder is gepubliceerd of met een andere titel en/of inhoud. 

1554 Van elke gebeurtenis1215 op de PBM-tijdlijn zijn de onderliggende documenten geraadpleegd en geanalyseerd.  

E.1.4 Leeswijzer 

1555 Deze bijlage is als volgt opgebouwd: Eerst volgt een nadere uitleg over de kwantitatieve gegevens van de media-

uitingen en parlementaire documenten, zoals de aantallen berichten, de verschillende documenttypen en het 

generieke beeld van de teneur van de media-uitingen. Daarna volgen gefaseerd de bevindingen op basis van de 

Media-analyse en de (inhoudelijke) analyse van de parlementaire documenten. Na de Media-analyse is de PBM-

tijdlijn opgenomen. Vervolgens wordt in detailanalyses nader ingegaan op ervaringen van de betrokkenen, op een 

aantal piekmomenten in de media-uitingen en de parlementaire documenten, en op het begrip ‘ijzeren 

voorraad’1216.  

1556 Paragraaf E.8 bevat: 

• Een nadere uitleg van de werkwijze. 

• Een gedetailleerd overzicht van de geraadpleegde bronnen en gehanteerde zoektermen.  

• De rapportage over de analyse van Publistat. 

1557 Wanneer gesproken wordt over ‘media-uitingen’, betreft dit de berichtgeving in de openbare media, zoals 

dagbladen en televisieprogramma’s, en Twitterberichten. De parlementaire berichtgeving en/of documenten 

bestaat uit publicaties van het parlement1217. 

1558 In de Media-analyse en de detailanalyses zijn de namen van personen vermeld als deze in het media-uitingen of 

parlementaire documenten ook met naam vermeld zijn. 

E.2 Media-analyse  
1559 Gezien de totale media-aandacht voor PBM in de onderzoeksperiode - alleen al op TV zijn er meer dan 3.000 items 

uitgezonden - is ten behoeve van de Media-analyse1218 uitgegaan van een selectie van media waarvan 

verondersteld wordt (op basis van de ervaring van Publistat) dat deze impact hebben (gehad) op de politieke en 

 
1215 Een gebeurtenis is een berichtgeving die betrekking heeft op of gaat over de inkoop van PBM. Dit kan zijn de publicatie van een artikel 

of Twitterbericht, maar ook een gebeurtenis die wordt benoemd in de parlementaire documenten. 
1216 De inkoop van PBM vond niet alleen plaats om de directe nood te lenigen, maar op een gegeven moment ook om problemen in de 

toekomst te voorkomen. Hierbij is het begrip ‘ijzeren voorraad’ gehanteerd. 
1217 Zie paragraaf E.8.1.3 voor een gedetailleerd overzicht van documenttypen. 
1218 Onderzoeksperiode voor media-analyse: 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020. 
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maatschappelijke discussie in Nederland. Dit heeft geresulteerd in de selectie van de volgende landelijke 

dagbladen en televisieprogramma’s (op alfabetische volgorde): 

1560 Dagbladen: 

• Algemeen Dagblad; 

• De Telegraaf; 

• De Volkskrant; 

• NRC; 

• Trouw. 

1561 Televisieprogramma’s: 

• Buitenhof;  

• Jinek/Beau; 

• Nieuwsuur;  

• Op1. 

1562 Aan de Media-analyse zijn grafieken toegevoegd. De grafieken met volumes zijn gebaseerd op de PBM-tijdlijn, 

terwijl de grafieken die de teneur van de berichtgeving weergeven, zijn gebaseerd op de Media-analyse die is 

uitgevoerd op de mediaberichtgeving over (de inkoop van) PBM in geselecteerde landelijke dagbladen en 

televisieprogramma’s. Daardoor kunnen de getallen in de verschillende grafieken van elkaar verschillen.  

1563 In het algemeen valt op dat sprake is van een wisselwerking tussen de media en de politiek. Nieuws- en 

televisieprogramma’s tonen bijvoorbeeld fragmenten van uitspraken van Kamerleden die zijn gedaan tijdens 

debatten, of hebben Kamerleden aan tafel. Kamerleden refereren aan de berichtgeving in de dagbladen als 

aanleiding of kapstok voor het stellen van Kamervragen of tijdens hun bijdragen aan de debatten. Uit de 

interviews volgt dat de bij de inkopen PBM betrokkenen melding maken van hun observaties bij en herinneringen 

aan de invloed van de berichtgeving in de media en uitspraken in de politiek over het belang van het inkopen van 

PBM. De opmerking ‘kopen, kopen, kopen’ is daarbij veel aangehaald als een uitgangspunt dat gehanteerd werd 

bij de inkopen PBM van het LCH vanwege de uitingen in de media en de politiek.  
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E.2.1 Media-uitingen 

1564 De berichtgeving in Nederlandse media over (de inkoop van) PBM in de eerste maanden van de pandemie in 2020 

is, op basis van het aantal (volume) media-uitingen, in te delen in drie fases: 

• Fase 1: 20 januari t/m 15 maart 2020: De aanloop, waarin er nog relatief weinig aandacht is voor PBM; 

• Fase 2: 16 maart t/m 10 mei 2020: de Aandacht piekt. De media-aandacht neemt toe, met dagelijks 

meerdere items in landelijke dagbladen en op televisie; 

• Fase 3: 11 mei t/m 31 juli 2020: Nabeschouwingen. Er is een afname van de berichtgeving zichtbaar in 

deze periode. 

1565 Deze drie fases van de media-uitingen over PBM zijn als volgt weer te geven:  

 
Figuur 210: Volume media-uitingen PBM, per week, in aantallen 
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E.2.2 Parlementaire documenten 

1566 De berichtgeving in de parlementaire documenten over (de inkoop van) PBM kent in de eerste maanden van de 

pandemie in 2020 vergelijkbare fases als de berichtgeving in de Nederlandse media. Enkele verschillen zijn: 

• Vanaf de week van 2 maart 2020 is binnen de parlementaire documenten een stijging zichtbaar van de

aandacht voor PBM;

• In fase 3 is er om de week een piek zichtbaar. Uit de grafiek met parlementaire uitingen per type

hieronder wordt duidelijk dat dit voornamelijk veroorzaakt wordt doordat in deze weken de verschillende

betrokken ministers antwoord geven op eerder gestelde Kamervragen.

1567 Wij hebben voor het verslag van de parlementaire documenten dezelfde fases aangehouden als bij de 

berichtgeving in de Nederlandse media.  

1568 Deze drie fases van de parlementaire documenten over PBM zijn als volgt weer te geven: 

Figuur 211: Volume parlementaire documenten PBM, per week, in aantallen 
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E.2.3 Media-uitingen - per type 

1569 Om inzicht te krijgen in de herkomst van de verschillende typen media en om in de PBM-tijdlijn op een eenvoudige 

wijze bepaalde berichtgeving te kunnen terugvinden, zijn zowel bij de media-uitingen als bij de parlementaire 

documenten de verschillende documenttypen vastgelegd.1219  

1570 De grafiek hierna bevat een weergave van het volume van de media-uitingen. 

Figuur 212: Volume media-uitingen PBM, per week, per type 

E.2.4 Parlementaire documenten per type 

1571 Vanaf begin maart 2020 zijn er wekelijks debatten gehouden over de ’Ontwikkelingen rondom het coronavirus‘, 

waarin onder andere de (inkoop van) PBM aan bod kwam(en). Door het ministerie van VWS en door de minister 

1219 Zie paragraaf E.8.1.3 voor een nadere uitleg bij de verschillende documenttypen. 
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voor MZS zijn er wekelijks Kamerbrieven1220 verstuurd, waarin de Eerste en de Tweede Kamer over onder meer 

het onderwerp ‘PBM’ geïnformeerd werden.  

1572 De grafiek laat zien dat het aantal Kamervragen en moties waarin PBM het onderwerp van aandacht is, vanaf 

maart 2020 toeneemt, met een piek in de week van 13 april 2020. 

1573 De parlementaire documenten bevatten ook de verslagen van de (wekelijkse) technische briefings van de Vaste 

Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn, en Sport. Tijdens deze technische briefings wordt de commissie 

geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

1574 Onderstaande grafiek geeft het volume van de parlementaire documenten weer, onderverdeeld in verschillende 

documenttypen. 

 
Figuur 213: Volume parlementaire documenten PBM, per week, per type 

 

 
1220 Zie paragraaf E.8.1.3 voor een nadere uitleg bij de verschillende documenttypen. 
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E.2.5 Teneur in media-uitingen 

1575 Onderstaande grafiek geeft een globaal overzicht van de teneur en het volume van de mediaberichten over (de 

inkoop van) PBM. Een gedetailleerde duiding van de teneur per fase is opgenomen in de bevindingen naar 

aanleiding van de Media-analyse.1221 

 
Figuur 214: Volume mediaberichten PBM, per week, in aantallen 

  

 
1221 Zie paragraaf E.8.1 voor een nadere uitleg bij de werkwijze van het onderzoek ten behoeve van de media-analyse en voor een uitleg bij 

de codering die door Publistat gehanteerd is om de teneur weer te geven. 



 

 

 

Pag. 503 
(DEEL)VERSLAG VAN HANDELINGEN 5 SEPTEMBER 2022 | A&P VERSIE D.D. 14 SEPTEMBER 2022 | 

 KENMERK MIN000624-001 

1576 Onderstaande grafiek geeft de teneur en het volume weer van de mediaberichten van de meest zichtbare 

deelnemers aan het publieke debat. Dit zijn de deelnemers die met drie of meer vermeldingen uit de Media-

analyse naar voren zijn gekomen.1222 

 
Figuur 215: Teneur en volume deelnemers publieke debat, in aantallen 

E.3 Fase 1: De aanloop 
1577 Hierna gaan wij per fase van de Media-analyse nader in op de bevindingen op basis van de media-uitingen en 

parlementaire documenten. Wij herhalen hier dat deze media-uitingen en parlementaire documenten geen 

volledig overzicht vormen van alle berichtgeving die is gepubliceerd tijdens de onderzoeksperiode. De selecties uit 

 
1222 Zie paragraaf E.8.1 voor een nadere uitleg bij de werkwijze van het onderzoek ten behoeve van de media-analyse en voor een uitleg 

van de codering die gehanteerd is om de teneur weer te geven. 



 

 

 

Pag. 504 
(DEEL)VERSLAG VAN HANDELINGEN 5 SEPTEMBER 2022 | A&P VERSIE D.D. 14 SEPTEMBER 2022 | 

 KENMERK MIN000624-001 

de berichtgeving zijn een weergave van de omstandigheden (het tijdsgewricht) van de eerste zeven maanden van 

2020. Deze paragraaf is bedoeld om nader inzicht te geven in dit tijdsgewricht.  

1578 Deze paragraaf gaat in op fase 1: De aanloop:  

 
Figuur 216: Fase 1: Teneur en volume mediaberichten PBM, per week, in aantallen 

1579 In fase 1, De aanloop, is er nog relatief weinig aandacht voor PBM. De berichtgeving is overwegend neutraal. 

Kranten beginnen eind januari 2020 over de voorraden PBM te schrijven, naar aanleiding van de verslechterende 

situatie met betrekking tot het aantal coronabesmettingen in China en Italië. De berichtgeving richt zich 

voornamelijk op de beschikbaarheid van PBM. Bij de deelnemers aan het publieke debat in de media is weinig 

directe kritiek zichtbaar. Vanaf eind februari 2020 nemen in de zorgsector en de politiek de zorgen over dreigende 

tekorten aan PBM in de zorg toe. 

1580 In de politiek wordt in het begin van deze fase voornamelijk gesproken over het advies van het Outbreak 

Management Team (OMT) inzake het gebruik van PBM. De TK wordt op de hoogte gehouden via OMT-adviezen, 

technische briefings aan de vaste commissie VWS en (wekelijkse) Kamerbrieven.  

1581 Half februari verschijnen daarin de eerste signalen van meldingen van fabrikanten en leveranciers over de 

toenemende vraag naar PBM. Vanaf begin maart 2020 worden er in de Kamerdebatten vragen gesteld over 

mogelijke tekorten aan PBM, en worden er moties ingediend om PBM beschikbaar te stellen aan 

zorgmedewerkers. 
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E.3.1 Media-uitingen fase 1 

 
Figuur 217: Fase 1: Volume media-uitingen PBM, per week, in aantallen 

 

1582 Op 29 januari 2020 verschijnen in het AD en De Telegraaf de eerste artikelen over de inventarisatie ‘uit voorzorg’ 

van mondmaskers door de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS). De minister is zichtbaar in ongeveer 18% 

van de televisie-items over PBM; voornamelijk om uitleg te geven over de voorraden. Hij stelt op 26 februari 2020 

in Nieuwsuur en bij Op1 dat hij de beschikbaarheid van PBM in Europees verband wil oppakken.  

1583 In een NRC-bericht van 27 februari 2020 over de voorbereidingen die Nederland treft vanwege het virus zegt een 

Kamerlid signalen van ziekenhuizen te krijgen dat de levertijd van mondmaskers oploopt. Het Kamerlid vraagt zich 

af of de overheid voorraden moet aanleggen. De NOS bericht in dezelfde periode dat de onrust in de zorg over 

een tekort aan mondmaskers groeit, en dat tandartsen melding maken van een run op mondmaskers, waardoor 

er mogelijk tekorten kunnen ontstaan. Het NRC bericht op 3 maart 2020 dat de Landelijke Huisartsen Vereniging 

(LHV) zorgen uit over de druk op de gezondheidszorg, en schrijft dat veel huisartsen bang zijn dat zij onvoldoende 

beschermingsmateriaal voorhanden hebben. 

1584 Vanaf eind februari 2020 verschijnen de eerste geluiden vanuit de zorg in de dagbladen. Onder meer Koeleman, 

arts-microbioloog bij het Franciscus Gasthuis, in de Volkskrant en Van Houdenhoven van de Sint Maartenskliniek, 

in een opiniestuk in de NRC, melden dat er tekorten dreigen. Kluytmans, microbioloog bij het Amphia Ziekenhuis, 

stelt in een artikel in de NRC op 5 maart 2020 dat “we echt een probleem krijgen” als er geen mondmaskers besteld 

kunnen worden. Diezelfde dag zegt een Kamerlid in een uitzending van Nieuwsuur: “Wij kunnen het niet accepteren 

dat huisartsen naar de bouwmarkt moeten om zichzelf te beschermen.” Vanaf begin maart 2020 verschijnen er ook 

zorgmedewerkers in actualiteiten-programma’s, zoals een arts in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, op 12 

maart 2020 bij Jinek. 
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1585 Op 11 maart 2020 tweet Wilders: “Wat een verraad! VVD-Sts Broekers-Knol zegt te overwegen 15.000 stuks 

mondkapjes + handgel van Nederland naar Griekenland te sturen terwijl we er hier zelf een tekort aan hebben! PVV-

Kamerlid Emiel van Dijk wast haar terecht de oren!”. Van de onderzochte tweets is dit de tweet over PBM die het 

meest is geretweet. 

E.3.2 Parlementaire berichtgeving fase 1 

Figuur 218: Fase 1: Volume parlementaire berichten PBM, per week, in aantallen 

1586 Op 25 februari 2020 stelt een Kamerlid Kamervragen over onder andere de voorraden mondmaskers. Tijdens het 

Kamerdebat op 5 maart 2020 worden door meerdere Tweede Kamerfracties opmerkingen gemaakt en vragen 

gesteld over mogelijke tekorten aan PBM bij huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen.  

1587 Het ministerie van VWS ontvangt op 31 januari 2020 de eerste signalen van vertraagde of uitgestelde leveringen 

van PBM in de zorg, zo meldt de minister van VWS in antwoord op vragen van de vaste commissie VWS op 28 mei 

2020. Tijdens het Kamerdebat op en in de Kamerbrief van 12 maart 2020 komen de leverings-, transport- en 

distributieproblemen aan bod die het gevolg zijn van de verschillende exportbeperkingen die door lidstaten zijn 

ingesteld. De op dezelfde dag ingediende motie Krol c.s. om thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen ook 

te voorzien van PBM, wordt aangenomen. 

1588 In de Kamerbrief van 10 maart 2020 meldt de minister voor MZS dat Regionale Organen Acute Zorg (ROAZ) zijn 

gestart met de aankoop en distributie van mondmaskers. Tijdens het debat op 12 maart 2020 geeft de minister 

voor MZS ten aanzien van de verwerving van extra PBM aan dat er leads (aanbiedingen en suggesties) zijn gedaan 

door verschillende partijen, die worden nagelopen. Er is sprake van een "verkopersparadijs" en de minister verwijst 

onder andere in de Kamerbrief van 12 maart 2020 naar een centraal team van inkopers van ziekenhuizen dat is 

opgezet. 
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E.4 Fase 2: Aandacht piekt 
1589 Deze paragraaf gaat in op fase 2, Aandacht piekt: 

Figuur 219: Fase 2: Teneur en volume mediaberichten PBM, per week, in aantallen 

1590 In fase 2, Aandacht piekt, neemt de media-aandacht toe, met dagelijks meerdere items in landelijke dagbladen 

en op televisie. De nadruk in de berichtgeving ligt in deze fase op de beschikbaarheid en inkoop van PBM. De 

kosten en de kwaliteit van de PBM worden in deze fase nog weinig genoemd.  

1591 In de parlementaire documenten is in deze fase een stijging van het aantal moties en gestelde Kamervragen 

zichtbaar, waarbij de nadruk ligt op de gesignaleerde tekorten aan PBM in alle zorgsectoren. Eind april en begin 

mei is er in de parlementaire documenten ook aandacht voor de opdracht aan het LCH om zoveel mogelijk PBM in 

te kopen. 

E.4.1 Media-uitingen fase 2 

Figuur 220: Fase 2: Volume media-uitingen PBM, per week, in aantallen 
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1592 Vanaf 16 maart 2020 neemt de kritiek vanuit de zorg, de politiek en het bedrijfsleven toe. In deze periode is er 

overwegend aandacht voor de beschikbaarheid van/tekorten aan PBM (in ruim de helft van de berichtgeving) en 

(in mindere mate) voor het inkoopbeleid.  

1593 Iets minder dan de helft van de onderzochte media-uitingen van deelnemers aan het publieke debat is afkomstig 

uit de zorgsector. Het aantal kritische uitingen van de deelnemers neemt in deze periode toe. Zo stelt De Blok 

(Buurtzorg) op 15 april 2020 bij Nieuwsuur dat er te weinig moeite wordt gedaan om via alle mogelijke kanalen 

materialen te verkrijgen. De Blok noemt het landelijke verdelingspunt “veel te rigide”. Tevens zegt De Blok het 

vreemd te vinden dat bijvoorbeeld (zorg)verzekeraars, die dagelijks actief zijn met de inkoop van materialen en 

daardoor veel kennis hebben van de distributiekanalen, hierbij nauwelijks een rol spelen. 

1594 Er is uitgebreide berichtgeving over het debat met de minister voor MZS op 18 maart 2020, onder andere in 

Nieuwsuur en de volgende dag op de voorpagina van de NRC. Na het debat nemen de media uitspraken van 

politieke partijen over. Zo toont Nieuwsuur een fragment uit het debat waarin een fractievoorzitter stelt dat het 

uitstellen van het besluit om mondmaskers te vorderen “het verkeerde signaal (is) voor alle mensen die hun eigen 

gezondheid riskeren.”  

1595 De deelnemers aan het publieke debat op Twitter die actief zijn in de politiek en de zorg, zijn kritisch en vinden dat 

het te lang duurt voordat er PBM beschikbaar zijn. In vrijwel alle tweets is er aandacht voor de beperkte 

beschikbaarheid van PBM. Vanaf eind maart 2020 is er veel aandacht voor het tekort aan PBM in de thuis- en 

verpleeghuiszorg, met een duidelijke piek midden april 2020. 

1596 Vanuit de zorgsector zijn met name de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (hierna: 

“V&VN”) en de bestuurder van de branchevereniging Zorgthuisnl, Buijing, actief. V&VN kondigt aan dat haar 

voorzitter op 19 maart 2020 bij BNR zit. V&VN richt een meldpunt Coronavirus op, waar zorgprofessionals 

dilemma’s, knelpunten of ideeën kunnen melden die te maken hebben met het coronavirus. Hierover tweet V&VN 

meerdere keren. Op 24 april 2020 luidt een tweet: “Artikel @telegraaf achter paywall maar kern is: eind feb kregen 

zorgorganisaties advies niet zelf pbm te kopen. Onze waarschuwing om wijk en verpleeghuis niet te vergeten werd 

12/3 in wind geslagen. ’t Probleem werd ontkend. Pas duizenden besmettingen later meer oog hiervoor”.  

1597 In de media is er aanhoudende kritiek op de tekorten. Zo verschijnt in Trouw op 18 maart 2020 een bericht met de 

kop ‘Bodem van de voorraad mondkapjes is in zicht’, plaatst de Volkskrant op 27 maart 2020 een artikel getiteld: 

‘Kamer laakt het gebrek aan van alles’, en is er op 29 maart 2020 een interview in Buitenhof met de bestuurder van 

de landelijke adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde voor Ouderen, Ott, over onder meer de zorgen over de 

besmettingsrisico’s voor cliënten en personeel als gevolg van het tekort aan PBM in de thuiszorg. Op 3 april 2020 

verschijnt in de Volkskrant een artikel met de titel ‘Achter de dichte deuren van het verpleeghuis heerst angst’, en 

op 8 april 2020 wordt in Op1 een fragment getoond waarin een fractievoorzitter van de minister van VWS 

duidelijkheid eist over een oplossing voor de tekorten. In deze toenemende kritiek wordt dan ook vaker benoemd 

dat er behalve in de ziekenhuizen ook PBM nodig zijn in andere sectoren, zoals de jeugdzorg, de verpleeghuizen 



 

 

 

Pag. 509 
(DEEL)VERSLAG VAN HANDELINGEN 5 SEPTEMBER 2022 | A&P VERSIE D.D. 14 SEPTEMBER 2022 | 

 KENMERK MIN000624-001 

en vitale sectoren als de wijkzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en bij de huisartsen 

en de politie.  

1598 Ondernemers zijn in deze periode kritisch op het inkoopbeleid van de overheid. In het AD van 20 maart 2020 en 

een dag later in het Financieele Dagblad zeggen ondernemers contact te hebben opgenomen met het ministerie 

van VWS, om te helpen de situatie op te lossen, maar dat zij hierop nog geen antwoord hebben gekregen. Ook op 

Twitter is in deze periode een toename van kritische tweets uit de zorg en de politiek zichtbaar. Zo tweet V&VN op 

8 april 2020: “Tekort aan beschermende middelen voor zorgverleners is er wél degelijk! En het verdwijnt NIET door het 

te ontkennen @hugodejonge. Zie het volledige fragment hier.”1223 Buijing retweet op 27 maart 2020: “[…]Zag ik nou 

net bij RTL drie mondkapjesleveranciers vertellen dat zij grote partijen aan onze overheid hebben aangeboden tegen 

kostprijs, maar dat er geen reactie of een afwijzing kwam omdat men een ander plan had met kapjes uit China? 

#zegmedathetnietzois @MinVWS En nou heel rap!”  

1599 Op 23 maart 2020 gaat het LCH van start. Deze oprichting en de melding hiervan in de Kamerbrief van 25 maart 

2020 krijgt weinig media-aandacht.  

1600 In april 2020 is sprake van een sterke toename van aandacht in de televisieprogramma’s, waaronder Buitenhof, 

Op1 en Nieuwsuur. Er worden bijvoorbeeld fragmenten uit debatten getoond. Nieuwsuur meldt op 16 april 2020 

dat de politieke druk vanuit de TK met betrekking het tekort aan PBM voor zorgmedewerkers toeneemt. Bij Jinek 

vindt een gesprek plaats over het tekort aan mondmaskers in met name de verzorgingshuizen. Deelnemers aan 

het publieke debat laten zich kritisch uit, onder wie, op 20 april 2020, twee fractievoorzitters bij Jinek. Marijnissen 

retweet op 29 april een bericht van Op1: “RT @op1npo : Fractievoorzitter van de @SPnl @MarijnissenL maakt zich 

boos, want het tekort aan beschermingsmiddelen wordt maar niet opgelost. Minister De Jonge noemt woekerprijzen 

en slechte kwaliteit als redenen. “De zorgen zijn groot, “zegt Marijnissen. #Op1 [...]”.  

1601 Op 5 mei 2020 is (volgens de aankondiging) de initiatiefnemer van ‘Hulptroepen.nu’, Van Lienden, te gast bij 

Nieuwsuur. Hij vertelt over zijn activiteiten, als initiatiefnemer van Hulptroepen.nu, om mondmaskers naar 

Nederland te krijgen en deze te leveren aan zorginstellingen. Aanleiding vormt de verwachte invoering van de 

‘mondkapjesplicht’ bij kappers en in het openbaar vervoer.1224  

1602 In de week van 27 april 2020 neemt de aandacht in de media voor de werkwijze van LCH toe, na een interview met 

de minister voor MZ in de NRC van 27 april 2020, en een toelichting van de minister bij Jinek en in Nieuwsuur, de 

volgende dag. Op 30 april 2020 herhaalt Nieuwsuur fragmenten van de technische briefing waarin Van der Kolk 

onder andere vertelt dat er voldoende middelen voor de zorg zijn en dat de zorg gebruik kan maken van de 

aanvraagportalen via welke de zorginstellingen PBM kunnen bestellen.1225 

 
1223 In wederhoor heeft [minister van VWS] aangegeven dat het ministerie van VWS noch de inspectie destijds signalen heeft ontvangen dat 

zorgverleners onbeschermd hun werk moesten doen. 
1224 Een detailanalyse met media-uitingen van RGA en Van Lienden is opgenomen in Hoofdstuk 3 ‘Tijdsgewricht’. 
1225 Dit betreft de aanvraagportalen van OneMed/QRS (cure: ziekenhuizen, ambulancezorg en PBM coördinatoren ROAZ-regio’s) en Mediq 

(care: alle andere zorginstellingen opgenomen in verdeelsystematiek VWS). 
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1603 Op 6 mei 2020 wordt tijdens de corona-persconferentie aangekondigd dat met ingang van 1 juni 2020 een 

‘mondkapjesplicht’ wordt ingevoerd. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is vervolgens te 

gast bij Op1, waar zij aangeeft dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is medische mondmaskers te gebruiken, 

omdat deze bestemd zijn voor de zorg. 

1604 Begin mei 2020 verschijnen in de media de eerste (kritische) reconstructies van het mondmaskers- en 

inkoopbeleid. 

E.4.2 Parlementaire berichtgeving fase 2 

 
Figuur 221: Fase 2: Volume parlementaire berichten PBM, per week, in aantallen 

1605 In fase 2, ‘Aandacht piekt’, is in de parlementaire berichtgeving een stijging van het aantal Kamerbrieven, moties 

en gestelde Kamervragen zichtbaar. 1226 

1606 Tijdens het Kamerdebat van 18 maart 2020 wordt de motie Klaver c.s. ingediend, waarin de regering wordt 

verzocht “om het verwerven van de benodigde beschermingsmaterialen, testmaterialen en beademingsapparatuur 

nog meer topprioriteit te geven en hiervoor: – actief materiaal uit het buitenland te verwerven;– te zorgen dat de 

binnenlandse productie zo snel mogelijk wordt opgezet; – beschikbaar en geschikt materiaal in zelfstandige klinieken 

en andere Nederlandse sectoren voor zover zij zelf geen vitale sectoren zijn per direct toe te leiden naar de zorg,”. De 

motie wordt aangenomen. Op 26 maart 2020 worden de moties van Wilders c.s. en van Marijnissen c.s. om te 

zorgen voor voldoende beschermingsmiddelen voor elke zorgmedewerker aangenomen. Op 8 april 2020 wordt 

een motie van Wilders c.s. ingediend waarin de regering wordt verzocht te bewerkstelligen, in lijn met de al eerder 

aangenomen motie, dat alle zorgmedewerkers op de kortst mogelijke termijn over voldoende PBM kunnen 

beschikken. Deze motie wordt eveneens aangenomen.  

1607 Tijdens het Kamerdebat van 18 maart 2020 verlangen meerdere partijen dat “alles op alles” wordt gezet om te 

zorgen voor beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel. 

 
1226 Zie ook paragraaf E.7.2 voor de Detailanalyse - piekmomenten ‘kopen, kopen, kopen’. 
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1608 Verschillende politieke partijen stellen in deze periode meerdere keren Kamervragen over tekorten aan PBM in 

andere sectoren dan de ziekenhuizen, zoals de jeugdzorg, de verpleeghuizen en vitale sectoren als wijkzorg, 

thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, de huisartsen en de politie1227. Tevens worden 

Kamervragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving in media1228 over tekorten aan PBM, over de richtlijnen 

inzake het gebruik van PBM, de verdeling van de middelen en de werkwijze van het LCH. In de debatten van 1 en 8 

april 2020 vragen meerdere partijen aandacht voor de dilemma’s van zorgmedewerkers als gevolg van het gebrek 

aan of het ontbreken van PBM in de verschillende zorgsectoren, waardoor zorgmedewerkers onbeschermd hun 

werk moeten doen en zo zelf het gevaar lopen besmet te raken en/of anderen te besmetten.  

1609 Tijdens de Kamerdebatten van 16 en 22 april 2020 ligt de nadruk op signalen, aanbiedingen en leads die niet door 

LCH en VWS worden opgevolgd. Een Kamerlid overhandigt bijvoorbeeld tijdens het debat aan de minister van VWS 

een telefoonnummer van een contact dat mondmaskers zou kunnen leveren.  

1610 Eind april en begin mei is er in de parlementaire documenten aandacht voor de opdracht van het LCH om zoveel 

mogelijk PBM in te kopen. De Gouw (GGD/GHOR Hollands Midden) zegt onder andere tijdens de technische 

briefing van de vaste commissie VWS op 16 april 2020, als reactie op het toepassen van mondmaskers in de 

exitstrategie,1229: “De strategie [van het LCH] is nu om te kopen en te bestellen wat we kunnen.” Van der Kolk (LCH) 

zegt tijdens de technische briefing op 30 april 2020: "VWS bepaalt de scope en de prijzen, en het credo is nog steeds 

«blijf kopen»” en, naar aanleiding van de berichten over tekorten: “Het is aanwezig. Ik zou zeggen: bestel het.”1230 

1611 Naar aanleiding van Kamervragen antwoordt de minister voor MZ op 6 mei 2020: "Het LCH handelt in opdracht van 

het Ministerie van VWS. Dat betekent dat de werkwijze van het LCH door VWS wordt vastgesteld. VWS bepaalt welke 

producten door het LCH worden gekocht en tegen welke maximumprijs [...]. VWS heeft het LCH opdracht gegeven om 

voor beschermingsmiddelen maximaal te blijven inkopen.” De minister meldt tevens dat het LCH aangeeft dat er 

voldoende voorraad is om te voldoen aan de huidige vraag van de zorg. Een dag later stelt de minister tijdens het 

debat in de TK: “Het devies is: kopen, kopen, kopen”.  

1612 Er volgt kritiek vanuit de TK op de berichtgeving dat er voldoende PBM beschikbaar zijn. Op 7 mei zegt een 

fractievoorzitter: "Vorige week werd zelfs gezegd in de briefing: we kunnen tot vijf keer meer bestellen aan spullen, 

maar we doen het niet, want het is niet nodig; er is immers voldoende. Als dat zo is, vraag ik me hier af hoe het dan 

mogelijk is dat er nog steeds, ook vandaag weer, in Nederland zorgverleners onbeschermd hun werk moeten doen." 

Marijnissen c.s. dient daarop een motie in waarin het kabinet opgeroepen wordt om meer ruimte te geven aan de 

professionele inschatting van zorgverleners om gebruik te maken van PBM, en om inzichtelijk te maken wat dit 

betekent voor de vraag en het aanbod. De motie wordt aangenomen. Op 19 mei 2020 reageert de minister van 

VWS hierop in een Kamerbrief met de melding dat de ruimte voor een professionele inschatting vanaf 1 mei 

expliciet is opgenomen in de uitgangspunten van het RIVM en op 6 mei 2020 in de uitgangspunten voor Wmo-

 
1227 23 en 30 maart 2020. 
1228 7-14 april 2020: Berichten in De Stentor, NRC, Nieuwsuur, De Telegraaf. 
1229 Met exitstrategie wordt bedoeld de stappen die genomen zouden kunnen worden om te kunnen stoppen met de dan geldende 

coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het breder inzetten van mondmaskers.  
1230 Zie ook paragraaf E.7.2 voor de Detailanalyse - piekmomenten ‘kopen, kopen, kopen’. 
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ondersteuning. Tevens schrijft de minister: “Gezien de ervaring tot nog toe geeft het LCH aan dat indien de geboden 

ruimte leidt tot een toenemende en/of veranderende (verschillende zorgprofessionals) vraag voor persoonlijke 

beschermingsmiddelen vanuit de zorgverleners, hieraan kan worden voldaan.” 

1613 Op verschillende momenten wordt ook de vraag gesteld of de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van PBM 

zijn ingegeven door schaarste. Dit gebeurt bijvoorbeeld op 1 mei 2020, op 25 juni 2020, en op 15 juli 2020. 

E.5 Fase 3: Nabeschouwingen 
1614 Deze paragraaf gaat in op fase 3, Nabeschouwingen:  

 
Figuur 222: Fase 3: Teneur en volume mediaberichten PBM, per week, in aantallen 

1615 Er is een afname van de berichtgeving zichtbaar in fase 3, Nabeschouwingen. In deze periode bestaat de 

mediaberichtgeving voornamelijk uit feitelijke nabeschouwingen bij en reconstructies van de coronacrisis sinds de 

uitbraak en gaat deze berichtgeving daarnaast in op de schaarste aan PBM, waarbij ook aandacht wordt besteed 

aan de inrichting en de werkwijze van het LCH.  

1616 De artikelen zijn beschouwend van aard en er zijn minder urgente oproepen voor ‘meer mondkapjes’ zichtbaar. Er 

is in deze fase relatief meer aandacht voor de kosten en de kwaliteit van PBM dan in fase 2. De TK heeft meer 

aandacht voor de inrichting en de werkwijze van het LCH en er wordt gevraagd om ‘lessons learned’. 
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E.5.1 Media-uitingen fase 3 

 
Figuur 223: Fase 3: Volume media-uitingen PBM, per week, in aantallen 

1617 Het aandeel van de politiek en het bedrijfsleven in de media-uitingen neemt toe. Van Lienden is op 18 mei 2020 te 

gast bij Op1, en uit onder meer kritiek op de inkoopstrategie van mondmaskers “omdat fundamenteel de 

Nederlandse overheid geen inkoopstrategie heeft […] voor de hele samenleving, ze kijken nauw naar de zorg […] en 

hopen dat de markt de rest wel oplost […].” De minister van VWS blikt op 15 juli 2020 bij Op1 terug op de 

coronacrisis en stelt dat er “alles aan gedaan is om zoveel mogelijk spullen te krijgen en te verdelen.”  

1618 De aandacht op Twitter neemt in deze periode af, maar Kamerleden blijven kritisch. Zo twittert een 

fractievoorzitter op 16 mei 2020: “Nog steeds enorme tekorten aan mondkapjes, megazwendel en onvoldoende 

controle en dus onveilige kapjes met grote risico’s voor zorgpersoneel. Drie maanden na het begin vd crisis is het nog 

steeds een grote amateuristische bende als het gaat om mondkapjes […]”. Een andere fractievoorzitter twittert op 16 

juli 2020: “Het gebrek aan bescherming van zorgverleners is de schandvlek van de corona aanpak van deze regering. 

Op ons initiatief besloot de Tweede Kamer dat er lessen getrokken moesten worden uit de situatie in de 

verpleeghuizen. Die zijn er nu.” 

1619 Mediaberichten vanaf half mei 2020 melden dat de tekorten afnemen, hoewel er nog wel Kamervragen worden 

gesteld over blijvende signalen van tekorten aan PBM voor zorgverleners, onder andere op 18 mei 2020 en tijdens 

het debat twee dagen later naar aanleiding van een enquête die is gehouden door de FNV: “60% van de 

zorgmedewerkers heeft nog steeds te weinig PBM”.  

  



 

 

 

Pag. 514 
(DEEL)VERSLAG VAN HANDELINGEN 5 SEPTEMBER 2022 | A&P VERSIE D.D. 14 SEPTEMBER 2022 | 

 KENMERK MIN000624-001 

1620 In juni en juli 2020 verschijnen er meerdere artikelen die berichten dat de voorraden voor een nieuwe golf op orde 

zijn. In een uitzending van Nieuwsuur op 3 juni 2020 stelt Van der Kolk dat er aan het eind van de maand genoeg 

middelen beschikbaar zijn voor een tweede piek. De minister voor MZ zegt genoeg voorraad te willen hebben voor 

drie tot zes maanden. Het AD schrijft over de persbijeenkomst op 3 juni 2020 met de minister bij het LCH: 

‘Mondkapjes en spatbrillen: van pure paniek naar ‘ijzeren voorraad’'. 

1621 Er is aandacht voor de productie van mondmaskers in Nederland. Het AD bericht op 15 mei 2020 dat de eerste 

mondmaskers van eigen bodem geleverd worden, onder de kop ‘Nooit meer vechten om Chinese mondkapjes, we 

maken ze nu zelf.’ 

1622 In de periode van 15 tot en met 21 juni 2020 is sprake van piekmomenten in de berichtgeving, als gevolg van 

uitgebreide reflecties op en reconstructies van de coronacrisis en vanwege de discussie over medische voorrang 

voor zorgpersoneel dat ziek werd tijdens het werken zonder beschikbare bescherming. Na deze week neemt de 

berichtgeving verder af, met nog een kleine piek in week 29, vanwege onder andere een Op1-uitzending op 15 juli 

2020 waarin de minister van VWS terugblikt op de coronacrisis, en een uitzending van Nieuwsuur op dezelfde dag 

over de gevolgen van de RIVM richtlijnen voor het gebruik van PBM.  

1623 Op 24 juli 2020 tweet Nieuwsuur: “RT @Nieuwsuur : Met vier hoofdrolspelers van de coronacrisis blikt #Nieuwsuur 

terug op de coronapiek. Vandaag: Nienke Nieuwenhuizen. "Ik begrijp niet waarom het zo ingewikkeld was om duidelijk 

te krijgen dat die beschermingsmiddelen nodig zijn.". 

E.5.2 Parlementaire berichtgeving fase 3 

 
Figuur 224: Fase 3: Volume parlementaire berichten PBM, per week, in aantallen 
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1624 In de TK is er in deze fase meer aandacht voor de inrichting en werkwijze van het LCH. In de periode van 8 tot 13 

mei 2020 worden er Kamervragen gesteld over het LCH, onder andere over de rechtsvorm, de betrokken partijen 

en de oneerlijke marktpositie ten opzichte van andere leveranciers.  

1625 Op 4 juni 2020 meldt de minister voor MZ tijdens een Kamerdebat dat door het LCH voldoende PBM zijn ingekocht 

en dat sprake zal zijn van een constante aanvoer in de aankomende weken, maar ook: "De opdracht voor het LCH 

blijft voorlopig om maximaal beschermingsmiddelen voor de zorg in te kopen.” 

1626 Dezelfde dag schrijft de minister van VWS in zijn Kamerbrief dat hij kijkt naar het aanleggen van een 

veiligheidsvoorraad/ijzeren voorraad om de toekomstige pieken in de vraag uit de gehele zorg op te vangen.1231 De 

zorgkoepels voor medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, en langdurige zorg geven aan dat er geen signalen 

meer zijn van tekorten aan PBM, met uitzondering van handschoenen en schorten in de langdurige zorg. 

1627 Ten aanzien van de inkoop door VWS staat in het Jaarverslag VWS 2020 (d.d. 19 mei 2020) onder andere: "Vanwege 

de schaarste en de noodzaak om snel te handelen, heeft VWS zelf direct ingekocht zonder aan te besteden.", met een 

beroep op de door Europese Commissie toegestane ‘dwingende spoedbepaling’1232. 

1628 Op 29 juni 2020 verschijnt het antwoord van de minister van VWS op vragen van de vaste commissie VWS, onder 

andere over de samenwerking met Mediq en het LCH, het toezicht hierop en de kosten die tot dan toe gemaakt 

zijn. De minister voor MZ geeft 23 juli 2020 antwoord op Kamervragen over wie controle uitoefent op het 

functioneren van het LCH, op de aanbesteding, het verdeelmodel van PBM, de geldstromen en de doelmatige 

inzet van de middelen. 

1629 De politiek vraagt ook aandacht voor de lessen die geleerd kunnen worden, om te kunnen omgaan met een 

eventuele tweede golf. Op 9 juni 2020 wordt bijvoorbeeld een motie aangenomen waarin verzocht wordt om 

lessen te formuleren over de genomen maatregelen en het te voeren beleid binnen de verpleeghuizen in de 

nabije toekomst. In reactie op die motie stuurt de minister van VWS op 16 juli 2020 een Kamerbrief, waarin hij 

nader ingaat op ‘lessons learned’ in het geval van een eventuele tweede golf. Eén van die lessen is dat alle 

professionals in de zorg erop moeten kunnen rekenen dat er voldoende PBM zijn.  

1630 Ook is er meer aandacht voor de kwaliteit van met name mondmaskers, en voor de productie hiervan in 

Nederland. Op 16 juni 2020 beantwoorden de ministers van VWS en voor MZ Kamervragen naar aanleiding van 

artikelen in het AD over de kwaliteit van de mondmaskers in verpleeghuizen (‘Chaos rond mondkapjes: ik hou mijn 

hart vast over wat we aankopen’ en ‘Veel falende mondkapjes in verpleeghuizen: “Schandalig, we zijn 

besodemieterd”) en een bericht op NU.nl over het afkeuren van vijf miljoen aangekochte mondmaskers: ‘Ruim vijf 

miljoen door overheid aangekochte mondkapjes afgekeurd’. 

1231 Zie ook paragraaf E.7.3 voor de Detailanalyse – ijzeren voorraad. 
1232 PbEU 2020, C 108 I. 
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1631 Dezelfde dag beantwoordt de minister voor MZ Kamervragen die zijn gesteld op 1 mei 2020, over de productie van 

PBM in Nederland over en de keuring en certificering hiervan in Nederland. 

1632 Daarnaast wordt teruggeblikt. In de periode van 24 tot 29 juni 2020 schetst de minister van VWS in meerdere 

Kamerbrieven en antwoorden op Kamervragen de (crisis)situatie in de van periode februari tot en met april 2020, 

en de daarop gezette stappen. 

E.6 PBM-Tijdlijn 
1633 In de PBM-tijdlijn zijn de resultaten van de Media-analyse en van de analyse van parlementaire documenten 

samengevoegd, resulterend in een chronologisch overzicht van een selectie van uitingen in de media en 

parlementaire documenten over de inkoop van PBM in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020. 

1634 Er wordt in de PBM-tijdlijn onderscheid gemaakt tussen: 

• Mediaberichten: media- uitingen afkomstig uit (landelijke) dagbladen en televisieprogramma’s, aangevuld

met de media-uitingen die uit de analyse van de parlementaire documenten naar voren zijn gekomen,

zoals nieuwsberichten, presentaties, rapporten, en radioprogramma’s.

• Kamerstukken: parlementaire documenten.

• Twitterberichten.

• Gebeurtenissen die zijn gerelateerd aan het tijdsgewricht: onder andere afkomstig uit de Coronavirus

tijdlijn zoals gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid en uit de Reconstructie 1e golf coronacrisis

van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.1233

1233 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn en https://coronaonderzoek.onderzoeksraad.nl/reconstructie. 
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Figuur 225: PBM-Tijdlijn 
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E.7 Detailanalyses 
E.7.1 Detailanalyse - ervaringen betrokkenen 

1635 In het voorgaande is beschreven hoe, op basis van berichten in de media en parlementaire documenten, de PBM-

discussie in het publieke domein in drie fases kan worden ingedeeld (aanloop/piek/nabeschouwing). In deze 

paragraaf wordt deze analyse van open bronnen aangevuld met bevindingen uit de interviews met personen die 

waren betrokken bij de inkoop van PBM en met ervaringen van betrokkenen die zijn beschreven in publicaties die 

verschenen na de onderzoeksperiode. 

E.7.1.1 Interviews 

1636 Tijdens de interviews hebben verschillende geïnterviewden aangegeven druk te hebben ervaren vanuit de media 

en vanuit de politiek met betrekking tot de beschikbaarheid en inkoop van PBM.  

1637 Rode draad in de interviews is dat door geïnterviewden maatschappelijke en politieke druk werd ervaren om meer 

PBM in te kopen dan wellicht op dat moment nodig was. In de interviews is ook benadrukt dat deze druk ook 

gevoeld werd in de communicatie tussen VWS en LCH. Een ander aspect dat benoemd wordt, is dat 

leidinggevenden bij het LCH hun medewerkers hebben moeten ondersteunen en hebben moeten afschermen 

tegen deze politieke en maatschappelijke druk.  

1638 Enkele geïnterviewden hebben verteld dat zij een analyse hebben gemaakt van de Kamerbehandelingen in de 

periode van de betrokkenheid van VWS bij het inkopen van PBM, om nog eens terug te halen welke woorden de 

politiek toen gebruikte. Onder andere de volgende citaten uit deze analyse zijn vermeld om de vanuit de politiek 

gevoelde druk te schetsen: 

“Ik wil graag afsluiten met nogmaals een oproep aan de minister om te zorgen voor genoeg beschermingsmateriaal 

en alle medische apparatuur die nodig is voor het zorgpersoneel en mensen die de komende tijd besmet raken. De 

coördinatie is op orde, maar aan regie op aanschaf lijkt het soms nog te ontbreken. Minister, zorg ervoor dat die 

spullen hier komen.” (18 maart 2020 in de 64e vergadering). 

“Ga als kabinet als een haas aan de slag om daar de spullen op te halen en ze te brengen waar ze nodig zijn, 

namelijk de ziekenhuizen, de huisartsen en elders in de zorg.” (18 maart 2020 in de 64e vergadering). 

“Maar er is één ding waarvan ik echt vind dat wij als Tweede Kamer dat vandaag moeten regelen, waarvan ik echt 

vind dat we vanmiddag niet weer met z'n allen de deur uit mogen lopen zonder dat dat geregeld is. Dat is de 

bescherming van onze zorgverleners.” (26 maart 2020 in de 65e vergadering). 

“Als er niet meer beschermingsmiddelen komen en die niet beter verdeeld worden, dreigt het helemaal fout te 

gaan in de zorg. Daarom is mijn vraag: kunnen onze zorgwerkers erop rekenen dat we elke kans benutten om dit 
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aan te pakken? Wordt er niet te gemakkelijk nee gezegd tegen serieuze mogelijkheden om aan goede mondkapjes 

te komen?" (1 april 2020 in de 66e vergadering). 

“Bent u het met mij eens dat hij [minister van VWS] moet regelen dat al die mensen in de zorg nog deze week 

eindelijk hun beschermende spullen krijgen? […] Kunt u niet met mij wat harder duwen richting het kabinet dat ze 

het niet over een paar weken, maar dat ze dat gisteren al moeten regelen? […] Het moet nú geregeld worden. Die 

mensen lopen iedere minuut gevaar. Ga nou meer duwen naar die minister en zeg: "Het moet geregeld worden. Is 

het niet vandaag, dan morgen."” (8 april 2020 in de 67e vergadering). 

“Maar het kan niet zo zijn dat iemand van het landelijke centrum vorige week in de technische briefing aan de 

Kamer vertelt "ik zou er 5 miljoen extra kunnen bestellen, maar dat doen we niet" en dat tegelijkertijd in de 

richtlijnen blijft staan "vanwege schaarste wordt u gevraagd om terughoudend te zijn in het inzetten van de 

beschermingsmiddelen, ook als u als zorgprofessional vanuit uw eigen verantwoordelijkheid denkt dat het in deze 

situatie wel verstandig zou zijn". Dat kan niet allebei waar zijn. Het kan niet waar zijn dat we er 5 miljoen extra 

kunnen bestellen en dat we ondertussen vanwege schaarste die richtlijnen nog zo scherp hebben. Ik wil de 

minister dus echt vragen om ervoor te zorgen dat dat in de komende week wordt opgelost.” (7 mei 2020 in de 70e 

vergadering).1234 

1639 In onderstaande grafiek volgt een weergave van deze uitingen in fase 2, Aandacht piekt. 

 
1234 OAKD03-0192-00000031. 
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Figuur 226: Inhoud en volume parlementaire documenten PBM, per week, per type 

1640 Enkele geïnterviewden hebben gemeld dat het beantwoorden van Kamervragen, het instrueren van 

woordvoerders en het te woord staan van journalisten er onder meer voor zorgde dat er minder tijd ging naar het 

inkopen van PBM, terwijl dat de missie van VWS en LCH was. Hierbij is als voorbeeld genoemd dat er momenteel 

(in april 2022) Kamervragen worden gesteld over de reden dat VWS niet naar de professionals van het LCH heeft 

geluisterd wat betreft de overeenkomst met RGA, terwijl in april 2020 juist door de Kamer is gevraagd waarom 

VWS zoveel luisterde naar het LCH. Daarnaast geven de geïnterviewden aan dat tegelijkertijd het tijdsgewricht van 

twee jaar eerder (in april 2020) toonde dat VWS de opdracht had meer PBM in te kopen (‘maximaal inkopen’ en 

‘inkopen zonder rem’). 

1641 De geïnterviewden van het LCH geven daarbij aan dat er druk is ervaren vanuit de elkaar versterkende media en 

politiek om grotere hoeveelheden PBM in te kopen. Zo bestond de gedachte dat er nog een tweede en derde golf 

met coronapatiënten aan zou kunnen komen, en werd gedacht aan de mogelijke uitbreiding van het aantal 

beroepsgroepen dat van PBM moest worden voorzien. Dit versterkte deze druk. Tevens is daarbij benoemd dat, 

als gevolg van de politieke en maatschappelijke druk, het karakter van het LCH veranderde: van inkopen voor 

ziekenhuizen naar inkopen voor het aanleggen van een noodvoorraad PBM. Hierbij is aangehaald dat de aandacht 

in de media heeft geleid tot de uitspraak “kopen, kopen, kopen”.  
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1642 Geïnterviewden benoemen dat de medewerkers van het LCH het moeilijk vonden om met de aandacht van media 

en politiek om te gaan. Volgens geïnterviewden was, vanwege de politieke werkelijkheid, sprake van het 

balanceren tussen het openstaan voor aanbieders en het beschermen van de mensen bij het LCH. Geïnterviewden 

van VWS complimenteren daarbij de LCH-medewerkers, die hard hebben gewerkt om een oplossing te vinden, 

terwijl in de media en in de politiek op een harde manier over hun werk werd gepraat. De VWS-geïnterviewden 

zagen het ook als hun taak om de LCH-medewerkers te ondersteunen en ze te beschermen tegen de druk van 

buitenaf, onder andere vanuit de media en de politiek. De berichtgeving over zorgmedewerkers die onbeschermd 

hun werk moesten verrichten en de brede maatschappelijke verontwaardiging daarover waren er de oorzaak van 

dat VWS en het LCH hun medewerkers daartegen moesten afschermen.  

1643 Geïnterviewden vertellen dat de maatschappelijke en politieke druk ook werden ervaren als persoonlijke druk, die 

maandenlang aanhield. Als voorbeeld van een manier waarop deze druk tot uiting kwam, is genoemd dat 

leveranciers na het afwijzen van een aanbieding betreffende PBM de media opzochten en verkondigden dat er 

mensen stierven omdat het LCH hun aanbieding niet had aangenomen. In de media werden beelden getoond van 

verpleeghuizen en ziekenhuizen, vergezeld door het bericht dat het een schande was dat mensen nog 

onbeschermd rondliepen. 

1644 Enkele geïnterviewden melden dat op politieke leads druk werd gezet, doordat personen uit de politiek in de CC 

van een e-mail gezet werden als er een aanbieding aan het LCH werd gestuurd. Daarbij wordt aangevuld dat de 

maatschappelijke en politieke druk invloed hadden op de inkoop, bijvoorbeeld wanneer vanuit economisch belang 

de conclusie zou kunnen zijn dat er voldoende was ingekocht, terwijl maatschappelijke en politieke belangen tot 

een andere conclusie konden leiden. 

E.7.1.2 Data review onderzoeksdossier 

1645 Tijdens de analyse die is uitgevoerd op bewijsmiddelen uit het onderzoeksdossier (niet zijnde open bronnen), 

zoals interne en externe correspondentie over PBM, is een aantal documenten aangetroffen waarin gesproken 

wordt over de ervaren aandacht vanuit de politiek of de media, zoals hiervoor is weergegeven.1235 

1646 De Programmadirectie Nafase COVID-19 van het ministerie van VWS heeft een ‘Tijdlijn persoonlijke 

beschermingsmiddelen’ opgesteld. Het is een feitenreconstructie van het thema ‘PBM’, en betreft de periode 

januari tot en met juli 2020.1236 De laatst verkregen versie bevat een narratief waarin verhaald wordt over de 

eerste signalen van een tekort aan PBM, het beroep dat op het ministerie van VWS wordt gedaan over de markt 

van PBM (“De vergelijking met het wilde westen is snel gemaakt”), over het LCH, en over het verdeelmodel van PBM. 

Over de aandacht vanuit de samenleving wordt opgemerkt: “De Nederlandse bevolking, de media en de Tweede 

Kamer kijken allemaal mee en vanuit diverse hoeken worden tips en leads voor PBM met het ministerie [van VWS] 

gedeeld. En dat gebeurt massaal.” en “De roep vanuit de Kamer is kraakhelder: het kabinet moet alles op alles zetten 

 
1235 Zie Bijlage C ‘Onderzoeksinformatie’ voor een uitleg van de werkzaamheden verricht tijdens de data review. 
1236 OAKVC3-000077309; OAKD0311-00000012. 
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om zoveel mogelijk PBM te bemachtigen, indien noodzakelijk moet minister Bruins van VWS zelfs PBM vorderen van 

partijen die ze niet acuut nodig hebben”  

1647 Deze tijdlijn van VWS bevat een overzicht met een vijftal kantelmomenten volgens VWS: van dreigende tekorten 

worden werkelijkheid, naar centrale verdeling en inkoop, met schaarste op het hoogtepunt, een nieuw 

verdeelmodel van kracht en het eerste moment van een mondmaskerplicht in de publieke ruimte. 

E.7.1.3 Publicaties en televisieprogramma’s na de onderzoeksperiode 

1648 In publicaties en televisieprogramma’s in 2021 en 2022 wordt ook aandacht besteed aan het tijdsgewricht en aan 

(de inkoop van) PBM.  

1649 Tijdens een uitzending van Buitenhof op 20 juni 2021 schetsen Gerritsen en Frequin, het jaar 2020, waarin de 

coronacrisis begon, waarbij ze aangeven hoe er in een hoog tempo een tekort aan allerlei PBM dreigde te 

ontstaan. Volgens Frequin was vanuit allerlei kanten sprake van een maatschappelijke druk om zoveel mogelijk 

PBM in te kopen, en te voorkomen dat er tekorten zouden optreden. Verder vertellen beiden dat het LCH 

regelmatig mondmaskers is blijven kopen. Gerritsen: "Maar vanuit de TK [...] en ook bij het ministerie, is gezegd: doe 

toch nog maar een extra bulk." Frequin: "Is het nog nodig want we hebben al zoveel? [...] De Tweede Kamer en het 

kabinet heeft mij de opdracht gegeven om door te kopen".1237  

1650 In een interview op 22 december 2021, gepubliceerd op de website De Correspondent, beschrijft Gerritsen de 

pandemie als een voorbeeld van een ‘ongetemd probleem’. Daarbij benoemt hij dat ongetemde problemen 

inhoudelijk complex zijn, voortdurend van aard veranderen, en noch een duidelijk eindpunt, noch heldere 

oplossingen hebben. Gerritsen meldt bijvoorbeeld dat, nadat in de beginperiode van de pandemie bleek dat 

sprake was van een tekort aan beschermingsmiddelen, er door de zorgsector naar de overheid werd gekeken voor 

hulp. VWS is toen zelf beschermingsmiddelen gaan inkopen, hoewel VWS daar geen ervaring mee had:  

“Onze eerste reflex is dan de zorgvuldigheidsreflex. Zoals we het altijd doen: zorgvuldig geld uitgeven, zekerheden 

inbouwen, geen voorschotten geven. Terwijl dat op dat moment niet werkt.’ 

Gevolg 1: vertraging. De inkopers van het Erasmus Medisch Centrum, die het ministerie na enkele dagen had 

ingeschakeld voor hulp, vonden dat ze lang moesten wachten op een akkoord vanuit VWS op deals – enkele uren 

of een dag, terwijl in hun ogen vrijwel direct een ‘go’ nodig was. Gerritsen begrijpt hun frustratie. 

‘Wij waren snel aan het bijleren maar zij waren al dagen verder in hun leercurve. Zij wisten al beter hoe de markt 

eruitzag, hoe snel je moest handelen. Wij waren zo ver nog niet.’ 

Gevolg 2: woede. ‘Er waren allerlei boze ondernemers die vonden dat wij hun deals niet goed hadden bekeken. En 

als ze door ons werden afgewezen dan gingen ze via de pers of via de Tweede Kamer alsnog verhaal halen.’  

Dat het een hogere kunst was om in die hysterische weken goede mondkapjes op te vissen uit de bagger die de 

markt overspoelde – zelfs al had je de hulp ingeschakeld van de meest ervaren inkopers van de grootste 

 
1237 Buitenhof - 20 juni 2021. (www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2021/buitenhof-20-juni-2021.html). 
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ziekenhuizen van Nederland? Dat in vliegende vaart een privaat-publieke organisatie uit de grond werd gestampt – 

het Landelijk Consortium Hulpmiddelen – die dat wel voor elkaar kreeg? 

Die werkelijkheid moest wijken voor het kant-en-klare frame van de logge, trage, bureaucratische overheid die geen 

waardering had voor initiatieven van onderop.”1238 

1651 Op de website De Correspondent verschijnt op 19 november 2021 een artikel dat een reconstructie is van het 

verhaal van twee inkopers van het Erasmus Medisch Centrum die in maart 2020 namens Nederland mondmaskers 

proberen te kopen. Het artikel begint met een schets van de druk die onder andere door de TK wordt uitgeoefend 

op de minister voor MZS om te zorgen voor voldoende PBM, en verhaalt over de periode van 14 tot en met 19 

maart 2020; de dagen voorafgaand aan de oprichting van het LCH.1239 

1652 De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in mei 2020 besloten onderzoek te doen naar de aanpak van de 

coronacrisis door de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen. Het eerste deelonderzoek, verschenen 

in februari 2022, beschrijft de Nederlandse voorbereiding op een pandemie en de crisisaanpak tot september 

2020.1240  

1653 In het hoofdstuk ‘Beschouwing’ schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat in gesprekken met betrokkenen in 

bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen “groot verdriet naar voren [kwam] over het verlies van patiënten en 

bewoners. Er was angst en boosheid over het onbeschermd moeten werken door tekorten aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen.” Daarnaast viel op “hoe ingrijpend de soms vergaande bedreigingen waren waarmee 

(zorg)medewerkers of publieke figuren te maken hadden die zich inzetten om de crisis aan te pakken en Nederland 

beter te maken.”1241 

1654 De Onderzoeksraad voor Veiligheid beschrijft dat tijdens de eerste periode van de coronacrisis ook snel een 

intensief mediadebat ontstond, waarin “experts en opiniemakers voortdurend uiteenlopende meningen inbrachten” 

en dat men zich geconfronteerd zag met vele, wisselende adviezen en meningen. Volgens de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid is “Tegen de achtergrond van dat brede palet aan achtergronden, ervaringen en perspectieven […] het 

maken van keuzes ingewikkeld. Dit gold zowel voor besluitvormers, adviseurs en andere betrokkenen als voor 

burgers.”1242 

1655 In het rapport is een citaat opgenomen van een belangenbehartiger uit een koepelorganisatie: “We waren 

genoodzaakt om de media te gebruiken om gehoord te worden. Dat lukte pas met de besmettings- en sterftecijfers in 

 
1238 Amateurisme? Paniekvoetbal? Onkunde? Deze oud-baas van VWS laat je heel anders kijken naar de aanpak van de coronacrisis / 

Michiel de Hoog, Maurits Martijn, Anne de Blok, 22 december 2021. (decorrespondent.nl/13020/amateurisme-paniekvoetbal-onkunde-

deze-oud-baas-van-vws-laat-je-heel-anders-kijken-naar-de-aanpak-van-de-coronacrisis). 
1239 Waarom de Nederlandse overheid dealde met mondkapjescowboys (en zwaar geschut paraat had om haar inkopers te beschermen) / 

Anne de Blok, Michiel de Hoog, 19 november 2021. (decorrespondent.nl/12918/waarom-de-nederlandse-overheid-dealde-met-

mondkapjescowboys-en-zwaar-geschut-paraat-had-om-haar-inkopers-te-beschermen). 
1240 Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot september 2020 / Onderzoeksraad voor Veiligheid, 16 februari 2022. 
1241 Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot september 2020 / Onderzoeksraad voor Veiligheid, p. 12. 
1242 Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot september 2020 / Onderzoeksraad voor Veiligheid, p. 14. 
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de verpleeghuizen, daar sloegen de media op aan. Terwijl we vooral de bescherming van de zorgmedewerkers onder 

de aandacht wilden brengen.”1243 

1656 In de uitgebreide reconstructie van de wijze waarop de Nederlandse betrokken partijen omgaan met de 

coronacrisis komt ook aan de orde de toenemende aandacht begin april 2020 in de media en politiek voor onder 

andere het gebrek aan PBM in de verpleeghuizen.1244  

1657 Over het verschaffen van informatie in het publieke debat schrijft de Onderzoeksraad: “Informatie in het publieke 

debat wordt ook verschaft door OMT-leden zelf. Zij worden op grond van hun lidmaatschap van het OMT gevraagd om 

in media toelichtingen te geven. In een periode waarin de coronacrisis het nieuws beheerst, zijn OMT-leden graag 

geziene gasten in praatprogramma’s als ‘Op1’ en ‘Jinek’ en andere media.”1245 

E.7.2 Detailanalyse - piekmomenten ‘kopen, kopen, kopen’ 

1658 In fase 2 gaat in zowel de media-uitingen als in de parlementaire berichtgeving de meeste aandacht naar de 

inkoop van PBM. In deze fase springt in de parlementaire berichtgeving de week van 13 tot en met 19 april 2020 

het meest in het oog. 

1659 Op 16 april 2020 is er een technische briefing aan de vaste commissie VWS, door onder anderen Van Dissel en De 

Gouw, gevolgd door een debat in de TK. Tijdens dit debat en in de technische briefing wordt onder andere 

gesproken over de nieuwe verdeelsleutel voor PBM en over het toepassen van PBM, en dan specifiek 

mondmaskers, tijdens de exitstrategie.1246  

1660 Naar aanleiding van een vraag tijdens de technische briefing: “Maar als we zeggen dat mondkapjes inderdaad een 

rol gaan spelen in de exitstrategie, moet het OMT dan niet nu al aan het kabinet vragen om meer mondkapjes, 

misschien ook andere typen, te bestellen, zodat we als we eraan toe zijn, voldoende van deze materialen hebben?” 

reageert De Gouw met: “Op dit moment heeft het Landelijk Consortium Hulpmiddelen die strategie al. Het is niet zo 

dat we stoppen bij het aantal mondkapjes dat nodig is voor de huidige maatregelen. De strategie is nu om te kopen en 

te bestellen wat we kunnen. De opdrachten die op dit moment worden gegeven, zijn al ruimer dan op dit moment 

nodig is voor de huidige strategie voor mondkapjes. Die ruimte wordt nu in feite al ingekocht binnen het LCH - dat 

betreft met name chirurgische mondmaskers - […]”.1247 

1661 In het Kamerdebat op 16 april 2020 over de ontwikkelingen rondom het coronavirus geeft een fractievoorzitter 

met betrekking tot de veranderde verdeelsleutel aan dat hij, wanneer hij kijkt naar de situatie omtrent de 

mondmaskers in ons de omringende landen hij een andere situatie ziet: “Dan zie ik dat daar een andere verdeling 

tot stand is gekomen. Dan zie ik dat er op sommige plekken zelfs ruimte is om aan de bevolking mondkapjes te geven. 

1243 Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot september 2020 / Onderzoeksraad voor Veiligheid, p. 194. 
1244 Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot september 2020 / Onderzoeksraad voor Veiligheid, p. 40-81. 
1245 Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot september 2020 / Onderzoeksraad voor Veiligheid, p. 167. 
1246 De schaarste aan PBM heeft geleid tot een meer centrale verdeling van PBM aan de hand van een verdeelmodel/verdeelsleutel. Op 

verschillende momenten in de tijd is dit verdeelmodel aangepast. 13 april 2020 was zo’n moment. 
1247 Kamerstukken II 2019/20, 25295, nr. 311, p. 24-25. 
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Mijn vraag is dus ook: doen we wel genoeg om de juiste mondkapjes te krijgen? Nog steeds krijg ik berichten van 

mensen die partijen mondkapjes aanbieden of zeggen die te kunnen produceren. Wat ze letterlijk terugkrijgen van het 

ministerie is: op dit moment hebben we voldoende; we hebben uw aanbod niet nodig. U kunt nee schudden, maar ik 

kan u de berichten doorgeven waarin letterlijk staat "we hebben op dit moment voldoende". De praktijk is dat ze er niet 

zijn. Dus, iedere keer terugvallen op “er is schaarste” en “we moeten de schaarse middelen verdelen” ... We moeten 

zorgen dat er meer spullen komen. Dat aanbod is er.”1248 

1662 Later tijdens het debat reageert de minister van VWS op de inkoop door het LCH met: “Maar dat je het hebt 

ingekocht, is nog geen garantie dat het ook krijgt. Is er een begrenzing op wat je hebt ingekocht? Dat zat ook in de 

vragen van de heer Klaver in de eerste termijn. Nee, er is geen begrenzing. […] Er is geen grens aan wat er is ingekocht. 

Overal waar een kans is om iets in te kopen, daar wordt het ingekocht. Dat maakt dat die getallen zo absurd groot zijn, 

tot aan 75 miljoen FFP2 bijvoorbeeld […]”.1249 

1663 Tijdens de technische briefing op 30 april 2020 geeft Van der Kolk een presentatie over het LCH. Hierin zegt Van 

der Kolk over het doel van het LCH onder andere: “VWS bepaalt de scope en de prijzen, en het credo is nog steeds 

«blijf kopen»”. Naar aanleiding van reacties van Kamerleden dat zij een discrepantie ervaren tussen het bericht van 

Van der Kolk dat er voldoende materialen zijn en dat men vanuit de zorgsector andere signalen krijgt, reageert 

Van der Kolk met: “Het kan gewoon besteld worden. Het is aanwezig. Ik zou zeggen: bestel het.“.1250 

1664 Op 7 mei 2020 stelt de minister voor MZ tijdens het debat in de TK waarin onder meer het gebruik van PBM en 

met name medische mondmaskers aan de orde komt: “Laat ik vooropstellen dat alle professionals er natuurlijk op 

moeten kunnen rekenen dat zij hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Het gaat dan om medische 

beschermingsmiddelen, waaronder de medische mondmaskers. Het is essentieel — u hoort ons dat ook steeds 

zeggen — dat die medische mondmaskers gereserveerd blijven voor de zorg. En ja, we slagen er steeds beter in om 

meer in te kopen en in de vraag te voorzien. “Het devies is: kopen, kopen, kopen”.1251 

 
1248 Handelingen II 2019/20, nr. 68, item 2, p. 25. 
1249 Handelingen II 2019/20, nr. 68, item 2, p. 29. 
1250 Kamerstukken II 2019/20, 25295, nr. 348, p. 21 en 36. 
1251 Handelingen II 2019/20, nr. 70, item 5, p. 51. 
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Figuur 227: Inhoud en volume parlementaire documenten PBM, per week, per type 

E.7.3 Detailanalyse - ijzeren voorraad 

1665 De inkoop van PBM vond niet alleen plaats om de directe nood te lenigen, maar op een gegeven moment ook om 

problemen in de toekomst te voorkomen. Hierbij is het begrip ‘ijzeren voorraad’ gehanteerd. Om inzichtelijk te 

maken wanneer dit ter sprake is gekomen, is onderstaand een overzicht opgenomen van de momenten waarop 

gesproken wordt over het begrip ‘ijzeren voorraad’ van PBM. 

1666 Er wordt in de TK al in een vroeg stadium van de coronacrisis, tijdens een debat op 5 maart 2020, door de 

minister voor MZS gesproken over een “soort van ijzeren voorraad”, maar dan gerelateerd aan de voorraad 

geneesmiddelen.1252 

1667 Op 30 april 2020 stellen Kamerleden de schriftelijke vraag: “Deze leden vragen of het op dit moment mogelijk is om 

snel de benodigde middelen te leveren bij een plotselinge toegenomen vraag door bijvoorbeeld een 

coronabesmetting. Staat de ijzeren voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen ook open voor de noden in de 

langdurige zorg?” Op 28 mei 2020 volgt het antwoord van de minister van VWS per brief. De minister spreekt 

echter niet over ‘ijzeren voorraad’, maar over een noodvoorraad PBM die nog steeds beschikbaar is, en geeft een 

toelichting op de huidige werkwijze/stand van zaken met betrekking tot PBM.1253 

 
1252 Handelingen II 2019/20, nr. 60, item 7. 
1253 Kamerstukken II 2019/20, 25295, nr. 383, vraag 141. 
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1668 Inzake het aanleggen van een ijzeren voorraad, een noodvoorraad, PBM meldt de minister voor MZ op 20 mei 

2020 tijdens het debat “Ik ben er eigenlijk op uit om een beetje een ijzeren voorraad te vormen, zodat we nooit meer 

in die situatie terechtkomen.”1254 

1669 Na een persbijeenkomst bij het LCH op 3 juni 2020, waarbij de minister voor MZ een bezoek brengt aan de 

magazijnen van het LCH, bericht het AD: “Mondkapjes en spatbrillen: van pure paniek naar ‘ijzeren voorraad’”. Het AD 

meldt dat er volgens de minister een ‘ijzeren voorraad’ komt voor drie tot zes maanden, die Nederland wil gaan 

opbouwen om te allen tijde voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe epidemie.1255 

1670 Op 4 juni 2020 schrijft de minister van VWS in zijn Kamerbrief dat hij kijkt naar de aanleg van een 

veiligheidsvoorraad/ijzeren voorraad, om toekomstige pieken in de vraag uit de gehele zorg te kunnen opvangen: 

“Om toekomstige tekorten te voorkomen, is het van belang om een beter inzicht te krijgen in de vraag en het aanbod 

van beschermingsmiddelen, zowel via het LCH als via reguliere inkoopkanalen. Daarbij kijk ik naar de mogelijkheden 

voor de aanleg van een «ijzeren» of veiligheidsvoorraad PBM die toekomstige pieken in de vraag uit de gehele zorg kan 

opvangen. Vraagstukken daarbij zijn of dit het beste centraal of decentraal georganiseerd kan worden en welke rol de 

Nederlandse productie van beschermingsmiddelen in de aanleg van deze ijzeren voorraad kan spelen. Dit wordt in de 

komende weken verder uitgewerkt. Tot die tijd blijft de opdracht aan LCH om maximaal te voorzien in de aanvullende 

vraag naar beschermingsmiddelen in de zorg, als gevolg van het coronavirus.”1256 

1671 Tijdens het debat dezelfde dag zegt de minister voor MZ: “Ik ben eigenlijk bezig met drie samenhangende zaken op 

dit vlak. In de eerste plaats: hoe ontwikkelt zich vraag en aanbod nu in de komende tijd, nu we een beetje vooruit 

kunnen kijken? Vervolgens: welke inkoopstrategie hoort daarbij? Welke strategie hoort daarbij rond productie in 

Nederland? En welke strategie rond een ijzeren voorraad hoort daarbij? We moeten bij de beschermingsmiddelen wat 

buffervoorraad hebben, zodat we wat tijd hebben als er weer zware tijden komen. En ten derde speelt natuurlijk de 

vraag: gaan we dit wat meer centraal of gaan we het decentraal beheren?” Tevens meldt de minister dat hij met de 

collega’s in België en Duitsland de mogelijkheden voor samenwerking bekijkt, “met misschien wel een Europese 

ijzeren voorraad”.1257  

1672 De Nieuwsbrief LCH van 5 juni 2020 beschrijft de persbijeenkomst bij het LCH op 3 juni 2020, waarin de minister 

voor MZ een toelichting gaf op de huidige stand van zaken. De minister zegt: “Daarom ben ik in gesprek met zowel 

het LCH, leveranciers en partijen uit de curatieve en langdurige zorg, om een toekomstige situatie van tekorten te 

voorkomen. Het is van belang om een beter inzicht te krijgen in de vraag en het aanbod van beschermingsmiddelen, 

zowel via het LCH als via reguliere inkoopkanalen. Daarbij kijk ik naar de mogelijkheden voor de aanleg van een ‘ijzeren’ 

of veiligheidsvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen, om mogelijke toekomstige pieken in de vraag uit de gehele 

zorg op te kunnen vangen.”1258 

 
1254 Handelingen II 2019/20, nr. 73, item 6. 
1255 Mondkapjes en spatbrillen: van pure paniek naar ‘ijzeren voorraad’ IN: AD. – 3 juni 2020. 
1256 Kamerstukken II 2019/20, 25295, nr.386, p. 20. 
1257 Handelingen II 2019/20, nr. 79, item 10. 
1258 Nieuwsbrief Landelijk Consortium Hulpmiddelen, 5 juni 2020. 
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1673 Op 30 juni 2020 schrijft de minister voor MZ in zijn Kamerbrief: “Door de inkoop van het Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen zijn er voor de zorg voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar om een eventuele tweede golf 

op te kunnen vangen. Om in de toekomst goed voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie of gezondheidscrisis 

onderzoeken we of en op welke manier een ijzeren voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen hier een rol 

in kan spelen. De reeds door het LCH opgebouwde voorraad kan een substantiële rol spelen in de aanleg van deze 

ijzeren voorraad. De ontwikkeling van het opzetten van productie van beschermingsmiddelen in Nederland en 

Europa hangt nauw samen met dit traject. Tot slot zoeken we – waar mogelijk – ook aansluiting bij Europese 

initiatieven om gezamenlijk voorraden aan te leggen.”1259 

E.8 Werkwijze onderzoek Media-analyse 
1674 Publistat heeft een analyse uitgevoerd met betrekking tot de relevante berichtgeving over de (inkoop van) PBM in 

een selectie van landelijke dagbladen en televisieprogramma’s. De zoekvraag, onderzoeksperiode, -variabelen en 

werkwijze zijn hierna beschreven. Paragraaf E.8.3 bevat de rapportage van Publistat. 

1675 Deloitte heeft aanvullend bronnen1260 doorgenomen en volumeresultaten (aantallen) samengevoegd met de 

resultaten van het onderzoek van Publistat. Deze paragraaf bevat een nadere uitleg bij de werkwijze, een overzicht 

van de geraadpleegde bronnen en gehanteerde zoektermen, en het verslag van de analyse van Publistat. 

E.8.1 Werkwijze 

1676 In deze paragraaf worden de verschillende werkzaamheden ten behoeve van deze analyse van open bronnen 

nader uiteengezet. 

1677 De bevindingen van de analyse zijn opgenomen in: 

• een media-analyse

• een PBM-tijdlijn,

beide over de periode 1 januari 2020 t/m 31 juli 2020. 

E.8.1.2 Geraadpleegde bronnen 

1678 Gezien de totale media-aandacht voor PBM in de onderzoeksperiode - alleen al op TV zijn er meer dan 3.000 items 

uitgezonden - is ten behoeve van de Media-analyse uitgegaan van een selectie van media waarvan verondersteld 

wordt dat deze een impact hebben op de politieke en maatschappelijke discussie in Nederland: 

• Landelijke dagbladen.

1259 Kamerstukken II 2019/20, nr. 454. 
1260 Zie paragraaf E.8.2 voor een overzicht van aanvullend geraadpleegde bronnen.  
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• Televisieprogramma’s.1261 

• Twitterfeeds (van geselecteerde deelnemers aan het publieke debat in de media). 

1679 Voor de PBM-tijdlijn is berichtgeving uit de volgende open bronnen daaraan toegevoegd: 

• Parlementaire documenten (Kamerstukken, Kamervragen en antwoorden, handelingen van de TK, en 

brieven aan de TK). 

• Publieke uitingen van het LCH.  

• Enkele aanvullende bronnen1262. 

1680 De voor de Media-analyse geselecteerde dagbladen en televisieprogramma’s zijn doorzocht met een vastgestelde 

lijst van zoektermen, en zijn beoordeeld op relevantie, onderwerp en sentiment ten aanzien van het 

aankoopbeleid.1263 Van de deelnemers aan het publieke debat is vastgelegd op welke manier zij zich uitlaten over 

het aankoopbeleid (steun/neutraal/kritiek).  

1681 Om de teneur van de mediaberichten en televisieprogramma’s te kunnen weergeven, zijn deze gecodeerd met 

een score die gebaseerd is op drie ‘pijlers’: 

• Succes/falen 

• Steun/kritiek 

• Daadkracht/gebrek aan daadkracht. 

1682 De gehanteerde score kent een 5-puntsschaal, van gunstig tot ongunstig.1264 

1683 ‘Licht gunstig/licht ongunstig’ betekent dat er sprake is van afzwakking. Er is bijvoorbeeld zowel sprake van kritiek 

als van steun, maar een van beide overheerst, of het succes of falen is nog niet zeker. Dit is ook mogelijk als sprake 

is van daadkrachtig handelen of van een gebrek aan daadkracht.1265 

1684 Worden zowel positieve als negatieve kenmerken genoemd, dan zijn deze ‘neutraal’ gecodeerd, tenzij een van 

beide sterk overheerst. 

1685 De mediaberichten en televisieprogramma’s zijn gecodeerd vanuit het perspectief van de ‘neutrale lezer’, zonder 

voorkennis over de organisatie in kwestie. In een artikel of item kunnen meerdere onderwerpen voorkomen. In 

deze gevallen is de plaats van het onderwerp in het item van belang, waarbij de kop en de subkop van het artikel 

het zwaarst wegen (50%), gevolgd door de eerste alinea (30%) en de rest van het artikel (20%). 

 
1261 Zie paragraaf E.8.2.3, E.8.2.4 en E.8.2.4 voor een overzicht van geraadpleegde landelijke dagbladen en televisieprogramma’s.  
1262 Zie paragraaf E.8.2.7 voor een overzicht van aanvullend geraadpleegde bronnen. 
1263 Zie paragraaf E.8.2 en verder voor het overzicht van geraadpleegde bronnen, inclusief de gehanteerde zoektermen. 
1264 De gehanteerde codering en score betreffen de onderzoeksmethode van Publistat. 
1265 Definitie van daadkracht: een organisatie of persoon toont daadkracht door het ondernemen van een actie met de intentie om een 

(suggestief) probleem in de samenleving of organisatie zelf op te lossen. 
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1686 De parlementaire documenten verschenen in de periode januari 2020 tot en met mei 2021, de onderzoeksperiode 

van het Onderzoek tijdens de coronacrisis, zijn doorzocht met een vastgestelde lijst zoektermen, en beoordeeld op 

relevantie en onderwerp. 

1687 De media-uitingen en parlementaire berichten zijn geanalyseerd in het licht van de volgende onderwerpen, 

waarmee tevens de relevantie van de documenten is bepaald:

• beschikbaarheid PBM;  

• coronamaatregelen; 

• financiering PBM; 

• inkoopprocedures;  

• inrichting en werkwijze LCH;  

• kosten PBM; 

• kwaliteit PBM; 

• maatschappelijke en/of politieke druk; 

• productie PBM in NL; 

• signalen van mogelijke onregelmatigheden. 

E.8.1.3 Documenttypen 

1688 Tijdens het onderzoek is onderscheid gemaakt in de volgende documenttypen: 

• Artikel: kranten-, tijdschriftartikelen en onderzoeksjournalistieke berichtgeving (bijv. FTM-artikelen). 

• Brief: niet zijnde een brief aan de Eerste of Tweede Kamer. 

• Debat: de woordelijke verslagen van debatten die zijn gehouden in de Eerste of Tweede Kamer. 

• Kamerbrief: brief van minister of staatssecretaris aan de Eerste of Tweede Kamer of aan de vaste 

commissie VWS. 

• Kamervragen: schriftelijk vragen, gesteld door een individueel Kamerlid aan bewindspersonen. Deze 

vragen worden gepubliceerd op het moment dat ze aan de regering zijn aangeboden.  

• Kamervragen + antwoorden. 

• Memorie van Toelichting.  

• Motie: een punt ter discussie ingebracht door leden van het parlement tijdens een parlementaire 

vergadering.  

• Nieuwsbericht: niet zijnde een kranten- of tijdschriftartikel of een persbericht. Bijvoorbeeld: berichtgeving 

op een website, een informatiesheet. 

• Persbericht. 

• Persconferentie. 

• Presentatie. 

• Radio-uitzending. 
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• Rapport: rapportage van een externe organisatie, uitgebracht aan het parlement of aan het ministerie. 

• Televisie-uitzending. 

• Twitterbericht. 

• Verslag: (woordelijke) verslag of notulen van een technische briefing, notaoverleg, schriftelijk overleg of 

wetgevingsoverleg. 

E.8.2 Geraadpleegde bronnen 

1689 In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de geraadpleegde bronnen, inclusief de zoektermen die 

gehanteerd zijn bij het doornemen van deze bronnen. Elke geraadpleegde bron hanteert een eigen 

zoeksystematiek. De schrijfwijze van de gehanteerde zoektermen is hier per bron op aangepast, zodat in elke bron 

op dezelfde onderwerpen is gezocht. De onderzoeksperiode voor de Media-analyse betreft voor alle genoemde 

bronnen de periode van 1 januari 2020 t/m 31 juli 2020. 

E.8.2.2 Parlementaire documenten  

1690 Ten behoeve van de analyse van de parlementaire documenten is gebruikgemaakt van de website/database 

www.officielebekendmakingen.nl/, waarbij de volgende zoektermen zijn gehanteerd:

• LCH 

• Landelijke Consortium Hulpmiddelen 

• Mediq 

• Beschermingsmateriaal 

• Beschermingsmiddel 

• Beschermende middelen 

• Mondmasker 

• PBM 

• Joint Procurement 

• Mondkapjesdeal 

• Mondkapje 

• Ontsmettingsmiddel 

• FFP2 

• Oogbescherming 

• Disposable schort 

• Halterschort 

• Handschoen 

• Mondneusmasker. 

1691 Alle parlementaire documenten die uit de zoekslagen naar voren zijn gekomen, zijn geanalyseerd op relevantie en 

zijn , indien relevant, toegevoegd aan de PBM-tijdlijn. Wanneer in relevante parlementaire documenten is 

verwezen naar andere open bronnen, media-uitingen of Twitterberichten, zijn deze getoetst en zijn ze, indien 

verifieerbaar en relevant voor het Onderzoek, eveneens toegevoegd aan de PBM-tijdlijn.  

E.8.2.3 Landelijke dagbladen 
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1692 Voor de Media-analyse zijn de landelijke dagbladen AD, NRC, De Telegraaf, Trouw en de Volkskrant doorzocht 

met de volgende zoekstring: (“LCH” OR “Landelijk coördinatiecentrum hulpmiddelen” OR “Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen”) OR ((mondkapje* OR mondmasker* OR beschermingsmiddel* OR beschermingsmateria* OR 

“beschermende middelen” OR ontsmettingsmiddelen* OR PBM OR FFP2* OR oogbescherming* OR “disposable 

schort*” OR halterschort* OR handschoenen OR mondneus masker*) AND (tekort* or beschikba* OR voorraad* 

OR voorraden OR aanschaf* OR kopen OR inkoop* OR inkop* OR aankoop* OR aankop* OR inslaan* OR inslaan 

OR aanbesteding*)).1266 

E.8.2.4 Televisieprogramma’s 

1693 Het verzamelen van TV-fragmenten van de programma’s Buitenhof, Jinek/Beau, Nieuwsuur en Op1 heeft 

plaatsgevonden via speech-to-text technologie (spraakherkenning).1266 De televisieprogramma’s zijn doorzocht 

met de volgende zoekstring: (“Landelijk coördinatiecentrum hulpmiddelen” OR “Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen”) OR (mondkapje* OR mondmasker* OR beschermingsmiddel* OR beschermingsmateria* OR 

“beschermende middelen” OR ontsmettingsmiddelen* OR PBM OR FFP2* OR oogbescherming* OR "disposable 

schort*" OR halterschort* OR handschoenen OR mondneusmasker*) AND (tekort* or beschikba* OR voorraad* 

OR voorraden OR "te kort" OR inkoop OR inkopen OR aankoop OR aankopen OR inslaan OR aanschaf* OR 

aanbesteding*) WITHIN 10s. 

E.8.2.5 Twitteraccounts 

1694 Op basis van de Media-analyse is een overzicht gemaakt van de meest zichtbare deelnemers aan het publieke 

debat in de media (drie of meer vermeldingen) in de periode januari t/m juli 2020.1266 De accounts van de 

deelnemers aan het publieke debat die in deze periode actief zijn op Twitter zijn geanalyseerd, om zo een beeld te 

geven van de wisselwerking tussen media en sociale media. Alle ten tijde van het onderzoek beschikbare tweets 

van deze deelnemers aan het publieke debat uit de hiervoor genoemde periode zijn onderzocht. Relevante tweets 

zijn geselecteerd via het handmatig doorlopen en bekijken van deze tweets. Extra crosschecks zijn gedaan op basis 

van de zoektermen die zijn gelieerd aan PBM: PBM, bescherming, beschermingsmiddelen, hulpmiddelen, 

middelen, mondkapje, mondmasker, handschoenen, voorraad, voorraden, tekort, inkoop, LCH, consortium, 

kwaliteit).  

1695 De onderzochte Twitteraccounts zijn, inclusief het aantal volgers ten tijde van het onderzoek: 

• Hans Buijing (Zorgthuisnl --@hbuijing, 463 volgers)

• Jos de Blok (Buurtzorg --@josdeblok, 17.000 volgers)

• Conny Helder (Actiz --@Conny_Helder, 263 volgers)

• Gerton Heyne (V&VN --@gertonrva, 307 volgers)

1266 Voor het onderzoek ten behoeve van de media-analyse hebben wij Publistat ingeschakeld. In paragraaf E.8.3 is de rapportage van 

Publistat opgenomen. 
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• Rob Jetten (D66 --@RobJetten, 58.600 volgers) 

• Jesse Klaver (GroenLinks --@jesseklaver, 294.400 volgers) 

• Lilian Marijnissen (SP --@MarijnissenL, 68.000 volgers) 

• Wim Martens (WZU Veluwe --@wim_martens, 866 volgers); 

• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (@nvzziekenhuizen, 8.792 volgers) 

• (Vertegenwoordigers van) NU’91 (@NieuweUnie91, 1.574 volgers) 

• Hans van Soest (Algemeen Dagblad --@HansvansoestAD, 980 volgers) 

• Geert Wilders (PVV --@geertwilderspvv, 899.000 volgers). 

1696 Uit het overzicht van meest zichtbare deelnemers aan het publieke debat komt ook Van Lienden naar voren. 

Tijdens het onderzoek naar de Twitterberichten is gebleken dat het Twitteraccount van Van Lienden niet 

meegenomen kan worden in de analyse. De Twitterberichten van Van Lienden zijn uitgesloten van de analyse, 

omdat een groot deel van zijn tweets uit 2020 door hem is verwijderd. De informatie in de PBM-tijdlijn over 

Twitterberichten van Van Lienden is afkomstig uit andere bronnen en media. Hierdoor hebben we niet kunnen 

controleren of deze daadwerkelijk zo gepost zijn op Twitter.1267  

E.8.2.6 LCH 

1697 De website en nieuwsbrieven van het LCH die zijn gepubliceerd tussen 25 maart en 26 juni 2020 zijn 

doorgenomen en de informatie hieruit is opgenomen in de PBM-tijdlijn.1268 

E.8.2.7 Aanvullende bronnen 

1698 In aanvulling op de hiervoor genoemde open bronnen is aan de PBM-tijdlijn informatie toegevoegd die afkomstig 

is uit de volgende bronnen: 

1699 Overzicht van media-optredens van de minister-president, bewindspersonen van VWS en andere betrokkenen in 

relatie tot de inkoop van PBM, aangeleverd door VWS. De bijbehorende transcripten zijn vergeleken met het 

betreffende optreden en zijn, indien relevant voor het Onderzoek, toegevoegd aan de PBM-tijdlijn.1269 

 
1267 Bij het meldpunt is een document verstrekt met een dumpbestand van Twitterberichten van Van Lienden. Het document is 

aangeleverd op een moment dat de originele berichten van Van Lienden op Twitter niet meer beschikbaar waren. Hierdoor is het voor ons 

niet mogelijk om de authenticiteit van het bestand en van de berichten vast te stellen.  

Ter verificatie hebben wij de tweets opgevraagd bij Van Lienden, maar deze zijn, als gevolg van een inbeslagname door de FIOD, niet meer 

beschikbaar voor het Onderzoek. 
1268 Op 26 juni 2020 is de laatste Nieuwsbrief Landelijk Consortium Hulpmiddelen verschenen. 
1269 OAKD03-0192-00000036. 
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• LCH-terugblik en situatie tot 1 september 2020 (fase1) - Overdrachtsdocument (beschrijving), 

gedateerd 23 september 2020. Open bronnen waarnaar verwezen wordt zijn geanalyseerd en zijn, indien 

verifieerbaar en relevant voor het Onderzoek, opgenomen in de PBM-tijdlijn.1270 

• Achtergrondartikelen verschenen in de Volkskrant in mei en juni 2021. Verwijzingen naar open bronnen, 

media- en Twitterberichten uit de onderzoeksperiode zijn geanalyseerd en zijn, indien verifieerbaar en 

relevant voor het Onderzoek, toegevoegd aan de PBM-tijdlijn. 

• De website van het journalistiek platform Follow the Money (FTM) is doorzocht met de zoekterm 

‘inkoop’. Daarnaast publiceert FTM op de website dossiers waarin artikelen over een bepaald onderwerp 

zijn samengevoegd. De artikelen in het FTM-dossier ‘Coronacrisis’ die zijn verschenen in de 

onderzoeksperiode zijn geanalyseerd en zijn, indien relevant voor het Onderzoek, toegevoegd aan de 

PBM-tijdlijn. Eventuele verwijzingen in FTM-artikelen naar andere open bronnen, media-uitingen of 

Twitterberichten zijn getoetst en zijn, indien verifieerbaar en relevant voor het Onderzoek, ook 

opgenomen in de PBM-tijdlijn.1271 

• Tijdlijn persoonlijke beschermingsmiddelen, opgesteld door de Programmadirectie Nafase COVID-19 

van het ministerie van VWS.1272 De tijdlijn betreft de periode januari tot en met juli 2020. Open bronnen 

waarnaar verwezen wordt zijn geanalyseerd en zijn, indien verifieerbaar en relevant voor het Onderzoek, 

opgenomen in de PBM-tijdlijn1273. 

• Het Financieele Dagblad is aanvullend doorgenomen met de volgende zoektermen: LCH AND 

Consortium, en mondkapje OR mondmasker OR beschermingsmiddel OR beschermingsmaterialen OR 

“beschermende middelen” OR ontsmettingsmiddelen OR PBM OR FFP2 OR oogbescherming OR 

“disposable schort” OR halterschort OR handschoenen OR mondneusmasker. 

• Wanneer in relevante documenten is verwezen naar andere open bronnen, media-uitingen of 

Twitterberichten, zijn deze getoetst en zijn ze, indien verifieerbaar en relevant voor het Onderzoek, 

eveneens toegevoegd aan de PBM-tijdlijn. 

• Wanneer tijdens de data-analyse van het onderzoeksdossier documenten zijn aangetroffen die melding 

maken van het tijdsgewricht of van de eventueel ervaren druk vanuit media of politiek, zijn deze getoetst 

en zijn ze, indien relevant voor het Onderzoek, vermeld in de Detailanalyse – ervaringen betrokkenen.1274  

  

 
1270 OAKD03-0192-00000021. Dit document dient als overdrachtsdocument van [Functionaris 2 VWS] naar de staande organisatie.  
1271www.ftm.nl/ en www.ftm.nl/dossier/coronacrisis. 
1272 OAKD0311-00000012.  

In eerste instantie is geraadpleegd het document: Thema: Persoonlijke beschermingsmiddelen – Feitenreconstructie Periode: januari tot en 

met juli 2020, 1 april 2021. Een check heeft plaatsgevonden en in beide documenten wordt verwezen naar dezelfde open bronnen. 
1273 OAKD03-0192-00000020. 
1274 Zie Bijlage C ‘Onderzoeksinformatie’ voor een uitleg van de werkzaamheden verricht tijdens de data review. 
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E.8.3 Rapportage Publistat 
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Figuur 228: Rapportage Publistat 
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F Bijlage – Interviews en 

wederhoor 

Functioneren en groeperen aanduiding Organisatie Interview(s) Wederhoor 

Functionaris 3 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 7 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 11 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Minister van VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Minister voor MZS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 8 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 10 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 1 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 2 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 4 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 5 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 20 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 19 VWS VWS Nee Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 15 VWS VWS Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

VWS en Programmateam Nafase COVID-19 VWS Nee Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 6 VWS VWS Nee 
Uitgenodigd, afgezien van 

wederhoor 

Functionaris 16 VWS VWS Ja 
Uitgenodigd, afgezien van 

wederhoor 

Functionaris 18 VWS VWS Ja Nee 

Functionaris 17 VWS VWS Ja Nee 

Functionaris CIBG VWS Ja Nee 

Functionaris 3 LCH LCH Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 
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Functionaris 12 LCH LCH Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 15 LCH LCH Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 11 LCH LCH Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 10 LCH LCH Nee Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 1 LCH LCH Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 2 LCH LCH Nee 
Uitgenodigd, afgezien van 

wederhoor 

Functionaris 8 LCH LCH Nee Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 13 LCH LCH Nee 
Uitgenodigd, afgezien van 

wederhoor 

Functionaris 4 LCH LCH Nee Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 16 LCH LCH Nee Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 6 LCH LCH Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 5 LCH LCH Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 14 LCH LCH Nee 
Uitgenodigd, afgezien van 

wederhoor 

Functionaris 21 VWS  LCH Ja Nee 

Functionaris 3 Mediq Mediq Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Functionaris 1 Mediq Mediq Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Mediq Mediq Nee Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Mediq Mediq Nee Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Van Lienden HA/RGA Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Damme HA/RGA Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Van Gestel HA/RGA Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Teamlid Hulptroepen HA Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Interim-bestuurder Hulptroepen Alliantie HA Ja 
Uitgenodigd, afgezien van 

wederhoor 

RIVM RIVM Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 

RIVM RIVM Ja Uitgenodigd, reactie ontvangen 
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RIVM RIVM Nee Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Kamerlid Omtzigt TK Nee Uitgenodigd, reactie ontvangen 

MinFin MinFin Nvt Uitgenodigd, reactie ontvangen 

MinBZK MinBZK Nvt Uitgenodigd, reactie ontvangen 

MinDef MinDef nvt Uitgenodigd, reactie ontvangen 

Publistat Publistat nvt Uitgenodigd, reactie ontvangen 
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G Bijlage – Totaaloverzicht 

PBM-leveranciers 

Leverancier Totaal Status 

Leverancier 1 >€ 100 mio € 149.319.086 In scope: >100 mio 

Leverancier 3 >€ 100 mio (RGA) €101.067.611 In scope: >100 mio 

Leverancier A  € 17.499.600  In scope: Batch 2  

Leverancier B  € 60.117.500  In scope: Batch 2  

Leverancier C  € 89.987.462  In scope: Batch 2  

Leverancier D  € 12.910.907  In scope: Batch 1  

Leverancier E  € 45.835.000   In scope: Batch 1  

Leverancier F  € 17.717.646   In scope: Batch 1  

Leverancier G  € 18.837.288   In scope: Batch 3  

Leverancier H  € 28.458.253   In scope: Batch 3  

Leverancier I  € 41.503.000   In scope: Batch 3  

Leverancier J  € 8.898.346   In scope: Batch 4  

Leverancier K  € 11.193.387   In scope: Batch 4  

Leverancier L  € 5.829.120   In scope: Batch 4  

Leverancier M  € 40.142.000   In scope: Batch 5  

Leverancier N  € 5.246.573   In scope: Batch 5  

Leverancier O  € 45.179.620   In scope: Batch 5  

Leverancier P  € 70.107.391  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier Q  € 45.133.993  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier R  € 40.398.831  (Nog) niet geselecteerd  
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Leverancier Totaal Status 

Leverancier S  € 36.435.658  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier T  € 28.689.630  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier U  € 27.160.890  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier V  € 25.974.062  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier W  € 23.713.184  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AA  € 17.469.480  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AB  € 16.730.773  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AC  € 15.439.600  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AD  € 13.811.900  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AE  € 12.922.970  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AF  € 10.890.000  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AG  € 9.482.557  (Nog) niet geselecteerd 

Leverancier AH  € 7.789.279  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AI  € 7.741.846  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AJ  € 6.785.433  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AK  € 6.784.039  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AL  € 6.384.907  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AM  € 5.114.983  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AN  € 5.001.386  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AO  € 4.992.090  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AP  € 4.968.218  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AQ  € 3.673.215  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AR  € 3.640.000  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AS  € 3.513.708  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AT  € 2.845.906  (Nog) niet geselecteerd  
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Leverancier Totaal Status 

Leverancier AU   € 2.687.850  (Nog) niet geselecteerd 

Leverancier AV   € 2.583.277   (Nog) niet geselecteerd 

Leverancier AW   € 2.528.177  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AX   € 2.527.000  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AY   € 2.409.542  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier AZ   € 2.199.093  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier BA   € 2.173.620  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier BB   € 1.896.249  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier BC   € 1.691.900  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier BD   € 1.481.020  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier BE   € 896.220  (Nog) niet geselecteerd 

Leverancier BF   € 843.032  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier BG   € 750.000  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier BH   € 643.080  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier BI   € 580.595  (Nog) niet geselecteerd  

Leverancier BJ   € 578.600  (Nog) niet geselecteerd  

Transacties < € 500.000 (37x) € 4.824.926 (Nog) niet geselecteerd 

Subtotaal in scope € 1.194.632.509  

Leverancier 2 >€ 100 mio €131.102.933 Out of scope Deloitte 

Leverancier X1   € 14.409.797  Out of scope Deloitte 

Leverancier X2   € 10.028.955  Out of scope Deloitte 

Leverancier X3   € 9.122.013  Out of scope Deloitte 

Leverancier X4   € 1.230.000 Out of scope Deloitte 

Leverancier X5   € 880.182  Out of scope Deloitte 

Leverancier X6   € 525.079  Out of scope Deloitte 
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Leverancier Totaal Status 

Leverancier X7 € 43.523 Out of scope Deloitte 

Subtotaal out of scope € 167.342.482 

Totaal € 1.361.974.991 



 

 

 

 

 

 

 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company 

limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate 

and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of 

the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. 

 

© 2022 Deloitte The Netherlands  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Afsluitende wederhoorreactie  

Van Lienden, Damme en Van Gestel 





 

 

 

 







 

 

 

 

 







 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 






