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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 
De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
Datum 3 februari 2023 
Betreft Beantwoording toezeggingen en openstaande vragen n.a.v. Debat 

Mondkkapjesdeal 21-12-2022 
 
 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
In het debat van uw vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 
21 december 2022 (hierna: het commissiedebat) over de zogenaamde 
mondkapjesdeal, hebben diverse Kamerleden vragen gesteld waarvan de 
beantwoording in het commissiedebat niet aan bod is gekomen. Ik heb diverse 
toezeggingen gedaan naar aanleiding van die vragen en opmerkingen van 
Kamerleden.  
 
Zowel de door uw Kamerleden gestelde vragen tijdens het commissiedebat, alsook 
een aantal toezeggingen vallen binnen mijn portefeuille èn die van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS). Ik zal de vragen die gedurende 
dat commissiedebat zijn gesteld hierbij mede namens de minister van VWS 
beantwoorden en terugkomen op de toezeggingen. Omdat sommige vragen, die 
uw Kamerleden tijdens het commissiedebat stelden, in elkaars verlengde liggen, 
reageer ik zo veel mogelijk per onderwerp van de gestelde vragen en 
toezeggingen.  
 
In deze brief komen de onderwerpen aan bod die voortkomen uit het feitenrelaas 
van het ’Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake 
transacties Relief Goods Alliance B.V.’ (hierna: het rapport), juridische procedures 
en de openbaarmaking van sms- en chatberichten. In de bijlage staat de 
beantwoording van de vragen -per fractie- opgenomen die zien op de 
onderwerpen met betrekking tot de totstandkoming van het rapport en de 
(technische) verduidelijking van onderdelen van het rapport. Ook worden in de 
bijlage de vragen met betrekking tot het handelingsperspectief van VWS in de 
toekomst, naar aanleiding van het rapport, beantwoord. De beantwoording van de 
vragen van de Kamerleden die niet meer aanwezig waren in de loop van het 
commissiedebat, staan zowel in de bijlage als in deze brief opgenomen.  
 
Eerst volgt echter een beknopte reflectie op het rapport. 
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Reflectie  
Op 16 september 2022 heeft uw Kamer het rapport met de reactie ontvangen.1 
Die reactie bevat een inhoudelijke reflectie op de bevindingen van het 
onderzoeksbureau en een aantal conclusies. In die brief wordt teruggekeken op de 
uitzonderlijke omstandigheden waarin de betrokkenen binnen en buiten VWS 
tijdens de coronacrisis hebben gewerkt. Zo ontstonden er bij het uitbreken van de 
coronapandemie wereldwijde acute problemen bij de levering van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (hierna: PBM). In voornoemde brief staat hieromtrent 
beschreven dat het rapport aangeeft dat de wens en opdracht vanuit de politiek 
èn samenleving was om alles op alles te zetten om zorg te dragen voor voldoende 
PBM voor het zorgpersoneel.2 Het onderzoeksbureau benoemt in het rapport dat in 
de interviews veelvuldig het credo «kopen, kopen, kopen» aangegeven wordt als 
uitgangspunt voor de inkopen van PBM bij het LCH.3 De op 10 oktober 2022 aan 
uw Kamer verzonden brief4 vult hierop aan met de toelichting dat het rapport ook 
benoemt dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (hierna: LCH) na het debat in 
de Tweede Kamer van 16 april 20205 een inkoopstrategie opstelt voor het zonder 
rem inkopen van PBM.6 
 
Zoals genoemd in bovengenoemde brieven aan uw Kamer, volgen er nog twee 
deelonderzoeken naar de overige inkopen van PBM. Wanneer de andere 
deelonderzoeken gereed zijn, ontvangt u deze voorzien van een reactie. Na 
oplevering van deze rapporten kan een vergelijking worden gemaakt tussen de 
transacties met Relief Goods Alliance B.V. (hierna: RGA) en de overige 
transacties. Met dit onderzoek wordt alles op alles gezet om duidelijkheid te 
krijgen over de PBM inkopen, voor zover als de mogelijkheden van een 
bewindspersoon (binnen een eigen departement) voor een feitenonderzoek reiken. 
Een minister kan bij een feitenonderzoek geen gegevens vorderen of betrokkenen 
verplichten om medewerking te verlenen.  
 
Toenmalig minister Van Ark heeft op 8 juni 2021 aan uw Kamer laten weten dat er 
voor is gekozen om het onderzoek uit te laten voeren door een externe, 
onafhankelijke partij met forensische-, inkoop-, fiscale- en data-expertise.7 
Doordat het onderzoek onpartijdig en onafhankelijk wordt uitgevoerd, kan een 
objectief inzicht verkregen worden in de feiten en omstandigheden. Zoals uit het 
voorgaande en het rapport kan worden afgeleid heeft de medewerking aan het 
eerste (deel)onderzoek door personen en partijen plaatsgevonden op basis van 

 
1 Kamerstuk 32 805, nr. 148 
2 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 15 en zie tevens hoofdstuk 8.4 van het rapport voor een 
toelichting op de opdracht LCH vanaf 10 april 2020 
3 Zie bijvoorbeeld «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake 
transacties Relief Goods Alliance B.V.», randnummer 15 waarin het onderzoeksbureau 
benoemt dat in de interviews veelvuldig het credo «kopen, kopen, kopen» aangegeven 
wordt als uitgangspunt voor de inkopen van PBM bij het LCH in het voorjaar van 2020. Zie 
tevens hoofdstuk 8.4 van het rapport voor een toelichting op de opdracht LCH vanaf 10 april 
2020. 
4 Kamerstuk 32 805, nr. 150 
5 Handelingen II 2019/20, nr. 68, item 2 
6 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 406 
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022 25 295, nr. 1279 
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vrijwilligheid.8 Deze vrijwilligheid geldt voor het gehele onderzoek. Het Lid Omtzigt 
heeft gevraagd om te reflecteren op die gekozen constructie, daar bij sommige 
betrokkenen sprake was van beperkte medewerking. Deze beperkte medewerking 
van betrokkenen -(binnen en buiten VWS) is het gevolg van het hiervoor 
genoemde uitgangspunt van vrijwillige medewerking. Het onderzoeksbureau heeft 
echter aan de hand van de beschikbaar gestelde informatie vastgesteld dat er een 
voldoende deugdelijke grondslag bestaat voor de bevindingen in het rapport.9 Ten 
overvloede merk ik hierbij ook op dat het strafrechtelijk onderzoek van het 
Openbaar Ministerie (OM) tegen de drie voormalig bestuurders van de Stichting 
Hulptroepen Alliantie (hierna: SHA), hun persoonlijke holdings en RGA nog loopt. 
 
Als het gaat om de uitkomsten van de onderzoeken naar de inkopen van PBM wil 
ik graag benadrukken dat VWS de onderzoeksbureaus de ruimte geeft om zo 
uitgebreid mogelijk – forensisch- onderzoek uit te voeren om de 
onderzoeksopdracht te realiseren. In de brief van 16 september 2022 is reeds 
aangegeven dat met de aanbieding van het definitieve rapport, het eerste deel 
van het onderzoek is afgerond.10 
 

1. De juridische constructie van RGA/SHA 
De Kamerleden Hijink (SP), Van den Berg (CDA), Bikker (ChristenUnie), Van 
Houwelingen (FVD), Van Haga (Groep van Haga) en het Lid Omtzigt hebben 
vragen gesteld over de (juridische) constructie van RGA en SHA. De vragen 
hadden betrekking op het moment waarop, en bij wie binnen VWS bekend was dat 
er naast een stichting ook een BV was en wie de eigenaren/aandeelhouders 
waren. Ook zijn er vragen gesteld over de controle van de entiteiten bij de Kamer 
van Koophandel zodat men (VWS/LCH) wist waar eventuele winst van de 
transactie met RGA terecht zou komen. Er werd ook gevraagd of de toenmalig 
minister van VWS danwel de toenmalig minister voor Medische Zorg en Sport 
(MZS) op de hoogte waren van de gevraagde elementen. 
 
Ten aanzien van de vragen die betrekking hebben op de juridische constructie aan 
de zijde van RGA en de SHA en of men binnen VWS op de hoogte was dat de deal 
met RGA werd gesloten, heb ik uw Kamer in de aanbiedingsbrief van het rapport 
van 16 september 2022 geïnformeerd.11 Hierin staat onder andere opgenomen dat 
er uit de verschillende gesprekken en contacten -die in het rapport staan 
uitgewerkt- blijkt dat er aanvankelijk onduidelijkheid bestond over hoe de bv’s en 
stichting van SHA en RGA zich tot elkaar verhielden. Er was duidelijk sprake van 
vermenging. Ik heb in diezelfde aanbiedingsbrief laten weten met verbazing 
kennis te hebben genomen van het transcript uit het rapport waarin beschreven 
staat dat de verwarring door SHA en/of RGA in de gesprekken met betrokkenen 
van VWS en het LCH bewust in stand werd gehouden.12 Echter, bij het sluiten van 

 
8 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummers 88-89 
9 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummers 8 en 81 
10 Kamerstuk 32 805, nr. 148 en zie voor de vragen die het onderzoeksbureau volgens de 
opdracht diende te beantwoorden: «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen 
inzake transacties Relief Goods Alliance B.V.», bijlage A “Overzicht toezeggingen en wensen” 
11 Kamerstuk 32 805, nr. 148 
12 Zie ook «Onderzoek inkoop PBM – (deel) Verslag van Handelingen inzake transacties 
Relief Goods Alliance B.V.», randnummer 1247. Hier heeft het onderzoeksbureau beschreven 
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de overeenkomst waren ambtelijk VWS en het LCH zich ervan bewust dat het RGA 
betrof. In het rapport staat hierover onder andere opgenomen dat een VWS 
functionaris aangeeft dat hij wist dat de transactie met RGA via een commerciële 
B.V. zou gaan verlopen.13  

Op de vraag of VWS op het moment van het sluiten van de transactie met RGA 
wist wie de eigenaren/aandeelhouders waren van RGA,14 blijkt uit het rapport het 
volgende: de heer Van Lienden heeft in wederhoor met het onderzoeksbureau 
aangegeven dat een LCH functionaris de gegevens van RGA bij de Kamer van 
Koophandel heeft gecontroleerd.15 Behalve de reflectie van de heer Van Lienden, 
blijkt uit het rapport verder niet òf deze toets daadwerkelijk heeft plaatsgevonden 
en zo ja, wat de resultaten daarvan waren.16  
 
Het is niet bekend of men binnen het LCH of VWS wist welke natuurlijke personen 
er winst -en welk winstdeel- zou maken bij het sluiten van deze transacties met 
RGA.17 Wel waren betrokkenen van het LCH en VWS ermee bekend dat 
overeenkomsten zouden kunnen leiden tot winst aan de kant van leveranciers, 
waaronder RGA. Het maken van winst was als criterium voor het LCH en VWS niet 
relevant: de focus lag op het inkopen van mondmaskers binnen de vastgestelde 
criteria van kwaliteit, leveringszekerheid en prijs. Dit gold niet slechts voor RGA, 
maar voor iedere leverancier die PBM kon leveren binnen deze vastgestelde 
criteria.18 Toenmalig minister voor MZS heeft hieromtrent op 1 juni 2021 aan uw 
Kamer laten weten dat het al dan niet winst maken door een aanbieder geen rol 
speelde in de overweging.19 Dit gold ook voor het aanbod van RGA dat aan de drie 
bekende criteria voldeed. Zij heeft hierbij tevens aangegeven dat het beeld dat er 
exorbitante winst zou zijn gemaakt als gevolg van een internationale crisis, niet 
goed is. 
 

 
dat onduidelijkheid over de wijze waarop RGA/SHA zich tot elkaar verhielden volgens een 
aantal betrokkenen in stand bleef. 
13 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 627. Ook staat op de purchase orders, de bijlage bij de die 
orders én de license to operate, RGA genoemd als leverancier (supplier) of preferred 
partner. Deze documenten zijn, onder andere, ondertekend door VWS en LCH 
functionarissen. Zie hiervoor «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen 
inzake transacties Relief Goods Alliance B.V.», randnummers 869,874,876 
14 Het vaststellen van eigenaren/aandeelhouders van rechtspersonen geschiedt middels een 
controle bij de Kamer van Koophandel. Of deze controle bij het sluiten van PBM transacties 
werd uitgevoerd, maakt geen onderdeel uit van de onderzoeksopdracht. 
15 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 859 
16 Zie hieromtrent «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake 
transacties Relief Goods Alliance B.V.» voetnoot 11 en randnummer 7 waar het 
onderzoeksbureau aangeeft dat zij geen onderzoek hebben gedaan naar interne 
aangelegenheden tussen SHA, HABV en RGA, noch naar de wijze waarop SHA en HABV zijn 
bestuurd door de initiatiefnemers, die ook aandeelhouder zijn bij RGA. 
17 Het onderzoeksbureau heeft in hoofdstuk 7 « Achtergrond en oprichting Hulptroepen 
Alliantie en RGA» van het rapport, diens bevindingen opgenomen met betrekking tot de 
feiten en omstandigheden aangaande de achtergrond en oprichting van Hulptroepen Alliantie 
en RGA. In «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties 
Relief Goods Alliance B.V.», randnummer 386 staat de verdeling van het geplaatste kapitaal 
beschreven. 
18 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 1244 
19 Tweede Kamer Vergaderjaar 2020–2021, 3038, Aanhangsel 
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Of dergelijke controles gebruikelijk waren bij het sluiten van een transactie, zoals 
deze met RGA, kan nu niet verder worden beantwoord daar de andere 
onderzoeken nog lopen. De bevindingen die voortkomen uit die onderzoeken 
maken het eventueel mogelijk om te beoordelen of de controle bij de Kamer van 
Koophandel bij de transactie met RGA op een andere wijze is verlopen dan bij 
andere transacties met een vergelijkbare omvang. 
Ten aanzien van de vraag of de toenmalig minister van VWS danwel de toenmalig 
minister voor MZS op de hoogte waren van de juridische constructie van RGA/SHA 
en/of wie er winst zou maken bij deze transactie, zij het volgende opgemerkt. In 
het rapport staat opgenomen dat de toenmalig minister voor MZS een 
telefoongesprek heeft gehad met een VWS functionaris en de heer Van Lienden op 
13 april 2020.20 Er is in dat gesprek niet gesproken over de entiteit waarmee het 
voorstel tot stand zou moeten komen.21 

 
2. Transactie RGA versus andere PBM inkopen & convenant LCH 

De fractie Groep van Haga heeft tijdens het commissiedebat vragen gesteld over 
de totstandkoming van de transactie met RGA in vergelijking tot de gangbare 
procedures. Zoals hierboven genoemd, is het mogelijk om een vergelijking met de 
totstandkoming van soortgelijke transacties te maken, zodra de overige 
deelonderzoeken zijn afgerond. Hierbij wil ik wel nogmaals benadrukken dat de 
betrokkenen binnen en buiten VWS tijdens de coronacrisis in uitzonderlijke 
omstandigheden hebben gewerkt.  
 
Ook heeft de fractie Groep Van Haga gevraagd wie er had ingestemd met het 
sluiten van de transactie, de wijze waarop deze werd gesloten en of de toenmalig 
minister van VWS op de hoogte was. Het rapport vermeldt dienaangaande dat 
functionaris 2 VWS een finaal akkoord heeft gegeven en daarom de 
verantwoordelijkheid heeft genomen voor de overeenkomst.22 Zoals tevens in het 
rapport staat opgenomen had functionaris 2 VWS het mandaat om namens VWS 
PBM in te kopen.23 Daarbij dient te worden opgemerkt dat een bewindspersoon 
verantwoordelijk is voor de diens ambtelijke organisatie. Daarnaast blijkt uit het 
rapport dat op 25 april 2020 – drie dagen na het sluiten van de transactie met 
RGA- functionaris 2 VWS in een bericht aan de toenmalig minister van VWS laat 
weten dat de overeenkomst gesloten is en dat de heer Van Lienden meedoet met 
het LCH.24  
 
In het verlengde van deze vragen van de fractie Groep Van Haga, hebben het lid 
Agema (PVV) en het lid van der Plas (BBB) gevraagd bij wie de 
verantwoordelijkheid voor de overeenkomst met RGA lag. De fractie BBB geeft 
daarbij aan dat de heer Van Lienden het LCH convenant als natuurlijk persoon had 
ondertekend en VWS geen partij was bij dat convenant. Zoals in voorgaande 

 
20 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», alinea 11.3.5  
21 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 671 
22 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 852 
23 Zie bijvoorbeeld «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake 
transacties Relief Goods Alliance B.V.», randnummers 404, 419 en 420 
24 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», hoofdstuk 12.7 en specifiek randnummer 870 
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alinea weergegeven heeft functionaris 2 VWS de verantwoordelijkheid genomen 
voor de overeenkomst met RGA. Deze verantwoordelijkheid vloeide voort uit de 
afspraak dat voor orders met een waarde boven vijf miljoen euro toestemming 
moet worden gegeven door VWS25 èn de eerder in deze brief benoemde 
‘Inkoopstrategie LCH’ voor het zonder rem inkopen van PBM die het LCH op 18 
april 2020 heeft beschreven.26 
 

3. Ongemak VWS functionaris 
Het onderzoeksbureau heeft in het rapport opgenomen dat een VWS functionaris 
ongemak heeft gevoeld bij het bespreken van de vraag of de controles waren 
uitgevoerd tijdens een interne bespreking bij het LCH.27 De fracties van FVD en de 
PVV hebben gevraagd wat dat ongemak was, welke controles waren uitgevoerd en 
waarom de deal dan toch is gesloten. Het ongemak van de VWS functionaris over 
de controles worden op deze plek in het rapport niet nader geduid of uitgewerkt.28  
 

4. Overzichten PBM-transacties en omvang winst  
De fractie FVD en het lid Westerveld (GroenLinks) hebben tijdens het 
commissiedebat verzocht om een overzicht van transacties die zijn aangegaan 
met andere PBM leveranciers en welke winsten er door die leveranciers zijn 
gemaakt. Omdat alle – andere dan RGA- PBM transacties onderdeel zijn van de 
lopende twee onderzoeken, kan het gevraagde overzicht op dit moment niet 
gedeeld worden. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar bijlage G van het rapport 
waar een totaaloverzicht van (gepseudonimiseerde) PBM-leveranciers staat 
opgenomen. 
 
De vraag of en hoeveel winst er is gemaakt, is onderdeel van de lopende 
onderzoeken. Zoals ik in het commissiedebat heb aangegeven, is het niet zeker of 
de onderzoeksbureaus de winst kunnen vaststellen. Daarvoor zijn de 
onderzoeksbureaus afhankelijk van de informatie die bedrijven daar zelf over ter 
beschikking stellen en de informatie die daarover beschikbaar is in de openbare 
bronnen zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zo heeft 
Deloitte Forensic and Dispute Services B.V. bijvoorbeeld geen inzage gekregen in 
de (gehele) RGA-administratie, terwijl daar wel om is gevraagd.29 Het 
onderzoeksbureau heeft wel de beschikking gekregen over de kopie van de 
voorlopige vennootschapsbelastingaangifte waaruit blijkt dat RGA €27.346.920 
belastbare winst heeft aangegeven over het verlengde boekjaar 2020-2021.30 
 
 

 
25 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 201 
26 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 406 
27 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 852 
28 Het onderzoeksbureau geeft hieromtrent aan dat de in het rapport opgenomen analyses 
dienen gelezen te worden in onderlinge samenhang en in zijn geheel. 
29 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 1295 
30 «Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods 
Alliance B.V.», randnummer 1335 
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Het antwoord op vraag 100, naar aanleiding van het jaarverslag van VWS van 9 
juni 2021, bevat een overzicht van leveranciers.31 Ten aanzien daarvan heeft het 
Lid Omtzigt gevraagd of die leveranciers deel uitmaken van de lopende 
onderzoeken. In dat bedoelde overzicht staan verschillende soorten 
gepseudonimiseerde leveranciers van VWS opgenomen die zijn gecategoriseerd 
onder: 

i. Mondmaskers (PBM) 
ii. Desinfectantia (PBM) 
iii. Beademingssystemen 
iv. Handschoenen en isolatiejassen (PBM) 
v. Testmaterialen tm 1 september 2020 
vi. Bereidstellingskosten covid-geneesmiddelen 

 
Zoals toenmalig minister van MZS op 8 juni 2021 aan uw Kamer heeft laten 
weten, richt het gehele onderzoek zich zowel op de overeenkomst met RGA als op 
de inkoop van PBM tijdens de coronacrisis.32 De leveranciers uit het overzicht uit 
het jaarverslag van VWS die geen PBM hebben geleverd aan VWS maken derhalve 
geen onderdeel uit van de lopende onderzoeken. De onderzoeksbureaus hebben 
desgevraagd bevestigd dat de PBM leveranciers van VWS onderdeel uitmaken van 
de lopende onderzoeken. 
 

5. Juridische procedures (ChristenUnie, D66) 
Het lid Paulusma (D66) en de fractie van de ChristenUnie hebben verzocht om het 
strafrechtelijk onderzoek en de andere twee onderzoeken niet af te wachten. Zij 
verzochten om de mogelijkheden voor een civielrechtelijk procedure te 
onderzoeken en hier de voorbereidingen voor te treffen zodat er snel gehandeld 
kan worden zodra de mogelijkheid voor een succesvolle civielrechtelijke procedure 
zich voordoet.  
 
Zoals ook aangegeven in het commissiedebat vindt er regelmatig overleg plaats 
met de landsadvocaat. Het advies van de landsadvocaat en de juristen van VWS is 
om de lopende (nadere) onderzoeken en de procedures van het OM af te wachten. 
Het gaat hier zowel om de uitkomsten van het lopende strafrechtelijke onderzoek 
naar de betrokkenen van RGA alsook de uitkomsten van de nog op te leveren 
deelrapporten. Daardoor komt er een zorgvuldig en zo compleet mogelijk beeld 
beschikbaar van de mogelijke omvang van de schade die de Staat heeft geleden. 
Op grond van dat beeld kunnen de juiste juridische stappen gezet worden. De 
landsadvocaat is verzocht om de rechten van VWS te monitoren en waar nodig 
veilig te stellen om bijvoorbeeld verjaring te voorkomen. VWS zet hiermee alles 
op alles om de slagingskans van een eventuele rechtszaak te vergroten. 
 

6. Proces openbaarmaking Woo  
Het Lid Omtzigt heeft verzocht om een precieze reconstructie van de afhandeling 
van het verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) van de Volkskrant en 
de contacten van VWS met het Lid Omtzigt als belanghebbende.  

 

 
31 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 830 XVI, nr. 8 
32 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022 25 295, nr. 1279 
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Reikwijdte Woo-verzoek en Woo-besluit 
De Volkskrant heeft op 31 mei 202133 specifiek gevraagd om communicatie, 
waaronder chat- en sms-berichten, over de overeenkomst tussen het LCH en 
RGA.34 De Volkskrant heeft deze informatie gevraagd voor het tijdvak 15 maart 
2020 tot en met 15 juni 2020 en specifiek van de toenmalig minister van VWS, de 
toenmalig minister voor MZS, de secretaris-generaal van het ministerie van 
Financiën en de Project-Directeur-Generaal van het LCH. VWS heeft alle Covid-19 
gerelateerde informatie in de voor dit verzoek geselecteerde chat-en sms -
gesprekken openbaar gemaakt (met uitzondering van vertrouwelijke gegevens). 
Met deze openbaarmaking is dus meer informatie openbaar gemaakt dan de 
Volkskrant heeft gevraagd. Hiermee heeft VWS tegelijkertijd aan meerdere Woo-
verzoeken voldaan. VWS heeft hiervoor de volgende stappen gezet.  

1. Het selecteren van chat -en sms-gesprekken van de vier genoemde 
personen; 

2. Het toepassen van zoektermen, gerelateerd aan de “mondkapjesdeal” en 
PBM, op deze selectie. Het resultaat hiervan betreft een selectie van chat-
en sms-gesprekken;  

3. Het toetsen van deze chat -en sms-gesprekken aan de Woo. 

VWS heeft met het Woo-besluit van 1 december 2022 alle Covid-19 gerelateerde 
informatie in deze chat -en sms-gesprekken openbaar gemaakt (met uitzondering 
van vertrouwelijke gegevens). 

VWS heeft deze Covid-19 gerelateerde informatie in één keer beoordeeld op grond 
van de Woo, omdat verschillende verzoekers om informatie hebben gevraagd die 
ook in deze berichten voorkomt. Conform de gefaseerde werkwijze heeft VWS het 
Woo-proces voor deze sms -en chatgesprekken geclusterd. Verschillende 
gespreksonderwerpen – waaronder de mondkapjes – komen namelijk zeer 
verspreid voor in de chat- en sms-gesprekken. Deze werkwijze heeft als voordeel 
dat datahouders en belanghebbenden niet telkenmale door VWS benaderd worden 
voor vergelijkbare (individuele) (zienswijze)trajecten. Daarbij heeft VWS voor 
verzoekers in de inventarislijst geduid welke onderwerpen terugkomen in de 
desbetreffende openbare berichten.  

Hiervoor zij ook verwezen naar de Kamerbrieven van 22 juli 202235 en 12 oktober 
2022.36 In die Kamerbrieven staat toegelicht dat het op een correcte manier 
gereed maken van alle relevante chat- en sms-berichten voor de afhandeling van 
dit verzoek zeer complex is gebleken. Dat geldt ook voor het beoordelingsproces -
dat met inbegrip van de zorgvuldigheidseisen van de Woo- recht moet doen aan 
alle verzoekers die om deze informatie hebben gevraagd. Het hoort bij de 
(gefaseerde) aanpak van de Covid-19-gerelateerde Woo-verzoeken dat andere 
verzoekers die om (gelijkaardige) informatie in dezelfde chatgesprekken hebben 

 
33 Woo-verzoek ontvangen op 1 juni 2021 
34 Het verzoek spreekt over “communicatie inzake (voorstellen, afspraken, overeenkomsten, 
overleggen, enzovoorts, gelieerd aan dan wel van) Hulptroepen Alliantie, Relief Goods 
Alliance, andere ondernemingen (bedrijven, stichtingen, enzovoorts) gelieerd aan Sywert 
van Lienden, en over Sywert van Lienden”. 
35 Kamerstuk 32 805, nr. 144 
36 Kamerstuk 32 805, nr. 151 
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gevraagd, deze informatie ook ontvangen. Zo voorziet VWS zo veel mogelijk 
verzoekers tegelijkertijd van de door hen gevraagde informatie.  

Twee zienswijzetrajecten 
VWS heeft in dit Woo proces twee keer chatberichten aan belanghebbenden 
voorgelegd voor een zienswijze. De eerste keer in augustus 2022. Later bleek dat 
de selectie van de berichten nog niet compleet was. Dit is ook toegelicht in de 
Kamerbrief van 12 oktober 2022.37 De selectie van (onderdelen van) berichten 
was niet eenduidig geweest en niet alle relevante corona gerelateerde chat- en 
sms-berichten waren in de selectie meegenomen. De geselecteerde chat- en sms-
berichten dienden daarom te worden aangevuld. Er moesten bijvoorbeeld meer 
bijlagen klaar worden gezet voor beoordeling. Hierop was een tweede 
zienswijzetraject nodig om deze nieuwe en aangevulde chatberichten aan 
belanghebbenden voor te leggen. Het tweede traject heeft in november 2022 
plaatsgevonden.  
 
Contacten met belanghebbenden 
Naast deze zienswijzetrajecten heeft VWS ook contact gehad met 
belanghebbenden, waaronder met het Lid Omtzigt, over de beoordeling en 
verwerking van de zienswijzen in het Woo-proces en de op grond van de Woo 
toegepaste lijnen. Dit laatste zag met name op de toepassing van de 
uitzonderingsgrond ‘het functioneren van de staat’ en de ‘eenheid van het 
kabinetsbeleid’. Zie hiervoor ook de Kamerbrief van 12 oktober 2022, waarin 
wordt verwezen naar de recente explicitering van het Woo beoordelingskader op 
dit punt.38  
 
VWS heeft in de periode van 18 augustus 2022 tot en met 12 december 2022 
ongeveer 7 keer e-mailcontact gehad met het Lid Omtzigt. Een van deze mails 
werd gestuurd naar aanleiding van herhaald telefonisch contact eind november 
2022 van het Lid Omtzigt met een behandelende functionaris van VWS. In die 
gesprekken is aan het Lid Omtzigt een nadere toelichting gegeven over het niet 
openbaar maken van chat- en sms-berichten tussen politiek assistenten en 
Kamerleden. Vervolgens is er op 12 december 2022 een afschrift van het besluit 
gedeeld met het Lid Omtzigt met de uitnodiging om contact op te nemen met VWS 
in het geval van vragen. Aanleiding hiertoe waren vragen van het Lid Omtzigt over 
de reikwijdte van het Woo-verzoek. Tot slot, heeft er nog e-mailcontact 
plaatsgevonden op 3 januari 2023 naar aanleiding van nadere vragen van het Lid 
Omtzigt over de reikwijdte van het Woo-verzoek en de reikwijdte van het Woo-
besluit van 1 december 2022. Het voorgaande laat zien dat VWS de 
zorgvuldigheidseisen van de Woo in acht heeft genomen. VWS herkent zich dan 
ook niet in de stelling van het Lid Omtzigt dat in strijd zou zijn gehandeld met de 
Woo. 
 

 
37 Kamerstuk 32 805, nr. 151 
38 Zie antwoorden van de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 
oktober 2022 op vragen van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken over de 
archivering van stukken door bewindspersonen onder de Archiefwet en de WOO/WOB, 
antwoord op vraag 18, te raadplegen via: 
Antwoorden op vragen over archivering van stukken door bewindspersonen onder de 
Archiefwet en de WOO/WOB | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/03/antwoorden-op-vragen-over-archivering-van-stukken-door-bewindspersonen-onder-de-archiefwet-en-de-woowob
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/03/antwoorden-op-vragen-over-archivering-van-stukken-door-bewindspersonen-onder-de-archiefwet-en-de-woowob
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Tot slot 
Met voorgaande heb ik mede namens de minister van VWS invulling gegeven aan 
de toezeggingen. De resterende openstaande vragen komen in de bijlage aan de 
orde. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister voor Langdurige Zorg  
en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Conny Helder


