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Inlichtingen bij 

In uw brief van 11 juni 2019 heeft u, namens 	,, t r sip 	a met 
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om 
informatie over kleinschaligheid en grootschaligheid in de farmacie. Meer in het 
bijzonder heeft u verzocht om documenten en andere gegevensdragers gedateerd, 
opgemaakt dan wel op een andere wijze gecreëerd op of na 1 oktober 2018 met 
betrekking tot kleinschaligheid en grootschaligheid. Tevens heeft u verzocht om 
documenten en andere gegevensdragers gedateerd, opgemaakt dan wel op een 
andere wijze gecreëerd op of na 1 januari 2017 met betrekking tot magistrale 
bereiding, apotheekbereiding en collegiale bereiding in het kader van farmacie 
en/of apotheken en/of geneesmiddelen, voor zover deze in het bezit zijn van of 
aanwezig zijn bij mijn ministerie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en 
het RIVM. 

De ontvangst van uw verzoek is bij brief van 14 juni 2019 schriftelijk aan u 
bevestigd. 

Aangezien het niet mogelijk was om binnen vier weken op uw verzoek te 
beslissen, is de beslistermijn bij brief van 3 juli 2019 met vier weken verdaagd. 

Op 11 juli 2019 is er telefonisch contact geweest over de reikwijdte van uw 
verzoek. Tijdens dit gesprek heeft u aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in,  
specifieke casussen, maar in het bredere beleid omtrent magistrale bereiding. In 
het bijzonder bent u geïnteresseerd in documenten over de criteria die gelden 
voor voormelde bereidingswijzen van geneesmiddelen. 

Bij brief van 7 augustus 2019 is de beslistermijn met twee weken opgeschort in 
verband met het vragen van een zienswijze aan derden. De opschortingstermijn is 
bij brief van 21 augustus 2019 beëindigd. 

Per fax van 26 augustus 2019 heeft u mij in gebreke gesteld wegens het niet 
tijdig beslissen op uw verzoek. 

Op 24 september 201.9 heeft u wegens het uitblijven van een beslissing op uw 
verzoek beroep bij de rechtbank ingesteld. Op 29 november 2019 heeft de 
rechtbank uitspraak op het door u ingestelde beroep gedaan. 

Het is helaas niet gelukt om op tijd op uw Wob-verzoek te beslissen. Hiervoor bied 
ik u mijn excuses aan. 

Bijlage 
A en B 

Uw brief 
11 juni 2019 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 
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Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. 

Ten aanzien van de documenten dan wel daarin opgenomen passages waarvan 
openbaarmaking wordt geweigerd, zijn meerdere weigeringsgronden - naast en 
afzonderlijk van elkaar - van toepassing. Voor een nadere specificatie per 
document verwijs ik naar bijlage B. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. 

Een document is u reeds bekend. Deze betrek ik daarom niet bij mijn beoordeling. 
Dit document is volledigheidshalve wel opgenomen in de bijgevoegde 
inventarislijst. 

Voorts zijn diverse documenten reeds openbaar. Voor de vindplaats daarvan 
verwijs ik eveneens naar de inventarislijst. 

Derdebelanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een 
rol. Deze derdebelanghebbenden zijn vooraf dan ook in de gelegenheid gesteld 
hun zienswijze over eventuele openbaarmaking van de desbetreffende 
documenten naar voren te brengen. 

Een meerderheid van de derdebelanghebbenden heeft een zienswijze naar voren 
gebracht. 
Drie derdebelanghebbenden hebben aangevoerd dat bepaalde aan hen 
voorgelegde documenten dan wel daarin opgenomen passages buiten de 
reikwijdte van het verzoek vallen. 
Twee derdebelanghebbenden hebben te kennen gegeven dat de aan hen 
voorgelegde documenten vertrouwelijke bedrijfsgegevens bevatten en de 
desbetreffende passages op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, 
dan wel artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d en g, van de Wob (gedeeltelijk) 
niet openbaar mogen worden gemaakt. 
Verder wijzen de derdebelanghebbenden erop dat de desbetreffende documenten 
persoonsgegevens bevatten, waarvan de openbaarmaking op grond van artikel 
10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob moet worden geweigerd. 

De zienswijzen van de derdebelanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Ik volg de derdebelanghebbenden gedeeltelijk in hun zienswijze. 
Per weigeringsgrond licht ik dit hieronder nader toe. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A. 

Motivering 
Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker. 

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven wanneer informatie niet 
openbaar wordt gemaakt. Bij de te verrichten belangenafweging zijn het algemene 
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belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
weigeringsgronden te beschermen belangen betrokken. 

Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob) 
Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de technische of financiële 
bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de kring van 
afnemers of leveranciers. Openbaarmaking van dergelijke gegevens blijft 
achterwege, indien deze vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. 

Eén derdebelanghebbende heeft naar voren gebracht dat het aan hem 
voorgelegde document (document met nummer 64) vertrouwelijke 
bedrijfsgegevens bevat, nu de daarin neergelegde informatie inzicht geeft in zijn 
bedrijfsstrategie. Mijns inziens kunnen uit de voorgelegde passages geen 
wetenswaardigheden worden afgeleid over een technische of financiële 
bedrijfsvoering of een productieproces. Ik ben evenmin van opvatting dat deze 
informatie vertrouwelijk aan de overheid is medegedeeld. 

Ik volg de zienswijze dat openbaarmaking van dit deel van het document op grond 
van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob moet worden geweigerd 
dan ook niet. 

Wel ben ik van opvatting dat artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de 
Wob aan openbaarmaking van de desbetreffende passages in de weg staat. Zie 
daartoe onderstaande motivering bij het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, telefoonnummers, e-mailadressen, 
functies, kamernummers, briefkenmerken en handtekeningen. Ik weeg het belang 
van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van 
openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar. Waar van 
toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding 
van 10.2.e. 

Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merk 
ik het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens 
hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het 
algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak ik dus niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt 
onder vermelding van 10.2.e. Namen van medewerkers die wel vanwege hun 
functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar. Dit geldt tevens voor de 
namen van personen die uit hoofde van hun functie een bedrijf vertegenwoordigen, 
zoals directeuren, en in die hoedanigheid contact met mijn ministerie hebben 
gezocht. In zoverre heb ik de zienswijze van de derdebelanghebbenden niet 
gevolgd. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, aanhef en onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling 
of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. 
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Ik ben van oordeel dat het belang van openbaarmaking in dit specifieke geval niet 
opweegt tegen dat van het voorkomen van onevenredige benadeling. Hiertoe merk 
ik het volgende op. 

In document 64 is concurrentiegevoelige informatie neergelegd waarvan de 
openbaarmaking leidt tot onevenredige benadeling van de desbetreffende derde. 
Concurrenten worden door de openbaarmaking onevenredig bevoordeeld. De 
desbetreffende informatie geeft namelijk Inzicht in de door de derde gehanteerde 
bedrijfsstrategie. Bedrijven, in dit geval een zzp'er, moeten erop kunnen 
vertrouwen dat bedrijfsvertrouwelijke of anderszins concurrentiegevoelige 
informatie vertrouwelijk blijft. Het belang bij het voorkomen van onevenredig 
nadeel weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking. Ik 
maak deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze 
informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.g. 

In de documenten 14 en 124 is informatie aangetroffen waarvan openbaarmaking 
kan leiden tot reputatieschade of stigmatisering van betrokkenen. Het betreft 
namelijk gegevens die informatie prijsgeeft inzake de betrokkenheid van bepaalde 
partijen bij Leadiant. Het is aannemelijk dat de hiervoor vermelde betrokkenen 
hierop door derden zullen worden aangesproken. Het belang van het voorkomen 
van mogelijke reputatieschade van betrokkenen, weeg ik hier zwaarder dan het 
algemene belang van openbaarmaking. Waar van toepassing heb ik deze 
informatie eveneens onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.g. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: nota's van 
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen 
ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen 
en conclusies van interne besprekingen. Ik maak persoonlijke beleidsopvattingen 
in die stukken niet openbaar. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden 
verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de 
daartoe aangevoerde argumenten. 

Onder de documenten bevindt zich interne e-mailcorrespondentie, waarin 
ambtenaren voorstellen doen op welke wijze met de onzekerheid rondom 
magistrale bereiding in het veld moet worden omgegaan, waarin zij met elkaar 
discussiëren over de geldende regels omtrent magistrale bereiding en waarin zij 
hum mening geven over de criteria die zouden moeten gelden voor magistrale 
bereiding. Aldus is sprake van persoonlijke beleidsopvattingen in voor intern 
beraad bestemde documenten, die ik op grond van artikel 11, eerste lid, van de 
Wob niet openbaar maak. 

Ter toelichting merk ik op dat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van 
hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 

Daarom heb ik de persoonlijke beleidsopvattingen in de documenten onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van: 11.1. 

Ik wijs erop dat diverse documenten concepten betreffen van documenten die 
reeds openbaar zijn dan wel met dit besluit openbaar worden gemaakt. Voor zover 
de conceptteksten afwijken van de definitieve versie bevatten deze persoonlijke 
beleidsopvattingen. Voor zover de conceptteksten overeenkomen met de 
definitieve teksten zijn ze dus reeds openbaar of worden met dit besluit openbaar 
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gemaakt. Ook zogeheten Q&A's en woordvoeringslijnen worden om deze reden 
niet openbaar gemaakt. Voor zover uitgesproken zijn deze immers reeds openbaar 
en voor het overige worden zij geacht persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk 
voor intern beraad te bevatten. 

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Gelet op de aard en de inhoud van de informatie, 
acht ik dat belang niet aanwezig. 

Daarbij merk ik op dat het niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering is als standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken 
in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van 
artikel 11, tweede lid, van de Wob informatie te verstrekken over deze 
persoonlijke beleidsopvattingen. 

Wijze van openbaarmaking 
De derdebelanghebbenden krijgen twee weken de tijd om de rechtbank te 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Daarvoor is vereist dat zij een 
bezwaarschrift indienen. Als de derden dit niet doen, worden de documenten u na 
afloop van deze termijn toegestuurd. Als de derden wel bezwaar maken en 
verzoeken om een voorlopige voorziening, wordt deze procedure afgewacht. 

Plaatsing op internet 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder 
kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de plv. Secretaris-Generaal, 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. 
Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. 
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 
Wilt u bezwaar maken, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief 
staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.ni, bij voorkeur met een 
gescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Informatie voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo) 
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de belanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking, aan te 
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde 
informatie. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en 
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, dit 
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening van dit 
besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt 
de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 
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Bijlage A 

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

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

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

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

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. 	Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

c•) 

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 
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Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2019.074 

Omschrijving Datum Openbaarmaking Nr. Opmerkingen Weigeringsgronden 

1 
	

Agendapunt 6.2 Concept notulen werkoverleg  16-1-2017  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

2 
	

Mail van apotheker over beleid kleinschaligheid  18-6-2017  Niet openbaar. Reeds bij verzoeker bekend 

20-2-2018 3 
	

Mail over overleg IGJ VWS reikwijdte magistrale 
bereiding  

Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

4 Mail VWS aan IGJ over overleg magistrale 
bereiding 

20-2-2018 Reeds openbaar. Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/08/besluit-wob-
verzoek-over-documenten-over-groot--en-
kleinschaligheid-in-magistrale-bereiding 

12-3-2018 5 
	

Mail VWS - IGJ met daarin info over positie VWS 
magistrale bereiding  

Deels openbaar.  10.2.e Wob en deels buiten 
reikwijdte verzoek 

Mail over document opgesteld door NVNG-NVZA-
NKRV, met twee bijlagen 

27-3-2018 Vindplaats: 
https://www.rij  ksoverh ei d.nl/docu m enten/ 
wob-verzoeken/2019/05/08/besluit-wob-
verzoek-over-documenten-over-groot--en-
kleinschaligheid-in-magistrale-bereiding 

Reeds openbaar. 6 

7 Reeds openbaar. Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/08/besluit-wob-
verzoek-over-documenten-over-groot--en-
kleinschaligheid-in-magistrale-bereiding 

Gespreksverslag IGJ - veld, bijlage bij mail over 27-3-2018 
document 

27-3-2018 8 
	

Voorstel veld afbakening magistrale bereiding, 
bijlage bij mail over document  

Reeds openbaar. 



28-3-2018 9 
	

Mail IGJ over criteria magistrale bereiding, met 
bijlage  

Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

28-3-2018 10 Criteria magistrale bereiding, bijl bij mail IGJ over 
criteria 

Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

11 
	

Mail over overleg IGJ VWS magistraal  30-3-2018  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

12 Mail met bespreeknotitie magistraal voor overleg 26-4-2018 Reeds openbaar. Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/08/besluit-wob-
verzoek-over-documenten-over-groot--en-
kleinschaligheid-in-magistrale-bereiding 

26-4-2018 13 Bespreeknotitie magistraal, bijlage bij mail met 
bespreeknotitie 

Deels openbaar.  10.2.e, g en 11.1 Wob. 

14 Mailwisseling over handhavingsverzoek  13-7-2018  Deels openbaar.  10.2.e en g Wob. 

15 13-7-2018 Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/29/besluit-wob-
verzoek-over-handhavingsverzoek-van-
leadiant 

Reeds openbaar. Handhavingsverzoek, bijlage bij mailwisseling over 
handhavingsverzoek 

16 10-8-2018 Reeds openbaar. Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/08/besluit-wob-
verzoek-over-documenten-over-groot--en-
kleinschaligheid-in-magistrale-bereiding 

Mail over overleg IGJ-VWS magistraal bereiden 



17 Mail doorsturen Kamervragen 13-8-2018 Deels openbaar. 10.2.e en 11.1 Wob. Conceptantwoorden op Kamervragen. Zie 
voor 	definitieve 	antwoorden: 
https://www.rij  ksoverheid.n 1/documenten/ 
kamerstukken/2018/09/03/beantwoording-
kamervragen-over-stopzetten-bereiding-
cdca-door-amsterdam-umc 

Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
ka m erstu kken/2018/09/03/beantwoording-
kamervragen-over-stopzetten-bereiding-
cdca-door-amsterdam-umc 

13-8-2018 18 Kamervragen, bijlage bij mail doorsturen 
Kamervragen 

Reeds openbaar. 

13-8-2018 19 Mailwisseling over Kamervragen met bijlage Afzien 
van voornemen bevel AMC 

Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/29/besluit-wob-
verzoek-over-handhavingsverzoek-van-
leadiant 

13-8-2018 20 Afzien van voornemen bevel AMC, bijlage bij 
mailwisseling over Kamervragen 

Reeds openbaar. 

21 Mailwisseling over Kamervragen  13-8-2018  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

22 Mail over overleg magistrale bereiding  13-8-2018  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

14-8-2018 23 Mailwisseling over Kamervragen met mail 
monografieen als bijlage 

Deels openbaar. 10.2.e Wob 

14-8-2018 24 Mail over digitale versie monografieen, bijlage bij 
mailwisseling over Kamervragen 

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 

25 European pharmacopoeia Chenodeoxycholic acid, 
bijlage bij mail over digitale versie monografien 

14-8-2018 Openbaar. 

14-8-2018 Openbaar. 26 European pharmacopoeia Substances for 
pharmaceutical use, bijlage bij mail over digitale 
versie monografien 



14-8-2018 Openbaar. 27 European pharmacopoeia Pharmaceutical 
preperations, bijlage bij mail over digitale versie 
monografien 

14-8-2018 Openbaar. 28 European pharmacopoeia control of impurities, 
bijlage bij mail over digitale versie monografien 

29 Mail met bijlage conceptantwoorden Kamervragen  14-8-2018  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

30 Conceptantwoorden Kamervragen, bijlage bij mail 
met bijlage 

14-8-2018 Niet openbaar. 11.1 Wob Concept van definitieve antwoorden. Zie 
voor definitieve antwoorden: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstu kken/2018/09/03/beantwoordi ng-
kamervragen-over-stopzetten-bereiding-
cdca-door-amsterdam-umc 

31 Mailwisseling over conceptantwoorden  15-8-2018  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

32 
	

Mailwisseling over conceptantwoorden  28-8-2018  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

33 Conceptantwoorden Kamervragen, bijlage bij 
mailwisseling over conceptantwoorden 

28-8-2018 Niet openbaar. 11.1 Wob Concept van definitieve antwoorden. Zie 
voor definitieve antwoorden: 
https://www. rij  ksoverheld. nl/documenten/ 
kam erstu kken/2018/09/03/beantwoordi ng-
kamervragen - over-stopzetten-bereid i ng-
cdca -door-a msterda m-u mc 

34 Reeds openbaar. Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.ni/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/08/besluit-wob-
verzoek-over-documenten-over-groot--en-
kleinschaligheid-in-magistrale-bereiding 

Mailwisseling over overleg en conceptbrief met 29-8-2018 
bijlage 

35 Niet openbaar. 11.1 Wob Concept van definitieve versie. Zie voor 
definitieve 	 brief: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstu kken/2019/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

Conceptbrief TK, bijlage bij mailwisseling over 29-8-2018 
overleg 



Vindplaats: 
https://www.rij  ksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/29/besluit-wob-
verzoek-over-handhavingsverzoek-van-
leadiant 

29-8-2018 36 Mail doorsturen vragen TK aan Belgje Reeds openbaar, 

Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/29/besluit-wob-
verzoek-over-handhavingsverzoek-van-
leadiant 

30-8-2018 37 Mailwisseling met Belgie over vragen TK Reeds openbaar. 

6-9-2018 38 Mailwisseling over Lutathera  Niet openbaar. Buiten reikwijdte verzoek  Buiten reikwijdte, want ziet op ander 
onderwerp dan magistrale bereiding 

39 Mailwisseling met conceptbrief TK IGJ 12-9-2018 Reeds openbaar. Vindplaats: 
https://www. rij  ksoverheid.n I/documenten/ 
wob-verzoeken/2019/05/08/besluit-wob-
verzoek-over-documenten-over-groot--en-
kleinschaligheid-in-magistrale-bereiding 

40 Conceptbrief TK IGJ 12-9-2018 Niet openbaar. 11.1 Wob. Concept van definitieve versie. Zie voor 
definitieve 	 brief: 
https://www.rij  ksoverh ei d.n I/docu m enten/ 
ka m erstu kken/2019/04/08/bri ef-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

41 
	Mail over plannen gesprek KNMP/NVZA  13-9-2018  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

24-9-2018 Deels openbaar. 42 Mail binnen MS over brief TK met bijlagen 
(reactie IGJ, doc. 39, Conceptbrief IGJ, doc. 40, 
conceptbrief GMT, doc 43) 

10.2.e en 11.1 Wob. 

43 Conceptbrief TK GMT 24-9-2018 Niet openbaar. 11.1 Wob. Concept van definitieve versie. Zie voor 
definitieve 	 brief: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/2019/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

44 Mail over overleg IGJ en GMT - stukken + agenda 24-9-2018 Reeds openbaar, Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/08/besluit-wob-
verzoek-over-documenten-over-groot--en-
kleinschaligheid-in-magistrale-bereiding 



45 
	

Mail magistrale bereiding, inclusief vier bijlagen  26-9-2018  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

26-9-2018 46 
	

Annex Geregistreet adequaat alternatief, bijlage bij 
mail magistrale bereiding  

Reeds openbaar. Vindplaats: 
https://www.igj.nl/documenten/publicaties 
/2017/08/11/annex-geregistreerd-
adequaat-alternatief  

Vindplaats: 	https://nyza.nl/vvp- 
content/uploads/2019/06/Z1-Beoordeling-
aanvraag-definitief-voor-KP-na-TO-IGZ-
20170124-herziening-jan-2017.pdf 

26-9-2018 47 Beoordeling aanvraag en ontwerpkwaliteit van 
apotheekbereidingen, bijlage bij mail magistrale 
bereiding 

Reeds openbaar. 

Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-
over-inwerkingtreding-
apothekersvrijstelling-in-rijksoctrooiwet 

26-9-2018 48 Kamerbrief Inwerkingtreding apothekersvrijstelling 
in Rijksoctrooiwet, bijlage bij Mail magistrale 
bereiding 

Reeds openbaar. 

26-9-2018 Openbaar. 49 Magistrale bereiding visueel, bijlage bij Mail 
magistrale bereiding 

50 Mail stukken overleg Leadiant, met vijf bijlagen  27-9-2018  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

27-9-2018 51 Artikel NRC, bijlage bij Mail stukken overleg 
Leadiant 

Reeds openbaar. Vindplaats: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/24/de. 
pil-die-in-10-jaar-tijd-500-keer-duurder-
werd-a1614201 

Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/2018/09/03/beantwoording-
kamervragen-over-stopzetten-bereiding-
cdca-door-amsterdam-umc 

27-9-2018 Reeds openbaar. 52 Beantwoording Kamervragen over stopzetten 
bereiding CDCA, bijlage bij Mail stukken overleg 
Leadiant 

53 Reeds openbaar. Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/2018/04/17/kamerbrief-
over-zelf-medicijnen-maken-zodat-
patientbehandeling-betaalbaar-wordt 

Kamerbrief over zelf medicijnen maken, bijlage bij 27-9-2018 
Mail stukken overleg Leadiant 

27-9-2018 54 
	

Brief Leadiant voor overleg, bijlage bij Mail stukken 
overleg Leadiant  

Niet openbaar. Buiten reikwijdte verzoek. 



27-9-2018 10.2.e Wob. 55 Nota ter voorbereiding overleg Leadiant, bijlage bij 
Mail stukken overleg Leadiant 

Deels openbaar. Grotendeels buiten reikwijdte verzoek 

Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/29/besluit-wob-
verzoek-over-handhavingsverzoek-van-
leadiant 

29-9-2018 56 Mail met stukken voor overleg met KNMP/NVZA, 
inclusief twee bijlagen (magistrale bereiding 
visueel, doc. 49 en agenda, doc. 57) 

Reeds openbaar. 

Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
wob-verzoeken/2019/05/29/bestuit-wob-
verzoek-over-handhavingsverzoek-van-
leadiant 

30-9-2018 Reeds openbaar. 57 Agenda overleg KNMP/NVZA, bijlage bij Mail met 
stukken voor overleg (doc. ) 

58 Mail VWS - 'G] Lutetium en magistraal, met bijlage  4-10-2018  Deels openbaar  10.2.e en 11.1 Wob. 

4-10-2018 59 Brief Erasmus Medisch Centrum over afleveren 
DOTA-Tyr-octreotaat, bijlage bij mail VWS - IGJ  

Niet openbaar. Buiten reikwijdte verzoek  Buiten reikwijdte, want ziet op ander 
onderwerp dan magistrale bereiding 

60 Mailwisseling VWS - NVZA  5-10-2018  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

7-10-2018 61 Mail informeren minister over besluit op 
handhavingsverzoek 

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 

62 
	

Mail met besluit op handhavingsverzoek  10-10-2018  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

10-10-2018 63 Besluit op handhavingsverzoek, bijlage bij mail 
met besluit 

Niet openbaar. 11.1 Wob. Concept besluit. Definitieve besluit reeds 
openbaar: 
https://www.igj.nl/documenten/brieven/2  
018/11/28/besluit-igj-op-
handhavingsverzoek-leadiant 



64 Vraag journalist over Lutathera  12-10-2018  Deels openbaar  10.2.e, g en 11.1 Wob. 

12-10-2018 Nee 65 Mailwisseling over mededeling EMA  Buiten reikwijdte verzoek  Buiten reikwijdte, want ziet op ander 
onderwerp dan magistrale bereiding 

66 
	

Mail over datum sturen brief aan TK  15-10-2018  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

67 
	

Mail aan minister afwijzen handhavingsverzoek  19-11-2018  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

19-11-2018 68 
	

Mail over overleg magistrale bereiding KNMP/NVZA 
met advies  

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 

69 Advies KNMP/NVZA, bijlage bij mail over overleg  19-11-2018  Openbaar. 

26-11-2018 70 Mail over bericht Vereniging Doorleverende 
Bereidingsapotheken 

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 

27-11-2018 71 Mail over memo magistrale bereiding met bijlage 
memo (zie voor bijlage 1 doc 66) 

Niet openbaar. 11.1 Wob. 



27-11-2018 11.1 Wob. 72 Concept memo magistrale bereiding, bijlage bij 
mail met memo 

Niet openbaar. Concept van doc. Startnotitie in doc. 74 

3-12-2018 11.1 Wob. 73 Agendapunt Oordeelsvorming wat een apotheker 
wel en niet mag in het proces van magistrale 
bereiding 

Deels openbaar. 

11.1 Wob. 74 Startnotitie + discussie oordeelsvorming wat een 
apotheker wel en niet mag in het proces van 
magistrale bereiding 

3-12-2018 Niet openbaar. 

9-12-2018 75 Mail KNMP en NVZA met voorbeelden•kleine schaal 
bereidingen 

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 

76 Voorbeelden kleine schaal NVZA/KNMP  9-12-2018  Openbaar. 

13-12-2018 77 Uitnodiging overleg NVZA/KNMP met bijlage 
voorbeelden kleine schaal in tabellen 

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 

78 Voorbeelden kleine schaal NVZA/KNMP in tabellen  13-12-2018  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

21-12-2018 79 Mailwisséling over invulling begrip magistraal in 
Rijksoctrooiwet 

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 

80 Mail verzetten overleg NVZA/KNMP  11-1-2019  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

14-1-2019 81 Mail over visie Vereniging Innovatieve 
geneesmiddelen 

Deels openbaar.  10.2.e Wob en deels buiten 
reikwijdte verzoek 

14-1-2019 82 Brief VIG 	over juridisch 	kader 
apotheekbereidingen, bijlage bij mail over visie  

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 



14-1-2019 83 Mail over mondeling vraagvoorbereiding Lutathera 
met drie bijlagen 

Niet openbaar. Buiten reikwijdte verzoek  Buiten reikwijdte, want ziet op ander 
onderwerp dan magistrale bereiding 

14-1-2019 84 Factsheet mondelinge vraag, bijlage bij Mail over 
mondelinge vraagvoorbereiding 

Niet openbaar. Buiten reikwijdte verzoek  Buiten reikwijdte, want ziet op ander 
onderwerp dan magistrale bereiding 

14-1-2019 85 Noties overleg Lutathera, bijlage bij Mail over 
mondelinge vraagvoorbereiding 

Niet openbaar. Buiten reikwijdte verzoek  Buiten reikwijdte, want ziet op ander 
onderwerp dan magistrale bereiding 

14-1-2019 86 Nieuwsbericht 'Farmaceut vraagt zesvoudige voor 
kankermedicijn', bijlage bij Mail over mondelinge 
vraagvoorbereiding 

Reeds openbaar. Vindplaats: https://nos.nl/artikel/2266669  
farmaceut-vraagt-zesvoudige-voor-
kankermedicijn.html 

87 Woordvoeringslijn magistrale bereiding Orkambi  15-1-2019  Niet openbaar.  11.1 Wob. 

28-1-2019 10.2.e Wob. 88 Concept notulen werkoverleg 28-1-2019, met 
bijlagen 

Deels openbaar. 

28-1-2019 89 Bijlage 5.1 Werkoverleg GMP, bijlage bij concept 
notulen 

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 

28-1-2019 90 Bijlage 5.1a Werkoverleg GMP, bijlage bij concept 
notulen 

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 

91 Niet openbaar. 11.1 Wob. Concept van Kamerbrief. Zie voor 
definitieve 	 versie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/20 19/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

Bijlage 5.1b Concept Kamerbrief over definitie 28-1-2019 
magistraal, bijlage bij concept notulen 

92 
	

Mail afstemming brief aan TK  29-1-2019  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

93 Niet openbaar. 11.1 Wob. Concept van Kamerbrief. Zie voor 
definitieve 	 versie: 
https://www. rij  ksoverheid.nl/documenten/ 
kamerstukken/2019/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

Conceptbrief TK, bijlage bij mail afstemming brief 29-1-2019 
aan TK 



94 Mailwisseling over overleg IG3 VWS met bijlage  1-2-2019  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

95 Concept Kamerbrief, bijlage bij mailwisseling over 
overleg (doc. 94) 

1-2-2019 Niet openbaar. 11.1 Wob. Concept van Kamerbrief. Zie voor 
definitieve 	 versie: 
https://www. rijksoverheid. nl/docu  menten/ 
kamerstukken/2019/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

96 Mail met brief Beschikbaarheid geneesmiddelen  7-2-2019  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

7-2-2019 10.2.e Wob. 97 Brief aan VWS over beschikbaarheid 
geneesmiddelen, bijlage bij mail met brief  

Deels openbaar. 

11-2-2019 98 Mail afstemming brief apotheekbereidingen, met 
twee bijlagen 

Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

11-2-2019 11.1 Wob. 99 Voorbereiding AO apotheekbereidingen, bijlage bij 
Mail afstemming 

Niet openbaar. 

Concept Kamerbrief, bijlage bij Mail afstemming 11-2-2019 11.1 Wob. 100 Concept van Kamerbrief. Zie voor 
definitieve 	 versie: 
https://www. rijksoverheid. nl/documenten/  
kamerstukken/ 2019/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

Niet openbaar. 

101 Mail met concept Kamerbrief  12-2-2019  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

102 Niet openbaar. 11.1 Wob. Concept van Kamerbrief. Zie voor 
definitieve 	 versie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/2019/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

Concept Kamerbrief, bijlage bij Mail met concept 12-2-2019 
Kamerbrief 

103 Mail met VIG brief apotheekbereidingen  14-2-2019  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

104 Brief VIG over apotheekbereidingen, bijlage bij 14-2-2019 
mail met VIG brief 

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 



105 Mail met stukken voor MT, met 3 bijlagen (o.a. 
brief VIG, zie doc. 104) 

106 Nota ter beslissing Kamerbrief, bijlage bij Mail met 
stukken voor MT 

108 Mailwisseling over concept Kamerbrief 

Concept Kamerbrief, bijlage bij mail over concept 
Kamerbrief 

3-3-2019 

7-3-2019 Mail over voortgang onderzoek inspectie naar 
doorgeleverde dexamfetaminebereidingen 

Deels openbaar. 10.2.e en 11.1 Wob. 15-2-2019 

Deels openbaar. 10.2.e en 11.1 Wob. 15-2-2019 

Concept van Kamerbrief. Zie voor 
definitieve 	 versie: 
https://www. rij  ksoverheid. n I/documenten/ 
kamerstukken/2019/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

107 11.1 Wob. 15-2-2019 Concept Kamerbrief, bijlage bij Mail met stukken 
voor MT 

Niet openbaar. 

20-2-2019 Deels openbaar. 10.2.e Wob. 

Concept van Kamerbrief. Zie voor 
definitieve 	 versie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/2019/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

109 11.1 Wob. 20-2-2019 Concept Kamerbrief, bijlage bij mailwisseling over 
concept Kamerbrief 

Niet openbaar. 

Mail over concept Kamerbrief Niet openbaar. 10.2.e en 11.1 Wob. Voor zover sprake van feitelijke informatie, 
is deze onlosmakelijk met persoonlijke 
beleidsopvattingen verweven. 

110 3-3-2019 

Concept van Kamerbrief. Zie voor 
definitieve 	 versie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/2019/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

111 11.1 Wob. Niet openbaar. 

Deels openbaar. 112 10.2.e Wob. 



113 Mailwisseling over concept Kamerbrief met vier 
conceptversies als bijlagen 

8-3-2019 Deels openbaar. 10.2.e en 11.1 Wob. De conceptversies die als bijlagen bij deze 
mailwisseling zitten, worden niet openbaar 
gemaakt o.g.v. 11.1 Wob. Zie voor 
definitieve 	 versie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/20 19/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

19-3-2019 10.2.e Wob. 114 Mail van Europese koepel over gesprek met VWS 
over magistrale bereiding 

Deels openbaar. 

Conceptversie die als bijlage bij deze mail 
zit, wordt niet openbaar gemaakt o.g.v. 
11.1 Wob. Zie voor definitieve versie: 
https://www. rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/20 19/04/08/brief- 
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

10.2.e en Wob. 19-3-2019 115 Mail over concept Kamerbrief met conceptversie Deels openbaar. 

116 Mailwisseling over Kamerbrief met vier 
conceptversies 

21-3-2019 Deels openbaar. 10.2.e en 11.1 Wob. Conceptversie die als bijlage bij deze mail 
zit, wordt niet openbaar gemaakt o.g.v. 
11.1 Wob. Zie voor definitieve versie: 
https://www.rij  ksoverh eid. n l/docu m enten/ 
kamerstukken/2019/04/08/brief- 
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

117 Mail over uitkomst Vrijdags Beraad  26-3-2019  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

118 Deels openbaar. 10.2.e Wob. Conceptversies niet openbaar o.g.v. 11.1 
Wob. Zie voor definitieve versie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
ka m e rstu kken/2019/04/08/brief- 
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

Mail over concept Kamerbrief met twee 28-3-2019 
conceptversies 

119 8-4-2019 Mail minister akkoord met Kamerbrief  Niet openbaar. Buiten reikwijdte verzoek  Buiten 	reikwijdte, 	want 	louter 
mededelingen van huishoudelijke aard 

120 8-4-2019 Mail met definitieve versie Kamerbrief  Niet openbaar. Buiten reikwijdte verzoek  Buiten 	reikwijdte, 	want 	louter 
mededelingen van huishoudelijke aard 



Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/2019/04/08/brief-
magistrale-bereidingen-aan-tweede-kamer 

8-4-2019 121 Definitieve versie Kamerbrief, bijlage bij mail met 
definitieve versie 

Reeds openbaar. 

8-4-2019 122 Mailwisseling 	over 	brief 	apotheek 	over 
kleinschaligheid apotheekbereidingen  

Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

123 Mail over overleg met Europese koepel  15-4-2019  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

Bezwaar Leadiant 12-5-2019 Deels openbaar. 124 10.2.e en g Wob. 

125 Mail over start beleidslijn magistraal  14-5-2019  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

126 Mail vergoeding apotgeekbereiding vrijdag in 16-5-2019 
openbaarheid, met twee bijlagen 

Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

16-5-2019 127 Brief aan TK over basispakket Zvw 2020, bijlage 
bij mail vergoeding apotheekbereiding 

Reeds openbaar. Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/  
kamerstukken/2019/05/27/kamerbrief-
over-basispakket-zvw-2020 

128 11.1 Wob. Q&A's, 	bijlage 	bij 	mail 	vergoeding 16-5-2019 
apotheekbereiding  

Niet openbaar. 

129 Mail over beleidsregels IGJ in verband met AO  27-5-2019  Deels openbaar.  10.2.e en 11.1 Wob. 

130 Mail over beleidsregels magistrale bereiding  3-6-2019  Deels openbaar.  10.2.e Wob. 

131 10.2.e Wob. Mail VIG naar aanleiding van Kamerbrief, met 5-6-2019 
bijlage 

Deels openbaar. 

132 Memorandum over Kamerbrief, bijlage bij mail VIG 5-6-2019 
n.a.v. kamerbrief 

Deels openbaar. 10.2.e Wob. 
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