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Geachte 

In uw e-mail van 13 augustus 2020, heeft u met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om informatie over de wijze 
waarop beleidsmakers en belanghebbenden zich hebben ingespannen om de 
toekomst Van de Leidse medicijnfabriek Apotex van de Indiase generieke 
medicijnmultinational AuroBindo, veilig te stellen voor Nederland. 

U vraagt specifiek om openbaarmaking van documenten die zien op het contact en 
correspondentie tussen: 

- 	het ministerie van VWS en derden; 
het ministerie van VWS en (het team of naaste familieleden van) de 
Speciaal Gezant Feike Sijbesma; 
het ministerie van VWS met het ministerie van Economische Zaken eh de 
RVO over het mogelijke verdwijnen van de productiecapaciteit van de 
Leidse fabriek Apotex in Nederland, het mogelijke behouden ervan, een 
mogelijke overname ervan en de toekomst ervan. 

Tevens verzoekt u om openbaarmaking van specifieke stukken die zien op de 
buslnesscase van het bedrijf Innogenerics en de overeenkomsten die niet dit 
bedrijf in het kader van de overname zijn gesloten. 

De ontvangst van uw verzoek is bij e-mail van 13 augustus 2020 aan u bevestigd. 

Aangezien het niet mogelijk was om binnen vier weken op uw verzoek te 
beslissen, is de termijn bij e-mail van 1 september 2020 met vier weken 
verdaagd. 

Bij e-mail van 12 óktober 2020 heeft u mij in gebreke gesteld wegens het niet 
tijdig beslissen op uw verzoek. 

Op 26 oktober 2020 heeft u bij de rechtbank beroep ingesteld wegens het niet 
tijdig beslissen op uw verzoek. 
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Bij e-mail van 5 november 2020 is aan u medegedeeld dat derden een termijn van 
twee weken wordt gegund om hun zienswijze ten aanzien van openbaarmaking 
kenbaar te maken. 

Op 1 december 2020 heeft de rechtbank uw beroep gegrond verklaard en mij 
opgedragen om uiterlijk op 12 december 2020 op uw verzoek te beslissen. 

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

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 de inventarislijst, bijlage B. 

Ik licht mijn besluit hieronder toe. 

inventarisatie documenten 
Naar aanleiding van uw verzoek is een onderzoek ingesteld, waarbij meerdere 
documenten zijn aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een 
inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. 

Diverse documenten zijn reeds openbaar; de vindplaats van deze documenten is 
ook vermeld in bijlage B. 

Voor zover in documenten mededelingen staan met betrekking tot andere zaken 
dan waarop uw verzoek betrekking heeft, heb ik deze onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van: buiten reikwijdte verzoek. 

Derdebelonghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden 
een rol. Deze derdebelanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te 
geven over de openbaarmaking. Een aantal van de derdebeianghebbenden heeft 
van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 

Twee derdebelanghebbenden hebben ingestemd met de voorgenomen 
openbaarmaking. 

Verschillende derdebelanghebbenden hebben bedenkingen geuit tegen de 
voorgenomen openbaarmaking van informatie. Zij voeren - kort samengevat -
aan dat bepaalde passages uit de openbaar te maken informatie persoonlijke 
beleidsopvattingen behelzen, die opgesteld zijn ten behoeve van intern beraad. 
Dergelijke opvattingen dienen volgens hen op grond van artikel 11, eerste lid, van 
de Wob niet openbaar te worden gemaakt. Verder stellen de 
derdebelanghebbenden dat de openbaarmaking een inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkenen zou maken. Hiermee doen zij een beroep op de 
weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. 

Voorts stemt een aantal derdebelanghebbenden niet in met openbaarmaking. Zij 
voeren - kort samengevat - aan dat de stukken niet bedoeld zijn om openbaar te 
Maken. Ze bevatten vertrouwelijk gedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens en de 
openbaarmaking ervan kan tot onevenredige bevoordeling of benadeling leiden, 
zodat openbaarmaking op grond van artikel 10, eerste iid, aanhef en onder c, van 
de Wob achterwege gelaten moet worden. 
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De zienswijzen van de derdebelanghet3benden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen en - waar toepasselijk - gevolgd, Per weigeringsgrond licht ik dit 
hieronder nader toe onder het kopje Motivering. 

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

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 in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Bij de te verrichten 
belangenafweging zijn het algemene belang bij openbaarmaking van de 
gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen 
betrokken. 

Motivering 
Bedrljfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de 
Wob) 
Het verstrekken van informatie blijft achterwege voor zover dit bedrijft- en 
fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen 
vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Onder bedrigsgegevens moet 
blijkens bestendige jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit 
wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de 
technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de 
afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens 
die de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens 
als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt. 

Documenten 7, 21, 74, 91, 93, 94, 98, 102, 136, 142, 158, 160 en 161 bevatten 
unieke informatie omtrent het businessplan en de financiële bedrijfsgegevens die 
door de derdebelanghebbenden in vertrouwen aan de overheid zijn verstrekt. De 
documenten bevatten bedrijfsinformatie met betrekking tot de 
productieprocedures, de kring van leveranciers en de gekozen bedrijfs- en 
ontwikkelingsstrategie. Het gaat hier dus om vertrouwelijk gedeelde bedrijfs- en 
fabricagegegevens die ik op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, 
van de Wob niet openbaar maak. In zoverre heb ik de zienswijzen van de 
derdebelanghebbenden gevolgd. De overige documenten bevatten, anders dan de 
derdebeianghebbenden in de zienswijzen hebben aangevoerd, naar mijn mening 
geen bedrijfs- en fabricagegegevens, nu daaruit geen wetenswaardigheden met 
betrekking tot de technische bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van 
producten of de kring van afnemers of leveranciers kunnen worden. afgeleid. Deze 
documenten maak ik daarom wel grotendeels openbaar. 

De economische of de financiële belangen van de Staat of andere 
publiekrechtelijke lichamen (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de 
Wob) 
Bij documenten 128, 139, 158, 160, 161 is het economische of financiële belang 
van de Staat in het geding. Het gaat hierbij om de op geld waardeerbare belangen 
van de Staat De Staat heeft diverse steunmaatregelen genomen om Innogenerics 
voor Nederland te behouden, waaronder de verstrekking van een lening. De 
informatie uit bovengenoemde documenten geeft Inzicht in de onderhandelingen 
die zijn gevoerd om tot de steunmaatregelen te komen. Openbaarmaking van de 
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informatie zal, gelet op de grote politieke en media-aandacht en de invloed die 
daarvan uit kan gaan, de uitwerking van de steun bemoeilijken en verstoren, 
waardoor het voor de oVerheld moeilijker wordt om het geleende bedrag terug te 
krijgen. De uitwerking van de steun is van groot belang om het bedrijf 
Innogenerics rendabel te laten opereren en daarmee ook voor de mogelijkheid van 
Innogenerics om op termijn het steunpakket weer af te lossen. Het openbaar 
maken van deze informatie maakt tevens dat de onderhandelingspositie van de 
Overheid in toekomstige vergelijkbare gevallen nadelig wordt beïnvloed. Ik weeg 
het hier bedoelde belang zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Ik maak 
deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.b. 

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

In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die (in)direct 
herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer persoonsnamen, functienamen, 
telefoonnummers, en e-mailadressen. Openbaarmaking van deze gegevens zou 
een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene maken. 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 dle 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 vanwege hun 
functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar. 

Het verzoek van een derdebelanghebbende om de naam van de directeur van 
haar organisatie onleesbaar te, maken, volg ik niet. 

Ter toelichting merk ik op dat uit vaste jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State Volgt dat het belang van de 
persoonlijke levenssfeer zich kan verzetten tegen openbaarmaking van namen. Dit 
uitgangspunt geldt evenzeer voor namen van ambtenaren als van niet 
ambtenaren. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer dient 
te worden afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Bij die afweging 
dient het uitgangspunt van de Wob - openbaarheid is regel - zwaar te wegen. 
Daarbij speelt de functie van de betrokkene een rol.1  Hoe publieker de functie is 
die de betreffende persoon bekleedt, hoe zwaarder het uitgangspunt van 
openbaarheid dient te wegen. Daarbij vindt een individuele belangenafweging 
plaats. In het kader van die belangenafweging wordt gekeken naar verschillende 
omstandigheden, zoals de aard van het bedrijf en de aard van de functie. Van 
directeuren wordt in beginsel aangenomen dat zij uit hoofde van hun functie in de 
openbaarheid treden, en dat hun naam derhalve niet onleesbaar wordt gemaakt. 
Daarbij wordt ook relevant geacht hoe het bedrijf in kwestie omgaat met het 
vermelden van namen op de eigen website. In het geval van deze 

1  ABRvS 2S juli 2012, ECLI:NR:RVS:2012:BX2593 en ABRvS 23 mei 2018, 
EC1I;NURVS;201f3:1691. 
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derdebelanghebbende staat de betreffende naam en functie op de website van de 
organisatie Vermeldt. Daarmee staat voor mij vast dat deze persoon uit hoofde 
van zijn functie in de openbaarheid treedt, en dat zijn naam derhalve niet 
onleesbaar gemaakt dient te worden. Eventuele handtekeningen, 
telefoonnummers en e-mailadressen worden wel onleesbaar gemaakt zodat 
ongewenste benadering van die personen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit is 
in lijn met de jurisprudentie die hiervoor door mij is aangehaald. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wbb) 
Openbaarmaking van Informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling 
of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk ik het 
volgende op. 

In diverse documenten staan onder andere strategische ontwikkelingsplannen, 
productieplannen, werkmethodes, investetingsbeslissingen en de besluitvorming 
daartoe, productiestrategieën en informatie over governance. Voor zover deze 
gegevens niet zijn aan te merken als bedrijfs- en fabricagegegevens in de zin van 
artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, betreft het niettemin gegevens waarmee 
concurrenten hun voordeel kunnen doen. Openbaarmaking hiervan benadeelt de 
derdebelanghebbenden onevenredig en kan anderen, waaronder concurrerende 
investeerders en/of verzoekers Van financiering, onevenredig bevoordelen. De 
derdebelanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat dit soort 
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. 

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 beleldsopvattingen 
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 e-mailcorrespondentie tussen ambtenaren van 
mijn ministerie en met ambtenaren van andere ministeries, waarin zij van 
gedachten wisselen over de te volgen procesgang, daartoe voorstellen doen en 
waarbij zij proberen te komen tot onderlinge afstemming. Het gaat hier dus om 
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 openhattigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren, Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant, 

Ik wijs erop dat zich onder de documenten conceptteksten bevinden van 
documenten die al openbaar zijn, dan wel met dit besluit openbaar worden 
gemaakt. Voor zover de conceptteksten afwijken van de definitieve versies 
bevatten deze persoonlijke beleidsopvattingen en weiger ik daarom de 
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openbaarmaking daarvan. Voor zover de conceptteksten overeenkomen met de 
definitieve teksten zijn ze reeds openbaar of worden ze met dit besluit openbaar 
gemaakt. 

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 documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee. 

Plaatsing op internet 
De stukken worden na de feitelijke verstrekking met een geanonimiseerde versie 
van dit besluit voor een ieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.ni. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de Plv. secretaris-oenergár. 
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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:fiwww.rijksoverheld.nVministeriesivws/bezwaarschriften-vvos. 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@rninvws.ni, bij voorkeur met een 
ingescande 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 El 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. 
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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 kart 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 ingestem met openbaarmaking. 

(—) 

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

behaeve 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 warden 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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2020.17L 
1811687-216987-WJZ 

Pagina 8van 8 



Bijlage 8 Triventarislijst Wob-verzoek 2020.111 

Omschrijving  Openbaarmaking Weigeringsgronden Opmerkingen 

1. 20191008 FW Factsheet voor mondelinge 
kainervraag 27646 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

2. 20191114 RE Voorbereiding uitzending Kassa  Deels openbaar 10.2.e 

     

3. 	20191114 Voorbereiding uitzending Kassa 16 
november PM hier nog jaartal in vullen versie 2 

Nee 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

4. 	20191120 Persvragen FD Apotex  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

5. 	20191120 RE Persvragen FD Apotex  Deels openbaar  11.1, 10.2.e 

6. 	20191224 FW Graag een gesprek over mogelijke 
doorstart Apotex  

Deels openbaar  10:2.e, 11.1 

7. 	20191224 innoGenerics_Draft Memo_NL, UNDER 
EMBARGO 

Nee 10.1.c 

8. 	20191229 RE Graag een gesprek over mogelijke 
dOorstart Apotex 3  

Deels openbaar 10,2.e, 10.2.g, 11.1 

9. 20190710 RE Afspraak inzake Apotex Ned 
vertrouwelijk 

Deels openbaar 10.2;e 

10. 20191007 Factsheet mondelinge vraag sluiting 
Apotex fabriek 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 



11. 	20191007 RE Concept factsheet mondelinge vraag 
sluiting Apotex  

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

12. 0200106 RE Graag een gesprek over mogelijke 
doorstart Apotex 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

13. 20200107 RE Bezoek Bruins aan WEF AMR 
agenda 

Deels openbaar 10.2.e, 

14. 20200109 Gepland Graag een gesprek over 
mogelijke doorstart Apotex 

Deels openbaar 10.2.e 

Nee 15. 20200110 Nota voorbereiding overleg over 
mogelijke doorstart Apotex fabriek 

10.2.e, 11.1  Conceptversie van doc. 58 

16. 20200113 RE Wellicht heb ik een mail gemist, 
maar is er 3 juli een deal gesloten.. 

Deels openbaar 10,2.e 

17. 	20200113 WEF Bila Fijke Sijbesma  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

20200115 B.030- Bijlage Interview met Sijbesma 
(NRC) 

18. Te vinden op: 
https://www.nrc.nlinieuws/2020/  
01/10/ik-wil-geen-dominee-zijn-
ik-wil-verleiden-a3986437 

Reeds openbaar 

19. 20200115 B.030- Fiche Bilateraal Felke Sijbesma 
(DSM) (con) 

Deels openbaar 11:1 

20. 	20200115 Dank voor ons gesprek over Apotex  Deels openbaar 10.2.e 

21. 20200115 Hoge risicoproducten-Apotex NL v1.2 Nee 10.1.c, 10.2.g 



10.2.e 22. 	20200117 Notities clusteroverleg MOR 16 januari 
2020  

Deels openbaar 

10.2.e 23. 	20200120 Gesprek Innogenerics Apotex  Deels openbaar 

Conceptversie van doc. 32 Nee 20200204 Voorstel voor brief aan Aurobindo_MvR 24. 

25. 20200205 RE Opzet brief namens Wiebes en 
Bruno aan Aurobindo 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

26. 	20200206 Fabriek Apotex en opstelling VS  Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

10.2.e 27. 20200207 Doorstart Apotex Gesprek met VWS 
EZK CBG 

Deels openbaar 

10.2.e 28. 20200207 FW Plannen overleg Deels openbaar 

10.2.e 29. 20200214 FW Apotex Kenniscentrum en 
voortzetting licenties en product registraties 2  

Deels openbaar 

30. 	20200221 Briefje Aurobindo  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

31. 20200221 RE Voorstel voor brief aan Auronindo 
reactie EZK 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

32. 20200225 Brief aan Aurobindo 1654172-202474-
GMT Engelse versie 

Deels openbaar 10.2.e 



10.2.e 20200225 Brief aan Aurobindo 33. Deels openbaar 

10.2.e 34. 	20200227 Antwoordbrief Aurobindo hoort bij mail 
20200304 Antwoord Aurobindo  

Deels openbaar 

10.2.e 35. 20200228 FW Marjolein cc email stuk over 
Voorgenomen sluiting productielocatie Leiden  

Deels openbaar 

10.2.e 36. 20200228 RE Werkbezoek LUMC Deels openbaar 

10.2.e 20200304 Antwoord Aurobindo 37. Deels openbaar 

38. 	20200304 RE Licences Apotex Leiden facility  Deels openbaar  10.2.e, 10.2.g 

39. 20200316 RE Chairman's consent to Leiden letter 
from MoH NL 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

10.2.e 40. 	20200318 Apotex en de provincie ZH  Deels openbaar 

10.2.e 41. 20200325 24_03_2020_Aanvraag LUMC voor 
nationaal kenniscentrum binnen Apotex Leiden 
(002) 

Deels openbaar 

42. 20200325 RE Aanvraag financiële steun generiek 
kennis 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

43. 20200326 RE Aanvraag financiële steun generiek 
kennis 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 



44. 	20200326 RE Zembla vragen mbt beschikbaarheid 
geneesmiddelen  

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

45. 20200330 FW Zembla vragen mbt 
beschikbaarheid geneesmiddelen 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

46. 20200331 RE Aanvraag financiële steun voor 
generiek kennis 17.27u 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

47. 	20200331 RE Aanvraag financiële steun voor 
generiek kennis  

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

10.2.e 48. 	20200401 Clusteroverleg MOR 2 april 2020  Deels openbaar 

49. 	20200401 FW Input IGJ voor antwoord vraag over 
fabriek Leiden  

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

50. 	20200401 QA Medicijnfabriek Leiden Nee 

51. 	20200403 Concept reactie aanvraag fin Apotex  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

52. Nee 20200403 concept reactie aanvraag financiering 
Apotex 

Conceptversie van doc. 66 

53. 	20200403 Kamerdebat en uitspraak min de Jonge 
hoort bij mail 20200408 RE Aanvraag fin steun  

Deels openbaar 10.2.e 

53a.. 20200404 Letter to minister of Health Welfare and 
Sport hoort bij mail 20200403 Kamerdebat en 
uitspraak 

Deels openbaar  10.2.e, 10.2.g 



10.2.e 54. 	20200406 Antwoord Aurobindo aan minister  Deels openbaar 

Nee 55. 20200406 Apotex casus vragen en advies tav 
reactie richting LUMC 

10.2.e, 11.1 

56. 20200406 FW Aanvullende vraag mbt uitzending 
Zembla sluiting Apotex 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

57 
	

20200526 RE Apotex Update  Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

10.2.e 57.1 20200406 Nota ter voorbereiding overleg minister 
met Innogenerics 

Deels openbaar 

58. Nota voorbereiding overleg 2020-01-10 9_36_41  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

59. 	20200406 RE Concept reactie aanvraag fin Apotex  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

60. Nee 20200406 RE Innogenerics 10.2.e, 11.1 

61. 20200407 Concept reactie aanvraag financiering 
Apotex 

Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

62. Nee 20200407 concept reactie aanvraag financiering 
Apotex_updated20200407 

Conceptversie van doc. 66 

63. 20200407 RE Apotex casus vragen en advies tav 
reactie richting LUMC 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 



73. 20200518 statutenKenniscentrum Reeds openbaar 10.2.g Te vinden onder: 
https://www.kvk.nl/orderstraatip  
roduct- 
kiezen/?kvknummer=78430615 

64.  20200408 QAs Apotex wat als ze er niet uit 
komen 

65.  20200408 RE Aanvraag financiële steun voor gen. 
kennis.... 

66.  20200417 FW Antwoord op uw vragen gesteld in 
uw email dd 070420 

67.  20200417 RE Antwoord op uw vragen gesteld in 
uw email dd 070420 

68.  20200420 RE Antwoord op uw vragen gesteld in 
uw email dd 070420 

69.  20200512 Leiden zoals besproken in Cluster MOR 
onderzoeksoverleg 

70.  20200512 RE Overleg Alles rondom onderzoek 

71.  20200513 Update en vraag over LUMC 

72.  20200518 FW Nationaal farmaceutisch kennis 
ontw en opl centr 

74. 20200518 ZonMw application Kenniscentrum 
versie 4 

Nee 

Deels openbaar 10.2.e, 11.1 

Deels openbaar 10.2,e, 10.2.g, 11.1 

Deels openbaar 10.2.e, 11.1 

Deels openbaar 10.2.e, 11.1 

Deels openbaar 10.2.e, 11.1 

Deels openbaar 10.2.e 

Deels openbaar 10.2.e, 11.1 

Deels openbaar 10.2.e 

10.1.c, 10.2.g Nee 



75. 20200521 FW Urgent belemmering redding 
Apotex 

Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

76. 20200524 RE Fwd Urgent belemmering redding 
Apotex 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

77. 	20200524 RE Innogenerics BV Zeist  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

78. 	20200524 RE Urgent belemmering redding Apotex  Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

79. 	20200525 Apotex casus  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

10.2.e 80. 20200525 FW Nat farmaceutisch kennis ontw en 
opl centr 

Deels openbaar 

81 20200525 reactie op mail  Deels openbaar  10.2.e, 10.2.9 

81.1 20200526 Apotex Update  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

82. 	20200526 RE Apotex casus  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

20200526 RE Apotex Update 83. 10.2.e Deels openbaar 

84. 	20200526 RE Apotex  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 



85. 	20200528 RE Apotex  Deels openbaar  10.2.e, 10.2.9 

10.2.e 86. 20200406 RE Apotex casus vragen en advies tav 
reactie richting LUMC 

Deels openbaar 

Nee Dubbel met doc. 42 87. 20200501 Alvast er info voor 

88. 20200604 FW Apotex  Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

89. 	20200604 RE Apotex  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

10.2.e 90. 20200605 Apotex behoud kennis en 
productiecapaciteit generieke geneesmiddelen  

Deels openbaar 

91. 20200608 200517 InnoGenerics - Business Plan 
vF 

Nee 10.1.c 

20200608 RE Apotex Nee 92. 10.2.e, 11.1 

Nee 93. 20200609 Agendapunt Clusteroverleg 11 juni 
2020 Nationaal Farmaceutisch kennis ontw en opl 
centr 

10.1.c, 10.2.g, 10.2.e, 11.1 

Nee 94. 20200609 CONCEPT begroting Nationaal FKOO 
centrum 8 juni 2020 

10.1.c, 10.2.g, 10.2.e 

95. 20200609 FW agendapunt Clusteroverleg 11 juni 
2020 

Deels openbaar 10.2.e 



10.2.e 96. 20200609 FW Nationaal farmaceutisch kennis 
ontwikkel en opleidingscentrum 

Deels openbaar 

97. 20200611 FW Memo (verborgen) 
maatschappelijke kosten agv sluiting Apotex  

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

Nee 98. 20200611 Maatschappelijke kosten Sluiting 
Apotex Leiden_vF 

10.1.c, 10.2.9 

99. 20200611 	RE 	Memo 	(verborgen) 
maatschappelijke kosten als gevolg van sluiting 
Apotex Leiden 

Deels openbaar 10.2.e, 11.1 

100. 20200611 Sluiting Apotex fabriek gevolgen door 
beschikbaarheid producten 

Deels'openbaar  10.2.e, 11.1 

101. 20200612 Overleg EZK Invest.n1VW5  Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

     

102. 20200615 Documenten Apotex Kopie van 
InnoGenerics - Fin Model v10.0 SENT 

Nee 10.1.c 

 

     

     

103. 20200615 RE Proces subsidie Nationaal 
farmaceutisch kennis—. 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

104. 20200616 Concept begroting nationaal FKOO 
centrum 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

105. 20200616 FW Vragen Apotex INNL 2020 0778  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

106. 20200616 RE Proces subsidie Nationaal 
farmaceutisch kennis ontw... 

Deels openbaar 10.2.e 



109. 20200616 RE Vragen Apotex  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

110. 20200617 FW Apotex  Deels openbaar 10.1.c, 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

107.  20200616 RE Vragen Apotex 2 Deels openbaar 10.2.e 

 

108.  20200616 RE Vragen Apotex INNL 2020 0778 Nee 

 

Dubbel met doc. 105 

 

20200618 061720_Q&A EZK RVO_final Nee 

  

     

     

112. 20200618 Doorstart Apotex concept 2  Deels openbaar 10.2.e 

113. 20200618 Doorstart_Apotex_concept 2  Deels openbaar  10.2.g, 11.1 

114. 20200618 FW Apotex  Deels openbaar  10.2.e, 11.1, 

115. 20200618 Nota Innogenerics  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

116. 20200618 Overleg EZK Invest.nl VWS  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 



117. 20200619 fW Concept begroting Nationaal FKOO 
centrum 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

10.2.e 118. 20200619 RE Innogenerics Deels openbaar 

Nee 119, 20200622 FW Concept begroting Narionaal FKOO 
centrum 080620 

I0,2.e, 11.1  Dubbel met doc. 117 

120. 20200622 FW Retourpost 207103 Voortgang 
proces fin Innogenerics 

Deels openbaar 10.2.e 

121. 20200622 Stichting Nationaal farmaceutisch 
kennis en'ontw centrum 190620 

Deels openbaar  10,2.e, 10.2;g 

122. Nee 20200622 ZonMw application Kenniscentrum 
versie 5 

Dubbel met doc. 74 

123. 20200623 RE 
Innogenerics 2 

Maatschappelijke waarborgen  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

124. 20200623 RE 
Innogenerics 4 

Maatschappelijke waarborgen  Deels openbaar  10,2.e, 11.1 

125. 20200623 RE 
Innogenerics 

Maatschappelijke waarborgen Deels openbaar 10.2.e 

126. 20200624 FW Input waarborgen Innogenerics 
vanuit VWS 

Deels openbaar 10.2.e 

127. 20200624 Innogenerics en Invest NL  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 



Nee 128. 20200624 Plan van Aanpak Financiering 
Innogenerics gedeeld EZK-VWS 

10.2.b, 10.2.g, 11.1 

129. 20200624 RE Maatschappelijke waarborgen 
Innogenerics 2 

Deels openbaar 10.2.e 

130. 20200624 Update proces fin Innogenerics en 
subsidie Kenniscentrum 

Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

131. 20200625 Update Invest NL EZK aangaande 
Innogenerics 2 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

132. 20200629 FW Apotex  Deels openbaar 10.1.c, 10.2.g, 10.2.e 

133. 20200630 FW Steun Apotex Innogenerics  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

134. 20200630 RE Opzet antwoord  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

135. 20200630 RE Steun Apotex Innogenerics  Deels openbaar 10.2.e 

136. Nee 20200630 Termsheet Apotex Final 10.1.c, 10.2.9 

137. 20200630 Update Innogenerics en subsidie 
stichting 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

138. 20200701 Aangepaste versie nota Innogeneretics  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 



10.2.b, 10.2.e, 10.2.g, 11.1 Nee 20200701 Achtergestelde lening Apotex draft 02 139. 

140. 20200701 Clusteroverleg MOR 2 juli 2020  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

141. 20200701 FW Nota MEZK  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

20200701 LUMC VWS-aanvraag begroting Nee 142. 10.1.c, 10.2.9 

143. 20200701 	RE aangepaste versie nota 
Innogeneretics  

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

144. 20200701 RE Indicatieve term sheet  Deels openbaar 10.2.e, 10.1.c, 10.2.g 

145. 20200701 RE Steun Apotex Innogenerics  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

146. 20200701 RE Update Innogenerics en subsidie 
Stichting 1 juli 

Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

147. 20200701Doorstart_Apotex_alternatieve route_V5  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

148. 20200702 En minister MZS is ook akkoord 
rondom onze stappen Innogenerics 

Deels openbaar 10.2.e 

149. Dubbel met doc. 140 Nee 20200702 FW Clusteroverleg MOR 2 juli 02C 
Innogenerics 



150. Nee Buiten reikwijdte verzoek 20200702 FW Clusteroverleg MOR 2 juli 04C - 
Verslag Raadswerkgroep Onderzoek (25 juni 2020 

151. 20200702 Nota ter beslissing financiering 
Innogeneretics 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

152. 20200702 	RE aangepaste versie Nota 
Innogeneretics  

Deels openbaar 10.2.e 

153. 20200702 RE Bijpraat Innogeneretics irt 
beschikbaarheid. Zie opmerkingen veld  

Deels openbaar 10.2.e 

154. 20200702 RE Standpunt IRF inzake Innogenerics  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 ' 

155. 20200702 Spreekpunten minister MZS toelichting 
rondom Innogenerics_Apotex_def 

Nee 

156. 20200702 Subsidieaanvraag Stichting Nat farm 
kennis ontw en opl centrum 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

157. 20200703 FW IG Apotex concept Termsheet  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

158. Nee 20200703 Term Sheet lening Apotex draft 04 10.1.c, 10.2.b, 10.2.9 

159. 20200707 	 DAEB-en-universele- 
dienstverplichtingen-in-de-gezondheidssector.pd  

Reeds openbaar  Te vinden onder: 
https ://pu re. uvt. n l/ws/porta Ifiles 
/porta)/1103772/diensten.pdf 

Nee 160. 20200707 Draft Bijlage 3 Term Sheet Investering 
7 juli 2020 

10.1.c, 10.2.b, 10.2.9 



Nee 161. 20200707 Draft Term Sheet lening Apotex 7 juli 
2020 

10.1.c, 10.2.b, 10.2.g 

162. 20200707 FW Apotex Status en voortgang.  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

163. 20200707 FW Concept statuten vertrouwelijk 3  Deels openbaar 10.1.c, 10.2.g, 10.2.e 

164. 20200707 FW Concept statuten vertrouwelijk  Deels openbaar 10.2.e 

165. 20200707 RE Concept Statuten vertrouwelijk 2  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

166. 20200707 RE Concept Statuten vertrouwelijk  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

167. 20200708 FW IG Laatste concept lening van 7 juli 
2020 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

168, 20200708 RE IG laatste concept lening  Deels openbaar 10.2.e 

169. 20200708 RE Woordvoerdersiijri en Q&A rondom 
Innogenerics 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

170. 20200709 Comfort over subsidie graag mail 
doorsturen naar stichting 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 



10.2.e 171. 20200709 Concept kamerbrief Innogenerics om in 
grote lijnen te bespreken 

Deels openbaar 

Conceptversie van: 
https://zoek.officielebekendmaki  
ngen.nl/kst-29477-661.html  

Nee 20200709 Concept kamerbrief Innogenerics 172. 

173. 20200709 Dat het in Europese handen blijft en 
beschikbaar... 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

174. 20200709 Kamerbrief Innogenerics  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

10.2.e 175. 20200709 RE IG Laatste concept lening van 7 juli 
2020 

Deels openbaar 

176. 20200710 FW Korte terugkoppeling gesprek met 
EC 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

Conceptversie van: 
https://zoek.officielebekendmaki  
ngen.nl/kst-29477-661.html 

Nee 177. 20200710 	kamerbrief 
	

Innogenerics 
(003)_revPB_revGI3 

178. 20200710 Kamerbrief Innogenerics 003  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

179. 20200710 Nieuwsitem over paracetamol  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

180. Nee Conceptversie van: 
https://zoek.officielebekendmaki  
ngen.nl/kst-29477-661.html  

20200713 	Kamerbrief 
	

Innogenerics 
(003)_revPB_revGI3 

181. 20200713 Opties nav korte terugkoppeling 
gesprek met EC 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 



182. 20200713 RE Nieuwsitem over paracetamol 2  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

10.2.e 183. 20200713 RE Reactie MEZK kamerbrief  Deels openbaar 

Conceptversie van: 
https://zoek.officielebekendmaki  
ngen.n l/kst-29477-661. htm I 

Nee 20200714 Brief aan Parlement TK 2020-07-13 
11_54_20 

184. 

185. 20200714 FW Brief Innogenerics  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

186. 20200714 Kamerbrief financiering Innogenerics in 
Marjolein 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

Conceptversie van doc. 191 Nee 20200714 Nota ter beslissing 2020-07-13 
11_54_15 

187. 

188. 20200714 RE Afspraken financiële dekking lening 
Innogeneretics 

Deels openbaar 10.2.e 

10.2.e 189. 20200714 RE Stichting Kenniscentrum en 
Innogenerics juridische kanten 

Deels openbaar 

190. 20200714 Update over Innogenerics  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

10.2.e 191. 20200716 Nota 208136 - Akkoord Min MZS  Deels openbaar 

192. 20200717 Bevindingen rondom subsidie 
kenniscentrum 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 



Conceptversie van doc. 191 Nee 20200717 Brief aan Parlement TK 2020-07-13 
11_54_20 

193. 

194. 20200720 FW Subsidie Kenniscentrum en 
afspraken Innogenerics 

Deels openbaar 10.2.e 

195. 20200720 RE Lening met voorwaarden aan 
Innogenerics 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

196. 20200721 FW Subsidie aanvraag 330763 
Incompleetbrief 

Deels openbaar 10.2.e, 10.1.c, 10.2.9 

197. 20200721 FW Subsidie Kenniscentrum en 
afspraken Innogenerics 2 

Deels openbaar  10.2.e, 10.2.g 

Nee 198. 20200721 FW Subsidie 
afspraken Innogenerics 3  

Kenniscentrum en  10.2.e, 11.1 

Nee 199. 20200721 FW Subsidie 
afspraken Innogenerics  

Kenniscentrum en  10.2.e, 11.1 

200. 20200721 RE Intentie overeenkomst  Deels openbaar  10.2.e, 10.2.9 



10.2.e 201. 20200722 FW Afspraak rondom invulling subsidie  Deels openbaar 

202. 20200722 RE Afspraak rondom invulling subsidie  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

10.2.e 20200723 FW Witte rook IG 203. Deels openbaar 

204. 20200724 Punten ter bespreking Innogenerics 
Stichting en VWS 

Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

10.2.e 205. 20200724 Subsidie Stichting Kenniscentrum Op 
te pakken na half augustus 

Deels openbaar 

20200728 - Nota Innogenerics Akkoord Min MZS Dubbel met doc. 191 Nee 206. 

207. 20200728 nota innogenerics_opm min MZS  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

Nee 208. Conceptversie van doc. 191 20200728 Nota ter beslissing 2020-07-13 
11_54_15 

209. 20200804 RE Geen onderwerp 2  Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 

210. 20200804 RE Geen onderwerp  Deels openbaar  10.2.e, 11.1 

211. 20200805 FW Apotex Leiden Deels openbaar 10.2.e 



212. 20200807 Brief aan TK inzake lening doorstart 
Apotex 

Deels openbaar  10.2.e, 10.2.g 

10.2.e 213, 20200810 RE Brief aan TK inzake lening doorstart 
Apotex 2 

Deels openbaar 

214 
	

20200615 RE Sluiting Apotex fabriek gevolgen 
beschikbaarheid producten  

Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1 
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