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Geachte 

Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaar van 28 maart 2022 dat u namens 
Leadiant GmbH (hierna: Leadiant) heeft gemaakt tegen mijn besluit van 15 
februari 2022, kenmerk 2021.123 3321396-1024738-WIZ (hierna: het primaire 
besluit). 

In deze brief leest u eerst wat mijn beslissing op uw bezwaar is. Daarna volgt de 
uitleg. De uitleg bestaat uit een overzicht van het verloop van de procedure en 
mijn overwegingen naar aanleiding van uw bezwaar. Aan het einde van de brief 
staat wat u kunt doen als u het niet eens bent met deze beslissing op bezwaar. 

Beslissing op uw bezwaar 

Ik verklaar uw bezwaar gedeeltelijk gegrond voor zover dit ziet op de onvolledige 
zoekslag en het buiten reikwijdte kwalificeren van de documenten 461, 464, 465 
en 469. Ik herroep in zoverre het primaire besluit. Ik neem een (nieuw) besluit 
over de (gedeeltelijke) openbaarmaking van de documenten 472 t/m 476 en de 
documenten 461, 464, 465 en 469. Het bezwaar wordt voor het overige 
ongegrond verklaard en het primaire besluit wordt in zoverre gehandhaafd. De 
feitelijke openbaarmaking van de documenten zal plaatsvinden twee weken na 
datum van deze beslissing op bezwaar. 

Verloop van de procedure 

Op 4 juni 2021 heeft Leadiant een verzoek gedaan om openbaarmaking van 
informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Het 
Wob-verzoek ziet kortweg op openbaarmaking van informatie over de bereiding 
van geneesmiddelen met de werkzame stof Chenodeoxycholic acid (CDCA) en de 
aanbieders van deze geneesmiddelen. 

Met het primaire besluit is op het verzoek van Leadiant beslist en is de gevraagde 
informatie grotendeels openbaar gemaakt. 

Uw brief 

28 maart 2022 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 
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Een derdebelanghebbende heeft op 25 februari 2022 bezwaar gemaakt tegen het 
primaire besluit. Het bezwaar Is geregistreerd met het zaaknummer DWJZ-
2022000141. Leadiant heeft als derdebelanghebbende deelgenomen aan deze 
bezwaarprocedure. 

Vervolgens heeft u namens Leadiant op 28 maart 2022 bezwaar gemaakt tegen 
het primaire besluit. Dit bezwaar is geregistreerd met zaaknummer DWJZ-
2022000199. 

Het bezwaar van de derdebelanghebbende in de bezwaarprocedure met 
zaaknummer DWJZ-2022000141 is op 8 juli 2022 gegrond verklaard. Het besluit 
is 15 februari 2022 is gedeeltelijk herroepen en de openbaarmaking van een 
tweetal documenten is alsnog geweigerd. 

Op 13 juni 2022 zijn drie derdebelanghebbenden in de bezwaarprocedure van 
Leadiant in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de 
openbaarmaking van een aantal documenten. Twee van de drie 
derdebelanghebbenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en een 
zienswijze ingediend. 

In de periode tussen 8 juli 2022 en 11 juli 2022 heeft er e-mailcorrespondentie 
plaatsgevonden tussen u en de behandelaar van het bezwaar, 

In deze e-mailcorrespondentie is de stand van zaken in de afhandeling 
van het bezwaar besproken. Van uw zijde is aangegeven dat een spoedige 
afhandeling gewenst is en dat wordt afgezien van het geven van een toelichting op 
het bezwaar tijdens een hoorzitting. 

Op 4 augustus 2022 heeft u mij per e-mail laten weten dat u beroep heeft 
ingesteld bij de rechtbank wegens het niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift. 
De behandelaar van het bezwaarschrift heeft u op 8 en 9 augustus 2022 
geïnformeerd over de stand van zaken bij het afhandelen van het bezwaarschrift. 

Uw bezwaar 

U bent het om de volgende redenen niet eens met het besluit (hier kort 
samengevat). 

De zoeksiaci is onvoldoende 

U stelt zich op het standpunt dat de zoekslag op basis van het Wob-verzoek 
onvoldoende is geweest. Ten onrechte zijn de punten 2, 8 en 11 van het Wob-
verzoek buiten beschouwing gelaten. Zo is het volgens u onjuist dat de onder deze 
punten vallende informatie reeds openbaar zou zijn gemaakt op basis van andere 
Wob-verzoeken. In de reeds openbaar gemaakte informatie ontbreekt namelijk 
informatie die verklaart hoe het ministerie naar aanleiding van de inbreng van 
KNMP/NVZA inzake de schaalgrootte opeens is gekomen tot de in de kamerbrief 
van 8 april 2019 genoemde aantallen. Verder wijst u erop dat er aantoonbaar 
geen Informatie, onder andere over CDCA en Xenbilox, openbaar is gemaakt over 
gesprekken met de EC, de EMA, het CBG en/of de EDQM. Evenmin is er informatie 
openbaar gemaakt over gesprekken/overleggen over apotheekbereidingen. 
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U bent verder van mening dat de punten 7, 9, 10, 12, 13 en 19 ten onrechte 
(deels) buiten beschouwing zijn gelaten. Zo heeft u tussen de verstrekte stukken 
slechts enkele stukken aangaande contacten, gesprekken en overleggen tussen de 
IG3 en de ACM aangetroffen. Daarnaast ontbreken er stukken over contacten 
tussen het ministerie, de ACM, de EC en andere Europese 
mededingingsautoriteiten. Over punt 9 merkt u op dat in het besluit niet is 
gemotiveerd waarom er geen enkel document is met betrekking tot het Platform 
Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen. Daarnaast is de openbaar gemaakte 
informatie over contacten tussen het ministerie en de media onvolledig. Zo 
ontbreekt het aan informatie over interviews aan bijvoorbeeld Medisch Contact. 
Over punt 12 merkt u op dat de stukken over de open brief van 27 augustus 2019 
ontbreken. Met betrekking tot punt 13 merkt u op dat de nota van 26 september 
2018, kenmerk 1425467-181301-GMT ontbreekt. Over punt 19 merkt u op dat er 
documenten ontbreken inzake rapporten en verslagen over inspecties bij de 
ziekenhuisapotheek van het Amsterdam UMC, locatie Meibergdreef, Euro-
Chemicals en API. 

U betoogt verder dat er informatie ontbreekt over de contacten tussen het 
ministerie en het ZIN en de contacten tussen de IG) en het ZIN over de 
bereidingsplannen van CbusineZ et al. Daarnaast ontbreekt er informatie uit de 
periode maart tot en met december 2018. Ook ontbreekt er informatie over 
correspondentie inzake de tijdelijke plaatsing van CDCA Leadiant op bijlage 1A bij 
de Regeling zorgverzekering per 1 augustus 2017. Verder wijst u erop dat 
informatie over correspondentie met Pharmagister, CbusineZ en CZ inzake het 
(concept)besluit op het handhavingsverzoek van Leadiant ontbreekt. 

U voert verder aan dat uit het besluit niet blijkt dat er is gezocht naar 
elektronische berichten, zoals SMS-berichten en WhatsApp-berichten. U bent van 
mening dat deze correspondentie ten onrechte niet is betrokken. Ook stelt u dat 
het besluit niet inzichtelijk maakt of en hoe er naar documenten is gezocht over 
de contacten met zorgverzekeraars. 

Ten onrechte is de openbaarmaking van informatie van administratieve aard 
geweigerd  

U bent daarnaast van mening dat het Wob-verzoek ook nadrukkelijk ziet op 
informatie van administratieve aard. De weigering om dergelijke informatie 
openbaar te maken is dan ook ten onrechte. U vindt ook dat het onduidelijk is 
wanneer informatie als van administratieve aard wordt gekwalificeerd. U verwijst 
naar de documenten 2, 5, 6, 49 en 99. 

De openbaarmaking van informatie is ten onrechte geweigerd OP grond van artikel 
10 of artikel 11 van de Wob 

U stelt zich op het standpunt dat de openbaarmaking van informatie ten onrechte 
is geweigerd met toepassing van de artikelen 10 of 11 van de Wob. Zo is in uw 
optiek in de documenten 30, 35 en 36 geen sprake van bedrijfs- en 
fabricagegegevens in de zin van artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob. 
Nergens blijkt volgens u uit dat het gaat om vertrouwelijk aan het ministerie 
medegedeelde informatie. Ook vindt u dat niet valt in te zien dat een juridische 
analyse van declaratie- en vergoedingsmogelijkheden voor een apotheekbereiding 
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met CDCA een vertrouwelijk bedrijfs- en fabricagegegevens of 
concurrentiegevoelig gegeven is. Voor zover er al sprake zou zijn van een bedrijfs-
en/of bedrijfsfabricagegeven, dan vindt u dat het belang van openbaarheid 
zwaarder dient te wegen. 
Wat document 331 betreft merkt u op dat het document ten onrechte integraal 
geweigerd is. Een leverancier van een grondstof moet in uw optiek inzichtelijk 
kunnen maken aan welke monografieën uit de Europese Farmacopee is/wordt 
getest. Document 41 is in uw optiek ten onrechte als dubbel gekwalificeerd met 
document 30. Over document 101 merkt u op dat ten onrechte is geconcludeerd 
dat de informatie niet openbaar is. De verwijzing leidt namelijk naar een niet-
bestaande webpagina. Over document 40 merkt u op dat de bijlage ontbreekt. Met 
betrekking tot document 42 merkt u op dat ten onrechte is gesteld dat dit 
document dubbel is met document 30. Over document 54 merkt u op dat het u 
onduidelijk is waar dit document een bijlage bij is. Over de documenten 461, 46, 
465, 469 merkt u op dat over de factuur voor het CDCA-onderzoek door het RIVM 
ten onrechte als buiten de reikwijdte van het Wob-verzoek vallend is 
gekwalificeerd. 

Tot slot verzoekt u om een vergoeding van de in verband met het bezwaar 
gemaakte proceskosten. 

Mijn overwegingen over uw bezwaar 

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift overweeg ik als volgt. Per 1 mei 2022 is de 
Wet open overheid in werking getreden. De Woo heeft de Wob vervangen. Dit 
betekent dat de volledige heroverweging die ik op de grondslag van het 
bezwaarschrift maak, plaatsvindt aan de hand van de bepalingen in de Woo. 

Over de verrichte zoekslaq 

Naar aanleiding van uw bezwaar heb ik de gehele zoekslag die op basis van het 
Wob-verzoek is verricht tegen het licht gehouden en opnieuw laten verrichten. Op 
basis van het Wob-verzoek is gezocht op de zoektermen die in het Wob-verzoek 
zijn genoemd: "Chenodeoxycholic acid", "CDCA", "Leadiant", "cerebrotendineuze 
xanthomatose", "CTX", "CDCA Leadiant", "Xenbilox", "Kolbam", "CDCA-grondstof", 
"active pharmaceutical ingredient", en "API". Ook is er gezocht op de zoekterm 
"Euro-Chemicals". Verder is meer specifiek ook gezocht op documenten met 
betrekking tot de open brief van minister Bruins in de Volkskrant van 27 augustus 
2019 en documenten over (de totstandkoming van) het besluit van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd van 19 november 2018 (punt 15 van het Wob-
verzoek). Er is gezocht op documenten in de periode 1 januari 2016 tot en met 4 
juni 2021. De zoekslag heeft plaatsgevonden in het archiefsysteem, vaste schijven 
en mailboxen (Outlook) van de betrokken beleidsdirectie van het ministerie 
(GMT), de IG3 en het RIVM. Ook zijn mobiele telefoons geraadpleegd. Bij de IG3 
heeft tevens een zoekslag plaatsgevonden in het zaaksysteem WPM. Door de 
binnen het ministerie betrokken beleidsdirectie, GMT, is tevens zekerheidshalve 
uitvraag gedaan bij andere beleidsdirecties, namelijk directie WJZ en directie Z. 
Deze uitvraag heeft overigens geen resultaten opgeleverd. 
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De zoekslag die ik in bezwaar opnieuw heb laten verrichten heeft een aantal 
nieuwe resultaten opgeleverd, namelijk de documenten 472 t/m 475. Deze 
documenten treft u aan op bijgevoegde vernieuwde inventarislijst.1  

Het voorgaande betekent dat het bezwaar in zoverre gegrond is. Ik herroep het 
primaire besluit in zoverre en neem alsnog een besluit over de documenten 472 
t/m 475. Ik besluit tot (gedeeltelijke) openbaarmaking van deze documenten. In 
de documenten 472 t/m 474 staan persoonsgegevens en het belang van de 
openbaarheid van deze informatie weegt niet op tegen de bescherming van het 
belang van openbaarheid. Daarom weiger ik de openbaarmaking van deze 
persoonsgegevens met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, onder e, van de 
Woo. Document 475 maak ik in het geheel openbaar. 

Voor zover u meent dat de zoekslag nog meer resultaten had moeten opleveren 
volg ik dit niet. U heeft hier geen aanknopingspunten voor aangevoerd. Verder 
wijs ik erop dat over de door u genoemde onderwerpen binnen het ministerie, het 
RIVM en de IGJ slechts beperkt schriftelijke verslaglegging en communicatie heeft 
plaatsgevonden. Waar er wel communicatie heeft plaatsgevonden, is dit veelal 
mondelinge geweest, bijvoorbeeld telefonisch. 

Ik ga in het volgende in op de meer specifiek door u benoemde punten. 

Elektronische berichten, waaronder SMS- en WhatsApo-berichten 

Over uw betoog dat elektronische berichten, zoals SMS- en WhatsApp-berichten, 
ontbreken merk ik als volgt op. Ik verwijs in de eerste plaats naar dat wat ik 
hiervoor heb aangegeven over de verrichte zoekslag. Alle onder het ministerie, de 
IGJ en het RIVM berustende documenten zijn op basis van die zoekslag gevonden. 
Er is naar aanleiding van uw bezwaar nogmaals navraag gedaan bij medewerkers 
naar de aanwezigheid van relevantie conversaties op hun mobiele telefoon, 
waaronder bij de door u genoemde heer Kooijman. Dit heeft geen resultaten 
opgeleverd. 

Punten 2, 8 t/m 13 en 19 van het Wob-verzoek niet ten onrechte buiten 
beschouwing gelaten  

Over uw betoog onder punt 28 t/m 33 van de aanvullende gronden van bezwaar 
merk ik als volgt op. Zoals terecht is vastgesteld in het besluit van 15 februari 
2022 zijn documenten die betrekking hebben op de interpretatie van en criteria 
voor apotheekbereidingen, magistrale bereidingen, officinale bereidingen, 
`normale klandizie' voor apotheekbereidingen en 'kleine schaal'/' verstrekking in 
het klein' (genoemd onder punt 2 van het Wob-verzoek), contacten met de EDQM 
waarin apotheekbereidingen aan de orde komen (genoemd onder punt 8 van het 
Wob-verzoek) en contacten over apotheekbereidingen, magistrale 
bereidingen en officinale bereidingen (genoemd onder punt 11 van het Wob-
verzoek) door middel van drie andere Wob-besluiten reeds openbaar gemaakt.2  U 
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2  httos://www.djksoverheld.n1/documenten/wob-verzoeken/2021/11/19/besiultwob- 
verzoek-beleid-oncieregistreerde-cieneesmiddelen en 
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heeft geen aanknopingspunten aangevoerd die tot een andere conclusie zouden 
moeten leiden. 

Dat u in de op basis van uw Wob-verzoek verstrekte documenten geen verklaring 
vindt hoe in de Kamerbrief van 8 april 2019 tot de genoemde aantallen is 
gekomen, is het gevolg van de omstandigheid dat deze documenten reeds met 
een eerder Wob-besluit openbaar zijn gemaakt. Raadpleging van het Wob-besluit 
van 16 januari 2020, kenmerk 2019.074, maakt duidelijk dat onder meer de 
documenten 95 t/m 122 gaan over magistrale bereiding en de totstandkoming en 
invulling van het getalscriterium.3  

Uw standpunt onder punt 31 van de aanvullende gronden van bezwaar dat 
aantoonbaar geen informatie bekend is gemaakt aangaande onder meer 
gesprekken en/of overleggen met onder andere de Europese Commissie en de 
European Medicines Agency ("EMA") over apotheekbereidingen, magistrale 
bereidingen, officinale bereidingen, "normale klandizie" voor apotheekbereidingen, 
"kleine schaal"/"verstrekking in het klein", werpt evenmin een ander licht op de 
verrichte zoekslag. In algemene zin worden met de genoemde instanties 
gesprekken gevoerd over het farmaceutisch beleid. De door u genoemde 
onderwerpen zijn echter geen onderwerp van een agenda geweest en dus zijn die 
onderwerpen geen onderwerp geweest van een schriftelijke voorbereiding. Voor 
zover de door u genoemde onderwerpen tijdens gesprekken en/of overleggen toch 
ter sprake zijn gekomen, dan heeft hierover geen verslaglegging plaatsgevonden. 
Gelet hierop zijn er dus ook geen documenten naar boven gekomen met de 
(initiële noch de in bezwaar verrichte) zoekslag. Ten overvloede merk ik op dat 
het enkel benoemen van instanties niet aannemelijk maakt dat er meer 
documenten zouden moeten zijn, die ik ten onrechte niet zou hebben betrokken 
bij mijn beslissing op uw verzoek. 

Uw standpunt onder punt 32 van de aanvullende gronden van bezwaar dat niet 
alle informatie over contacten, gesprekken en/of overleggen over onder meer 
apotheekbereidingen met andere externe partijen, waaronder in elk geval het 
Zorginstituut Nederland, De Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit 
Consument & Markt aan de orde komen, kan ik niet plaatsen. Deze informatie is 
immers wel degelijk betrokken in de beoordeling van het Wob-verzoek, voor zover 
niet reeds openbaar gemaakt op grond van de eerder genoemde drie Wob-
besluiten. Ter illustratie wijs ik op de documenten 100, 101, 271, 285, 352, 360. 
Ten overvloede merk ik nogmaals op dat het enkel benoemen van instanties niet 
aannemelijk maakt dat er documenten zouden zijn die ik ten onrechte niet zou 
hebben betrokken bij mijn beslissing op uw verzoek. 

Punten 7, 9, 10, 12, 13 en 19 van het Wob-verzoek niet (deels) buiten 
beschouwing gelaten  

Over uw standpunt onder de punten 34 t/m 44 van de aanvullende gronden van 
bezwaar verwijs ik in de eerste plaats naar dat wat ik hiervoor heb weergegeven 

verzoek-over-besluitvorminn-rondom-apotheekbereidingen en 
httos://www.rilksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/01/16/besluit-wob-verzoek-
maaistrale-bereiding.   
3  httbs://www.riiksoverheid.nlidocumenten/wob-verzoeken/2020/01/16/besluit-wob-
verzoek-magistrale-bereiding. 
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over de verrichte zoekslag. Zoals u terecht opmerkt bevindt zich tussen de 
beoordeelde documenten wel degelijk informatie aangaande contacten, 
gesprekken en overleggen tussen de IG3 en de ACM over de in het Wob-verzoek 
genoemde onderwerpen. Meer gespreksverslagen dan u heeft kunnen aantreffen 
tussen de documenten op de inventarislijst berusten niet onder het ministerie, het 
RIVM of de WI Over de contacten, gesprekken en overleggen van (medewerkers 
van) VWS en de ACM met de Europese Commissie en Europese 
mededingingsautoriteiten verwijs ik naar mij overwegingen hiervoor op pagina 5. 
De specifiek genoemde onderwerpen zijn geen onderwerp van een agenda 
geweest en voor zover de onderwerpen toch ter sprake zijn gekomen heeft geen 
verslaglegging ervan plaatsgevonden 

Over uw standpunt onder punt 38 van de aanvullende gronden van bezwaar over 
het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen in relatie tot CDCA (Leadiant) 
verwijs ik u naar de hiervoor uiteengezette zoekslag. Alle documenten van het 
Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen zijn overgedragen aan het ministerie 
en op de vaste schijf van het ministerie, meer specifiek op de vaste schijf van de 
eerdergenoemde beleidsdirectie GMT, geplaatst. Met de zoekslag op de vaste 
schijf zijn dus ook alle documenten van het Platform Inkoopkracht Dure 
Geneesmiddelen doorzocht. 

Over het betoog onder de punten 39 en 40 van de aanvullende gronden van 
bezwaar merk ik als volgt op. Ik wijs u op de documenten 155, 159 en 164. Ten 
aanzien van de documenten over de interviews van de minister aan bijvoorbeeld 
Medisch Contact en de "scoop" van NOS het volgende. Het is niet zo vreemd dat u 
niet meer documenten hierover op de inventarislijst heeft aangetroffen. In de 
regel vindt de voorbereiding van dergelijke interviews mondeling (telefonisch) 
plaats. Het zou dus kunnen dat bijvoorbeeld CDCA (Leadiant) tijdens zo'n 
mondeling overleg ter sprake is gekomen, maar daar zijn dus geen 
(voorbereidingen)nota's of verslagen van. Ik heb op basis van de zoekslag in 
bezwaar wel één document aangetroffen dat niet eerder is betrokken, namelijk het 
eerder genoemde document 475. 

Over uw betoog onder punt 41 van de aanvullende gronden van bezwaar merk ik 
op dat er geen documenten hiervan onder het ministerie berusten, aangezien de 
minister deze brief zelf heeft opgesteld en direct aan de Volkskrant heeft 
gezonden. Er bestaan dus ook geen (intern gedeelde) conceptversies van de brief. 

Met betrekking tot punt 42 van de aanvullende gronden van bezwaar over de nota 
(ter voorbereiding van een overleg) van 26 september 2018, met kenmerk 
1425467-181301-GMT, 'Voorbereiding gesprek met geneesmiddelenfabrikant 
Leadiant', het volgende. Dit document maak ik als eerder genoemd met dit besluit 
alsnog openbaar (document 474). 

Over uw standpunt onder punt 43 van de aanvullende gronden van bezwaar merk 
ik als volgt op. Ik wijs u in dit verband op de eerder toegelichte zoekslag. De 
documenten die zijn aangetroffen zijn reeds opgenomen op de inventarislijst, 
namelijk de documenten 402, 403, 405, 406 en 414. 

Over uw betoog onder punt 46 van de aanvullende gronden van bezwaar 
aangaande informatie over contacten, gesprekken en/of overleggen tussen VWS 
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en het ZIN merk ik als volgt op. Ik wijs u op de verrichte zoekslag. Verder merk ik 
op dat het ook niet zo vreemd is dat er niet meer documenten in dit verband zijn 
aangetroffen. Er vindt een periodiek overleg met het ZIN plaats. Dit betreft een 
mondeling/telefonisch overleg en er vindt in de regel geen schriftelijke 
voorbereiding en verslaglegging plaats. Voor zover er wel een schriftelijke 
voorbereiding en verslaglegging plaatsvindt, is gezien de volledige zoekslag 
duidelijk dat die overleggen niet over de door u genoemde onderwerpen zijn 
gegaan. 

Ten aanzien van uw stelling onder punt 47 van de aanvullende gronden van 
bezwaar dat informatie uit de periode maart - december 2018 zou ontbreken het 
volgende. U miskent met uw stelling dat informatie uit de genoemde periode wel 
degelijk op de inventarislijst staat vermeld. Ik wijs u op de documenten 30 t/m 
57. Het gaat hier om zowel interne als externe communicatie. Verder wijs ik u op 
de andere drie eerder genoemde Wob-besluiten. 

Over uw betoog onder punt 48 van de aanvullende gronden van bezwaar inzake 
het contact met de IGJ over wel of niet magistraal merk ik als volgt op. Er zijn bij 
de IGJ noch bij het ministerie of het RIVM documenten over het door u genoemde 
contact tussen ZIN en de IGJ. Ik wijs u op de zoekslag die hiervoor is beschreven 
en de omstandigheid dat veel communicatie over de door u genoemde 
onderwerpen mondeling heeft plaatsgevonden. 

Met betrekking tot punt 49 van de aanvullende gronden van bezwaar over de 
tijdelijke plaatsing van CDCA Leadiant merk ik als volgt op. Ik wijs u wederom op 
de verrichte zoekslag en de documenten die u op de inventarislijst heeft kunnen 
aantreffen. Zo zijn de relevante (concept)nota en bijbehorende correspondentie 
geïnventariseerd en beoordeeld. Daarmee heeft u alle onder het ministerie, het 
RIVM en de IGJ berustende informatie over dit onderwerp. Uw standpunt gaat 
eraan voorbij dat, als eerder benoemd, communicatie over dit onderwerp, zeker 
ook met externe partijen, in de regel mondeling/telefonisch plaatsvindt. Dat is in 
dit geval niet anders geweest. 

Over punt 50 van de aanvullende gronden van bezwaar over correspondentie met 
Pharmagister, CbusineZ en CZ over het (concept)besluit op het 
handhavingsverzoek van Leadiant merk ik als volgt op. Ik heb op basis van de 
opnieuw verrichte zoekslag een tweetal documenten aangetroffen (document 472 
en 473). Ik verwijs naar mijn overwegingen eerder in deze beslissing op bezwaar. 

Over de weicierino om documenten van administratieve aard openbaar te maken 

Zoals in het besluit van 15 februari 2021 is gemotiveerd gaat informatie die 
uitsluitend van administratieve aard is inhoudelijk niet over datgene waar het 
Wob-verzoek zich op richt. Met andere woorden, deze informatie valt niet binnen 
de reikwijdte van het Wob-verzoek. De openbaarmaking van deze informatie is 
dus niet geweigerd, maar buiten beschouwing gelaten in de beoordeling van het 
Wob-verzoek. U stelt dat uw Wob-verzoek ook ziet op informatie die van 
administratieve aard is. Daarmee gaat u eraan voorbij dat hier met de aanduiding 
"uitsluitend van administratieve aard" slechts wordt bedoeld dat het gaat om voor 
uw Wob-verzoek betekenisloze informatie die daarom buiten de reikwijdte van het 
verzoek valt. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de automatische bevestiging 
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per e-mail van een print en/of scanopdracht of het enkele intern doorsturen van 
een document, zonder dat het doorstuurbericht verdere inhoud heeft. 

Op basis van het voorgaande kom ik tot de conclusie dat de conclusie dat sprake 
is van informatie die "uitsluitend van administratieve aard" is voor de door u in dit 
kader genoemde documenten 2, 5, 6, 49 en 99 terecht is. De informatie in deze 
documenten is voor uw Wob-verzoek betekenisloos en valt daarom niet binnen de 
reikwijdte van het Wob-verzoek. Document 2 betreft een bevestiging per e-mail 
van een scanopdracht. De daadwerkelijke scan betreft document 3, die wel is 
betrokken in de beoordeling van het Wob-verzoek. De documenten 5, 6 en 49 
betreft enkel de doorzending van contactgegevens. Deze documenten hebben 
geen andere inhoud en gelet hierop raakt deze informatie niet aan het Wob-
verzoek. Document 99 betreft enkel de interne doorzending van een nota, zonder 
verdere inhoud, en raakt daarmee niet aan het Wob-verzoek. De nota zelf valt wel 
onder de reikwijdte van het Wob-verzoek en betreft document 103. 

Over de toepassing van de artikelen 10 en 11 van de Wob 

Document 30 
Over document 30 merk ik op dat de openbaarmaking gedeeltelijk is geweigerd op 
grond van artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob (thans artikel 5.1, eerste lid, 
onder .c. van de Woo) en artikel 10, tweede lid, onder e en g, van de Wob (thans 
artikel 5.1, tweede lid, onder e en f van de Woo). Uit uw bezwaar maak ik op dat 
u het er niet mee eens bent dat verschillende documenten integraal zijn 
geweigerd en betwist u dat in document sprake is van vertrouwelijke bedrijfs- en 
fabricagegegevens. Ten eerste merk ik op dat dit document niet integraal is 
geweigerd. Ten tweede volg ik u niet in uw betoog dat geen sprake is van 
vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens in de zin van artikel 5.1, eerste lid, 
onder c, van de Woo. Zoals al in het besluit van 15 februari 2022 is gemotiveerd 
gaat het hier om een nauwkeurige juridische analyse van de juridische 
(on)mogelijkheden CDCA magistraal te bereiden. Daarmee is deze juridische 
analyse een wetenswaardigheid die raakt aan de technische bedrijfsvoering/het 
productieproces. Het gaat hier bovendien om vertrouwelijk aan de overheid 
medegedeelde informatie. Dit volgt uit de aard van de informatie en de context 
van deze e-mailwisseling. De vertrouwelijkheid Is ondanks enig tijdsverloop nog 
altijd actueel. Dat de door u genoemde partijen publiekelijk een bepaalde positie 
hebben ingenomen zegt niets over de aard van de gegevens die in dit document 
staan vermeld en die ik niet openbaar maak. Waar het gaat om toepassing van 
artikel 5.1, eerste lid, onder c van de Woo geldt dat geen sprake is van een 
belangenafweging. 

Diverse passages vallen daarnaast ook onder de weigeringsgrond van artikel 5.1, 
tweede lid, onder f, van de Woo. In het besluit van 15 februari 2022 heb ik 
gemotiveerd dat sprake is van concurrentiegevoelige informatie en het belang van 
openbaarmaking niet opweegt tegen de bescherming van het belang van 
voorkoming van onevenredige benadeling. Op basis van het bezwaar zie ik geen 
reden om hierop terug te komen. U heeft niet onderbouwd waarom mijn 
belangenafweging onvolledig is dan wel onjuist heeft uitgepakt. 

Document 35 
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Voor de documenten 35 en 36 verwijs ik naar mijn overwegingen als hiervoor 
opgenomen over document 30, in die zin dat ook in deze documenten sprake is 
van een nauwkeurige juridische analyse en dat daarmee sprake is van een 
wetenswaardigheid die raakt aan de technische bedrijfsvoering/het 
productieproces. Deze informatie is tevens concurrentiegevoelig. Ook hier geldt 
dat deze documenten gelet op de aard van de informatie en de context 
vertrouwelijk met de overheid zijn gedeeld. Daarbij merk ik op dat deze 
documenten, in tegenstelling tot document 30, wel integraal zijn geweigerd. Bij 
het weglakken van informatie zou geen zelfstandig leesbare informatie 
overblijven. 

Document 40 

Ik volg u in uw betoog dat de bijlage bij document 40 ontbreekt. Uw bezwaar is in 
zoverre gegrond. Ik neem daarom alsnog een besluit over de bijlage bij document 
40. Ik besluit dit document grotendeels openbaar te maken. In dit document staan 
persoonsgegevens. Het belang van openbaarheid van deze informatie weegt niet 
op tegen het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom 
weiger ik de openbaarmaking van deze informatie met toepassing van artikel 5.1, 
tweede lid, onder e, van de Woo. De bijlage bij document 40 is opgenomen als 
document 476 op de inventarislijst. 

Document 331 
In reactie op uw betoog over document 331 verwijs ik u naar de motivering in het 
besluit van 15 februari 2022. Hieruit volgt dat document 331 de manier beschrijft 
waarop een belanghebbende testen uitvoert en laat uitvoeren met betrekking tot 
CDCA. Daarnaast geeft dit document inzicht in de testresultaten van de door de 
belanghebbende geproduceerde CDCA en de door belanghebbende zelf 
ontwikkelde analysemethode die tot het intellectueel eigendom van die 
belanghebbende hoort. Dat u aangeeft dat een leverancier van zo'n grondstof voor 
(potentiële) afnemers en andere partijen in elk geval op z'n minst inzichtelijk moet 
kunnen maken aan welke monografieën uit de (Europese) is/wordt getest werpt 
geen ander licht op het voorgaande. Niet valt immers in te zien hoe_ dit afbreuk 
doet aan de omstandigheid dat in dit document wetenswaardigheden voorkomen 
over de bedrijfsvoering/productieproces en dat het hier gaat om vertrouwelijk aan 
de overheid medegedeelde informatie. De vertrouwelijkheid blijkt uit de aard van 
de informatie en de context waarbinnen deze met de overheid is gedeeld. 

Document 41, document 42 en document 30 

Over uw betoog dat over document 41 ten onrechte is aangegeven dat dit 
document dubbel is met document 30 merk ik als volgt op. Per abuis is niet 
vermeld dat document 41 ook dubbel is met document 42. Ik vul de motivering 
daarom hierbij aan. Uw bezwaar leidt dus niet tot het alsnog openbaar maken van 
document 41, aangezien alle informatie in dit document reeds voorkomt in 
document 30 en 42. 

Naar aanleiding van uw betoog over document 42 merk ik op dat terecht is 
geconcludeerd dat dit document gedeeltelijk dubbel is met document 30 en die 
informatie daarom met document 42 niet nogmaals openbaar is gemaakt. Ik zie 
de relevantie van uw betoog dat document 30 geen e-mails van/met CbusineZ (of 
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andere partijen) bevat in de periode 5 maart 2018 - 4 december 2018 niet. De 
informatie die in document 42 als dubbel is aangemerkt bevat immers exact 
dezelfde informatie als in document 30. 

Document 101 

Ik volg u niet in uw betoog dat ten onrechte is geconcludeerd dat de informatie 
reeds openbaar is. De informatie is namelijk te raadplegen via de op de 
inventarislijst genoemde website: 

https://www.zorginstituutnederland.ni/publicaties/adviezen/2018/11/22/civs-
advies-chenodeoxvcholzuur-chenodeoxvcholic-acid-leadiant-bii-de-behandeling-
van-cerebrotendineuze-xanthomatose-ctx.  

Document 54 

Over uw betoog over document 54 merk ik op dat dit document een bijlage is bij 
document 56. 

Documenten 461, 464, 465 en 469 

Over de documenten 461, 464, 465 en 469 merk ik als volgt op. Deze 
documenten vallen bij nadere bestudering binnen de reikwijdte van het Wob-
verzoek. Het bezwaar is daarom in zoverre eveneens gegrond. Ik herroep het . 
primaire besluit daarom in zoverre. Ik neem alsnog een besluit over deze 
documenten en maak deze documenten grotendeels openbaar. In deze 
documenten staan persoonsgegevens. Het belang van openbaarheid van deze 
informatie weegt niet op tegen het belang van bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.. Daarom weiger ik de openbaarmaking van deze informatie met.. 
toepassing van artikel 5.1, tweede lid, onder e, van de Woo. 

Conclusie 

Ik verklaar uw bezwaar gedeeltelijk gegrond voor zover dit ziet op de onvolledige 
zoekslag en het buiten reikwijdte kwalificeren van de documenten 461, 464, 465 
en 469. Ik herroep in zoverre het primaire besluit. Ik neem een (nieuw) besluit 
over de (gedeeltelijke) openbaarmaking van de documenten 472 t/m 476 en de 
documenten 461, 464, 465 en 469. Het bezwaar wordt voor het overige 
ongegrond verklaard en het primaire besluit wordt in zoverre gehandhaafd. De 
feitelijke openbaarmaking van de documenten zal plaatsvinden twee weken na 
datum van deze beslissing op bezwaar. 

Horen 

Voordat ik op een bezwaar beslis, moet ik belanghebbenden vragen of zij hun 
standpunt in een hoorzitting willen toelichten. In bepaalde situaties hoef Ik geen 
hoorzitting te organiseren. Zo'n situatie is bij uw bezwaar aan de orde. 
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U heeft aangegeven geen hoorzitting te willen. Daarom heb ik geen hoorzitting 
georganiseerd .4  

Vergoeding van de kosten van uw bezwaar 

U heeft verzocht om een vergoeding van de kosten van bezwaar. Daarover beslis 
ik als volgt. 

Ik moet de kosten die u in verband met de behandeling van het bezwaar 
redelijkerwijs heeft gemaakt vergoeden, als ik het in bezwaar bestreden besluit 
herroep wegens een aan mij te wijten onrechtmatigheid.5  

Van deze situatie is in dit geval sprake. Ik vergoed u een bedrag van in totaal: 
€ 541,-. Dit bedrag is als volgt berekend: 1 punt voor het indienen van een 
bezwaarschrift x factor 1 (gemiddeld gewicht) x € 541,- (waarde per punt) = 
€ 541,-.6  

Ik verzoek u mij binnen twee weken na vandaag het nummer en de 
tenaamstelling van de rekening te melden waar dit bedrag naar kan worden 
overgemaakt. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en SpoQ, 
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Ernst Kuipers 

Bent u het niet eens met deze beslissing op uw bezwaar? 

U kunt tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen bij de sector 
bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan u uw 
woonplaats in Nederland heeft. Als u geen woonplaats in Nederland heeft, dan 
kunt u beroep instellen bij rechtbank Den Haag. 

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is 
toegezonden aan de rechtbank worden gestuurd. U kunt ook digitaal beroep 
instellen via mijn.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). 

4  Artikel 7:3, aanhef en onder c, van de Algemene wet bestuursrecht. 
5  Artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 
6  Besluit proceskosten bestuursrecht. 
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Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres 
van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de redenen waarom 
u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. De indiener van het 
beroepschrift moet griffierecht betalen aan de rechtbank. Nadere informatie over 
de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de 
rechtbank verstrekt en kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. 

Secretaris-generaal / plv. 
Secretaris-generaal 
Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 
Cluster 1 

Kenmerk 
DWJZ-2022000199 
3427308.1034201-WJZ 

Pagina 13 van 13 



Nr. Omschrijving Datum Openbaarmaking Weigeringsgronden Opmerkingen

1 Mailwisseling VWS - Hessen apotheek en 
Orly Pharma

170613 Deels 10.2.e en 10.1.c

2 Interne mailwisseling VWS 170727 Niet openbaar Uitsluitend administratieve 
informatie

3 Bijlage_CDCA.pdf 170727_ Deels 10.2.e en 10.1.c

4 Mailwisseling VWS - VGZ - Zinl 170929 Deels 10.2.e en 10.1.c

5 Mailwisseling VWS - Zinl 170929 Niet openbaar Uitsluitend administratieve 
informatie

6 Bijlage bij RE contactpersonen 
Leadiant+BIJLAGE.PDF

170929_ Niet openbaar Uitsluitend administratieve 
informatie

7 Interne mailswisseling VWS 171002 Deels 10.2.e en 10.1.c

8 Interne mailswisseling VWS 171002 Deels 10.2.e

Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2021.123



9 Mailwisseling VWS - Zinl 171012 Deels 10.2.e

10 Mailwisseling VWS - Menzis 171013 Deels 10.2.e en 10.1.c

11 Interne mailwisseling VWS 171019 Deels 10.2.e en 10.1.c

12 Interne mailwisseling VWS 171124 Deels 10.2.e

13 Interne mailwisseling VWS 171124 Deels 10.2.e

14 Interne mailwisseling VWS 171127 Deels 10.2.e

15 Mailwisseling VWS - Zinl 171127 Deels 10.2.e

16 Mailwisseling VWS - Zinl 171213 Deels 10.2.e

17 Mailwisseling VWS - Leadiant 171221 Reeds openbaar Reeds in bezit van 
verzoeker

18 Mailwisseling VWS - Cbusinez 180104 Deels 10.2.e en 10.2.g



19 Interne mailwisseling VWS 180104 Deels 10.2.e

20 Mailwisseling VWS - Zorg en zekerheid 180104_ Deels 10.2.e

21 Interne mailwisseling VWS 180104_ Niet openbaar Dubbel zie doc 20

22 Interne mailwisseling VWS 180108 Deels 10.2.e

23 Interne mailwisseling VWS 180207 Deels 10.2.e en 10.1.c

24 Interne mailwisseling VWS 180209 Deels 10.2.e

25 Bijlage bij doc 23 180216_ Volledig

26 Interne mailwisseling VWS 180216_ Deels 10.2.e en 10.1.c

27 Interne mailwisseling VWS 180222 Deels 10.2.e

28 Mailwisseling VWS - Cbusinez 180228 Deels 10.2.e en 10.1.c



29 Interne mailwisseling VWS 180228 Deels 10.2.e

30 Mailwisseling VWS - Cbusinez 180305 Deels 10.2.e, 10.2.g en 
10.1.c

31 Interne mailwisseling VWS 180305 Deels 10.2.e

32 Mailwisseling VWS - Zilveren kruis 180305 Deels 10.2.e

33 Interne mailwisseling VWS 180307 Deels 10.2.e

34 Interne mailwisseling VWS 180312 Deels 10.2.e

35 Bijlage 1 bij FW Informatie nav call 
magistrale bereiding 
CDCA+BIJLAGEN.pdf

180312_ Niet openbaar 10.1.c

36 Bijlage 2 bij FW Informatie nav call 
magistrale bereiding 
CDCA+BIJLAGEN.pdf

180312_ Niet openbaar 10.1.c

37 Interne mailwisseling VWS 180312_ Niet openbaar Dubbel zie doc 34

38 Mailwisseling VWS - Zilveren kruis 180314 Deels 10.2.e



39 Interne mailwisseling VWS 180315 Deels 10.2.e

40 Interne mailwisseling VWS 180315 Deels 10.2.e

41 Mailwisseling VWS - Cbusinez 181204 Niet openbaar Dubbel zie doc 30

42 Interne mailwisseling VWS 181204 Deels 10.2.e

43 Interne mailwisseling VWS 181207 Deels 10.2.e

44 Interne mailwisseling VWS 181207 Deels 10.2.e

45 Interne mailwisseling VWS 181212 Deels 10.2.e

46 Interne mailwisseling VWS 181213 Deels 10.2.e

47 Bijlage bij doc 48 181217_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc. 96

48 Interne mailwisseling VWS 181217_ Deels 10.2.e



49 Interne mailwisseling VWS 181218 Niet openbaar Uitsluitend administratieve 
informatie

50 Interne mailwisseling VWS 181219 Deels 10.2.e

51 Mailwisseling VWS - Leadiant 181219 Reeds openbaar Reeds in bezit van 
verzoeker

52 Interne mailwisseling VWS 181220 Deels 10.2.e

53 Interne mailwisseling VWS 181220_ Niet openbaar Dubbel zie doc 47

54 Bijlage2_Reactie AMC op 
CDCA+BIJLAGE.pdf

181220_ Deels 10.1.c, 10.2.e en 
10.2.g

55 Interne mailwisseling VWS 181220_ Deels 10.2.e

56 Mailwisseling VWS - AMC 181220_ Deels 10.2.e

57 Mailwisseling VWS - AMC 181221 Deels 10.2.e

58 Nota ter Beslissing CDCA.pdf 190109 Deels 10.2.e



59 Bijlage bij Nota ter Beslissing 
CDCA+BIJLAGE.pdf

190109_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc 96

60 Bijlage bij Commentaar op concept nota 
CDCA v4+BIJLAGE.pdf

190114_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc 96

61 Interne mailwisseling VWS 190114_ Deels 10.2.e

62 Mailwisseling VWS - GMP 190124 Deels 10.2.e

63 Interne mailwisseling VWS 190124 Niet openbaar Dubbel zie doc 62

64 Interne mailwisseling VWS 190130 Deels 10.2.e

65 Interne mailwisseling VWS 190131 Deels 10.2.e

66 Mailwisseling VWS - Leadiant 190201 Reeds openbaar Reeds in bezit van 
verzoeker

67 Interne mailwisseling VWS 190203_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc 96

68 Interne mailwisseling VWS 190203_ Deels 10.2.e



69 Interne mailwisseling VWS 190205_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc 96

70 Interne mailwisseling VWS 190205_ Deels 10.2.e

71 Interne mailwisseling VWS 190206 Deels 10.2.e

72 Mailwisseling VWS - Leadiant 190207 Reeds openbaar Reeds in bezit van 
verzoeker

73 Interne mailwisseling VWS 190213 Deels 10.2.e

74 Interne mailwisseling VWS 190219 Deels 10.2.e

75 Interne mailwisseling VWS 190219 Deels 10.2.e

76 Interne mailwisseling VWS 190219_ Niet openbaar Dubbel met doc. 290

77 Interne mailwisseling VWS 190219_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc 96

78 Interne mailwisseling VWS 190228 Deels 10.2.e



79 Interne mailwisseling VWS 190307 Deels 10.2.e

80 Interne mailwisseling VWS 190307 Niet openbaar Dubbel zie doc 79

81 Mailwisseling VWS - Menzis 190308 Deels 10.2.e

82 Interne mailwisseling VWS 190311 Deels 10.2.e

83 Interne mailwisseling VWS 190311 Deels 10.2.e en 11.1 Conceptteksten. Slaat op 
nota zie doc 96

84 Interne mailwisseling VWS 190311_ Deels 10.2.e

85 Interne mailwisseling VWS 190311_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc 96

86 Interne mailwisseling VWS 190311_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc 96

87 Interne mailwisseling VWS 190311_ Niet openbaar Mailwisseling volledig 
vervat in doc. 82

88 Interne mailwisseling VWS 190313_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc 96



89 Interne mailwisseling VWS 190313_ Deels 10.2.e

90 Mailwisseling VWS - Zorgverzekeraars 
Nederland

190319 Deels 10.2.e

91 Interne mailwisseling VWS 190320 Deels 10.2.e en 10.2.g

92 Interne mailwisseling VWS 190320_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc 96

93 Interne mailwisseling VWS 190320_ Niet openbaar Mailwisseling volledig 
vervat in doc. 91. 

94 Interne mailwisseling VWS 190321 Deels 10.2.e

95 Interne mailwisseling VWS 190325 Deels 10.2.e

96 Interne mailwisseling VWS 190325_ Deels 10.2.e en 10.1.c

97 Interne mailwisseling VWS 190325_ Deels 10.2.e

98 Interne mailwisseling VWS 190327_ Niet openbaar 11.1 Concept van doc 96



99 Interne mailwisseling VWS 190327_ Niet openbaar Uitsluitend administratieve 
info

100 Mailwisseling VWS - Zorginstituut 
Nederland

190328 Niet openbaar Dubbel zie doc 101

101 Mailwisseling VWS - Zorginstituut 
Nederland

190328_ Reeds openbaar Vindplaats: 
https://www.zorginstituutn
ederland.nl/publicaties/advi
ezen/2018/11/22/gvs-
advies-chenodeoxycholzuur-
chenodeoxycholic-acid-
leadiant-bij-de-behandeling-
van-cerebrotendineuze-
xanthomatose-ctx

102 Bijlage 2 bij Nota ter voorbereiding 
gesprek Min Bruins 1apr2019 vergoeding 
CDCA

190328_ Reeds openbaar Vindplaats: 
https://www.zorginstituutn
ederland.nl/publicaties/advi
ezen/2018/11/22/gvs-
advies-chenodeoxycholzuur-
chenodeoxycholic-acid-
leadiant-bij-de-behandeling-
van-cerebrotendineuze-
xanthomatose-ctx

103 Bijlage 3 bij Nota ter voorbereiding 
gesprek Min Bruins 1apr2019 vergoeding 
CDCA

190328_ Deels 10.2.e, 10.1.c



104 Bijlage bij RE GVS beoordeling CDCA 
Leadiant

190328_ Nee Dubbel met doc. 103

105 Nota ter voorbereiding gesprek minister 
Bruins 1 april om 8.30 uur

190328 Deels 10.2.e

106 Mailwisseling INTERN RE_ 'GVS 
beoordeling chenodeoxycholic acid 
Leadiant (zaaknummer_ 185378)'.pdf

190328_ Niet openbaar Mailwisseling volledig 
vervat in doc. 91 en 95. 

107 Mailwissleing INTERN RE_ hoorzitting 
CDCA beroep tegen beslissing op 
bezwaar.pdf

190401 Deels 10.2.e

108 Mailwisseling INTERN RE_ hoorzitting 
cdca.pdf

190401 Deels 10.2.e. 

109 Nota (ter voorbereiding van een overleg) 
BIJLAGE.pdf

190401_ Nee Dubbel met doc. 103

110 Mailwisseling INTERN vervolg CDCA 
casus.pdf

190401_ Deels 10.2.e 

111 Mailwisseling EXTERN met ZN RE_ CDCA 
2.pdf

190403 Deels 10.2.e

112 RE_ CDCA.pdf 190403 Nee Dubbel met doc 111

113 Mailwisseling INTERN CDCA Leadiant_ 
Belgian competition watchdog 
investigates Leadiant for 36,000% drug 
price hike.pdf

190405 Deels 10.2.e. 



114 Mailwisseling EXTERN met ZN RE_ 
Hoorzitting CDCA 23 mei.pdf

190507 Deels 10.2.e

115 Mailwisseling INTERN 
HoorzittingIGJ_Leadiant 23 mei 14.00 
uur Muzenzaal 2 en 3.pdf

190516 Deels 10.2.e

116 Mailwisseling INTERN Voorbereiding 
overleg minister inz CDCA.pdf

190516 Deels 10.2.e

117 Mailwisseling INTERN RE_ Overleg MSZ 
over CDCA 4 juli.pdf

190523 Deels 10.2e

118 Mail INTERN Verslag hoorzitting CDCA 23 
mei 2019 
(IGJ_Leadiant_AMC_Pharmagister).pdf

190527 Deels 10.2e

119 Mail INTERN 23 mei vergadering 
Adviescommissie Bezwaarschriften 
inzake CDCA bereiding.pdf

190619 Deels 10.2.e

120 Mailwisseling EXTERN met ZN RE_ info 
vergoeding o.b.v. coulance CDCA door 
zorgverzekeraars.pdf

190619 Deels 10.2.e

121 Mail INTERN RE_ Vervolgbespreking 2_7 
met MSZ over CDCA voorbespreken.pdf

190625 Deels 10.2e

122 Mail INTERN Kernpunten gesprek 11 juli 
met Bruins over CDCA Leadiant.pdf

190711 Deels 10.2.e

123 Mailwisseling INTERN Advies en concept-
beslissing op bezwaar Leadiant vs CDCA 
van AMC.pdf

190711_ Deels 10.2e



124 Bijlage_Advies en concept-beslissing op 
bezwaar Leadiant vs CDCA van 
AMC+BIJLAGE.pdf

190711_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

125 Bijlage_Kernpunten gesprek 11 juli Min 
Bruins over CDCA Leadiant+BIJLAGE.pdf

190711_ Deels 10.2.e en 10.2.g

126 Mail EXTERN RE_ uitnodiging bij de min 
inzake CDCA op 5 september om 14.00 
uur .pdf

190724 Nee Reeds in bezit van verzoeker

127 Mail EXTERN uitnodiging bij de min 
inzake CDCA op 5 september om 14.00 
uur.pdf

190724 Nee Dubbel met doc 126

128 Mail INTERN Reactie op Nota ter 
voorbereiding gesprek overleg opname 
CDCA Leadiant 5sept 2019.pdf

190828_ Deels 10.2e 

129 Bijlage_Memo ter voorbereiding gesprek 
met Leadiant 5sept+BIJLAGE.pdf

190829_ Deels 10.2e

130 Mail INTERN: Memo ter voorbereiding 
gesprek met Leadiant 5 september.pdf

190829_ Deels 10.2e

131 Mail INTERN RE_ juridische puntjes 
CDCA.pdf

190904 Deels 10.2e en 10.1.c 

132 Bijlage 1 bij Informatie ter voorbereiding 
gesprek 5sept met 
Leadiant+BIJLAGE.pdf

190904_ Deels 10.2e

133 Bijlage 2 bij Informatie ter voorbereiding 
gesprek 5sept met 
Leadiant+BIJLAGE.pdf

190904_ Deels 10.2e



134 Bijlage 3 bij Informatie ter voorbereiding 
gesprek 5sept met 
Leadiant+BIJLAGE.pdf

190904_ Nee Dubbel met doc 125

135 Bijlage 4 bij Informatie ter voorbereiding 
gesprek 5sept met 
Leadiant+BIJLAGE.pdf

190904_ Nee Dubbel met doc 103

136 Mail INTERN Informatie ter voorbereiding 
gesprek morgn 5_9 met Leradiant.pdf

190904_ Deels 10.2e

137 Mail INTERN doorsturen 
nieuwsartikel.pdf

190911 Deels 10.2e

138 Bijlage_Leadiant in het FD+BIJLAGE.pdf 190913_ Nee Reeds openbaar, Financieel 
Dagblad p.5, 
13-09-2020

139 Mail INTERN Leadiant in het FD.pdf 190913_ Deels 10.2e

140 Mail EXTERN aan advocatenkantoor: 
vervolg cdca.pdf

190918 Nee Reeds in bezit van verzoeker

141 Mailwisseling INTERN_ Hoe gaan we 
verder met gesprekken Leadiant 
CDCA_.pdf

190920 Deels 10.2e

142 Mailwisseling INTERN Concept 
geheimhoudingsovereenkomst Leadiant 
versie 2.pdf

190920_ Deels 10.2e, 11.1 Bevat conceptteksten voor 
geheimhoudingsovereen-
komst welke reeds in bezit 
van verzoeker is. 

143 Bijlage_FW Brief Leadiant en follow-up 
meeting Min Bruins 
5Sept2019+BIJLAGE.pdf

190923_ Nee Reeds in bezit van verzoeker



144 FW_ Brief Leadiant en follow-up meeting 
Bruins_Leadiant on 5 September 
2019.pdf

190923_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

145 Mail INTERN Geheimhoudingverklaring 
tbv vervolgbespreking Leadiant.pdf

190924 Deels 10.2e

146 Mail EXTERN met advocatenkantoor: 
Bevestiging 1 okt2019 doorspreken 
vervolgstappen CDCA Leadiant.pdf

190925 Nee Reeds in bezit van verzoeker

147 Mail EXTERN met :Bevestiging 1 okt2019 
doorspreken vervolgstappen CDCA 
Leadiant.pdf

190925_ Nee Dubbel met doc 146

148 Mail INTERN: Vervolgbespreking CDCA 
met advocaat_consultant bedrijf 
Leadiant.pdf

190925_ Deels 10.2e Deels dubbel met doc 146

149 Bijlage_FW_ Brief Leadiant en follow-up 
meeting Bruins_Leadiant on 5 
September 2019.pdf

190926_ Nee Dubbel met doc 143

150 Mail INTERN FW_ Brief Leadiant en follow
up meeting Bruins_Leadiant on 5 
September 2019.pdf

190926_ Nee Dubbel met doc 144

151 Mailwisseling INTERN Achtergrond 
Geheimhoudingverklaring CDCA.pdf

190927 Deels 10.2e & 10.1c

152 Mailwisseling INTERN FW_ Hoe gaan we 
verder met gesprekken Leadiant 
CDCA_.pdf

190927 Deels 10.2e

153 Mailwisseling INTERN Re_ Concept 
geheimhoudingsovereenkomst 
Leadiant.pdf

190930 Nee Mailwisseling volledig vervat 
in doc. 102



154 Mailwisseling INTERN RE_ 
Vervolgbespreking CDCA met 
advocaat_consultant bedrijf Leadiant.pdf

190930 Deels 10.2.e Deels dubbel met doc 146 en 
148.

155 Mailwisseling INTERN Vraag tbv interview 
MSZ door Politico over CDCA.pdf

190930 Deels 10.2e

156 1e Concept 
geheimhoudingsovereenkomst 
Leadiant.pdf

190930_ Nee Mailwisseling volledig vervat 
in doc. 142. 

157 Bijlage bij Concept 
geheimhoudingsovereenkomst Leadiant 
v1+BIJLAGE.pdf

190930_ Nee 11.1 Conceptversie 
geheimhoudingsovereen-
komst welke reeds in bezit 
van verzoeker is. 

158 Bijlage bij Concept 
geheimhoudingsovereenkomst Leadiant 
v2+BIJLAGE.pdf

190930_ Nee 11.1 Conceptversie 
geheimhoudingsovereen-
komst. Definitieve versie in 
bezit van verzoeker. 

159 Mailwisseling INTERN Informatie over 
gang van zaken CDCA tbv interview met 
minister van MSZ door Politico.pdf

191001 Nee Dubbel met doc 164

160 Mail INTERN Terugkoppeling overleg 1 
oktober 2019 Leadiant.pdf

191001 Deels 10.2e

161 Bijlage bij Concept verslag van gesprek 
met advocaten Leadiant+BIJLAGE.pdf

191001_ Nee 11.1 Concept van doc. 160

162 Mail INTERN met CONCEPT Verslag van 
gesprek met advocaten Leadiant.pdf

191001_ Deels 10.2e

163 Mailwissling INTERN FW_ terugkoppeling 
overleg Leadiant.pdf

191002 Nee Dubbel met doc 167



164 Mailwissling INTERN RE_ Informatie over 
gang van zaken CDCA tbv interview met 
minister van MSZ door Politico.pdf

191002 Deels 10.2e en 10.1.c 

165 Mail aan advocatenkantoor: Aanbod aan 
Leadiant (volgend op gesprek 2 
oktober).pdf

191004 Nee Reeds in bezit van verzoeker

166 Bijlage 1_Mail aan advocatenkantoor: 
Aanbod aan Leadiant (volgend op 
gesprek 2 oktober).pdf

191007_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

167 Mailwissling INTERN FW_ terugkoppeling 
overleg Leadiant.pdf

191007_ Deels 10.2e

168 Mailwissling INTERN RE_ laediant.pdf 191007_ Deels 10.2.e

169 Mail INTERN_Italiaanse 
mededingingsautoriteit raids offices of 
drugmaker Leadiant.pdf

191016 Deels 10.2e

170 Mail INTERN doorgestuurd_Italiaanse 
mededingingsautoriteit raids offices of 
drugmaker Leadiant.pdf

191016 Nee Dubbel met doc 169

171 Mail EXTERN Hospital preparation 
CDCA.pdf

191017 Deels 10.2e

172 Bijlage bij Brief van Leadiant als reactie 
op verzoek mail 4okt (vervolg 13 sept 
brief)+BIJLAGE.pdf

191018_ Nee Dubbel met doc 174

173 Mail EXTERN advocatenkantoor_verzoek 
in mail 4 okt (vervolg op 13 sept 
brief).pdf

191018_ Nee Reeds in bezit van verzoeker



174 Bijlage bij Discussie en eisen Leadiant 
aan VWS in brief 18okt+BIJLAGE.pdf

191021_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

175 Mail INTERN doorgestuurd_Discussie en 
eisen Leadiant aan VWS in brief 18 
oktober.pdf

191021_ Nee Dubbel met doc 176

176 Mail INTERN doorgestuurd_Discussie en 
eisen Leadiant aan VWS in brief 18 
oktober.pdf

191023 Deels 10.2e

177 Reactie B Bruins op vervolg brief van L  
op september 13th.pdf

191023 nee Mailwisseling volledig vervat 
in doc. 176

178 Mail INTERN FW_ concept reactie CDCA 
voor Leadiant.pdf

191031 Deels 10.2e

179 Bijlage_Mail INTERN FW_ concept reactie 
CDCA voor Leadiant.pdf

191031_ Nee 11.1 Conceptversie. Zie doc. 181 
voor definitieve versie

180 Mail INTERN FW_ concept reactie CDCA 
voor Leadiant.pdf

191031_ Nee Dubbel met doc 178

181 Bijlage_Brief aan Leadiant als reactie op 
brief van 18 oktober

191108_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

182 Mail EXTERN aan advocatenkantoor_Brief 
aan Leadiant als reactie op brief van 18 
oktober

191108_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

183 Mail INTERN over stavaza cdca.pdf 191121 Deels 10.2.e



184 Mail INTERN RE_ update cdca.pdf 191201 Deels 10.2e

185 Mail EXTERN Antwoord Leadiant op brief 
d.d. 8 november 2019 over CDCA.pdf

191203_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

186 Bijlage_Mail EXTERN Antwoord Leadiant 
op brief dd 8 nov2019 over 
CDCA+BIJLAGE.PDF

191203_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

187 Mail EXTERN Antwoord Leadiant op brief 
d.d. 8 november 2019 over CDCA.pdf

191204 Nee Dubbel met doc 189

188 Bijlage_Mail INTERN samenvatting brief 
dd 18 november 2019

191205_ Nee Dubbel met doc. 290

189 Mail INTERN samenvatting brief dd 18 
november 2019

191205_ Deels 10.2e Deels dubbel met doc 185

190 Bijlage_Mail INTERN Brief TK 
doorgestuurd voortgang CDCA.pdf

191216_ Nee 11.1 Definitieve versie reeds 
openbaar, raadpleegbaar via: 
https://zoek.officielebekendm
akingen.nl/kst-29477-
643.html

191 Mail INTERN Brief TK doorgestuurd 
voortgang CDCA.pdf

191216_ Deels 10.2e

192 Bijalge 1_Mail INTERN: opmerkingen min 
MZS bij stukken

191218_ Deels 10.2.e

192.1 Bijalge 1_Mail INTERN: opmerkingen min 
MZS bij stukken

191218_ Nee 11.1 Concept van doc. 193



193 Bijlage 2_Mail INTERN: opmerkingen min 
MZS bij stukken

191218_ Reeds openbaar Reeds openbaar, 
raadpleegbaar via: 
https://zoek.officielebekendm
akingen.nl/kst-29477-
643.html

194 Mail INTERN: opmerkingen min MZS bij 
stukken

191218_ Deels 10.2e

195 input voor nota cdca.pdf 200108 Deels 10.2e

196 RE_ Brief d.d. 8 november 2019.pdf 200108 Deels 10.2e

197 Mail EXTERN aan advocatenkantoor: RE_ 
Vervolgafspraak over brief van 3 
december.pdf

200108 Nee Dubbel met doc 198

198 Mail EXTERN met advocatenkantoor: RE_ 
Vervolgafspraak over brief van 3 
december.pdf

200108 Nee Reeds in bezit van verzoeker

199 Bijlage_Mail EXTERN aan 
advocatenkantoor: 
Geheimhoudingsverklaring.pdf

200115_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

200 Mail EXTERN aan advocatenkantoor: 
Geheimhoudingsverklaring.pdf

200115_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

201 Bijlage_Mailwisseling INTERN RE_ 
Afstemmingsverzoek betreffende GVS 
beoordeling CDCA Leadiant

200116_ Nee 11.1 Concept van doc. 292. 

202 Mailwisseling INTERN RE_ 
Afstemmingsverzoek betreffende GVS 
beoordeling CDCA Leadiant

200116 Deels 10.2e 



203 Bijlage_mail INTERN doorsturen 
nieuwsbericht.pdf

200121_ Reeds openbaar Vindplaats: 
https://fd.nl/ondernemen/133
1517/amsterdam-umc-hervat-
eigen-productie-duur-medicijn

204 mail INTERN doorsturen 
nieuwsbericht.pdf

200121_ Deels 10.2e

205 Bijlage_Mail EXTERN aan 
advocatenkantoor CONCEPT 
Geheimhoudingsverklaring VWS 

200131_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

206 Mail EXTERN aan advocatenkantoor 
CONCEPT Geheimhoudingsverklaring 
VWS aangevuld door Leadiant.pdf

200131_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

207 Mail EXTERN advocatenkantoor RE_ 
Geheimhoudingsverklaring.pdf

200203 Nee Reeds in bezit van verzoeker

208 Bijlage_Mail EXTERNaan 
advocatenkantoor RE_ 
Geheimhoudingsverklaring.pdf

200204_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

209 FW_ Geheimhoudingsverklaring.pdf 200204_ Nee 10.2e Dubbel met doc 210

210 Commentaar op aanvulling 
geheimhoudingsverklaring door L.pdf

200206 Deels 10.2e en 10.2.g Deels dubbel met doc 207

211 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Geheimhoudingsverklaring.pdf

200207 Nee Reeds in bezit van verzoeker

212 Externe mail advocaat en VWS Reactie 
Geheimhoudingsverklaring.pdf

200211 Nee Reeds in bezit van verzoeker



213 Externe mail ACM en VWS CDCA advies_ 
expertise.pdf

200216 Deels 10.2.e

214 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Reactie Geheimhoudingsverklaring.pdf

200220 Nee Reeds in bezit van verzoeker

215 Externe mail advocaat en VWS  reactie 
op advocaat op 
Geheimhoudingsverklaring.pdf

200227 Nee Reeds in bezit van verzoeker

216 Interne mail RE_ Reactie 
Geheimhoudingsverklaring.pdf

200227 Deels 10.2.e en 10.2.g

217 Interne mail_Bijlage bij Concept reactie 
op mail advocaat 200220+BIJLAGE.pdf

200305_ Nee 11.1

218 Interne mail__Bijlage bij Graag jullie 
reactie op concept mail aan 
advocaat+BIJLAGE.pdf

200305_ Nee 11.1

219 Interne mail_CONCEPT reactie  op mail 
advocaat 200220.pdf

200305_ Nee 11.1

220 Interne mail_Graag jullie reactie op 
concept mail aan advocaat.pdf

200305_ Deels 10.2.e

221 Interne mail_Bijlage 1 bij Nieuwe versie 
concept reactie op mail advocaat 
200220+BIJLAGEN.pdf

200306_ Nee 11.1

222 Interne mail_Bijlage 2 bij Nieuwe versie 
concept reactie op mail advocaat 
200220+BIJLAGEN.pdf

200306_ Nee 11.1 Concept van 
geheimhoudigsverklaring 
welke reeds in bezit van 
verzoeker is. 



223 Interne mail_Nieuwe versie concept 
reactie op mail advocaat 200220.pdf

200306_ Deels 10.2.e

224 Externe mail advocaat en VWS 
Commentaar op mail advocaat 20 
februari_ procesvoorstel.pdf

200310 Nee Reeds in bezit van verzoeker

225 Interne mail Reactie Leadiant op 
procesvoorstel cdca.pdf

200312 Deels 10.2.e

226 Interne mail Bijlage bij Reactie concept 
mail advocaat mbt  NDA 
aanpassing+BIJLAGE.pdf

200312_ nee 11.1

227 Interne mail Reactie op concept mail 
voor advocaat m.b.t. NDA aanpassing en 
taalvoorstellen (reactie mail advocaat 
20feb2020).pdf

200312_ Nee Mailwisseling volledig vervat 
in doc. 225

228 Interne mail update cdca voor 
curestaf.pdf

200313 Deels 10.2.e

229 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Commentaar op uw mail van 20 februari 
aan Leadiant.pdf

200319 Nee Reeds in bezit van verzoeker

230 Externe mail advocaat en VWS Reactie 
van Leadiant_.pdf

200324 Nee Reeds in bezit van verzoeker

231 Externe mail advocaat en VWS FW_ 
Reactie advocaat op mail VWS van 20 
februari.pdf

200325 Nee Reeds in bezit van verzoeker

232 Externe mail advocaat en VWS Graag 
een reactie_ Commentaar op uw mail 
van 20 februari.pdf

200325 Nee Reeds in bezit van verzoeker



233 Externe mail advocaat en VWS RE_ RE_ 
Commentaar op uw mail van 20 
februari.pdf

200325 Nee Reeds in bezit van verzoeker

234 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Reactie op uw verzoek_ Commentaar op 
uw mail van 20 februari.pdf

200325 Nee Reeds in bezit van verzoeker

235 Externe mail advocaat en VWS Reactie 
advocaat op mail VWS van 20 
februari.pdf

200325 Nee Reeds in bezit van verzoeker

236 Externe mail advocaat en VWS Reactie 
op uw verzoek_ Commentaar op uw mail 
van 20 februari.pdf

200325 Nee Reeds in bezit van verzoeker

237 Interne mail twee vragen over CDCA en 
mexiletine.pdf

200325 Deels 10.2.e

238 Externe mail advocaat en VWS Reactie  
op commentaar Leadiant 25 maart.pdf

200326 Nee Reeds in bezit van verzoeker

239 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Graag een reactie_ Commentaar op uw 
mail van 20 februari.pdf

200327 Nee Reeds in bezit van verzoeker

240 Externe mail advocaat en VWS RE_ je 
reactie op commentaar Leadiant.pdf

200331 Nee Reeds in bezit van verzoeker

241 Externe mail advocaat en VWS RE_ je 
reactie op commentaar Leadiant.pdf

200402 Nee Reeds in bezit van verzoeker

242 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Vraag over proces Leadiant.pdf

200403 Nee Reeds in bezit van verzoeker



243 Externe mail advocaat en VWS Vraag 
over proces Leadiant.pdf

200403 Nee Reeds in bezit van verzoeker

244 Externe mail advocaat en VWS Reactie 
op uw mail van 25 maart.pdf

200406 Nee Reeds in bezit van verzoeker

245 Externe mail advocaat en VWS Bijlage bij 
RE Reactie op mail van 25 
maart+BIJLAGE.pdf

200413_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

246 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Reactie op uw mail van 25 maart.pdf

200413_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

247 Externe mail advocaat en VWS Onze 
reactie op aangepaste tekst voor 
NDA.pdf

200416 Nee Reeds in bezit van verzoeker

248 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Vraag over proces Leadiant.pdf

200417 Nee Reeds in bezit van verzoeker

249 Interne mail Bijlage bij Reactie op NDA 
Laediant WJZ+BIJLAGE.pdf

200421_ Nee 11.1 Concept van 
geheimhoudigsovereen-komst 
welke reeds in bezit van 
verzoeker is. 

250 Interne mail  Reactie op NDA Laediant 
WJZ.pdf

200421_ Nee Mailwisseling volledig vervat 
in doc. 252

251 Interne mail  cdca vervolg - input uit 
MAP.pdf

200423 Deels 10.2.e

252 Interne mail  RE_ Reactie op NDA 
Laediant WJZ.pdf

200428 Deels 10.2.e



253 Interne mail  Bijlage bij Reactie VWS op 
aangepaste tekst NDA+BIJLAGE.pdf

200430_ Nee 11.1 Concept van 
geheimhoudigsverklaring 
welke reeds in bezit van 
verzoeker is. 

254 Externe mail advocaat en VWS Reactie 
VWS op aangepaste tekst NDA.pdf

200430_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

255 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
N.a.v. reactie VWS 30 april op 
aangepaste tekst NDA.pdf

200514 Nee Reeds in bezit van verzoeker

256 Externe mail advocaat en VWS Bijlage bij 
RE Reactie VWS op aangepaste tekst 
NDA+BIJLAGE.pdf

200515_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

257 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Reactie VWS op aangepaste tekst 
NDA.pdf

200515_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

258 Externe mail advocaat en VWS Bijlage 1 
aanpassingen in Leadiant in NDA 
bekijken+BIJLAGEN.pdf

200526_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

259 Externe mail advocaat en VWS Bijlage 1 
aanpassingen in Leadiant in NDA 
bekijken+BIJLAGEN.pdf

200526_ Nee 11.1 Concept van 
geheimhoudigsverklaring 
welke reeds in bezit van 
verzoeker is. 

260 Interne mail heb je tijd om deze 
aanpassingen in Leadiant in NDA te 
bekijken_.pdf

200526_ Deels 10.2.e

261 Interne mail Bijlage bij FW Reactie VWS 
op aangepaste tekst NDA+BIJLAGE.pdf

200602_ Nee 11.1 Concept van 
geheimhoudigsverklaring 
welke reeds in bezit van 
verzoeker is. 

262 Externe mail advocaat en VWS FW_ 
Reactie VWS op aangepaste tekst 
NDA.pdf

200602_ Nee Reeds in bezit van verzoeker



263 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Naschrift_ Reactie VWS 3 juni op 
aangepaste tekst NDA.pdf

200603 Nee Reeds in bezit van verzoeker

264 Externe mail advocaat en VWS Bijlage bij 
Reactie VWS 3 juni op aangepaste tekst 
NDA+BIJLAGE.pdf

200603_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

265 Externe mail advocaat en VWS Reactie 
VWS 3 juni op aangepaste tekst NDA.pdf

200603_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

266 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Naschrift_ Reactie VWS 3 juni op 
aangepaste tekst NDA.pdf

200623 Nee Reeds in bezit van verzoeker

267 Externe mail advocaat_Bijlage bij 
RENaschrift Reactie VWS 3 juni op 
aangepaste tekst NDA+BIJLAGE

200623_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

268 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Naschrift_ Reactie VWS 3 juni op 
aangepaste tekst NDA.pdf

200623_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

269 Interne mail Volgende fase cdca - 
MAP.pdf

200624 Deels 10.2.e

270 Interne mail ACM pb over CDCA.pdf 200629 Deels 10.2.e

271 Externe mail ACM en VWS Leadiant - 
nieuwsbericht ACM.pdf

200629 Deels 10.2.e

272 Externe mail advocaat en VWS 
Geheimhoudingsverklaring (vertaald door 
beëdigd vertaler).pdf

200709 Nee Reeds in bezit van verzoeker



273 Externe mail advocaat_Bijlage 1 bij 
Geheimhoudingsverklaring CDCD 
Leadiant+BIJLAGEN

200709_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

274 Interne mail Bijlage 3 bij Concept Nota 
ter beslissing ondertekening 
Geheimhoudingsverklaring CDCD 
Leadiant+BIJLAGEN.pdf

200709_ Nee Dubbel met doc. 275

275 Interne mail Bijlage 3 bij Concept Nota 
ter beslissing ondertekening 
Geheimhoudingsverklaring CDCD 
Leadiant+BIJLAGEN.pdf

200709_ Deels 10.2.e

276 Interne mail Concept Nota ter beslissing 
ondertekening 
Geheimhoudingsverklaring CDCDA 
Leadiant.pdf

200709_ Nee Mailwisseling volledig vervat 
in doc. 277

277 Interne mail RE_ Concept Nota ter 
beslissing ondertekening 
Geheimhoudingsverklaring CDCDA 
Leadiant.pdf

200712 Deels 10.2.e

278 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Geheimhoudingsverklaring (vertaald door 
beëdigd vertaler).pdf

200713 Nee Reeds in bezit van verzoeker

279 Externe mail advocaat Bijlage bij RE 
Geheimhoudingsverklaring (vertaald door 
beëdigd vertaler)+BIJLAGE

200713_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

280 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Geheimhoudingsverklaring (vertaald door 
beëdigd vertaler).pdf

200713_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

281 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Geheimhoudingsverklaring (vertaald door 
beëdigd vertaler).pdf

200714 Nee Reeds in bezit van verzoeker



282 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Geheimhoudingsverklaring.pdf

200714 Nee Reeds in bezit van verzoeker

283 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Geheimhoudingsverklaring.pdf

200715 Nee Reeds in bezit van verzoeker

284 Externe mail advocaat en VWS RE_ NDA 
voor CDCA [Dossiers.FID35091].pdf

200715 Nee Reeds in bezit van verzoeker

285 Externe mail Zorginstituut en Menzis 
Stand van zaken CDCA, magistrale 
bereiding, vergoeding 

200909 Deels 10.2.e

286 Externe mail advocaat en VWS 
Ondertekende NDA voor CDCA 
[Dossiers.FID35091].pdf

200917 Nee Reeds in bezit van verzoeker

287 Interne mail RE_ CDCA tekst voor stand 
van zakenbrief geneesmiddelen.pdf

200923 Nee 11.1 Concept Kamerbrief. 
Vindplaats definitieve versie:  
https://zoek.officielebekendm
akingen.nl/kst-29477-
643.html

288 Interne mail Bijlage bij RE Ondertekende 
NDA voor CDCA Dossiers 
FID35091+BIJLAGE.pdf

201014_ Reeds openbaar Reeds in bezit van verzoeker

289 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Ondertekende NDA voor CDCA 
[Dossiers.FID35091].pdf

201014_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

290 Interne mail Bijlage 1 bij Voorbereiding 
gesprek Leadiant+BIJLAGEN.pdf

201103_ Ja



291 Externe mail advocaat en VWS Bijlage 2 
bij Voorbereiding gesprek 
Leadiant+BIJLAGEN.pdf

201103_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

292 Interne mail Bijlage 3 bij Voorbereiding 
gesprek Leadiant+BIJLAGEN.pdf

201103_ Deels 10.2.e

293 Externe mail advocaat en VWS 
voorbereiding gesprek Leadiant.pdf

201103_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

294 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Ondertekende NDA voor CDCA 
[Dossiers.FID35091].pdf

201112 Nee Reeds in bezit van verzoeker

295 Externe mail advocaat en VWS Reactie 
VWS op mail mbt aanleveren info na 
ondertekende NDA.pdf

201117 Nee Reeds in bezit van verzoeker

296 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Ondertekende NDA voor CDCA 
[Dossiers.FID35091].pdf

201119 Nee Reeds in bezit van verzoeker

297 Interne mail 18 maart 2021 beroep 
Leadiant GmbH tegen niet handhaven 
door IGJ bij cdca bereiding A'dam 

201119_ Deels 10.2.e

298 Interne mail Bijlage bij Beroep Leadiant 
18 maart 2021 tegen niet handhaven 
door IGJ cdca bereiding 
AMC+BIJLAGE.pdf

201119_ Deels 10.2.e

299 Interne mail CDCD vragen_graag uiterlijk 
vrijdag 11 december een reactie

201209 Nee Mailwisseling volledig vervat 
in doc. 300

300 Interne mail Antwoord op vragen over 
concept antwoord op mail van advocaat 
over cdca vervolg.pdf

201210 Deels 10.2.e



301 Interne mail Reactie op mijn voorstel 
voor reactie op mail Leadiant 19 
november.pdf

201215 Deels 10.2.e

302 Interne mail Bijlage bij onze reactie op 
uw mail van 25 maart.pdf

201217_ Deels 10.2.e

303 Externe mail advocaat en VWS Onze 
reactie op uw mail dd. 19 november 
2020.pdf

201217_ Nee Reeds in bezit van verzoeker

304 Externe mail naar advocaat en VWS 
Leadiant's response to your email of 17 
December 2020.pdf

201218 Nee Reeds in bezit van verzoeker

305 Interne mail RE_ Concept reactie op 
mail.pdf

210128 Nee 11.1 Concept van doc. 306

306 Externe mail advocaat en VWS Reactie 
VWS_  Leadiant's response to your email 
of 17 December 2020.pdf

210128 Nee Reeds in bezit van verzoeker

307 Externe mail advocaat en VWS Leadiant's 
response to your email of 28 January 
2021.pdf

210208 Nee Reeds in bezit van verzoeker

308 Mail rechtbank Bijlage bij Beroep 
Leadiant UITGESTELD zaaknummer SGR 
19 6122 BESLUIT+BIJLAGE.pdf

210311_ Nee Uitsluitend administratieve 
informatie

309 Interne mail Bijlage bij CDCA 
afhandeling+BIJLAGEdocx.pdf

210311_ Nee 11.1 Concept van doc. 315

310 Interne mail cdca afhandeling.pdf 210311_ Deels 10.2.e



311 Interne mail Voorstel antwoorden CDCA 
mail advocaat 8 februari 2021.pdf

210311_ Deels 10.2.e

312 Interne mail Bijlage bij Voorstel 
antwoorden CDCA mail advocaat 8 
febr2021+BIJLAGE.pdf

210318_ Nee 11.1 Concept van doc. 315

313 Interne mail Bijlage bij Reactie op 
concept mail advocaat 8febr2021 
v5+BIJLAGE.pdf

210324_ Nee 11.1 Concept van doc. 315

314 Interne mail Reactie op concept mail 
advocaat 8 februari 2021 v5.pdf

210324_ Deels 10.2.e

315 Externe mail advocaat en VWS Antwoord 
VWS op uw email dd. 8 februari 2021.pdf

210325 Nee Reeds in bezit van verzoeker

316 Externe mail advocaat en VWS RE_ 
Leadiant's response to your email of 25 
March 2021.pdf

210604 Nee Reeds in bezit van verzoeker

317 externe mail IGJ FAGG.pdf

20180814

Deels 10.2.e

318 interne mail Motivering niet verder 
karakteriseren grondstof Amsterdam 
UMC.pdf 20180826

Deels 10.2.e

319 interne mail argumentatie maatregel 
AMC.pdf

20180828

Deels 10.2.e

320 externe mail IGJ AMC inzage volledige 
rapport RIVM.pdf

20180831

Deels 10.1.c en 10.2.e



321 Verslag OT CDCA AMC 3-9.pdf

20180903

Deels 10.2.e

322 externe mail IGJ FAGG CDCA 
grondstof.pdf

20180906

Deels 10.1.c en 10.2.e

323 Agenda OT CDCA 10-9.pdf

20180907

Deels 10.2.e

324 Agenda OT CDCA 10-9_bijlage_1_ 
tijdslijnen CDCA 7sep18 .pdf

20180907

Deels 10.1.c en 10.2.g

325 mail IGJ RIVM typefout 
bemonsteringsformulier.pdf

20180910

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

326 mail IGJ RIVM typefout 
bemonsteringsformulier_bijlage_1.pdf

20180910

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

327 mail IGJ RIVM typefout 
bemonsteringsformulier_bijlage_2.pdf

20180910

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

328 mail IGJ RIVM typefout 
bemonsteringsformulier_bijlage_3.pdf

20180910

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

329 mail IGJ RIVM typefout 
bemonsteringsformulier_bijlage_4.pdf

20180910

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g



330 mail IGJ RIVM typefout 
bemonsteringsformulier_bijlage_5.pdf

20180910

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

331 Euro-Chemicals CDCA brief afnemers 
27.08.2018.pdf

20180912

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

332 externe mail IGJ FAGG gecorrigeerde 
RIVM verslagen.pdf

20180912

Deels 10.2.e

333 mail RIVM gewijzigde rapportages 
CDCA.pdf

20180912

Deels 10.2.e

334 mail RIVM gewijzigde rapportages 
CDCA_bijlage_1_uitslagbrief CH2018-
002_CDCA aanvullend-def-correctie.pdf 20180912

Deels 10.1.c, 10.2.e en g

335 mail RIVM gewijzigde rapportages 
CDCA_bijlage_2_uitslagbrief CH2018-
002_CDCA def-correctie.pdf 20180912

Deels 10.1.c en 10.2.e en g

336 mail antwoorden RIVM op vragen 
AMC.pdf

20180913

Deels 10.2.e

337 interne notitie QA AMC CDCA.pdf

20180913

Niet openbaar 11.1 Conceptversie. Definitieve 
versie te vinden op:
https://www.igj.nl/publicaties
/vragen-en-
antwoorden/veelgestelde-
vragen-over-terugroepen-
geneesmiddel-cdca-van-
amsterdam-umc

338 interne mail argumentatie maatregel 
AMC na overleg.pdf

20180918

Deels 10.2.e



339 interne mail argumentatie maatregel 
AMC na overleg_bijlage_1.pdf

20180918

Geheel

340 externe mail IGJ FAGG vragen CDCA.pdf

20180919

Deels 10.1.c en 10.2.e

341 externe mail IGJ AMC stukken 
inspectiebezoek 12 juni 2018.pdf

20180920

Reeds openbaar Vindplaats: 
https://www.igj.nl/publicaties
/brieven/2018/11/28/besluit-
igj-op-handhavingsverzoek-
leadiant           en                   
https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/wob-
verzoeken/2019/05/29/besluit-
wob-verzoek-over-
handhavingsverzoek-van-
leadiant

342 Agenda OT CDCA 24-9.pdf

20180921

Deels 10.2.e

343 externe mail AMC IGJ getekende 
analysecertificaten producent China.pdf

20180921

Deels 10.2.e

344 externe mail AMC IGJ getekende 
analysecertificaten producent 
China_bijlage_1.pdf 20180921

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

345 Verslag OT CDCA AMC 24-9.pdf

20180924

Deels 10.2.e

346 Verslag OT CDCA AMC 2-10.pdf

20181002

Deels 10.2.e 



347 Verslag OT CDCA AMC 8-10.pdf

20181008

Deels 10.2.e

348 externe mail FAGG IGJ Analyseresultaten 
CDCA.pdf

20181022

Deels 10.1.c en 10.2.e

349 externe mail FAGG IGJ Analyseresultaten 
CDCA_bijlage_1_Analyseverslag_F18FD0
1120_F_06_NL.PDF 20181022

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

350 externe mail FAGG IGJ Analyseresultaten 
CDCA_bijlage_2_MVM49015 (002).pdf

20181022

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

351 externe mail FAGG IGJ production of 
CDCA capsules.pdf

20181022

Niet openbaar Identiek aan doc. 348

352 externe mail IGJ ACM 
gespreksverslag.pdf

20181024

Deels 10.2.e

352.1 bijlage gespreksverslag

20181012

Niet openbaar 11.1 conceptversie, zie doc. 352.2 
voor definitieve versie

352.2 definitief gespreksverslag

20181012

Deels 10.2.e

353 interne mail tijdlijn CDCA.pdf

20181024

Deels 10.2.e

354 interne mail tijdlijn 
CDCA_bijlage_1_tijdslijnen CDCA 
24okt18.pdf 20181024

Deels 10.1.c, 10.2.e en g



355 externe mail AMC Eindrapport met 
afsluitbrief en gelakte uitslagbrieven 
RIVM.pdf

20181026

Reeds openbaar Vindplaats: 
https://www.igj.nl/publicaties
/brieven/2018/11/28/besluit-
igj-op-handhavingsverzoek-
leadiant    

356 interne mail tijdlijn CDCA.pdf

20181026

Deels 10.2.e

357 interne mail tijdlijn 
CDCA_bijlage_1_tijdslijnen CDCA 
26okt18 .pdf 20181026

Deels 10.1.c, 10.2.e en g

358 externe mail Euro-Chemicals CDCA 
grondstof.pdf

20181030

Deels 10.1.c, 10.2.e en g

359 Verslag OT CDCA AMC 8-11.pdf

20181108

Deels 10.2.e

360 IGJ ACM communicatie over 
gespreksverslag.pdf

20181112

Deels 10.2.e

360.1 bijlage gespreksverslag

20181029

Niet openbaar 11.1 conceptversie, zie doc. 360.2 
voor definitieve versie

360.2 definitief gespreksverslag Deels 10.2.e

361 ACM IGJ voorgestelde wijzigingen 
gespreksverslag overgenomen.pdf

20181113

Deels 10.2.e



362 IGJ AMC Aankondiging besluit op 
handhavingsverzoek.pdf

20181116

Deels 10.2.e

363 ACM IGJ communicatie stavaza 
besluitvorming handhavingsverzoek.pdf

20181122

Deels 10.2.e

364 Verslag OT CDCA AMC 22-11.pdf

20181122

Deels 10.2.e

365 Verslag OT CDCA AMC 26-11.pdf

20181126

Deels 10.2.e

366 externe mail FAGG IGJ informatie situatie
CDCA.pdf

20181127

Deels 10.2.e en g

367 externe mail IGJ FAGG CDCA 
grondstof.pdf

20181127

Niet openbaar Identiek aan doc. 366

368 Concept persbericht IGJ besluit op 
handhavingsverzoek magistrale bereiding 
CDCA.pdf 20181128

Geheel

369 externe mail IGJ ACM 
openbaarmaking.pdf

20181128

Deels 10.2.e

370 externe mail FAGG IGJ CDCA afnemers 
België.pdf

20181129

Niet openbaar Inhoud identiek aan docs. 340 
en 348 

371 Verslag OT CDCA AMC 3-12.pdf

20181203

Deels 10.2.e



372 externe mail Euro-Chemicals CDCA 
grondstof.pdf

20181219

Niet openbaar Identiek aan doc. 358

373 externe mail Euro-Chemicals CDCA 
grondstof_2.pdf

20181219

Deels 10.1.c en 10.2.e

374 interne mail bezwaar CDCA.pdf

20190222

Deels 10.2.e

375 interne mail bezwaar CDCA.pdf

20190226

Deels 10.2.e

376 interne mail ontwikkelingen magistrale 
bereidingen CDCA.pdf

20190815

Deels 10.2.e

377 interne mail CDCA.pdf

20190827

Deels 10.2.e

378 externe mail AMC IGJ Afspraak 
telefonisch overleg CDCA .pdf

20190909

Deels 10.2.e

379 interne mail argumentatie maatregel 
AMC.pdf

20190919

Deels 10.2.e

380 extern ACM IGJ vragen CDCA 
Leadiant.pdf

20191009

Deels 10.2.e

381 extern AMC - vervolgvragen CDCA 
Leadiant._bijlage_1.pdf

20191027

Deels 10.2.e



382 extern ACM - vervolgvragen CDCA 
Leadiant.pdf

20191027

Deels 10.2.e en g

383 extern ACM - vervolgvragen CDCA 
Leadiant_bijlage_2.pdf

20191027

Deels 10.2.e 

384 extern ACM - vervolgvragen CDCA 
Leadiant_bijlage_3.pdf

20191027

Deels 10.2.e 

385 extern ACM - vervolgvragen CDCA 
Leadiant_bijlage_4.pdf

20191027

Deels 10.2.e

386 intern persvragen BBC CDCA.pdf

20191115

Deels 10.2.e en 11.1 Document bevat 
conceptteksten

387 inkomende brief AMC herstart productie 
CDCA.pdf

20191128

Deels 10.2.e

388 interne mail AMC herstart productie 
CDCA.pdf

20191201

Deels 10.2.e Zie voor bijlage doc. 387

389 interne mail AMC herstart productie 
CDCA.pdf

20191204

Deels 10.2.e en g

390 externe mail AC ontvangen documentatie 
CDCA productie.pdf

20191217

Deels 10.2.e

391 externe mail AMC documentatie 
productie CDCA capsules.pdf

20191217

Deels 10.2.e



392 intern Eigen overzicht tijdslijnen 
activiteiten en gebeurtenissen CDCA 
capsules.pdf 20200302

Deels 10.1.c, 10.2.e en g

393 extern Verzoek ACM in het kader van 
CDCA.pdf

20200512

Deels 10.2.e

394 extern Verzoek ACM in het kader van 
CDCA_bijlage_1.pdf

20200512

Niet openbaar Identiek aan doc. 352.1

395 extern Verzoek ACM in het kader van 
CDCA_bijlage_2.pdf

20200512

Niet openbaar Identiek aan doc. 352

396 extern Verzoek ACM in het kader van 
CDCA_bijlage_3.pdf

20200512

Niet openbaar Identiek aan doc. 360.1

397 extern Verzoek ACM in het kader van 
CDCA_bijlage_4.pdf

20200512

Niet openbaar Identiek aan doc. 382

398 extern Verzoek ACM in het kader van 
CDCA_bijlage_5.pdf

20200512

Deels 10.2.e

399 extern Verzoek ACM in het kader van 
CDCA_bijlage_6.pdf

20200512

Deels 10.2.e

400 intern persvragen Elsevier Weekblad.pdf

20200908

Deels 10.2.e en 10.2.g

401 intern IGJ in Elseviers Weekblad.pdf

20201014

Deels 10.2.e



402 externe mail Euro-Chemical CDCA 
grondstof.pdf

20201119

Deels 10.1.c en 10.2.e en g

403 externe mail Vraag verzoek Euro 
Chemicals over CDCA.pdf

20201119

Deels 10.2.e 

404 externe mail Vraag verzoek Euro 
Chemicals over CDCA_2.pdf

20201119

Deels 10.2.e

405 Euro Chemicals The Netherlands BV 
Afsluitbrief GDP API Inspectie 
V2024973.pdf 20201209

Deels 10.2.e 

406 Euro Chemicals The Netherlands BV 
Eindrapport GDP API Inspectie 
V2024973.pdf 20201209

Deels 10.2.e, 10.1.c en 10.2.g

407 interne mail rechtszaak Leadiant inzake 
casus CDCA 18 maart as.pdf

20210217

Deels 10.2.e

408 interne mail AMC herstart bereiding 
CDCA.pdf

20210301

Niet openbaar Mailwisseling volledig vervat 
in doc. 410

409 interne mail AMC herstart bereiding 
CDCA_bijlage_1.pdf

20210301

Deels 10.2.e en 11.1 Document bevat 
conceptteksten

410 interne mail AMC herstart bereiding 
CDCA.pdf

20210302

Deels 10.2.e

411 interne mail AMC herstart bereiding 
CDCA_2.pdf

20210302

Deels 10.2.e en g



412 interne mail AMC herstart bereiding 
CDCA_bijlage_1.pdf

20210302

Deels 10.2.e

413 interne mail AMC herstart bereiding 
CDCA_bijlage_2.pdf

20210302

Niet openbaar Identiek aan doc. 390

414 externe mail Uitbreiding API-registratie 
Euro Chemicals CDCA.pdf

20210322

Deels 10.1.c en 10.2.e

415 KNMP Accreditatieverklaring voor 
registratienummer_scope L267 bijlage bij 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005

20180000

Deels 10.2.e

416 Interne mail inz monstername tijdens 
inspectie 12 juni.pdf

20180613

Deels 10.2.e

417 Bijlage bij interne mail inz monstername 
tijdens inspectie 12 juni.pdf - 
monsteroverdracht RIVM 20180613

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.e, 10.2.g

418 Interne mail inz brief 
onderzoeksopdracht RIVM met 
bijlagen.pdf 20180614

Deels 10.2.e

419 Bijlage 1 bij interne mail inz brief 
Onderzoeksopdracht RIVM met 
bijlagen.pdf - brief IGJ aan RIVM inz 
Opdracht onderzoek Chenodeoxycholic 
acid 20180614

Deels 10.2.e

420 Bijlage 2 bij interne mail inz brief 
Onderzoeksopdracht RIVM met 
bijlagen.pdf - Specifications 20180614

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g



421 Bijlage 3 bij interne mail inz brief 
Onderzoeksopdracht RIVM met 
bijlagen.pdf - Certificate of analysis 20180614

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

422 Bijlage 4 bij interne mail inz brief 
Onderzoeksopdracht RIVM met 
bijlagen.pdf - Certificate of analysis 20180614

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

423 Interne mail inz uitbesteding_.pdf

20180628

Deels 10.2.e

424 Externe mail RIVM/KNMP inz 
uitbesteding .pdf

20180628

Deels 10.2.e

425 Interne mail inz akkoord IGJ voor 
uitbesteding.pdf

20180628

Deels 10.2.e Deels dubbel met document 
423

426 Externe mail RIVM/KNMP inz 
uitbesteding .pdf

20180628

Deels 10.2.e Deels dubbel met document 
424

427 Bijlage bij externe mail RIVM/KNMP inz 
uitbesteding .pdf - Brief aan KNMP 
Uitbesteding onderzoek 
Chenodeoxycholic acid (CH2018-
002) 20180628

Deels 10.2.e

428 Uitbestedingsbrief RIVM aan IGJ inz 
CDCA_LNA.pdf

20180628

Deels 10.2.e

429 Bijlage bij externe mail KNMP - rapport 
LNA analysecertificaten van 
Chenodeoxycholzuur.pdf 20180710

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

430 Externe mail KNMP met rapport LNA.pdf

20180710

Deels 10.2.e



431 Interne mail inz analyseresultaten 
CDCA.pdf

20180713

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

432 Interne mail inz uitslag aanvullende 
onderzoek CDCA

20180720

Deels 10.2.e

433 Bijlage bij interne mail inz uitslag 
aanvullende onderzoek CDCA- brief 
aanvullende informatie 20180720

Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

434 Interne mail inz overzicht monsters en 
contra monsters AMC.pdf

20180720

Deels 10.2.e

435 Interne mail inz uitslag aanvullende 
onderzoek CDCA

20180720

Deels 10.2.e

436 Interne mail inz resultaten CDCA.pdf

20180726

Deels 10.2.e

437 Interne mail inz resultaten CDCA 2.pdf

20180726

Deels 10.2.e Deels dubbel met document 
436

438 Interne mail inz onderzoek CDCA 
capsules 13-8-2018.pdf

20180813

Deels 10.1.c en 10.2.e

439 Interne mail inz onderzoek CDCA 
capsules 2_.pdf

20180813

Niet openbaar Dubbel met document 438

440 Interne mail inz digitale versie 
monografieen Ph. Eur meest recente 
versie oa CDCA 20180815

Deels 10.2.e



441 Bijlage 1 bij interne mail inz digitale 
versie monografieen Ph. Eur meest 
recente versie oa CDCA- 5.10 Control of 
impurities in substance for 
pharmaceutical use

20180815

Reeds openbaar Vindplaats: 
http://www.pharma.gally.ch/
UserFiles/File/5.10.%20Contr
ol%20of%20Impurities%20in
%20Substances%20for%20Ph
armaceutical%20Use.pdf

442 Bijlage 2 bij interne mail inz digitale 
versie monografieen Ph. Eur meest 
recente versie oa CDCA- Substances for 
pharmaceutical use

20180815

Reeds openbaar Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/
binaries/rijksoverheid/docume
nten/wob-
verzoeken/2020/01/16/besluit-
wob-verzoek-magistrale-
bereiding/Bijlagen+deel+1+bi
j+besluit+Wob-
verzoek+magistrale+bereidin
g.pdf

443 Bijlage 3 bij interne mail inz digitale 
versie monografieen Ph. Eur meest 
recente versie oa CDCA- Pharmaceutical 
preparations

20180815

Reeds openbaar Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/
binaries/rijksoverheid/docume
nten/wob-
verzoeken/2020/01/16/besluit-
wob-verzoek-magistrale-
bereiding/Bijlagen+deel+1+bi
j+besluit+Wob-
verzoek+magistrale+bereidin
g.pdf



444 Bijlage 3 bij interne mail inz digitale 
versie monografieen Ph. Eur meest 
recente versie oa CDCA- European 
Pharmacopoeia 9.0 CDCA

20180815

Reeds openbaar Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/
binaries/rijksoverheid/docume
nten/wob-
verzoeken/2020/01/16/besluit-
wob-verzoek-magistrale-
bereiding/Bijlagen+deel+1+bi
j+besluit+Wob-
verzoek+magistrale+bereidin
g.pdf

445 Interne mail inz beantwoording mail AMC 
inz Ruwe data DLC analyses RIVM.pdf

20180828

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

446 Externe mail AMC-IGJ inz Ruwe data DLC 
analyses RIVM.pdf

20180831

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

447 Interne mail inz RIVM Brief 
Onderzoeksopdracht met bijlagen.pdf

20180910

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



448 Bijlage 1 bij interne mail inz RIVM Brief 
Onderzoeksopdracht met bijlagen.pdf -
foto 1 1276

20180910

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

449 Bijlage 2 bij interne mail inz RIVM Brief 
Onderzoeksopdracht met bijlagen.pdf -
foto 2 1277

20180910

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

450 Bijlage 3 bij interne mail inz RIVM Brief 
Onderzoeksopdracht met bijlagen.pdf -
foto 3 1278

20180910

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

451 Bijlage 4 bij interne mail inz RIVM Brief 
Onderzoeksopdracht met bijlagen.pdf -
foto 4 1279

20180910

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

452 Bijlage 5 bij interne mail inz RIVM Brief 
Onderzoeksopdracht met bijlagen.pdf -
foto 5 Monsteroverdracht RIVM

20180910

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



453 Externe mailwisseling RIVM-Sciensano 
inz analyse grondstof CDCA.pdf

20180911

Deels 10.2.e

454 Interne mail inz_ RIVM Brief 
Onderzoeksopdracht met bijlagen.pdf

20180912

Deels 10.2.e Deels dubbel met document 
447

455 Bijlage 1 bij Interne mail inz_ RIVM Brief 
Onderzoeksopdracht met bijlagen.pdf- 
Brief RIVM aan IGJ inz gewijzigde 20180912

Nee Dubbel met doc. 335

456 Bijlage 2 bij Interne mail inz_ RIVM Brief 
Onderzoeksopdracht met bijlagen.pdf- 
Brief RIVM aan IGJ inz aanvullende 
informatie, gewijzigde rapportage

20180912

Nee Dubbel met doc. 334

457 Interne mail inz zienswijze RIVM 
openbaarmaking documenten inz CDCA

20190117

Deels 10.2.e Bijlagen reeds openbaar

458 Afschrift Wob-besluit besluit op verzoek 
om informatie 2019 inz 
handhavingsverzoek Leadiant

20190529

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

459 Afschrift Wob-besluit besluit op verzoek 
om informatie 29 mei 2019 inz stoppen 
bereiding CDCA door ziekenhuisapotheek 
Amsterdam UMC.pdf

20190529

Deels 10.2.e



460 Interne mail met afschrift besluit op 
verzoek om informatie inz CDCA

20190529

Deels 10.2.e Bijlagen reeds openbaar. 
Vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/wob-
verzoeken/2019/05/29/besluit-
wob-verzoek-over-
handhavingsverzoek-van-
leadiant

461 Interne mail inz factuur voor 
onderzoek.pdf

20190611

Deels 5.1.2.e Woo

462 Mail aan Amsterdam UMC inz uitslag 
onderzoek CDCA okt2019.pdf

20191104

Deels 10.2.e

463 Bijlage bij mail aan Amsterdam UMC inz 
uitslag onderzoek CDCA okt2019.pdf - 
brief uitslag onderzoek 20191104

Deels 10.2.e en 10.1.c

464 Mail aan Amsterdam UMC inz factuur 
CDCA onderzoek RIVM.pdf

20191106

Deels 5.1.2.e Woo

465 Bijlage bij mail aan Amsterdam UMC inz 
factuur CDCA onderzoek RIVM.pdf - 
facttuur 20191106

Deels 5.1.2.e Woo

466 Mail Amsterdam UMC inz uitslag 
onderzoek CDCAokt2019.pdf

20191107

Deels 10.2.e

467 Mail Amsterdam UMC inz uitslag 
onderzoek CDCA_NOV2019.pdf

20191212

Deels 10.2.e

468 Bijlage bij mail Amsterdam UMC inz 
uitslag onderzoek CDCA_NOV2019.pdf

20191212

Deels 10.2.e en 10.1.c



469 Interne mail inz factuur CDCA onderzoek 
RIVM.pdf

20191213

Deels 5.1.2.e Woo

470 Mail Amsterdam UMC - RIVM inz CDCA

20200901

Deels 10.2.e

471 Mailwisseling Amsterdam UMC - RIVM inz 
CDCA

20201006

Deels 10.2.e

472 Mailwisseling IGJ en cbusinez

20181017

Deels 5.1.2.e Woo

473 Mailwisseling CZ en IGJ

20181018

Deels 5.1.2.e Woo

474 Nota voorbereiding overleg gesprek 
Leadiant 1425467-181301-GMT

20180927

Deels 5.1.2.e Woo

475 Interview min MZS bereiding CDCA en 
beschikbaarheid CDCA Leadiant

20191203

Openbaar

475 Bijlage bij doc 40 Deels 5.1.2.e Woo
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