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Geachte
In uw brief van 18 december 2020, ontvangen op 23 december 2020, heeft u met
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om
informatie over intensive care bedden in Nederlandse zorginstellingen en alles dat
daarmee verband houdt, in de periode voor en na de coronacrisis.
Uw Wob-verzoek luidt als volgt:
"Specifiek verzoek ik u om mij de navolgende documenten, informatie en/of
andere bescheiden te doen toekomen.
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Bijiage(n)
A en B
Uw brief
18 december 2020
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

I. Alle correspondentie en overige schriftelijke stukken, daaronder begrepen email-, sms, en WhatsApp-berichten, alsook ambtelijke stukken en berichten,
berustende bij en/of uitgewisseld met uw ministerie ten aanzien van het gebruik
van intensive care bedden in alle ziekenhuizen, zorgklinieken en overige
zorginstellingen in Nederland, in de periode 1 januari 2010 tot aan de
dagtekening van dit schrijven.
2. Alle correspondentie en overige schriftelijke stukken, daaronder begrepen email-, sms-, en WhatsApp-berichten, alsook ambtelijke stukken en berichten,
berustende bij of uitgewisseld met uw ministerie ten aanzien van intensive care
bedden in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en de
Dsselmeerziekenhuizen (MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en
Verloskundigen praktijk De Kreek) in de periode van één jaar vóór het
faillissement van 25 oktober 2018 tot aan de dagtekening van dit schrijven,
waaronder (dus) ook alle correspondentie en informatie die betrekking heeft op
het contact tussen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de curatoren van de
failliete Dsselmeerziekenhuizen.
3. Alle correspondentie en overige schriftelijke stukken, daaronder begrepen email-, sms, en WhatsApp-berichten, alsook ambtelijke stukken en berichten,
berustende bij of uitgewisseld met uw ministerie ten aanzien van intensive care
bedden in het Bronovo ziekenhuis te Den Haag in de periode van 1 januari 2010
tot en met de sluiting van de intensive care op 15 oktober 2018.
4. Alle correspondentie en overige schriftelijke stukken, daaronder begrepen email-, sms, en WhatsApp-berichten, alsook ambtelijke stukken (waaronder
notities) en berichten, berustende bij of uitgewisseld met uw ministerie ten
aanzien van mogelijke terugplaatsing van intensive care bedden in het Bronovo
ziekenhuis te Den Haag na het uitbreken van de coronapandemie. Het gaat
derhalve om stukken die betrekking hebben op de periode vanaf 1 januari 2020
tot aan de dagtekening van deze brief.
5. Alle cijfermatige en statistische gegevens, berustende bij en/of uitgewisseld met
uw ministerie door onder andere wetenschappers, politici, het Centraal Bureau
voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, de Nederlandse Zorgautoriteit, het
Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en het RIVM
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omtrent het aantal intensive care bedden in ziekenhuizen, zorgklinieken en
overige zorginstellingen in Nederland.
6. Alle correspondentie en overige schriftelijke stukken, daaronder begrepen email-, sms, en WhatsApp-berichten, alsook ambtelijke stukken en berichten,
alsook cijfermatige en statistische gegevens, berustende bij of uitgewisseld met
uw ministerie ten aanzien van het gebruik van intensive care bedden op verzoek
van de Nederlandse overheid in alle ziekenhuizen, zorgklinieken en overige
zorginstellingen buiten Nederland, in het bijzonder in de landen Duitsland,
Frankrijk, België in de periode 1 januari 2010 tot aan de dagtekening van dit
schrijven.
7. Alle correspondentie en overige schriftelijke stukken, daaronder begrepen email-, sms, en WhatsApp-berichten, alsook ambtelijke stukken en berichten,
alsook cijfermatige en statistische gegevens, berustende bij en/of uitgewisseld
met uw ministerie en het RIVM in de periode 1 januari 2010 tot aan de
dagtekening van dit schrijven, daar waar het potentiële epidemieën, virussen,
infectieziekten en/of andere voor de gezondheidszorg potentiële risico's betreft.
Onder deze stukken begrepen alle stukken die betrekking hebben op de
griepvirussen."
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Bij brief van 19 januari 2021 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot
17 februari 2021.
Precisering van uw verzoek
Hoewel u in uw e-mail van 19 januari 2021 de onderdelen 3, 5, 6 en 7 qua
tijdsbestek heeft beperkt, volgde op 3 februari 2021 een gesprek tussen uw
gemachtigde en medewerkers van mijn ministerie, omdat het verzoek te
algemeen gesteld en op sommige punten onvoldoende duidelijk was. Daarin zijn
alle punten van uw verzoek besproken. Het gesprek heeft op de verschillende
onderdelen van uw verzoek tot de volgende concretisering geleid:
1. Alle documenten waaruit de rol en verantwoordelijkheid van de minister blijkt.
2. Uitsluitend het contact over intensive care bedden.
3. Correspondentie (op alle niveaus).
4. Correspondentie (op alle niveaus).
5. Documenten die in het kader van de beantwoording van Kamervragen zijn
opgesteld.
Precisering van de onderdelen 6 en 7 is uitgebleven.
Het gesprek heeft in beperkte mate tot een verduidelijking van uw verzoek geleid,
waardoor de verzameling van de door u gevraagde informatie langere tijd in
beslag heeft genomen.
Naar aanleiding van het door u ingestelde beroep van 11 maart 2021 tegen het
niet tijdig beslissen op uw verzoek, is in het verweerschrift van 29 maart 2021
aangegeven dat ik uw verzoek zal opsplitsen in twee deelbesluiten. Uw verzoek
betreft namelijk een groot aantal documenten. Hierbij treft u het eerste
deelbesluit aan. Dit besluit heeft betrekking op de onderdelen 1 tot en met 5 van
uw verzoek.
Besluit
Ik besluit de door u gevraagde informatie grotendeels openbaar te maken. Ik licht
mijn besluit hieronder toe.
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Inventarisatie documenten
De onderdelen 1 tot en met 5 van uw verzoek betreffen in totaal 116 documenten,
waarvan 93 documenten grotendeels of volledig openbaar worden gemaakt.
Hieronder vindt u per onderdeel een korte toelichting op de documenten die zijn
gevonden.
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1. Correspondentie over de rol en de verantwoordelijkheid van de minister waar
het om IC-bedden gaat, bestaat voornamelijk uit een nota's die zijn opgesteld
ter voorbereiding op de beantwoording van Kamervragen. De Kamervragen
en de antwoorden daarop zijn al openbaar.
2. In de periode van één jaar vóór het faillissement van het Slotervaart
Ziekenhuis en de Ilsselmeerziekenhuizen tot aan de dagtekening van uw
verzoek, zijn geen contacten vanuit mijn ministerie geweest over IC-bedden
van het Slotervaart Ziekenhuis en de Dsselmeerziekenhuizen, zodat de onder
2 gevraagde informatie niet aanwezig is.
3. Correspondentie over IC-bedden in het Bronovo Ziekenhuis is beperkt
aanwezig, namelijk twee interne e-mailwisselingen en een nota ter
voorbereiding op de beantwoording van Kamervragen.
4. Correspondentie over de mogelijke terugplaatsing van intensive care bedden
in het Bronovo ziekenhuis na uitbreken van de coronapandemie, beslaat een
groot aantal documenten, waarvan het merendeel uit interne emailwisselingen en overzichten van Kamervragen bestaat.
5. Informatie over cijfermatige en statistische gegevens is beperkt aanwezig; er
zijn twee documenten gevonden.
De documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie bijlage B. Op deze
inventarislijst vindt u tevens de vindplaats van reeds openbare documenten en de
grondslag in de Wob voor het niet openbaar maken van informatie.
Belanghebbenden
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden
een rol. Deze belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven
over de openbaarmaking.
Eén belanghebbende stemt niet in met openbaarmaking van een aantal passages
uit een document, omdat deze vertrouwelijke gegevens bevatten.
De zienswijze van de belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging
meegenomen. Ik volg de belanghebbende in zijn zienswijze.
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.
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Motivering
Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob)
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege indien het bedrijfs- en
fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden verstaan: al die gegevens waaruit
wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de technische of financiële
bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de kring van
afnemers of leveranciers. Ook gegevens die uitsluitend de financiële
bedrijfsvoering betreffen kunnen als bedrijfsgegevens worden aangemerkt.
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In een van de documenten staan dergelijke bedrijfs- of fabricagegegevens. Het
betreft onder andere informatie over de wijze waarop Ziekenhuis Rivierenland de
opschaling heeft vormgegeven. Deze informatie is aan mij vertrouwelijk
overhandigd in het kader van een onderzoek naar de uitgangspositie van de ICopschaling. Uit deze informatie kunnen wetenswaardigheden over de strategische
en financiële bedrijfsvoering van Ziekenhuis Rivierenland worden afgeleid. Ik
maak deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze
informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.1.c. Hiermee volg ik de
zienswijze van de derdebelanghebbende.
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e,
van de Wob)
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar
zijn tot een persoon, zoals onder meer persoonsnamen, telefoonnummers en emailadressen. 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 die niet wegens
hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het
algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak ik dus niet
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Namen van medewerkers die wel vanwege
hun functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar.
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste
lid, van de Wob)
Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: nota's van
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen
ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen
en conclusies van interne besprekingen. Ik maak persoonlijke beleidsopvattingen
in die stukken niet openbaar. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden
verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de
daartoe aangevoerde argumenten.
De documenten 89, 98, 101, 107 en 108 bevatten voorstellen van ambtenaren
van mijn ministerie en ambtenaren van andere ministeries voor de beantwoording
van Kamervragen. Het gaat hier dus om persoonlijke beleidsopvattingen in een
voor intern beraad bestemde documenten, die ik op grond van artikel 11, eerste
lid, van de Wob niet openbaar maak.
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Ter toelichting merk ik op dat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van
hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
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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.
Tot slot wijs ik erop dat documenten 100, 102, 105, 106 en 112 conceptteksten
bevatten. Deze concepten zijn of worden reeds openbaar voor zover zij
overeenstemmen met de definitieve versie, en bestaan uit persoonlijke
beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad voor zover zij daarvan afwijken. Ik
acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering dat
van eenzelfde document meerdere versies in het publieke domein in omloop zijn,
met als mogelijk gevolg dat onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van het
betreffende document. Om die reden maak ik concepten in hun geheel niet
openbaar.
Wijze van openbaarmaking
De belanghebbenden krijgen twee weken de tijd om de rechtbank te verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. Daarvoor is vereist dat zij een
bezwaarschrift indienen. Als de derden dit niet doen, worden de documenten u na
afloop van deze termijn toegestuurd. Als de derden wel bezwaar maken en
verzoeken om een voorlopige voorziening, wordt deze procedure afgewacht.
Plaatsing op internet
De stukken worden na de feitelijke verstrekking met een geanonimiseerde versie
van dit besluit voor een ieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl.
Afschrift aan belanghebbenden
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de plv. secretaris-oe
al,

mw. A.I. Norville MSc

Pagina 5 van 8

Bezwaar
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.
Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken.
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.
Wilt u bezwaar maken, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief
staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een
ingescande handtekening.
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Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag.
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.
Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn)
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift.
Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd
bent tot het indienen van het bezwaar.
Informatie voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo)
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking, aan te
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde
informatie. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, dit
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening van dit
besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt
de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke
openbaarmaking wordt overgegaan.
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Bijlage A
Artikel 1 van de Wob, luidt, voor zover relevant, als volgt:
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat;
(—)
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Artikel 3 van de Wob luidt als volgt:
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of
bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te
ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem
daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor
zover dit:
de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
a.
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.

(...)
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
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Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot
personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 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.
2.
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Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2020.264
Nr. Omschrijving
1
160211 Nota Beschikbaarheidsbijdrage IC en
OK.pdf

Openbaarmaking
Deels

Weigeringsgronden
10.2.e

2

191113 RE Vragen over HMC (2).pdf

Deels

10.2.e

3

191113 RE Vragen over HMC.pdf

Dubbel zie doc 2

4

191113 RE Vragen over HMC_bijlage.pdf

Reeds openbaar

5

200402 Sitrap 51- Covid-19.pdf

Deels

10.2.e

6

200402 Sitrap 51- Covid-19_bijlage 1.pdf

Deels

10.2.e

7

200402 Sitrap 51- Nieuw coronavirus_bijlage 2.pdf Volledig openbaar

8

200403 vragen Noordhollands Dagblad over
ziekenhuiscapaciteit.pdf

Deels

10.2.e

9

200405 Agendastuk OTCB 6 april_ Voorstel
Scenariosessies.pdf

Deels

10.2.e

10

200405 Agendastuk OTCB 6 april_ Voorstel
Scenariosessies_bijlage 2.pdf

Deels

10.2.e

Opmerkingen

Vindplaats:
https://www.facebook.com/Pagin
a-Bronovo-MOET-blijven100588528001088/

11

200405 Agendastuk OTCB 6 april_ Voorstel
Scenariosessies_bijlage.pdf

Deels

10.2.e

12

200407 9.44 uur antwoord op vragen ploumen
over openstellen bronovo voor corona.pdf

Deels

10.2.e

Vindplaats reactie:
https://zoek.officielebekendma ki
ngen.nl/kst-25295-219.html

13

200407 12.14 uur FW_ antwoord op vragen
Deels
ploumen over openstellen bronovo voor corona.pdf

10.2.e

Vindplaats reactie:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/kst-25295-219. html

14

200407 13.01 uur FW_ antwoord op vragen
Deels
ploumen over openstellen bronovo voor corona.pdf

10.2.e

Vindplaats reactie:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/kst-25295-219.html

15

200408 gesprek AZN-InEen-VWS inz
handelingsperspectief. pdf

Deels

10.2.e

16

200408 gesprek AZN-InEen-VWS inz
handelingsperspectief_bijI 1.pdf

Reeds openbaar

Vindplaats:
https://www.rijksoverheid.nl/doc
umenten/brieven/2020/04/06/ad
vies-outbreak-management-teamomt-over-covid-19

17

200408 gesprek AZN-InEen-VWS inz
handelingsperspectief_bijI 2. pdf

Reeds openbaar

18

200408 gesprek AZN-InEen-VWS inz
handelingsperspectief_bijI 3.pdf

Reeds openbaar

Vindplaats:
https://www.rijksoverheid.nl/doc
umenten/brieven/2020/03/30/ad
vies-le-advies-outbreakmanagement-team-cariben-covidq
Vindplaats:
https://www.rijksoverheid.nl/doc
umenten/brieven/2020/04/03/re
actie-op-brief-gericht-aan-dhr.wilders-en-standpunt-n hg

19

200430 Nota Beschikbaarheid
beademingsapparatuur opschaling IC en
uitbreiding .pdf

Deels

10.2.e

20

200501 Nota Advies draaiboek CABU Gijs de
Vries. pdf

Deels

10.2.e

21 200520 Beeld BTCb 20 mei_bijalge 1 Beeld voor
BTcb.pdf

Volledig openbaar

22 200520 Beeld BTCb 20 mei_bijalge 2 Verslag.pdf

Deels

23

200520 Beeld BTCb 20 mei_bijalge 3 Flitspeiling
Coronavirus 7-meeting.pdf

Vindplaats:
https://www. rijksoverheid. nl/doc
umenten/publicaties/2020/05/19
/flitspeiling-coronavirus-7-meting

Reeds openbaar

24 200520 bijlage Agenda BTCb Kamervragen
Corona.pdf

Volledig openbaar

25 200520 Verslag BTCb 20 mei aanbiedingsmail.pdf

Deels

26

200526 Beeld BTCb 26 mei.pdf

Volledig openbaar

27

200526 bijlage Agenda BTCb Kamervragen
Corona.pdf

Volledig openbaar

28 200526 Verslag BTCb - Coronavirus.pdf

Deels

29 200526 Verslag BTCb - OMT planning.pdf

Volledig openbaar

30 200526 Verslag BTCb, beeld en lijst Kamervragen
+ uitvraag input agenda.pdf

Deels

31

Volledig openbaar

200528 bijlage Agenda BTCb Kamervragen
Corona.pdf

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

32 200528 Verslag BTCb 28 mei aanbiedingsmail.pdf

33

200528 Verslag BTCb 28 mei_bijlage 1 Beeld voor
BTcb.pdf

Deels

10.2.e

Volledig openbaar

34 200528 Verslag BTCb 28 mei_bijlage 2 Verslag.pdf Deels

10.2.e

35

200604 bijlage Agenda BTCb Kamervragen
Corona.pdf

Volledig openbaar

36

200604 Verslag BTCb 4 juni _bijlage 1 Beeld voor
BTcb.pdf

Volledig openbaar

37

200604 Verslag BTCb 4 juni _bijlage 2 Verslag.pdf Deels

10.2.e

38

200604 Verslag BTCb 4 juni + uitvraag sitrap en
agendapunten.pdf

Deels

10.2.e

39

200609 Agenda BTCb 9 juni.pdf

Deels

10.2.e

40

200609 Agenda BTCb 9 juni_bijlage agenda.pdf

Volledig openbaar

41

200609 bijlage Agenda BTCb Kamervragen
Corona.pdf

Volledig openbaar

42

200615 Agenda BTCb - Coronavirus_bijlage
agenda.pdf

Volledig openbaar

43

200615 Agenda BTCb - Coronavirus_bijlage lijst
onderwerpen.pdf

Volledig openbaar

44

200615 Agenda BTCb 16 juni.pdf

Deels

45

200616 bijlage Agenda BTCb Kamervragen
Corona.pdf

Volledig openbaar

46

200617 Nota Vervolgstappen na oplevering plan IC- Deels
opschaling.pdf

10.2.e

47

200629 Nota opschalingsplan Covid-19.pdf

Deels

10.2.e

48

200630 Nota verdeling beademingsapparatuur.pdf Deels

10.2.e

49

200630 Opschalingsplan_covid-19 LNAZ.pdf

Reeds openbaar

50

200901 Sitrap 109 - Nieuw coronavirus_bijlage
1.pdf

Volledig openbaar

10.2.e

Vindplaats:
https://www.rijksoverheid.nl/doc
umenten/rapporten/2020/06/30/
opschalingsplan-covid-19

51 200901 Sitrap 109 - Nieuw coronavirus_bijlage 2
Omgevingsanalyse VWS CO.pdf

Deels

10.2.e

52

Deels

10.2.e

200901 Sitrap 109 _ Nieuw coronavirus.pdf

53

201008 13.19 uur FW_ Vragen Omroep West
Bronovo.pdf

Deels

10.2.e

54

201008 14.01 uur RE_ Vragen Omroep West
Bronovo.pdf

Deels

10.2.e

Deels

10.2.e

55 201008 Nota Verdere opschaling COVID-19.pdf

56

201009 13.53 uur RE_ Vragen Omroep West
Bronovo.pdf

Deels

10.2.e

57

201009 14.08 uur RE_ Vragen Omroep West
Bronovo.pdf

Deels

10.2.e

58

201009 14.09 uur RE_ Vragen Omroep West
Bronovo.pdf

Deels

10.2.e

59

201009 14.11 uur RE_ Vragen Omroep West
Bronovo.pdf

Deels

10.2.e

60

201013 14.12 uur FW_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

61

201013 14.37 uur RE_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

62 201013 14.41 uur FW_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

63 201013 14.58 uur RE_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

64 201013 15.11 uur FW_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

65

201013 15.12 uur FW_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

66 201013 15.19 uur RE_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

67 201013 15.34 uur RE_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

68

201013 15.38 uur RE_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

69 201013 15.54 uur RE_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

70 201013 17.52 uur RE_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

71 201013 QA Bronovo covid ziekenhuis.pdf

Deels

10.2.e

72 201014 3x QA Bronovo.pdf

Deels

10.2.e

73 201014 14.46 uur 3x QA Bronovo.pdf

Deels

10.2.e

74 201014 15.28 uur RE_ 3x QA Bronovo.pdf

Deels

10.2.e

75 201014 QA Bronovo covid ziekenhuis (1).pdf

Volledig openbaar

76 201014 QA Bronovo covid ziekenhuis (2).pdf

Volledig openbaar

77 201014 QA Bronovo covid ziekenhuis.pdf

Volledig openbaar

78 201014 QA doorzettingsmacht (1).pdf

Volledig openbaar

79

201014 QA doorzettingsmacht.pdf

Volledig openbaar

80

201014 QA's SEH Stops (1).pdf

Volledig openbaar

81

201014 QA's SEH Stops.pdf

Volledig openbaar

82

201016 14.39 uur RE_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

83

201016 20.26 uur RE_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

84 201016 20.36 uur RE_ Onderzoek naar
mogelijkheden calamiteitenhospitaal op locatie
Bronovo van HMC.pdf

Deels

10.2.e

85 201016 Beeld Ernst Kuipers en uitkomsten
gesprek.pdf

Deels

10.2.e

86 201016 FW_ Noodplannen ziekenhuiscapacitieitReuters.pdf

Deels

10.2.e

87 201016 RE_ Noodplannen ziekenhuiscapacitieitReuters.pdf

Deels

10.2.e

Dubbel zie doc 53 en 54

88

201018 13.59 uur RE_ Vragen Omroep West
Bronovo.pdf

Niet openbaar

89

201022 FW_ Kamervragen TK IC's.pdf

Niet openbaar

90

201022 Nota Plan inzicht beddencapaciteit covid19.pdf

Deels

10.2.e

Deels

10.2.e

92 201023 Nota Subsidieregeling IC-opschaling i.v.m. Deels
COVID-19. pdf

10.2.e

91 201022 Nota Verdere opschaling COVID-19.pdf

93

201023 Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen Reeds openbaar
acute zorg in de covid-19 pandemie.pdf

94

201027 Brief gegevensaanlevering inz capaciteit
spreiding en instroom (1769545-213076-CZ).pdf

Deels

Vindplaats definitieve versie:
https://www.rijksoverheid.nl/doc
umenten/publicaties/2020/10/26
/beantwoording-kamervragenover-ontwerpbegroting-vws-2021

Vindplaats:
https://www. rijksoverheid. ni/doc
umenten/ka merstukken/2020/10
/23/kamerbrief-tijdelijkbeleidska der-waarborgen-acute10.2.e

-7 "ren i

-1_Q-

nric, ren in

95 201030 Subsidieregeling IC-opschaling.pdf

Vindplaats:
https://zoek.officielebekendmaki
ngen.nl/stcrt-2020-56337.html

Reeds openbaar

96 201106 Nota Stand van zaken en aandachtspunten Deels
opschalingslijst bij Subsidieregeling opschaling
curatieve zorg COVID-19.pdf

10.2.e

97 201109 Kamervragen Calamiteitenhospitaal.pdf

Deels

10.2.e

98 201110 afstemmen Kamervraag Calhos.pdf

Niet openbaar

99 201111 Kamervragen SP aangaande HMC incl info Deels
defensie.pdf

100 201111 Kamervragen SP aangaande HMC incl info Niet openbaar
defensie_bijlage.pdf

101 201111 Kamervragen SP aangaande HMC.pdf

Niet openbaar

10.2.e

Vindplaats def versie:
https://www.rijksoverheid.nVdoc
umenten/kamerstukken/2020/11
/20/beantwoording-kamervragenover-topvrouw-hmc-bronovo-isongeschikt-voor-de-opvang-vancornnnnatipnten

Vindplaats def versie:
https://www.rijksoverheid.nVdoc
umenten/kamerstukken/2020/11
/20/beantwoording-kamervragenover-topvrouw-hmc-bronovo-isongeschikt-voor-de-opvang-van-

102 201111 Kamervragen SP aangaande
HMC_bijlage.pdf

Niet openbaar

103 201112 Kamervragen SP aangaande HMC input
HMC.pdf

Deels

104 201112 Kamervragen SP aangaande HMC input
HMC_bijlage persbericht.pdf

Reeds openbaar

105 201112 Kamervragen SP aangaande HMC input
HMC_bijlage.pdf

Niet openbaar

106 201113 check Beantwoording Kamervraag
20201012 Bronovo vs3.pdf

Niet openbaar

107 201113 Check op antwoorden Kamervragen
Bronovo als noodhospitaal 2.pdf

Niet openbaar

108 201113 Check op antwoorden Kamervragen
Bronovo als noodhospitaal.pdf

Niet openbaar

109 201113 Check op antwoorden Kamervragen
Bronovo als noodhospitaal_persbe.pdf

Niet openbaar

110 201120 Kamervragen Bronovo november 2020.pdf Reeds openbaar

Vindplaats def versie:
https://www.rijksoverheid.nl/doc
umenten/kamerstukken/2020/11
/20/beantwoording-kamervragenover-topvrouw-hmc-bronovo-isongeschikt-voor-de-opvang-van10.2.e

• *I.O. ."3

Vindplaats:
https://www.wassenaarders.n1/2
020111312353/nieuws/onderzoe
k-naar-extra-capaciteit-voorVindplaats:
https://www. rijksoverheid. nl/doc
umenten/ka merstukken/2020/11
/20/beantwoording-ka mervragenover-topvrouw-hmc-bronovo-isongeschikt-voor-de-opvang-vanrne-nnant-i.nton

Vindplaats:
https://www. rijksoverheid. nl/doc
umenten/ka merstukken/2020/11
/20/beantwoording-kamervragenVindplaats def versie:
https://www.rijksoverheid.ni/doc
umenten/kamerstukken/2020/11
/20/beantwoording-kamervragenover-topvrouw-hmc-bronovo-isongeschikt-voor-de-opvang-vanrnr•nr,,,,4-;ne-d-nrk

Vindplaats def versie:
https://www.rijksoverheid.nl/doc
umenten/kamerstukken/2020/11
/20/beantwoording-kamervragenDubbel zie doc 104

Vindplaats def versie:
https://www.rijksoverheid.nl/doc
umenten/kamerstukken/2020/11
/20/beantwoording-kamervragen-

111 201120 nota Kamervragen Bronovo november
2020.pdf

Deels

112 201120 opmerkingen minister Kamervragen
Bronovo november 2020.pdf

Niet openbaar

10.2.e

Vindplaats def versie:
https://www.rijksoverheid.nl/doc
umenten/kamerstukken/2020/11
/20/beantwoording-kamervragen-

113 201215 Memo LCPS - Opschaling naar Fase 2b.pdf Volledig openbaar

114 201217 Nota Bezwaren IC-opschaling.pdf

Deels

10.2.e

115 201217 RE_ Uitgangspositie IC-opschaling ROAZ
AZO.pdf

Deels

10.2.e en 10.1.c

116 Overzicht per ziekenhuis bij 1.350 IC-bedden.pdf

Volledig openbaar

