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Geachte
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw verzoek om informatie op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van 25 maart 2016
ontvangen. Wij wijzen uw verzoek gedeeltelijk toe. Hieronder wordt dit
besluit toegelicht.
Wob-verzoek

Onder verwijzing naar de brief van de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 1 September 20141 verzoekt u de NZa openbaar te
maken:

- alle notulen, vergaderstukken en onderliggende stukken aangaande
de gezamenlijke uitwerking van de NZa en het Erasmus Medisch
Centrum van de in de brief genoemde garantieregeling;
- inclusief de vragen van de NZa en het Erasmus Medisch Centrum die

eind 2011 zijn geformuleerd over de interpretatie van de brief van
VWS van 11 mei 2009.
De NZa gaat er daarbij van uit dat u om openbaarmaking vraagt van alle
mailwisseling en uitwisseling van documenten tussen VWS en NZa in
aanloop tot het besluit tot schadevergoeding.

Wettelijke kader
Het uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt
een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat.
Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde

informatie achterwege laten als zich een of meer van de in de artikelen
10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen
voordoen.

1 Brief van 1 September 2014 met het kenmerk 125672-MC.
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Volgens artikel 10 van de Wob blijft openbaarmaking onder meer
achterwegen als de informatie In de documenten:
- bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen
of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
- persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraafZ van hoofdstuk 2
van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking

kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
Daarnaast blijft conform artikel 10 van de Wob openbaarmaking van
informatie neergelegd in documenten tevens achterwege in het geval het
belang daarvan niet opweegt tegen het belang van onder meer:
- de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij

de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen
dan we/ van derden.

In artikel 11 van de Wob staat onder meer geregeld dat er verder geen
informatie wordt verstrekt in het geval van:
- persoonlijke beleidsopvattingen opgenomen in documenten die zijn
opgesteld ten behoeve van intern beraad.
Artikel 11 bepaalt verder dat met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering persoonlijke beleidsopvattingen kunnen
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.

Intern beraad betreft het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid
binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van

bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor een bestuurlijke aangelegenheid (artikel 1 sub c van de Wob).
Een persoonlijke beleidsopvatting betreft een opvatting, voorstel,
aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten

(artikel 1 sub f van de Wob).
Overwegingen NZa
In de bijlage treft u een overzicht van de documenten waar uw verzoek

betrekking op heeft.
Zienswijzen
De NZa heeft, conform artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht,

twee derde belanghebbenden bij de openbaarmaking van de documenten
betrokken en in de gelegenheid gesteld om over de openbaarmaking van
de stukken een zienswijze te geven. Deze zienswijzen heeft de NZa
betrokken in haar besluitvorming.
Beoordeling verzoek

Wij hebben uw verzoek om informatie beoordeeld aan de hand van de
Wob. Wij hebben besloten op de volgende wijze aan uw verzoek
tegemoet te komen.
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De door u gevraagde informatie wordt openbaar gemaakt met
uitzondering van de daarin genoemde namen en tot de naam herleidende
kenmerken (e-mail adressen en dergelijke). Op grand van 10 lid 2 sub e
van de Wob wordt verstrekking daarvan achterwege gelaten. Dit
betekent concreet dat de desbetreffende informatie is weggelakt. De
eerbieding van de persoonlijke levenssfeer weegt in deze gevallen
zwaarder dan het belang van openbaarheid van deze gegevens.

Verder verstrekt de IMZa, op grond van artikel 10, lid 1, sub c Wob geen
informatie die bedrijfs- en fabricagegegevens betreffen en die door
natuurlijk personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld. Deze grond doet zich voor als uit de gevraagde informatie
wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met
betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan
wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van
afnemers en leveranciers. Ook financiele gegevens kunnen als bedrijfs-

en fabricagegegevens worden beschouwd. Volgens artikel 10, lid 2, sub g
Wob blijft het verstrekken van informatie eveneens achterwege voor
zover het belang daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van

onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Verstrekking van dergelijke informatie betekent dat, indien derden de
beschikking krijgen over de gegevens, deze mogelijk worden gebruikt
voor doeleinden waarvoor zij niet zijn verstrekt en doeleinden die het
belang van betrokken partijen schenden, waarbij in het bijzonder
gedacht moet worden aan concurrence- en financiele belangen van de
betrokken partijen. Het openbaar maken van bepaalde concurrentie- en
financiele gegevens, kan van invloed zijn op de concurrentiepositie van

deze bedrijven en onevenredige nadelige gevolgen hebben ten opzichte
van concurrenten of andere commerciele partijen. De IMZa is van oordeel

dat het belang van de verstrekking van dergelijke gegevens niet opweegt
tegen het belang van betrokkenen partijen die er op mochten vertrouwen
dat de gegevens niet openbaar zouden worden gemaakt. De NZa heeft
daarom enkele passages weggelakt in de documenten 36A, 45, 47A en
48 en verstrekt de documenten 3B, 15B, 15C, 29B, 31B, 35B, 36C, 37B,
41B, 41C, 43B, 44B, 44C, 46B, 46C en 47B niet.
Omdat in enkele documenten persoonlijke beleidsopvattingen zijn
opgenomen die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad worden
daarnaast enkele passages in de documenten 2B, 20A, 22, 25A, 25B, 33,

36A, 40, 41A, 42, 43A, 44A, 45, 49, 50A, SOB en de gehele documenten
IB, 2C, 15C, 24B, 25B, 29B, 31B, 41C, 43B, 44B, 51A en 53 niet
openbaar gemaakt. Het belang van openbaarmaking van deze passages

en documenten acht de NZa niet opwegen tegen het belang van
medewerkers van overheidsorganen om in vrijheid van gedachten te
kunnen wisselen. Conceptversies van documenten (documenten IB, 2C

en 15C) maakt de NZa eveneens niet openbaar op de grondslag dat deze
persoonlijke beleidsopvattingen bevatten en zijn opgesteld ten behoeve
van intern beraad. Openbaarmaking van deze stukken (voor zover

afkomstig van het ziekenhuis) acht de NZa daarnaast te kunnen leiden
tot onevenredige benadeling van het ziekenhuis (zie hiervoor ook de
voorgaande alinea). Voor zover persoonlijke beleidsopvatting wel
openbaar worden gemaakt gebeurt dit in een niet tot de persoon

herleidbare vorm. Dit betekent dat in dergelijke gevallen de
persoonsgegevens van de betreffende medewerkers zijn weggelakt.
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Kenmerk

In enkele documenten staan ten slotte nog enkele passages die
betrekking hebben op andere onderwerpen dan de door u verzochte
informatie. Omdat deze passages niet vallen onder de reikwijdte van uw
verzoek zijn deze passages eveneens weggelakt. Het gaat hierbij onder
meer om de documenten 17, 19, 20A, 22 en 38.

Wijze van openbaarmaking
Aangezien belanghebbenden bij de door u gevraagde openbaarmaking
(zie onderdeel 'zienswijzen') zijn betrokken vindt de feitelijke
openbaarmaking van de onderliggende documenten, conform artikel 6,

vijfde lid, van de Wob, niet eerder plaats dan twee weken na
dagtekening van deze beschikking.
Op deze wijze wordt aan deze belanghebbenden de mogelijkheid
geboden om te proberen de openbaarmaking tegen te houden. Dit kan
door het indienen van een bezwaarschrift bij de Nederiandse
Zorgautoriteit door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze
van voorlopige voorziening, het onderhavige 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.

Een afschrift van dit besluit zenden wij aan de belanghebbenden.
Publicatie
Op grond van artikel 8 van de Wob wordt dit besluit in de week van 29
augustus 2016 op de website van de NZa gepubliceerd.
Kosten kopieen
Voor het verstrekken van de kopieen van de documenten hanteert de
NZa het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur. Op grond daarvan

brengt de NZa € 0,35 per pagina in rekening.
Gezien de omvang van de documenten en de kosten die hiervoor in

rekening worden gebracht begrijpt de NZa dat u mogelijk geen afschrift
van elk document wilt ontvangen, maar de plaatsing van de/deze
documenten op de website van de NZa wenst af te wachten. Wii
verzoeken u daarom binnen 1 week na dagtekening van deze brief de
NZa op de hooate te stellen van de documenten waarvan u een kopie
wenst te ontvangen. Wij verzoeken u hierbij te verwijzen naar de
nummers van de documenten die een X hebben in de kolom deels

openbaar of de kolom openbaar (zie bijlage). Documenten met een X in
de kolom niet openbaar worden vanzelfsprekend niet verstrekt.
Indien de NZa geen reactie van u ontvangt gaan wij ervan uit dat u een
kopie van alle documenten die openbaar worden gemaakt wenst te
ontvangen. De NZa stuurt u de betreffende documenten, inclusief
factuur, over twee weken toe.
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Bezwaarclausule

Kenmerk
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Ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto
artikel 7:1, eerste lid, van de Awb kan een belanghebbende binnen zes svanii
weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift
indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken,
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Het bezwaar kan per post, per fax of,
indien in uw geval van toepassing, via het webportaal
https://toeqanq.nza.nl ingediend worden (dus niet via e-mail). In de
linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het

bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend
worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van

het besiuit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te
voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. C.A.H. ten Damme

unitmanagerTweedelijns Somatisch Zorg

Kopie aan: Erasmus Medisch Centrum, Radboud MC en het Ministerie van VWS
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Bijlage: Overzicht documenten
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Openbaar

1A

a-mail 4 oktober 2010 Verslag overleg nieuwbouw Erasmus MC

IB

bijlage: verslag_overleg_ErasmusMC_NZa.doc
(= conceptverslaq overleq)
s-mails van 8 en 12 oktober 2010 Verstag overteg nieuwbouw Erasmus MC

2A
2B

Bijiage bij e-mail van 12 oktober: verslag_overleg_ErasmusMC_NZa_v2.doc
C= eindverslag overleg)

2C

Bijlage bij e-mail van 8 oktober
(= wiiziqinasvoorstellen)
2-mail 23 november 2010 Yekenmodef kapitaallasten Erasmus MC

3A
3B

4A
4B

4C
4D
5A

SB
5A
5B
7A
7B

7C
8A

Afwijzingsgrond
Wob
10 lid 1 sub d

X

11 lid 1

X

10 lid 1 sub d

X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
11 lid 1

X

11 lid 1

X

10 lid 1 sub c

X

10 lid 1 sub d

X

10 lid 1 sub d

X

10 lid 1 sub d

X

10 lid 1 sub d

X

10 lid 1 sub d

X

10 lid 1 sub d

X

10 lid 1 sub d

X

10 lid 1 sub d

X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

X

bijlage: Bijlage 3 historie nieuwbouw Erasmus MC.pdf
f= brief VWS aan Erasmus van 8 aoril 2003 met kenmerk CZ/IZ/2299866)
e-mail 24 november 2010 (11:03)

X

Bijlage: Bijlage 4 historie nieuwbouw Erasmus MC.pdf
(= Beschikkinq College Bouw Zoroinstelimqen 16 iuni 2016)
e-mail 24 november 2010 (11:04)

X

Bijiage: Bijlage 5 historie nieuwbouw Erasmus MC.pdf
(= Brief College bouw ZorqinstelJinqen 10 november 2006)
Bijlage: Bijlage 6 historie nieuwbouw Erasmus MC.pdf
(= Convenant DHAZ)
e-mail 24 november 2010 (11:05) 'Historie nieuwbouw Erasmus MC

Niet

X

bijlage: rekenmodel v2.xls
(= ciifermatiqe modelberekeninqen van Erasmus)
e-mall 24 november 2010 (11:02) ^Historie nieuwbouw Erasmus MC
bijlage; 101122 NZa Historie nieuwbouw Erasmus MC.doc
{= Memo Erasmus aan NZa van 22 november 2010)
pijlage; Bijlage 1 historie nieuwbouw Erasmus MC.pdf
(= brief VWS aan Erasmus van 7 november 2000 met kenmerk CSZ/ZT-2125167)
bijlage: Bijlage 2 historie nieuwbouw Erasmus
(= brief Academisch Ziekenhuis Rotterdam aan VWS van 20 december 2010)
e-maii 24 november 2010 (11:03) ^Historie nieuwbouw Erasmus MC

Deels
openbaar

X

Nederlandse Zorgautoriteit

SB
SC

9

bijlage: Bijlage 7 historie nieuwbouw Erasmus MC.pdf
Convenant Erasmus en UMC St Radboud)
bijlage; Bijlage 8 historie nieuwbouw Erasmus MC.pdf
= Brief VWS aan Erasmus van 11 mei 2009 met kenmerk CZ/TSZ/29030971)
Brief van 23 november 2010 vPlanontwikkermg nieuwbouw Erasmus MC

X
Reeds
openbaar

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
https://jusdl.files.wordpress.com/2014/09/2383288
32-brief-vws-erasmus-mc-nieuwbouw-2009-2.pdf

X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

(met
uitzondering
van voorblad
van de fax
gelijk aan de
documenten
4B, 4C, 4D,
SB, 6B, 7B,
7C, 8B en
10A

e-mail 3 december 2010 Verslag overleg nieuwbouw Erasmus MC

8C)
X

10B

sijlage; Notuien overleg NZa Erasmus MC dd 26112010.doc

X

11

e-mail 15 december 2010 'Nederlandse Zorgautoriteit'

X

12

e-mail 16 december 2010'Nederlandse Zorgautoriteit'

X

13A

e-mail 5 januari 2011 '110105 NZa Historie nieuwbouw Erasmus MC vs 2.doc'

X

13B

X

14B

bijlage; 110105 NZa Historie nieuwbouw Erasmus MC vs 2,doc
(=versle 2 van de memo van Erasmus aan NZa van 22 november 2010)
s-mail 11 januan 2011 ''110104 uitwerking VWS-toezegging nieuwbouw,pdf <\dobe Reader'
nijiage: 110104 uitwerking VWS-toezegging nieuwbouw.pdf

ISA

2-mail 2 februari 2011 'stukken tbv bijeenkomst 15 februari a.s.'

X

15B

bijlage: rekenmode! v3 NZa.xls
f= ciifermatiqe modelberekeninqen van Erasmus)
bijlage: 110121 verzoek aan NZa voor uitwerking toezegging VWS.doc
(= voorzet voor de brief van Erasmus aan NZa)

14A

15C

X

X

X
X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 (Id 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub q
10 lid 1 sub c
10 ird 2 sub g

11 lid 1
15D

bijlage; 110121 Analyse loon- en prijsontwikkeling Nieuwbouw Erasmus MC.pdf

X

16

2-mail 18 februari 2011 TW: tekstsuggestie EMC

X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
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17

e-mails van 28 oktober, 31 oktober, 2 november en 3 november 2011 'FW Overleg
VWS/NZa inzake Erasmus MC

18A

e-mail 8 december2011 'Brief inzake Erasmus'

18B

Bljlage: brief aan NZa over verzoek inzake erasmus .pdf
= brief VWS aan NZa van 2 juli 2009 met het kenmerk CZ/TSZ-2934601)

19

e-mails van 31 januari en 10 februari ZOIZ'RE: Brief inzake Erasmus Aftrek
kapftaaliasten B-segment'
e-mail ISjuni 2012 ^Erasmus'

20A

X

Reeds
openbaar

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
11 lid 1
X
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
https://jusdl.files.wordpress.com/2014/09/2383288
32-brief-vws-erasmus-mc-nieuwbouw-2009-2.pdf

X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

X

11 hd 1
20B

Bijlage: Maatwerkafspraak VWS inz nleuwbouw Erasmus MCpdf
= Brief VWS aan Erasmus van 11 mei 2009 met kenmerk CZ/TSZ/29030971)

21

e-mails van 18 juni 2012 'RE: Erasmus'-

X

22

e-mails van 14,15 en 16 november 2012 XRE: Erasmus'

X

23

e-mails van 6 december 2012 'RE: Erasmus'

X

24A

e-mail 7 december 2012 VFW: regeling EMC

X

24B
25A

Bijlage: Beslispunten garanberegeiing EMC.pdf
e-mail 23 januari 2013 'Erasmus'

X

25B
26

Biilaqe: Vraqen NZa aan VWS inzake Erasmus reqellnq - antwoord VWS.docx
e-mail 29 januari 2013 'Uitwerking afspraken'

27

2-mails van i maart 2013 (15:45, 15:46 en 15:48)

X

28

2-mails van 7 maart 2013 'RE: Erasmus../

X

29A

a-mail 8 maart 2013 'Erasmus'

X

29B

Bijlage: Kopie van garantiemodei emc.xlsx
[= cijfermatige berekeningen)

30

2-mail van 8 maart 2013 'RE: Erasmus'

Reeds
openbaar

https://jUsdl.files.wordpress.com/2014/09/2383288
32-bnef-vws-erasmus-mc-nieuwbouw-2009-2.pdf
10 Hd 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

11 lid 1
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

11 hd 1
11 lid 1

X

X

X
X

11 lid 1

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 iid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub g
11 lid 1
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
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31A
BIB

e-mail 13 maart 2013 'RE: afspraken Erasmus MC
(= berekening op hoofdlijnen)
Bijiage: 130315 voorstel uitwerkmg garantiemodel.xlsx

X
X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub g

11 lid 1
32

e-mail 14 maart 2013 'Overieg Erasmus vanmiddag gaat niet doori'

X

33

e-mails van 14 maart 2013 'FW: Overleg Erasmus vanmiddag gaat niet door!'

X

34

e-mails van 4 en 8 april 2013 'RE: bevestiging 24 april Inz Inz Kapitaaliasten
Erasmus'
e-mail 22 aprii 2013 ''Erasmus'

X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

11 lid 1
35A

X

35B

Bijiage: 20130422 Sheet Erasmus - VWS.xIsx
= cijfermatige berekeningen)

36A

e-maiis van 22 en 23 april 2013 ''RE: Erasmus'

X

36B

Bijiage bij e-mail van 22 april: 'RE: Volgende week'

X

36C

Bijiage bij bijiage: tbv gesprek VWS NZa 24042013,xlsx
f= cii'fermatiae berekeninaen")
2-maii 23 aprii 2013 ^Kopie van 20130422 Sheet Erasmus - VWS.xIsx

X

Bijiage: Kopie van 20130422 Sheets Erasmus - VWS.xIsx
r= ciifermatiqe berekenmq)
3-mails van 24 oktober en 28 oktober 2013 'RE: '

X

39

2-mails van 28 oktober, 10 en 11 december 2013 'RE: Erasmus'

X

40

2-mails van 10 en 17 december 2013 'RE: Erasmus'

X

41A

a-mail 25 april 2014'Voorstel garantieregeling Erasmus'

X

UB

Bijiage 1: getContent.pdf
(= brief van Erasmus aan VWS van 21 maart 2014 met kenmerk RvB 341.656)

X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub g

11 lid 1
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub g
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

11 lid 1

37A
37B

38

X

X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub q
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub q
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 subd
10 lid 2 sub e
11 lid 1
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

11 lid 1
X

10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub g
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41C

Bijlage 2: 20140423 Sheets Erasmus - VWS aangepast na brief Erasmus.xlsx
(= cljfermatige berekenlngen)

X

^2

e-mail 8 mei 2014 TW: kapitaailasten' (met mallwisseling tussen Erasmus en VWS
van 8 mei en 21 maart)

X

43A

e-mails van 25 april en 8 juli 2014 XRE: Voorstel garantieregeling Erasmus'

X

43 B

Bijlage 1: 140618 voorstel Erasmus MC aan VWS mrt 2014 oefenen.xlsx
(= cijfermatige berekemngen)

43 C

Bijlage 2: 130424 Verslag overleg VWS - Erasmus.doc
(= verslaa van overleq tussen VWS en Erasmus van 24 april 2013")
e-mails van 25 april en 8,11 en 17 juli 2014 %RE: Voorstel garantieregeling
Erasmus'

44A

11 lid 1

X
X
X

3ijlage 1: 20130422 Sheets Erasmus - VWS.xIsx
(= cljfermatige berekeningen)

X

44C

Bijlage 2: 140618 voorstel Erasmus MC aan VWS mrt 204 DEF.xlsx
(= ciifermatiqe berekeningen)
Bijlage 3: Verslag overleg kapitaallastenregelmg Erasmus d.d. 24 april 2013

X

45

2-mails van 30 junl, 2, 17, 18 en 21 juli 2014 'RE: afspraak VWS/Erasmus MC mbt
opitaallasten'

46A

5-mails van 18 en 21 juli 2014 TW: afspraak VWS/Erasmus MC mbt kapitaailasten'

46B

Bijlage 1: Memo korte historie kapitaallastenafspraak tbv gesprek VWS.docx
(= memo van 18 juli 2014)
Bijlage 2: voorstel Erasmus MC aan VWS juli 2014 v3.xlsx
(- cnfermatiae berekeninaen')
5-mail 21 juli 2014 'Kopie voorstel Erasmus MC aan VWS juli 2014 v3.x!sx

46C

47A

47B

Bijlage: Kopie voorstel Erasmus MC aan VWS juli 2014 v3.x!sx
(= cijfermatige berekeningen)

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
11 lid 1
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
11 lid 1
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub g
11 lid 1
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

11 lid 1

44B

44D

10 fid 1 sub c
10 fid 2 sub g

X (gelijk aan
document

430
X

X
X
X
X

X

10 lid 1 sub c
10 ltd 2 sub g
11 lid 1
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub q
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub g
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
11 lid 1
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub q
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub q
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub g
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub g
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48

e-mails van 22 en 23 juli 2014 'RE: Kopie van voorstel Erasmus MC aan VWS juli
2015 v3.xlsx

X

10 lid 1 sub c
10 lid 2 sub g
10 lid 1 sub d .
10 lid 2 sub e

49

e-mails van 8 augustus 2014 'RE: Proces landsadvocaat Erasmus MC
(= informatie-uitwisseling NZa-VWS ten behoeve van informeren landsadvocaat)

X

11 lid 1

50A

e-mails van 8 en 11 augustus 2014 'Proces landsadvocaat Erasmus MC
(= informatie-uitwisseling NZa-VWS ten behoeve van informeren landsadvocaat)

X

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e
11 lid 1
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

SOB

Bijlage: vragenVWS_080814.pdf
> antwoord NZa op 11 augustus 2014 op vragen VWS uit e-mail 8 augustus)

X

11 lid 1

51A
51B

5-mail van 13 augustus 2014'RE: proces landsadvocaat Erasmus MC
(- informatie-uitwisselinq NZa-VWS ten behoeve van informeren landsadvocaat)
3ij]age: CI-1085 overgangsregeling Havermans (bijlage 6).pdf

52

2-maits van 15 en 18 augustus 2014 'Re: proces landsadvocaat Erasmus MC

53

2-mails van 10 november 2014 'RE: Te interviewen personen door onafhankelijk
sxpert casus Erasmus MC

10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

X
Reeds
openbaar

11 lid 1

https://www.n2a,nl/regelgeving/beleidsregels/CI_10
85 Overaanasregime kapitaallastenverqoedinq
X
10 lid 1 sub d
10 lid 2 sub e

X

11 lid 1
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