
- S.~ 
~SS' 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 

Datum: 	-1 JUNI 2021 
Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek (deelbesluit 1) 

Geachte 

In uw per e-mail verstuurde brief van 22 oktober 2020, ontvangen op dezelfde 
datum, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 
Wob) verzocht om informatie over protonenbestraling. 

Meer specifiek vraagt u om alle interne en externe communicatie, evenals andere 
documenten, over de periode van 1 januari 2007 tot en met 22 oktober 2020, die 
betrekking hebben op: 

a) het wetenschappelijk bewijs voor de veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid 
van protonenbestraling, de afwezigheid van dergelijk bewijs en het al dan 
niet verkrijgen ervan; 

b) de geschatte, gerealiseerde en de al dan niet te realiseren kosten en de 
kosteneffectiviteit van protonenbestraling; 

c) de geschatte, gerealiseerde en de al dan niet te realiseren capaciteit van 
protonencentra; 

d) de voorbereiding, inhoud, beoordeling en tenuitvoerlegging van de 
vergunningverlening voor protonencentra. 

Op 31 december 2020 heeft u mijn ministerie in gebreke gesteld vanwege het niet 
tijdig nemen van een besluit op uw Wob-verzoek. 

In februari 2021 hebben medewerkers van mijn ministerie vanwege de omvang 
van het verzoek met u gesproken over het inperken van het verzoek. Helaas is het 
daarbij niet gelukt om tot overeenstemming te komen over de wijze van 
afhandeling van uw verzoek. 

Op 15 februari 2021 heeft u bij de rechtbank beroep ingesteld tegen het uitblijven 
van een besluit op uw Wob-verzoek. Bij uitspraak van 7 april heeft de rechtbank 
Amsterdam geoordeeld dat het beroep gegrond is, dat vegfir 1 juni 2021 het eerste 
deelbesluit moet zijn genomen en dat vervolgens binnen twaalf weken over de 
resterende stukken moet zijn besloten. De rechtbank heeft daarbij bepaald dat 
een dwangsom van € 100,00 verbeurt voor elke dag waarmee deze termijn wordt 
overschreden, tot een maximum van € 15.000,00. 

Op 28 april 2021 zijn de betrokken belanghebbenden in de gelegenheid gesteld 
een zienswijze te geven over de openbaarmaking van de op hen betrekking 
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hebbende informatie. 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie grotendeels openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 

Inventarisatie documenten 
Het eerste deelbesluit heeft betrekking op de periode 2007 t/m 2013. Een 
geautomatiseerde zoekslag heeft een zoekresultaat van 520 documenten 
opgeleverd. Bij het doornemen van deze documenten bleek een deel daarvan toch 
niet over protonentherapie te gaan. Voor zover de gevonden documenten wel 
binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen, zijn deze opgenomen In een 
inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. Op deze inventarislijst vindt u tevens de 
vindplaats van reeds openbare documenten en - indien van toepassing - 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. 

Een aantal belanghebbenden heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 

Meerdere belanghebbenden geven aan geen bedenkingen te hebben bij de inhoud 
van de aan hen voorgelegde documenten en stemmen in met openbaarmaking. 

Een aantal belanghebbenden stemt niet in met openbaarmaking. Zij voeren aan 
dat bepaalde informatie een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt en 
daarom geweigerd moet worden op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder e, van de Wob. Verschillende belanghebbenden stellen zich op het 
standpunt dat meerdere documenten bedrijfsgevoelige informatie bevatten, die 
vertrouwelijk aan de overheid is verstrekt en daarom niet openbaar mag worden 
gemaakt op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob. 
Daarnaast zou openbaarmaking van bepaalde passages volgens de 
belanghebbenden tot een onevenredige benadeling leiden, waarmee een beroep 
op de toepassing van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob wordt 
gedaan. 

Eén belanghebbende geeft aan niet akkoord te gaan met de openbaarmaking van 
bepaalde passages zonder verdere toelichting te geven op basis van welke 
weigeringsgrond deze informatie onleesbaar gemaakt zou moeten worden. Deze 
zienswijze geeft dan ook geen aanleiding om van openbaarmaking van die 
passages af te zien. 

Tot slot geven meerdere belanghebbenden aan dat één of meerdere documenten 
die aan hen zijn voorgelegd niet onder de reikwijdte van het Wob-verzoek vallen. 
In vrijwel alle gevallen zijn de belanghebbenden hierbij in hun zienswijze gevolgd. 

De zienswijzen van de belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Ik volg deze gedeeltelijk. Per weigeringsgrond wordt mijn 
belangenafweging nader toegelicht onder het kopje 'Motivering'. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A. 
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Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 	Directie Wetgeving en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 	juridische Zaken 

wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker. 	
Ons kenmerk 

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 	2369156-1009868-WJZ 
2020.213 

In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Bij de te verrichten 
belangenafweging zijn het algemene belang bij openbaarmaking van de 
gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen 
betrokken. 

Motivering 
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 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. 

In diverse documenten staan dergelijke bedrijfs- of fabricagegegevens. Het betreft 
onder andere informatie over verwachtte patiënten aantallen, 
behandelingsprijzen, interne bezettingsduur, leveranciers en financiële 
investeringen van verschillende protonentherapiecentra. Deze informatie is aan 
mij vertrouwelijk overhandigd en geeft inzicht in de technische en/of financiële 
bedrijfsvoering van de verschillende protonencentra. Ik maak deze passages 
daarom niet openbaar. Waar van toepassing heb ik de informatie onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van: 10.1.c. 

Waar het gaat om vergunningsaanvragen (documenten 21418936, 21474494, 
21474502, 21474504 en 21474505) en businessplannen (documenten 21474493 
en 21474500) merk ik op dat deze documenten bij uitstek vertrouwelijk gedeelde 
bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten. De aanvragen bevatten door de gehele 
documenten heen gedetailleerde informatie over de financiële en technische 
bedrijfsvoering, zoals businessstrategieën, financiële uitgangspunten en gestelde 
randvoorwaarden. Ik weiger de openbaarmaking van de vergunningaanvragen 
daarom in hun geheel. 

Hiermee heb ik de zienswijzen van de belanghebbenden deels gevolgd. Ik heb dat 
niet gedaan voor zover het gaat om reeds openbare informatie, persoonlijke 
meningen van anderen en/of informatie die zo algemeen van aard is dat hier geen 
wetenswaardigheden uit af te leiden zijn. Deze informatie kan evenmin worden 
geweigerd in het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling als 
bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. 

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, e-mailadressen, 
handtekeningen en telefoonnummers. 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 
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van 10.2.e. Namen van personen die vanwege hun functie in de openbaarheid 
treden, maak ik wel openbaar. 

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. 

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

Document 21405297 betreft een interne e-mail, waarbij in een overzicht de 
inhoud van vertrouwelijke gesprekken is weergegeven die met een aantal 
potentiële initiatiefnemers zijn gevoerd over de meest gewenste inrichting van 
protonentherapie. Dit document maak ik in zijn geheel niet openbaar, waarbij ik 
opmerk dat - voor zover de gegevens niet als vertrouwelijk gedeelde bedrijfs- en 
fabricagegegevens zijn aan te merken - het gaat om concurrentiegevoelige 
gegevens waarmee andere partijen hun voordeel kunnen doen, dan wel om 
anderszins vertrouwelijke gegevens waarvan de openbaarmaking tot een 
onevenredige benadeling kan leiden. 

Op pagina's 129 en 130 van document 21474376 is het hiervoor genoemde 
overzicht (document 21405297) uitgebreid met een weergave van vertrouwelijke 
gesprekken die met andere potentiële initiatiefnemers zijn gevoerd. Ook deze 
informatie maak ik, voor zover niet aan te merken als vertrouwelijk gedeelde 
bedrijfs- en fabricagegegevens, niet openbaar op grond van artikel 10, tweede lid, 
onder g, van de Wob. 

In document 21421558 zijn bankrekeningnummers aangetroffen, die op grond 
van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob onleesbaar zijn 
gemaakt om mogelijk misbruik te voorkomen. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11 van de 
Wob) 
Uitgangspunt van artikel 5.3 van het wetsvoorstel Wet open overheid is onder 
meer dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten ouder dan vijf jaar 
geanonimiseerd openbaar worden gemaakt, tenzij er een zwaarwegend belang 
bestaat om dat niet te doen. Anticiperend op déze bepaling zie ik aanleiding om 
persoonlijke beleidsopvattingen met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de 
Wob openbaar te maken. Dit geldt echter niet voor de adviezen van de 
Landsadvocaat en een aantal passages in interne ambtelijke adviezen 
(documenten 21405319, 21405349, 21419712, 21422464, 21474376, 
21474413). Openbaarmaking hiervan kan de procespositie van de Staat in 
lopende of toekomstige procedures schaden, zodat een zwaarwegend belang 
bestaat om van openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen af te 
zien. 
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Dit geldt ook voor zover zich onder de documenten conceptteksten bevinden. 
Deze concepten zijn of worden reeds openbaar voor zover zij overeenstemmen 
met de definitieve versies, 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 belanghebbenden dit niet doen, worden de 
documenten u na afloop van deze termijn toegestuurd. Als de belanghebbenden 
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. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden. 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. 

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. 
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 
Wilt u bezwaar maken, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief 
staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

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

(—) 

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

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

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

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

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

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

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

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

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

(•••) 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
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1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

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

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

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 
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Omschrijving 
090a Ministerie VWS.pdf 
129230-1062704 Regeling 
protonentherapie.doss 
130052.1064544 bestuurlijk akkoord 
protonentheraple.doiss 

ID 	Openbaarmaking Weigering gronde Opmerkingen 
21418898 Openbaar 

21418939 Niet Openbaar 	11.1 

21418934 Niet Openbaar 	11,1 

Conceptversie van document 21418910. 

Conceptversie van document 21418909, 

1811 CIA's Virbinv startrneldingsplicht 4444 21421569 Deels Openbaar 	10.2.e 
20071213.protonenversnellevdoc.444 	21474266 Deels Openbaar 	10.1.0; 10.2.e 
20080108-Memo 87 
protonenvenneller.444.444 	 21474267 Deels Openbaar 	10.24 
20080108-telefonisch verslag 
protonenversneller.444.444 	 21474268 Niet Openbaar 
20000108.tetefoonnotIties 
protonenversneller.444.444 	 21474269 Niet Openbaar 
20080220-Annotalle overleg UMCG over 
protonentheraple.doc.doc 	 21474271 Niet openbaar 
20081218:200827 GR Radiotherapie 
belicht.pdf.pdt 	 21474272 Reeds Openbaar. 
20090107-2905411 Nota advies 
radiotherapie van 
Getondheidsraad.doc.doc 	 21474273 Deels Openbaar 	10.2e 
20090309.2009 03 09 Standpunt CVZ 
model based Indicaties PT.pdf.4411 	21474275 Reeds Openbaar 
20096611-Gezondheidsraad 
Radiotherapie belicht.doc.444 	21474278 Met Openbaar 	11.1 
20090611:Nota advies GR over 
radlotherapie.doc.doc 	 21474279 Deels Openbaar 	10.2.0 

Dubbel met ander document uit het dossier 

Dubbel met ander document Uit het dossier 

• Dubbel met ander document uit het dossier 

Te vinden op: httpssawww.getondheldsraid.nlimganisatle/rnedIsdle-zorgidossárnenteniadviezen/2008/12/111/de-radlomeraple•belichheen-vooryisslilitot:2015 

Te vinden op: https://voirwaorghnntuutnederland.nlipublicatieskapport/2009/03/09/rapport-protonentherapie  

Conceptversie van 44410 21474292 

20090617-2936988 Nota standpunt advies 
GR over radiotherapie CONCEPT.docidoc 21474280 Niet Openbaar 
20090617-2936988 Nota standpunt advies 
GR over radlotheraple.doc.doc 	21474281 Niet Openbaar 
20090723-brief Maaszleissnhuis Pantein 
over Kansa Clinicsdocd« 	 21474284 Niet Openbaar 
20090800-Planningsbessult radiotherapie 
2009.doc.doe 	 21474286 Niet Openbaar 
20090902.1NFO over 11ANSA 
kliniek.444.444 	 21474289 Niet Openbaar 
20093910.2936362 advies 
Gezondheiduaad Radiotherapie 
bilicht.444.444 	 21474292 Deels Openbaar 
20091001:2930051 Planningsbesluit 
radiotherapie 2009.440.404 	 21474298 Niet Openbaar 
20091014-2963442 Planningsbesluit 
radiotherapie 2009.444.40e 	 21474299 Niet Openbaar 

20091109-Planningsbesluit radiotherapie 
stert.2009-16811.p4KM0 	 21474304 Reeds Openbaar 
20091109•stort-2009.16011.pdtpdt 	21474305 Niet Openbaar 
20091214:200917 Persbericht 
Gezondheidsraad bij signalement 
protonentAarapie.pdtpdt 	 21474314 Reeds Openbaar 
20103310-201003 10_CVZ_standpunt 
protonentheraple 
standaardindicaties.pdr.pdt 
20100323-Protonentnerapie • rapport 
deel I.pdtpdt 
2010040720130128-Nota voortgang 
introductie protonentherasse.pdf 
20100510:3003189 Kamervragen Veen 
vergunning HANSA.doedec 
201025103003778 uitsselbriet 
Kamervragen Veen over 
radiotherapie...44.d« 	 21474325 Reeds Openbaar 
20103702-CZ-3003185.4ossdos 	21474327 Niet Openbaar 
2010p705•kamennagen radiotherapie 
20092010:2799.pdt.pdf 	 21474328 Reeds Openbaar  

Dubbel met ander document tilt het dossier 

Dubbel met ander document uit het dossier 

Dubbel met ander document uit het dossier 

11.1 	. 	Conceptversie van https://zotkotliciekbekendmaidngen.nlistcrt-2009.16811.html  

Dubbel met ander document uit het dossier 

10.24 

11.1 
	

Conceptversie van https://lpak.offioelebekendmakingen.nl/stcrt•2009-16811.html 

11.1 
	

Conceptversie van httos://zock.orecielebekendmakIngennI/sterh2009:16311.html 

Te vinden op, https://toek.olticielebekendrnakingen.nlistcrt-2009:16811.1ssmt 
Dubbel met ander document uit het dossier 

Te vinden op: https://vmw.getondheidsraad.riliorganisatie/medisshezorg/docurnenten/advieten/2009/12/11/protonenbesValing  

Dubbel mit ander document uit het dossier 

Te vinden op: httpssfiwwwizorginstituutnederland.ni/pubikaties/standpunten/2010/03/23/proronentherapie.indicatles-voor-protonentherapie-deehl—idtra-mulaire:turnaren•chordamen-thondrosarcomen-empediatrIsche-turnoren 

11.1 	 Concept von 21474328 

Te vinden op: https://www.tweedekernennifkarnerstukken/kamervragenidesaliTids20102076798,464.2010023648  
Dubbel met ander document uit het dossier 

Te vinden op: https://www.tweedekamer.nlikamerstukken/kamervragen/detall7ids2010207679&dids2010D28375  

21474321 Met Openbaar 

21474322 Reeds Openbaar 

21474323 Deels Openbaar 	10.24 

21474324 Niet Openbaar 

20101224•Aanbicdingsbdet en rapport 
CVZ standpunt protonentheraple.pdf 
20110509•Nota Wijziging 
aanwijzingsbesluit WBMV 16 
meldom.doss 
20110516•hadrontheraple.d085.doos 
20110527-aanvullende tekst voor 
wijrigingsbesluit.docx.doss 
20110718,18:7-11 Agendapunten 80 
monitoring protonentherapie.PdtPdt  

21474331 Deels Openbaar 	10.2.e 

21474336 Deels Openbaar 	10.24 
21474337 Openbaar 

21474340 Niet Openbaar 	11.1 

21474349 Openbaar 

Conceptversie van httpssllioek.offssielebekendrnakingen.nlistb-2012:26 



201108/1 Rapport CV2 Indicaties 
protonentheraPie4:444f 	21474350 Reeds Openbaar 	 Te Vinden op: https:// waorginstituutnederland.ni/publicaues/standpunten/2011/03/22/protonentheraple-indicatieswoor.protonentheraPie-deci-2—model-based-Indicatiephoofd-halstumoren-rnammacarclnoom-Iongcarclnoon,en-prostaatcarcinoom 
201108183077723 aanbledingsnota 
ontwerpbeslult uitstroom 	• 
radlotherapie.domdoex 	21474352. Deels Openbaar 	10.24 
20110818-Aanbledingsnota uitstroom 
radlotherapie.docx.does 	 21479353 Deels Openbaar 	10.2.e 
20110822-2011088831 Indicaties voor 	• 
protonentherapie rapport een.uw: 
220811 pdf bestand - 1 - 
POVOOPEN.pdf.pdf 	 21474354 Reeds Openbaar 	 Te vinden op; https://2oek.officielebekendmakingen.nVbig.140355  
20110824-3063582 Wijalging Ablv8 boni 
RADIOTHERAPIE 24 augustus 
2011.doc.doe 	 21474356 Niet Openbaar 	11.1 	Conceptverde van https://tock.offkiNebekendmakingertmlistb-2012-26  
201110054W Stevens radiotherapie en 
pretonentherapie.ernl.end 	21404274 Deels Openbaar 	10.2.e 
20111010.Kernonderdelen 
Protonentheraple faciliteit Businesscase 
vertrouwelijk,eml.erni 	 21405275 Deels Openbaar 	10.24 
20111116-RE Bestuurlijk overleg 
protonen.eml.eml 	 21405276 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 
20111121-F WBestuurilla overleg 
protonernemlerril 	 21405277 Deels Openbaar 	10.2.e 
20111122-aanbieding behoefteraming 
protonenthereptepdtpdf 	21474358 Reeds Openbaar 	 Te vinden op: hops://www.tweedekamer.nlikarnerstukken/brieven_regering/detailhdr20112238148,11da2011D57434 
20111122-Reactie rapport CV2 
Protonentheraple.pdtpdr 	21474360. Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document ue het dossier 
23111130pprotonentherapieerni.eml 	21405280 Deels Openbaar 	10.2.e 
20111130.8858 ING 
PROTONENTHERAPIE .ernl.erni 	21405281 Deels Openbaar 	10.2.e 
.20111202-WOZIGING AMRO INZAktE 
RADIOTHERAPIE NAADVIES'RVS,  
DEFINITIEF.doc.dec 	 21474362 Niet Opentwar 	11.1 	Conceptversie van httpsifimelcoffxlelebekendrnaldneen41/06-2012.26 
20120113-besluit 13 («wad 2012' 
WijaigIng Besluit aanvelitIng bijondere 
medische verrichtingen 2007 
protonentheraple.pdhpdf 	21474365 Reeds Openbaar 	 Te vinden op: hOps://aock.officielebeitendmakingen.nUstb-2011.26 
20120113-WilegIng AhAv8 uitstroom 
mdiorherapie 5503012 nr 26.pdt.pdf 	21474367 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 
20120120-Notitie 004-651. 
Protonen.erni.enal 	 21405282 Deels Openbaar 	10.2.e 
20120206-kamerbriefwitstroorn. 
radletheraole-uitwretrop-bij7endere- 
medische-verrichtingen-wbmv.pdf.pdi 	21474370 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document  uit hetdossier 
20120206.Iot-29689-368 voornemen 
uitstroom radiotherapie 2012.0d8Pdf 	21474371 Reeds Openbaar 	 Te vinden op: httpsifirsek.officielebekendinakIngen4Vest-296.39-368.html 
20120221-stern2012.313211).pdtpdl 	21474374 Reeds Openbaar 	 Te vinden op: https://xoeltof8elelebekendmakingen.M/stb-2012-26  
20120221-stat-2012,3131(1).tatbe 	21474375 Niet Openbaar 	11.1 	ConceptverdeV4o: imPs://teek.officielebekendrnakingennt/stb-2012.20 
2012022820130214.Beleld Wtinw en 
protonentheraPie.pdf 	 21474376 Deels Openbaar 	10.14: 10.24; 10.: 
20120324-3108539 SCHRIFTELIJK 
OVERLEG RAIMOTHERAPIE.doa.doot 	21474380 Reeds Openbaar 	10.24 	re vinden op, hoog/hoek effIcelebekendrna LIngen.nIrkst-29639.389.htmIerelated_documentsnnrhor 
1012032848e Academische 
finandering.eml.eml 	 21405285 Deels Openbaar 	10.2.e 
20120480. 
NVRO..11rancherapport_2011.Pdi.Pdf 	21474384 Openbaar 
20120416-RE Nav brt Minister dd 104 
Imake Prolonemmterni 	21405287 Deels Openbaar 	10.24 

20120501-tocalehtwensen Wbmv 
kerndepartement werkplan 20134h-els 21474390 Deels OPenbaar 	10.2.e 
20120502-3114873 NOTA OVER BRIEF 
AAN NVRO.docr.does 	 21474391 DeelsOpenbaar 	10.24 
20120502-NOTA OVER BRIEF AAN 
NVRO.dor.e.do. 	 21474392 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 
20120602W11116Ing Vergunningplicht 
radiotherapie eau Introductie 
protorrentherapie.pdf 	 21479393 Deels Openbaar 	10.24 
20120508-Verslagvan ene schriftelijke 
overleg (8 mei 20121 uitstroom 
redlotherapie.pdtpdf 	 21474394 Reeds Openbaar 	 Te vinden op: https://eoek.officlelebekendinakingen.nliksr-29689-385.html  

20120509-kst.29609.389 VS0 uitstroom 
radiotherapie mei 2012.pdtpdf 	21474395 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document *het dossier 
2012050941adlOtherarec V50 09052012 
29E69 nr 389.pdf.pdi 	 21474396 Niet Openbaar 	 Dubbel met onder document uit het dossier 
20120514.Verslag overleg VW5 en 0530. 
14 mei 2012.docr.door 	 21474397 Deels Openbaar 	10.24 



20120521.pm Maffia memorie van 
toelichting startmeldingsplicht Wbmv - 
21052012.docx.doot 
20120529-protonentherapie.eml. ernt 

20120607-overleg WWV-
vergunnIngprocedure protonentheraple 
13 hinl 2012.erni.ern1 

21474398. ReedsOpenbaar 	 7e vinden op; MIPS:ffenmeerstekanter.nlibehandeling/20121012/rnernorie_van_toelichting/document3/faM3sgsNapcm 
21405289 Deels Openbaar 	10,2.e 

21405290 Deels Openbaar 	10.21e 

20120608.3120389 bijlage 2 3116216 
Memorie van toelichting 
start meldingsplIcht - versie INFI.doct.dom 21474400 Niet Openbaar 
201206229ntormatie over 
proonentherapie.emPernl 	 21405292 Deels Openbaar 	10.2.e 
20120628-b-tk-20112012.202-113  
verworpen motie tegen uitstroom 
vprif.pelf 	 21474409 Reeds Openbaar 
20120628-h-18-20112012-102-11 
toezegging aanhouden uitstroom lom 
staren eldingsolicht.pdtpdt 	 21474404 Nlet Openbaar 
20120618-Motie Beperking 
Vergunningplicht RadlotheraPle Juni 
201211).Pdi.Ptif 	 21474405 Niet Openbaar 
20120628-radlotheraple h-rk-20112012. 
102-11.pdEpa 	 21474406 Niet Openbaar  

Dubbel met onder document uit het darde- 

Te vinden op: https://toek.ofticlelebekendrnalongen.nlih-Oo20112012-102-11.htmt  

Dubbel met ander document uit het dossier 

Dubbel met ander document uit het dossier 

Dubbel met ander document uit het dossier 

20120703-stemming motie radiotherapie 
ivtli-2011201.2-103-19.pdf.pdf 	21474408 Reeds Openbaar 	 Te vinden om https,ijaciek.otticielebekendrnakingen.ni/h.tk-20112012-103-19.1vrni  
2017.07114W Procedure 
vergunnIngbeléid 
protonentherapie.ernteml 	 21405295 Deels Openbaar 	10.2.e 
2012071141 planningsbeduit 
protonentheraple.ernl.enti 	 21405294 Deels Openbaar 	10.2.e 
2012072342ulck scan concept-Regeling 
prmonentheraple.einternt 	 21405295 Deels Openbaar 	10.2.e 
20120813-FW ter attentie van de heet van 
Halder.ernkeini 	 21405296 Deels Openbaar 	10.2.e 
20120823-Preinnen.erntern1 	21405297 Deels. Openbaar 	10.1.c;10.2.9 
20120823-RE voortgang 
protonentheraple.emterni 	 21405298 Deels Openbaar 	10.2e 
701209174W Indicatlecriterla 
protonentherapl«n aantallen 
patInten.eml.erni 	 21405299 Deels Openbaar 	10.2.e 

202709204E Protonenther4ple.ernlern1 21405300 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 
20120921:overleg 
Protonentherapie.emleml 	 21405301 Deels Openbaar 	10.2.e 
201209264W Vergunningverlening 
Protonentherapie.eml.erni 	 21405302 Deels Openbaar 	10.2.e 
20120927420927_Nota ter info minister 
stavaaa regelgeving 
protonentheraple.pdf.pdf 	 21474413 Deels Openbaar 	10.1.e; 10.2.e. 11.: 
20170927.0E VergunnIngverlening 
Protonentheraple.ern1 (21.eml 	21405308 Deels Openbaar 	10.2.e 
20120927-RE Vergunningverlening 
protonentheraple.erni (31ern1 	21405304 Deels Openbaar 	10.2.e 
20120927-RE Vergunningvenening 
prolonentheraple.engeml 	 21405305 Deels Openbaar 	10.2.e 
20120930-0E Vergunningverlening 
pratonentheraple.ernLeng 	 21405306 Deels Openbaar 	10.2.e 

20121002-RE Protonentheraple.ernterril 21405307 Deels Openbaar 	10.1.c; 10.2.e 
20121017-2012 st..33433-3 MVF 
W9MV.pdf.pdf 	 21474417 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 

20121017.20124a533438.8MVPpdrodt 21474418 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 

2012-10-19„,NellandP7C verkort DO.pdf 21422508 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 

20121019.Protonenladigeiten.erntend 21405310 Deelt Openbaar 	10.1.61029 
2012102246 overleg 
prolonentheraple.ernl.ern1 	 21405311 Deelt Openbaar 	10.2 
20121025-consensusbrief 
protonen.ernl.ern1 	 21405312 Deels Openbaar 	10.2.e 
201210254W aanvraag 
HollandPTC.entlerni 	 21405313 Deels Openbaar 	101. 
201210294w protonentheraple 
VERTROUWEL.Illternlern1 	 21405314 Deels Openbaar 	10.2.e 



20121030-3138906 nota DGCZ bestuurlijk 
akkoord prt en vergunningaanyraag 
HOTC.doot.doot 	 21474420 Deels Openbaar 	10.2.0 
20121120-Overleg 	NVRO. agenda 
20 november 20120140.000 	 21474425 Deels Openbaar 	10.2.e 
20121209-Re.enteml 	 21405315 Dook Openbaar 	10.2.e 
20121211.1E .ernlen8 	 21405316 Denk Openbaar 	10.2.e 

20121212-00 subsidie ahrOjtIntpdtpdf 21474429 Deels Openbaar 	10.2.e 

20121214-RE Protonentheraple.ernleml 21405317 Deels Openbaar 	10.2.0 
20121221-Concept bestuurlijke afspraken 
en concept regeling protonen 
theraple.ensloml 	 21405318 Deels Openbaar 	10.2.e 
20121221.6E Protonen in de 
kerstboontemteml 	 21405319 Deek Openbaar 	10.2.e: 11.1 
20130109.1E VraagnIst artikel 4 Regeling 
potonentheraple.ernLern1 	 21405320 Deels Openbaar 	10.2.0 

20130111-Advies al dan niet hospita' 
based lijn van protonentherapie.ernteml 21405321 Deels Openbaar 	10.2.0 
2013011341E Contactpersoon UK 
protonen.ernteml 	 21405322 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130114.RE .entensi 	 21405923 Doek Openbaar 	10.2.0 
20130118.PW Oancept bestourlijke 
afspraken en concept regeling protonen 
therapte.ernLeml 	 21405324 Deels Openbaar 	10.2.e 
201301244W request for advlse on 
proton therapy In the 
Netherlands.emLern1 	 21405325 Doek Openbaar 	10.2.0 
20130124.0W oncologische oipertke Ivm 
protonentheraple.erntern1 	 21405326 Deels Openbaar 	10.2.1 
201301244W request lor advlse on 
proton therapy in the 
Netherlands.ernteml 	 21405327 Doek Openbaar 	10,2.e 
20130128-130128 Brief VWS 
Adviesaanvraag Raad Kwaliteit 
OMScritetium hospitatbased.pdtpdf 	21474442 Deels Openbaar 	10.2.0 
20130204Vervolg proces 
vergunningenvragen 
protonentheraple.emlemi 	 21405328 Deels Openbaar 	10.2.0 

20130228-004_VWS_Advles OkA1 
PrOtonentheraple hospita' baud.pdtpdf 21474444 Deels °Peins.. 	10.2.e 

20130228-004_VWS_Advies RK 
Protonentheraple hospita! based.pdtpdf 21474445 Niet Openbaar 
20130305-RE criterium hiosphat 
based.ernLerni 	 21405329 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130306-adylesaanwaag en vide 
Initiatiefnemers aankon hOSPNal 
based.enteml 	 21405330 Deels Openbaar 	10.2.0 
20130313-NOTA NAAR AANLEIDING VAN 
VERSLAG.NADIA "DiVEE.doot.dod 	21474449 Niet Openbaar 	11.1 
20130317-RE TU Delftenteml 	21405331 Deels Openbaar 	10.2.0 
20130319-RE concept advies 
protonen.entend 	 21405332 Deels Openbaar 	10.2.0 

20130320-Plan A eng bij besluitvorming 
over RADIOTHERAPIE 20-3.doctdock 	21474450 Deels Openbaar 	10.2.0  

Dubbel met ander document uit het dossier 

Conceptversie van: httpaintockofficielebekendrnakingen.nlAst.33438.5.html 

2013032041án A en B bij besluitvorming 
over RADIOTHERAPIE versie 2.doctdora 21474451 Nlet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 

20130320-Plan A en B bi) besluitvorming 
over RADIOEXERAPIE.destdc. 	21474452 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 

20130320.Plan A en B bij besluitvorming 
over uitstroom RT.dootdocs 	21474.53 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 
20130320-scenarlo's tijdpad uitstroom 
radlothereple.doa.docs 	 21474454 Openbaar 
20130322-met revisie Nota naar 
aanleiding van het verslag - 
22032013.docitdock 	 21474455 Niet Openbaar 	11.1 	Conceptversie van: hopsifiwww.tweedekarnertlikamerstukkenidetall7Idn20132137528did02013D28072 
20130322-RE contattentern1 	21404333 Deels Openbaar 	10.1.0;10.2.0 
20130327-27032013 Nota naar aanleiding 
van het verslag.dootdoce 	 21474446 Niet Openbaar 	11.1 	Conceptversie van: httpsifiwww.tweedekametnlikamerstukken/detallkdo20132137528dhda20131128072 

20130328-ADVIES PROTONENT1IERAPIE • 
definitief 28.03.2013.doccdon 	21474457 NletOpenbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 



20130402-130402 Concept beuwarlijk 
akkoord protonerrtheraple.pdbpdf 	21474459 Niet Openbaar 	11.1 	Zie voor de definitieve versie don. 21418909 

20130402-Concept bestuurlijk akkoord 
protonenthereple versie 2 aptil.pdf.pdf 21474460 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 
20130404-Beoordeling 
verguniengaanvragen 
protoneritherapie.eml.end 	21405334 Deels Openbaar 	10.2. 
20130407-met revisie Bijlage 2 
Aangepaste nota nar het verslag litlanw- 
srukken.door.docc 	 21474464 Reeds Openbaar 	 Te vinden op: hrtps://www.tweedekamenniikarnerstukken/detailtid420132137528.did.2013028072 
20130409-gesprek partners 
NollendPTC.erniseml 	 21405335 Niet Openbaar 	 Administratieve mededeling 
20130409.fle IIPTC initiatief emleml 	21405336 Deels Openbaar 	10.2.e 
201344-10 brief aan VW5 intake 
protonentnitladef.pdf 	 21422485 Deels Openbaar 	10.2.e 
201304114W brief betr. 
protoneninidatiebentleml 	21405337 Deels Openbaar 	10.2.. 
201304114W Proton...11.ml ' 	21405338 Deels Openbaar 	10.2.e 

20130414-Re brief betr. protoneninittatief 
VERTROUWEUIK.erni.emi 	21405339 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130416-protonen in Boston en 
Heidelbers.erni.erni 	 21405340 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130422-BiPage 2 22042013 Nota naar 
aanleiding van het verslag Wbmv- 
stukken.doce.doer 	 21474471 Nlet Openbaar 	 Dubbel met ander document kot het dossier 
20130422.Protonengsrsprek morgen 
(dinsdag) met FIPTC.erntemi 	21405341 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130423-8E planningsbeslutt 
protonen.ernleng 	 21405342 Deels Openbaar 	10,2.e 
201304244rachmea.emLerni 	21405343 Deels Openbaar 	10.2.e 
201004254W brief we Helder n.a.v. 
gesprek 234.emi.end 	 21405344 Deels Openbaar 	10.2. 
20130505-Wria.entlerni 	21405346 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130507-RE Varie.ml.end 	21405347 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130513-Geen Ondenverp.emlend 	21.405348 Deels Openbaar 	10.2. 
20130514-RE PO DGC24RF 
protonentheraple en 
sanenngsfondserni.end 	 21405349 Deels Openbaar 	10.2.e; 11.1 
20130515.Varia 3.erni.erni 	21405350 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130527-RE Telefonisch overleg 
woensdag a.s. om 15.30 ut...11.ml 	21405351 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130530.0E protonen.. 0.ml 	21405352 Deels Openbaar 	10.2.0 
20130531-RE Protonen .end.end 	21405353 Deels Openbaar 	10.2,0 
201306094W Update voortgang WOUW 
en protonentherapk.end.end 	21405354 Deels Openbaar 	10.2. 
20130612-130612_Wief HPTC aan VWS 
criterium hospita' bated.pdtprif 	21474477 Deels Openbaar 	10.2. 
201306124W Reactie minfin regeling 
protonentherapkberni.eml 	21405355 Deels Openbaar 	10.1.o 1.0.2.e 
20130620.130620 Nota met 
opmerkingen minister Inzake criterium 
hospita/ bascipdbpdf. 	 21470478 Deels Openbaar 	10.2. 
20130620-2013 06 20_Nota DGCZ 
criterium hospita] based In regeling 
PT.pdf.pdf 	 21474479 Niet Openbaar 	 Dubbel met ander document uit het dossier 
2013062441N antwoorden nollandPTC 
n.a.v. gesprek 206.erni.eml 	21405357 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130624-RE Update voortgang WBMV 
eopeotonentheraple.emleml 	21405358 Deels Openbaar 	10.2.0 
20130626-8E Min/Sterft regeling 
protonentherapie.ernlerni 	21405359 Deels Openbaar 	10.2.e 
20130627-130627_nota minister 
ondertekening ministeriele regeling 
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