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Geachte mevrouw Helder, beste Conny, 

 

Er zijn vragen opgekomen ten aanzien van mijn betrokkenheid bij de 
mondkapjesdeal met dhr. Van Lienden in mijn voormalige hoedanigheid als 
minister van VWS. Staatsrechtelijk is het ongebruikelijk dat een minister die 
inmiddels een andere portefeuille bekleedt in het kabinet, zich mengt in een debat 

over gebeurtenissen die in de vorige kabinetsperiode hebben plaatsgehad. 
Niettemin hecht ik er aan de vragen die zijn opgekomen te beantwoorden en de 
context van toen toe te lichten. 
 
Dat doe ik middels deze brief aan jou als verantwoordelijk bewindspersoon, door 
zelf bij het debat aanwezig te zijn in de Tweede Kamer en door vooruitlopend op 
het onderzoek van Deloitte de correspondentie die ik ten behoeve van dat 

onderzoek ter beschikking heb gesteld openbaar te maken. Het betreft de 
appberichten en e-mails die vanuit mijn telefoon en e-mailbox zijn aangeleverd 
ten behoeve van het onderzoek dat door Deloitte wordt uitgevoerd en gerelateerd 
zijn aan dhr. Van Lienden en zijn initiatieven ten aanzien van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Tevens zijn de appberichten en e-mails toegevoegd van 
mijn politiek adviseur. Het betreft appberichten en e-mails die betrekking hebben 

op de periode 1 januari t/m 31 mei 2020 - dezelfde zoekperiode die door Deloitte 
aan mij is uitgevraagd. Ik verzoek je deze brief met de door mij verstrekte 
appberichten en e-mails aan de Tweede Kamer te doen toekomen.  
 
Portefeuille- en taakverdeling 
Vanaf 19 maart was ik als toenmalig minister van VWS eindverantwoordelijk voor 
de crisisaanpak, daarmee volgde ik dhr. Bruins op die was teruggetreden. De 

minister voor Medische Zorg en Sport - dhr. Van Rijn en later mw. Van Ark - 
waren verantwoordelijk voor de overige onderdelen van de portefeuille van dhr. 
Bruins, waaronder de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Het was in die tijd alle hens aan dek. Er was sprake van een wereldwijde 

schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die zich overal in de zorg 
liet voelen, van grote druk uit de samenleving en het parlement om alles te doen 

wat mogelijk was om in persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien. Van alle 
kanten - bekende en minder bekende Nederlanders, (ex-)politici, etc. - werden 
aanbiedingen onder de aandacht gebracht, bij bewindslieden en betrokken 
ambtenaren. Zoals door de minister voor Medische Zorg is aangegeven in de 
beantwoording van Kamervragen op 1 juni 2021, was de vraag hoe en bij wie een 
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aanbod voor PBM kon worden aangedragen dagelijks werk voor vele medewerkers 
van VWS. Dit gold destijds ook voor mijn politiek adviseur. Tijdens overleggen op 
het departement tussen de ambtelijke top en bewindslieden kwamen geregeld 

‘leads’ ter sprake, waaronder initiatieven van dhr. Van Lienden. Dit blijkt ook uit 
de apps in die periode. Alle aanbiedingen zijn onder de verantwoordelijkheid van 
de minister voor Medische Zorg zorgvuldig bekeken en waar relevant in 
behandeling genomen.  

 
Betrokkenheid 
De aanleiding voor het contact van mij als toenmalig minister van VWS met een 
topambtenaar (in bijgevoegde appberichten aangeduid als persoon 1), was een 
Twitterbericht van dhr. Van Lienden. Daarin stelt hij dat een thuiszorgorganisatie 
waaraan hij beschermingsmiddelen had geleverd door de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd was aangesproken op het gebruik ervan. Tevens stelt 

hij in dit bericht dat deze mondkapjes eerder waren aangeboden aan de overheid, 
die daarop niet zou hebben gereageerd. Naar aanleiding van dit bericht heeft de 
politiek adviseur op mijn verzoek contact opgenomen met dhr. Van Lienden om 

navraag te doen welke instelling het betrof en wanneer en hoe deze partij zou zijn 
aangeboden aan de overheid. In reactie daarop volgde een reeks van observaties 
en kwalificaties ten aanzien van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), die 
noopten tot follow-up vanwege de zorg dat er kansen gemist werden op het 

aankopen van meer persoonlijke beschermingsmiddelen en de zorg dat er een 
concurrerend initiatief naast het LCH zou gaan ontstaan. Dit is ook uit de 
bijgevoegde app-wisseling op te maken. Ik heb als toenmalig minister van VWS in 
samenspraak met de toenmalig minister voor Medische Zorg, de betreffende 
topambtenaar gevraagd hiermee aan de slag te gaan. De uitkomst van dit contact 
werd teruggekoppeld aan mij als toenmalig minister van VWS, het vervolg werd 

opgepakt door de toenmalig minister voor Medische Zorg. 
 
Terugblik 
Zoals gesteld in de beantwoording van de Kamervragen door de toenmalig 
minister voor Medische Zorg van 1 juni 2021 zijn alle aanbiedingen voor PBM 

onder verantwoordelijkheid van de minister voor Medische Zorg in behandeling 
genomen. Ik heb daarin als toenmalig minister van VWS geen 

verantwoordelijkheid gedragen en geen betrokkenheid gehad bij 
onderhandelingen of besluitvorming ten aanzien van de deal met dhr. Van 
Lienden of welke andere deal dan ook. 
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De verwarring die echter nu is ontstaan ten aanzien van mijn betrokkenheid als 
toenmalig minister van VWS had niettemin voorkomen kunnen worden door in 
aanvulling op de beantwoording van de vragen van de Kamer door de toenmalig 

minister voor Medische Zorg tevens melding te maken van bovengenoemde 
contacten over dhr. Van Lienden. Ik heb daarop onvoldoende toegezien en dat 
betreur ik. Ook toen ik destijds vragen kreeg van journalisten, was het completer 
geweest als ik in aanvulling op de antwoorden melding had gemaakt van 

bovengenoemde contacten. 
 
Hartelijke groet, 

 

  

  

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo de Jonge 


