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Geachte mevrouw
In uw brief van 21 September 2017 heeft u de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) met een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) gevraagd om, toezending van een afschrift van, dan wel
inzage in, alle correspondentie tussen de NZa en het ministerie van
Financien (Financien), ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport

(VWS), het Zorginstituut Nederland en het Centraal Planbureau (CPB)
inzake de kosten van het Kwaiiteitskader in de periode 1 oktober 2016
tot en met 31 mei 2017.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van
3 oktober 2017. Bij brief van 19 oktober 2017 is de beslistermijn met
vier weken verdaagd. Het is ons helaas niet gelukt binnen de wettelijke
gestelde termijn een besluit op uw Wob-verzoek te nemen. Hiervoor
bieden wij u onze welgemeende excuses aan.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wobartikelen verwijzen wij u naar bijlage A.
Inventarisatie documenten

De op basis van uw verzoek aangetroffen documenten zijn opgenomen in
drie inventarisatielijsten, die als bijlage B bij dit besluit zijn gevoegd. U

kunt daarop per document zien of het document (gedeeltelijk) openbaar
wordt gemaakt dan wel geweigerd.
Correspondentie tussen de NZa en het CPB is bij de NZa niet
aangetroffen.
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Zienswijzeni
De NZa heeft op grond van artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht
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(Awb) derde belanghebbenden bij de openbaarmaking van de
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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.
Besluit
Wij besluiten de door u gevraagde informatie deels openbaarte maken.
Voor een nadere specificatie per document verwijzen wij u naar bijlage
B. De reden waarom wij deze informatie deels openbaar maken, wordt
hieronder nader toegelicht.
Motive ring
Op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om
informatie ingewiiligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen
10 en 11 van de Wob.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering en komt iedere
burger in gelijke mate toe. Bij de te verrichten belangenafweging worden
daarom niet de persoonlijk belangen van de verzoeker betrokken, maar
uitsluitend het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde
informatie en de belangen genoemd in artikelen 10 en artikel 11 van de
Wob.

De Wob kent geen beperkte vorm van openbaarmaking in de zin dat de
gevraagde documenten alleen aan u worden verstrekt. Als wij de
betreffende documenten aan u verstrekken, dan moeten wij deze ook
verstrekken aan anderen die daarom verzoeken. Openbaarmaking
betekent derhalve openbaarmaking voor een ieder. In dat licht vindt de
belangenafweging dan ook plaats.
De eerbiediaing van de persoonliike levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan
niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. In diverse documenten staan namen van personen en tot de
naam herleidende kenmerken (e-mail adressen en dergelijken). Wij zijn
van oordeel dat het belang van bescherming van de persoonlijke
levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Daarom
hebben wij de in de documenten vermelde namen en tot de naam
herleidbare kenmerken weggelakt onder vermelding van: 10.2.e
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft, is hierbij het volgende
van belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren kan slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op
het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit ligt
echter anders waar het de openbaarmaking van namen van ambtenaren
betreft. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen de
openbaarmaking daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier
niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking in de
zin van de Wob.
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Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Kenmerk
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Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek
om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, Pagina
3 van 5
geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten
opgesteld ten behoeve van intern beraad" onder meer moet worden
begrepen: nota's van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk
leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een
ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken,
agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van interne

besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten
aanzien van deze stukken moet uitdrukkelijk blijken dat zij bedoeid zijn
als stukken voor intern beraad, of men moet deze bedoeling
redelijkerwijs kunnen vermoeden.
Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen,
omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van
buiten bij het intern beraad bij de beleidsvorming en -voorbereiding
betrokken zijn, gewaarborgd moet zijn. Medewerkers van
overheidsorganen moeten in aiie vrijheid van gedachten kunnen
wisselen. Staatsrechtelijk zijn siechts de standpunten die het
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Onder
persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde
argumenten.

Een aantal documenten zijn conceptversies van stukken, waarvan de
definitieve versies bij dit besluit openbaar worden gemaakt. Voor zover
informatie in de concepten afwijkt van de informatie in de definitieve
versies, wordt dit gezien als een persoonlijke beleidsopvatting.
Concepten worden daarom niet verstrekt op grond van artikel 11, eerste
lid, van de Wob. Een aantal documenten waarin is vermeld dat het een
concept betreft wordt wel (gedeeltelijk) openbaar gemaakt, omdat er
geen definitieve versie is gevonden en dit de laatste versie betreft.
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kunnen wij besluiten
informatie te geven over persoonlijke beleidsopvattingen, indien wij dat
in het belang acht van een goede en democratische bestuursvoering.
Deze informatie wordt dan gegeven in niet tot personen herleidbare
vorm, tenzij degenen die deze opvattingen hebben geuit of zich erachter
hebben gesteld, ermee hebben ingestemd dat de informatie wel
herleidbaar is tot hen. Gelet op de aard en de inhoud van de informatie
achten wij in het onderhavige geval een dergelijk belang niet aanwezig.
Het is naar onze mening niet in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering wanneer de standpunten van
ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Wij
zien dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede
lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.
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Passages niet vallend onder reikwiidte Wob-verzoek Kenmerk

Na inventarisatie van de documenten is gebleken dat een aantal 0276537/0413321
documenten betrekking heeft op andere onderwerpen dan de door u pagjna
verzochte informatie. Omdat deze documenten niet vallen onder de 4 van 5
reikwijdte van uw verzoek worden deze documenten niet verstrekt. Dit
geldt ook voor een enkele passage in documenten die wel aan u worden
verstrekt. Deze passages zljn weggelakt. Zie hiervoor bijiage B.
Wijze van openbaarmaking
Overeenkomstig het bepaalde, in artikel 6, vijfde lid, van de Wob,
worden de beianghebbenden in de gelegenheid gesteld om binnen twee
weken na dagtekening van deze beschikking, aan te geven of er
bedenkingen bestaan tegen openbaarmaking van de door u gevraagde
informatie. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij de NZa
en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van
vooriopige voorziening, het onderhavige besluit tot openbaarmaking te
schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een
bezwaarschrift is ingediend en een vooriopige voorziening is
aangevraagd, wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter
afgewacht, voordat tot daadwerkelijke openbaarmaking wordt
overgegaan. Hebben de beianghebbenden geen bedenkingen tegen de
openbaarmaking dan worden de door u gevraagde documenten na twee
weken na dagtekening van het besluit aan u verstrekt.
Plaatsing op internet
De stukken die met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een
ieder openbaar worden, zullen na 5 dagen na verstrekking aan u, op de
website van de NZa worden geplaatst.
Afschrift aan beianghebbenden
Een afschrift van dit besluit zenden wij aan beianghebbenden.
Bezwaardausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken
na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen
bij de NZa. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet
mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.
Adres: Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:
Bezwaarschrift)

Fax: 030 - 295 82 96
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Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet Kenmerk
bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient 0276537/0413321
ten minste de volgende gegevens te bevatten;
.

•

•
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- naam en adres van de mdiener; 5 van 5

- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorqautoriteit

