¦pC Me erSandse

/ Zorgautoriteit

Newtonlaan 1-41

3584 BX Utrecht
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
T 030 296 81 11
F 030 296 82 96
E inf0@n2a.nl
i www.nza.nl

Behandeid door

T elefoonnummor- E-mailadres Kenmerk

286929/442993
Onderwerp

Datum

Besluit Wob-verzoek

3 juli 2018

Geachte
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw verzoek om informatie op
grand van de Wet openbaarheid van bestuur van 23 april 2018
ontvangen. Op 31 mei 2018 hebben wij u laten weten dat wij
belanghebbenden in de gelegenheid hebben gesteld hun zienswijze naar
voren te brengen. In deze brief leest u ons besluit.
Wob-verzoek
U verzoekt, namens , om het openbaar maken van alle
correspondentie die direct en indirect met de declaratiekwestie tussen
te maken heeft.

Wettelijk kader
Uw verzoek om informatie heb ik beoordeeld aan de hand van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). 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.

Zienswijzen
Op grand van artikel 4:8 Awb is een zienswijze gevraagd aan VGZ. VGZ
heeft aangegeven geen bezwaarte hebben tegen openbaarmaking.
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Besluit
Ik heb besloten om op de volgende wijze aan uw verzoek te voldoen.
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Er zijn acht documenten aangetroffen die onder uw verzoek vallen.

Deze documenten zal ik (gedeeitelijk) openbaar maken. Ik zal hieronder
toelichten waarom bepaalde gedeelten uit deze documenten niet
openbaar gemaakt zullen worden.
Document 1:

Deze brief van VGZ bevat informatie overandere zorgaanbieders dan de
zorgaanbieder waarop uw verzoek ziet. Deze informatie valt dan ook niet
onder uw verzoek en is om die reden weggelakt.

Alle documenten:
Voor alle documenten geldt dat namen, contactgegevens en andere

gegevens die herleidbaar zijn naar personen op grand van artikel 10 lid 2
onder Wob niet openbaar zullen worden gemaakt. Het belang van de

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen weegt niet
op tegen het belang van openbaarmaking.
In bijlage 1 bij dit besluit treft u een overzicht aan an alle relevante
documenten.
Kosten kopieen

Voor het verstrekken van de kopieen van documenten hanteren ij het
Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.

Op grand daarvan verzoekt de NZa u binnen twee weken € 8,75 over te
maken (25 kopieen a € 0,35) op rekeningnummer
NL39 INGB 0664 2325 23.t.n.v. Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht,
onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Afschrift aan belanghebbenden
Een afschrift an dit besluit zend ik aan belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend.
Plaatsing op internet
De stukken die met een geanonimiseerde ersie van dit besluit voor een
ieder openbaar worden, zullen na 5 dagen na verstrekking aan u, op de
website van de Za worden geplaatst.
Bezwaarclausule

Indian 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 Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post
of per fax. Het is niet mogelijk uw bez aar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT
Fax:

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:
Bezwaarschrift)
030 - 296 82 96

Nederlandse Zorgautoriteit

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet

bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient
ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- 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.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

Bijlagen
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