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Geachte mevrouw

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw verzoek om informatie op
grand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op 3 augustus 2018
ontvangen. Op 20 augustus hebben wij u ge'infofmeerd over de

opschorting van de termijn om belanghebbenden gele enheid te geven
voor het indienen van hun zienswijze. Op 5 September 2018 hebben wij
u gemformeerd over de opschorting en het verda.geh van e
beslissingstermijn met vier weken.
Wob-verzoek

In uw brief van 2 auaustus 2018 yerzoekt u om informatie omtrent:
i) het door gei'nitieerde onderzoek naar de mogelijke
oyertreding van zorgplicht doorZilveren Krais Zongkantoor N.V. in de
Casus en het beeindigen van h t contract van verplee huis e
zj de beoordeling en verslagiegging van de invulling van het kort geding
door de zorgaaribieder.
Wettelij kader
Het Uitgangspunt van e ob js dat er, in het belang v n een goede en
democratische bestuu svoefing, voor degene die pm informatie vefzoekt
een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat.

Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde
informatie alleen achterwege laten als zich een of meet van de in e
artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of
beperkingen voordoen.
Documenten

Met betrekkirig tot punt 2 van het Wob-verzoek heb ik geen documenten
aangetroffen. Ter toelichting, de beoorde ing Van het kort geding is geeh
onderdeel geweest van het onderzoek naar aanleiding van uw melding.
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Met betrekking tot punt 1 besehik ik over:
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van twee meldingen zie zijn binnengekomen bij de NZa;
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een email isseling tussen medewerkers van de NZa en het
zorgkantoor.
In het word-document wordt gememoreerd aan een tweetal signalen die

bij de NZa zijh binhehgekomen. Dit betreffen samenvattingen van de
informatie die de melder heeft gegeven en daarnaast informatie over

mogelijke opvolglng.
Zienswijze
Op grand van ar ikel 4:8 A b is een zienswijze gevraagd aan Zilveren
Kruis Zorgkantoor N.V. Zilveren Kruis heeft a ngegeven geen bez aarte
hebben tegen het geanonimiseer delen van de informatie,

Besluit
Besloten is om het word-document niet openbaar te maken en de

e-mail isseling gedeeltelijk openbaar te maken en daarmee gedeeltelijk
tegemoet te komen aan uw erzoek.
Het belang van openbaarmaking van het word-document weegt mijns

inziens diet op tegen de volgende belahgen:
inspectie, controle en toezicht door bestuursorgan n (artikel 10,
t eede lid, aanhef en onder d Wob)
Toelichting: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
heef geoordeejd dat dit belang ziet op de handhaving van de
bronbescherming en de vertrouwelijkheid van de gebruikte methoden om
aan infor atie te komeh. Meldingen en signalen kunnen door de NZa
worden gebruikt voor toezichtsonderzoeken. Als de NZa inzicht zou
geven in haar eldingen en signalen zouden zorgaanbieders n
zorgverzekeraars er van op de hoogte raken dat er mogelijk een
onderzoek naar hen gestart wordt en z uden zij bier vefvbigens op
kunnen antidperen.

Openbaarmaking verschaft inzicht in de (t ekomstige) onderzoeken van
de NZa, mat nad iige gevojgen heeft voor de effectivjteit van het toezicht
van de NZa. Meldingen kunnen ook worden gedeeld met de Insp ctie
voor Sociaie Zaken en Werkgeiegenheid, het Openbaar Ministeri en/of
de Fiscaie Inlichtingen en Opsporingsdienst. In het belang van de
opsporing en yervolging van mogelijke strafbafe feiten kunnen
meldingen niet openbaar worden gemaakb Het belang van verstr kking
w egt hier niet tegen op.
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
r chtspersonen dan wel van derden (artikel 10, t eede lid,
aanhef en onder g Wob);
Toelichting: meldingen en signalen betreffen vaak vermoedens van
ove tredingen, zo ook in dit gevai. Het openbaar maken van de namen
van de zorgaanbieders of zorgverzekeraars waafover gemeld wordt, kan

leiden tot reputatieschade.
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Van een overheidsorgaan dat het algem.een belang vertegenwoordigt,
wordt op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
zorgvuldigheid en neutraliteit verwacht. Directe openbaarmaking van
meldingeh kan op gespannen voet staan met een behoorlijk onderzoek
(fair tr al, boor en wederhoor), met het recht van een beklaagde op een

onafhankelijke en onpartijdige uitspraak en met de onschuidpresumptie.
In de emailwisseljng dje wel openbaar gemaakt wordt zijn e ersonalia
van medewerkers van de NZa en het zorgkantoor weggelakt. Openbaar
making blijft op grond van artikel 10, t eede lid, aanhef en onder g Wob
achterwege nu het belang van openbaar makin niet opwee t tegeri de
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die dat met zich mee zou
brengen. Bovendien betreft de emailwisseling persoonlijke
beleidsopvattingen die zijn dpgesteld ten behoeve van intern beraad.
Deze passage zijn op grond Van artikel 11 van de Wob dan ook
weggelakt.

Wijze van openbaarmaking
De stukken die met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een
ieder openbaar worden, zulleri ha 5 dagen na verstrekking aan u, op de
pagina ebsite van de NZa worden geplaatst.

Hoogachtend,
Nederiandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijma ers

dlrecteur Toezieht en Handhaving
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Indian u hat niet eens bent met di besluit, dan kunt u binnen zes waken Kenmerk
na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indieneh 299121/460281
bij da Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen per post Pagina
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
Fax: 030 - 296 82 96
Wilt u in de linkerbovenhoe van de envelop Bezwaarschrift
vernhelden?

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

bestuursfecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient
ten mihste de volgende gegevens te bevatten:
naam en adres van de indiener;

de dagtekenjng;
een omschrijving van het besluit waartegen het bez aar zich
richt;
de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

4 van 4

