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Geachte
Op 23 juli 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uw verzoek
om informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van 20
juli 2018 bntvangen.
Wob-verzoek
In uw verzoek verzoekt u om:

1. de gegevens ie binnen de NZA bekend zijn ter u t oering van
bet Protocol normnaleving zorgseetor (Start. 30 September 2014,
nr. 27808).. Daarin s bepaald dat er door het Functioneel Parket
van bet Op nbaar Ministerie en de andere
toezich houdende/o sporingsinstanties bestuuriijk overlegd
ordt over lopende zaken en dat in overleg beslissingen worden
genomen over de wijze van afdoening. rtikel 12 van dat
Protocol be aalt dat er jaarlijkse rapportages zijn met een
overzicht van lopende zaken, genomen afdoeningsbeslissingen
en de resultaten daarvan. Dlt verzoek ziet op alle rapportages die
tot op heden zijn opgesteld.
2. Indian en voor zover er een protocol heeft gegolden,

voorafgaand aan het hier oor genoemde protocol, geldt hetzelfde
verzoe voor de rapportages die zijn opgesteld naar aanlejding
van dat protocol.

Wettel jk kader
Uw verzoek om informatie heb ik beoordeeld aan de hand van de Wet
openbaarhei 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
infor atie bestaat.

Datum

30 augustus 2018

Nederlandse Zorgautoriteit

Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van deygevraagde
informatie achterwege laten als zich een of meer vancle in de artikelen
10 en 11 van de Wob genoemde ultzonderingsgronden of beperkingen
voordoen.
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Documenten

Met betrekking tot de punten 1 en 2 heb ik geen documenten
aangetroffen.

Besluit
Vanwege het ontbreken van documenten kunnen wij geen invulling
geven aan uw verzoektot verstrekking van de onder 1. en 2, genoemde
documenten.
BezwaarcIaUsule

Indian u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken
na verzending/bekendmakin van dit besluit een bezwaarschrift indienen
bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen per post
of per fa . 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 linkerbove hoe van de envelop Bezwaarschrift
verm el den?
Het bez aar dient volgehs artikel 6:5, eerste lid, van de Aigemene wet
bestuursrecht schriftelijk en onderteken te orden ingediend en dient
ten minste de volgende gegevens te bevatten:
naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschfijving van het besluit aartegen het bezwaar zich

richt;
de gronden (onderbou ing) van het bezwaar.
Wij verzoeken u eeh kopie an dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

Kenmerk
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