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Bij e-mail van 13 september 2018 is door Ermelosche
Psychologenpraktijk B.V. bezwaar gemaakt tegen de beschikking met
kenmerk 2912836-BB-2018-Z1V-VE02 van 27 december 2017. Naar
aanleiding van dit bezwaar heeft de NZa op 19 september 2018 een
verzuimherstelbrief gestuurd, omdat het bezwaarschrift niet op tijd was
ingediend en bovendien niet voldeed aan de eisen, zoals omschreven in
de artikelen 6:5, 6:6 en 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
In deze brief is u gevraagd uw bezwaarschrift op de juiste wijze in te
dienen en gemotiveerd uiteen te zetten wat de reden is voor het te laat
indienen van het bezwaar.
Op grond van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging
is de plaatsvervangend directeur Strategie van de NZa bevoegd om
namens de NZa te beslissen op het bezwaarschrift.
Het is alleen mogelijk bezwaar te maken tegen een besluit binnen zes
weken na verzending/bekendmaking van het besluit (artikelen 6:7 tot en
met 6:9 van de Awb). De termijn van zes weken voor het maken van
bezwaar is in uw geval verstreken op 8 februari 2018.
Te late indiening van een bezwaar heeft niet-ontvankelijkheid daarvan
tot gevolg. De termijn van indiening van een bezwaarschrift is namelijk
van openbare orde. Hieruit volgt dat de NZa niet de vrijheid heeft om
zelfstandig de termijn voor het indienen van een bezwaar aan te passen
of in deze een coulance beleid te volgen. Het bezwaar kan alleen
ontvankelijk worden verklaard als redelijkerwijs niet kan worden gesteld
dat u met de te late indiening in verzuim bent geweest (artikel 6:11 van
de Awb). Dit betekent dat de NZa slechts van de termijn kan afwijken
indien er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Is dit
niet het geval dan is de NZa gehouden een bezwaar dat te laat is
ingediend niet-ontvankelijk te verklaren.
Uit jurisprudentie over artikel 6:11 van de Awb blijkt dat de
bestuursrechter uiterst terughoudend is in het aanvaarden van
omstandigheden voor de verschoonbaarheid van de
termijnoverschrijding. In het kader van de rechtszekerheid is het immers
van groot belang dat helder en duidelijk is wanneer een beschikking
juridisch onherroepelijk wordt.
In uw brief van 24 september 2018 heeft u uiteengezet waarom het
bezwaar te laat is ingediend. U heeft aangevoerd dat een en ander door
omstandigheden niet correct is afgehandeld. Deze reden maakt de
termijnoverschrijding niet verschoonbaar. De NZa kan met deze
verklaring niet toetsen of de te late indiening van het bezwaar al dan niet
aan u is toe te rekenen.
Ook zijn ons geen bijzondere omstandigheden bekend die toepassing van
artikel 6:11 van de Awb kunnen rechtvaardigen. Van een verschoonbare
termijnoverschrijding is daarom geen sprake. De NZa is daarom
gehouden het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
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CONCLUSIE
Wegens het zonder verschoonbare reden te laat indienen van bezwaar
verklaart de NZa het bezwaarschrift krachtens artikel 6:6 van de Awb
niet-ontvankelijk.
BEROEP
Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto 8:6 Awb
juncto hoofdstuk 2, artikel 4 van Bijlage 2 Awb (Bevoegdheidsregeling
bestuursrechtspraak) kan een belanghebbende binnen zes weken na de
datum van verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het beroep dient conform artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en
ondertekend te worden ingediend en moet ten minste de volgende
gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het
beroep. Indien beschikbaar dient een afschrift van het besluit te worden
meegezonden.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. A.M. van der Laan,
plv. directeur Strategie
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