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Wob-verzoek uitgevoerd toezicht op de Treeknorm

29 april 2019

Geachte,
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw verzoek om informatie op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van 5 februari 2019
ontvangen. Wij hebben u vervolgens per e-mail van 26 maart 2019,
nadat wij een eerste inventarisatie gemaakt hebben van relevante
documenten, gevraagd of u uw Wob-verzoek wenste te specificeren
aangezien veel documenten onder het initiële verzoek vielen. Hiervan is
een overzicht gemaakt. Op 29 maart 2019 hebben we van u een reactie
ontvangen.
Wob-verzoek
Per e-mail van 5 februari 2019 verzocht u de NZa om documenten over
het toezicht op de Treeknormen in de ggz vanaf 2001 tot 05-02-2019.
Het gaat daarbij om de communicatie van alle keren dat er actief
toezicht is gehouden op een instelling of verzekeraar die zich niet aan de
Treeknorm hield, welke stappen er zijn gezet om deze instellingen te
dwingen zich aan de Treeknorm te houden en wat daar de effecten van
zijn geweest.
In onze ontvangstbevestiging van 14 maart 2019 hebben wij
aangegeven dat wij voor de periode 2001-2005 niet op uw verzoek
kunnen ingaan. De reden daarvan is dat de NZa pas met de invoering
van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 is opgericht en toezicht
houdt op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet door
zorgverzekeraars. De treeknormen zijn vanaf 1 januari 2011 opgenomen
in de beleidsregel toezichtkader zorgplicht (TH/BR-025). Pas vanaf die
datum kan de NZa formeel toezien op het door zorgaanbieders voldoen
aan de treeknormen voor de GGZ. Voor die datum had de NZa de
zorgplicht op grond van artikel 11 Zvw nog niet concreet ingevuld en zag
de NZa daar in zijn algemeenheid op toe. Voor 1 januari 2011 waren de
treeknormen niet meer dan afspraken tussen veldpartijen die geen
formele of wettelijke status hadden.

Wij gaan er van uit dat wij hiermee tevens antwoord hebben gegeven op
vragen uit uw e-mail van 11 april 2019.
In uw e-mail van 29 maart 2019 heeft u aangegeven geen kosten te
willen betalen voor de door u opgevraagde informatie. Tevens heeft u
aangegeven een overzicht te willen ontvangen van wanneer toezicht is
gehouden. Per e-mail van 9 april 2019 hebben wij u medegedeeld dat wij
uw e-mail zien als een wijziging dan wel een verduidelijking van uw
verzoek om informatie. Naar aanleiding van uw oorspronkelijke verzoek
van 5 februari 2019 hebben wij zoals opgemerkt een overzicht gemaakt
van alle communicatie die is neergelegd in documenten.
Zienswijzen en overwegingen
Per e-mail van 9 april 2019 bent u door ons geïnformeerd dat er derde
belanghebbenden bij de openbaarmaking van het door u gevraagde
overzicht betrokken zijn en dat zij in de gelegenheid zijn gesteld hierover
een zienswijze te geven aan ons. Zij hebben geen bezwaren geuit tegen
openbaarmaking van het overzicht.
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om
informatie ingewilligd 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.
Besluit
De NZa besluit om het overzicht openbaar te maken op grond van de
Wob. Wij zullen het overzicht u digitaal (per e-mail) toesturen. Daarnaast
zullen wij een kopie van dit besluit (en het overzicht) publiceren op onze
website www.nza.nl.
Wijze van openbaarmaking
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.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend.
Bezwaarclausule
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 Nederlandse Zorgautoriteit. 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
Fax:

030 – 296 82 96

Wilt u in de linkerbovenhoek van de envelop “Bezwaarschrift”
vermelden?
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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,

unitmanager Detectie, Data-analyse en Casusteam
directie Toezicht en Handhaving
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