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Besluit op uw Wob-verzoek

7 juni 2019

Geachte heer
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw verzoek om informatie op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van 29 november
2018 ontvangen.
Wob-verzoek
U verzoekt om het openbaar maken van:
De stukken betreffende het conflict tussen Ambulancezorg
Limburg-Noord en de zorgverzekeraars, dat tot een hoorzitting
bij de NZa heeft geleid in 2014. U verzoekt om openbaarmaking
van de stukken die beide partijen bij de NZa voor bedoelde
hoorzitting hebben ingediend en het verslag van die hoorzitting;
Het rapport ‘rapportage inzake nader onderzoek prestaties Noord
en Midden Limburg’ van december 2017 dat als bijlage 3 aan de
voortgangsrapportage van Ambulancezorg Limburg-Noord aan
NZa, gedateerd 31 januari 2018, is toegevoegd.
Wettelijk kader
Uw verzoek om informatie heb ik beoordeeld aan de hand van de 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
De NZa heeft u geïnformeerd dat CV, VGZ, Ambulancezorg LimburgNoord en het RIVM in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze als
bedoeld in artikel 6, derde lid, Wob, te geven ten aanzien van informatie
opgenomen in de documenten. De betrokken partijen hebben de NZa
medegedeeld dat er geen bedenkingen bestaan tegen het (gedeeltelijk)
openbaar maken van de in de bijlage opgenomen documenten.

Kenmerk
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Ik heb besloten om op de volgende wijze aan uw verzoek te voldoen.
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De stukken waar u om vraagt maak ik aan u openbaar met uitzondering
van de daarin genoemde namen. Op grond van 10 lid 2 sub e van de
Wob wordt verstrekking daarvan achterwege gelaten. Dit betekent dat
de desbetreffende namen zijn weggelakt. De eerbieding van de
persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder dan het belang van
openbaarheid van deze namen.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. H. Lieverdink
unitmanager Beschikbaarheid en Innovatie van zorg

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