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Geachte
In uw e-mail van 25 oktober 2019 verzoekt u de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) om een overzicht met daarin informatie over de
eindafrekening van de functiegerichte budgettering.

Verzoek om informatie
U verzoekt om een overzicht van alle ziekenhuizen die bij de
eindafrekening van de functiegerichte budgettering hebben verrekend,
met daarin de volgende informatie:
Totaal aantal ziekenhuizen (NZa-codes 010, 011 en 020).
Totaal aantal ziekenhuizen hiervan dat herwaardering OHW in de
eindafrekening heeft zitten en afgerekend.
Totaal aantal ziekenhuizen hiervan dat herwaardering OHW in de
eindafrekening heeft zitten en niet heeft afgerekend.
Het totale bedrag aan herwaardering OHW dat in de
eindafrekening is opgenomen gesplitst naar afgerekend en niet
afgerekend.
De bandbreedte van bedragen per ziekenhuis van de
herwaardering OHW zowel in absolute zin (euro’s) als in % van
het FB-budget.
Een lijst van alle ziekenhuizen (geanonimiseerd) met het bedrag
aan herwaardering OHW en het percentage van het FB-budget.
Uw verzoek om informatie is beoordeeld aan de hand van de Wet
openbaarheid 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
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.
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Wij hebben besloten om op de volgende wijze aan uw verzoek te
voldoen.
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De volgende door u gevraagde informatie heeft de NZa niet in haar
bezit:
het totaal aantal ziekenhuizen dat heeft afgerekend dan wel niet
heeft afgerekend; en
het totale bedrag aan herwaardering OHW dat in de
eindafrekening is opgenomen gesplitst naar afgerekend en niet
afgerekend.
De reden dat de NZa niet over deze informatie beschikt, is gelegen in het
feit dat de afrekening heeft plaatsgevonden via de zorgverzekeraars en
de zorgaanbieders en niet via de NZa. De NZa kan u deze informatie dan
ook niet verstrekken.
Het restant van de door u verzochte informatie staat in ongeveer
honderd brieven en verschillende excelbestanden. Het anonimiseren van
deze documenten zou veel tijd kosten. Wij verstrekken u daarom
(conform uw verzoek) de informatie in de vorm van een nieuw opgesteld
overzicht waarin geen namen van ziekenhuizen of zorgverzekeraars zijn
opgenomen. Zie hiervoor bijlage 1.
Een kopie van dit besluit zullen wij – inclusief bijlage 1 – publiceren op
het documentenplatform van de NZa (puc.overheid.nl/nza).1
Als 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 een e-mail in te dienen.
Adres:

Fax:

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:
Bezwaarschrift)
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.

1

Zie artikel 6.3 van de Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wobbesluiten en beslissingen op bezwaar, AL/BR-0033.
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Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

