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Besluit op uw Wob-verzoek

12 november 2020

Geachte heer, mevrouw
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw verzoek om informatie op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van 11 augustus
2020 ontvangen. Wij hebben u vervolgens bij e-mail van 21 augustus
2020 verzocht om uw Wob-verzoek nader te specificeren. Op 24
augustus 2020 hebben we van u een reactie ontvangen. Op 7 oktober
2020 en 6 november 2020 hebben wij schriftelijk bevestigd dat wij de
termijn datum niet zouden halen en uitstel nodig hadden. Hierin is
donderdag 12 november 2020 als uiterste datum aangegeven.
Wob-verzoek
U verzoekt om het openbaar maken van:
Documenten die betrekking hebben op de bestuurlijke afspraken
die in 2019 zijn gemaakt tussen het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: ministerie), de
Stichting Pantein (Pantein Zorggroep) en/of Maasziekenhuis
Pantein en/of andere entiteiten uit deze groep (hierna: Pantein),
zorgverzekeraars, het Radboudumc, de Sint Maartenskliniek en
de Rabobank
Documenten die betrekking hebben op de financiële situatie en
het continuïteitsperspectief van Pantein
Documenten die betrekking hebben op het onderzoek van de
NZa naar de financiële positie van ziekenhuizen, waarvan de
resultaten in januari 2019 zijn gedeeld met het ministerie
Wettelijk kader
Uw verzoek om informatie hebben we 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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Besluit
2 van 3
De NZa besluit om uw verzoek (gedeeltelijk) toe te kennen. In bijlage 1
van dit besluit treft u een overzicht van alle relevante documenten. In dit
overzicht lichten wij toe waarom bepaalde gedeelten uit deze
documenten of deze documenten in zijn geheel niet openbaar gemaakt
zullen worden. De locatie van de documenten zullen we per e-mail naar
u verzenden.
Afschrift aan belanghebbenden
Een afschrift van dit besluit verzend ik aan belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend.
Publicatie
Op grond van artikel 8 van de Wob wordt dit besluit op de website van
de NZa gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. A.J.M.H. Mateijsen
plv. directeur Toezicht en Handhaving/
unitmanager Toezicht Zorgaanbieders
directie Toezicht en Handhaving

Bezwaarclausule
Kenmerk
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken
na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen Pagina
bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post 3 van 3
of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de 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.

