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Besluit Wob-verzoek
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Geachte heer

,

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw verzoek om informatie op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van ontvangen.
Wob-verzoek
Concreet verzoekt u om:
documenten (vergaderstukken, correspondentie etc.) waarin we
de informatie uit de data-analyse (bijlage 1) van de monitor
huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg van 2020 en 2021
hebben afgestemd met de Autoriteit Consument en Markt
(ACM). Dit in het kader van wat mag vanuit marktwerking en
concurrentiegevoelige informatie.
Dit verzoek is op 30 september 2021 telefonisch met u afgestemd en op
30 september 2021 door ons per mail bevestigd.
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.
Zienswijze belanghebbende
Bij de openbaarmaking van een deel van de documenten is de Autoriteit
Consument en Markt (ACM) als een derde-belanghebbende betrokken die
wij, op grond van artikel 4:8 Awb, in de gelegenheid hebben gesteld om
een zienswijze kenbaar te maken.

De ACM heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen
openbaarmaking van de betreffende documenten, voor zover de tot de
persoon herleidbare gegevens daarin onleesbaar zijn gemaakt.
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Besluit
De NZa besluit om uw verzoek grotendeels 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 niet openbaar gemaakt zullen worden. In bijlage 2 staan
alle documenten. Daarnaast wordt deze informatie, samen met een
geanonimiseerd afschrift van dit besluit, voor algemeen publiek openbaar
gemaakt op de website van de NZa, via: https://puc.overheid.nl/nza/.
Contact
Heeft u naar aanleiding van dit besluit vragen? Dan kunt u contact met
ons opnemen via het in het briefhoofd vermelde telefoonnummer.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken
na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij de
Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website
(www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw
bezwaar per 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 hetgeen waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
Wij verzoeken u een kopie van deze brief bij te voegen.

