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Geachte heer Wood,
Bij brief van 7 juni 2013, ontvangen op 17 juni 2013, heeft u bij de NZa
een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Uw verzoek heeft betrekking op de
individuele rapporten over de uitvoering van de AWBZ in 2011 van de
volgende concessiehouders: Salland Zorgkantoor BV, Achmea
Zorgkantoor BV, Zorgkantoor Friesland BV en Agis Zorgverzekeringen NV
(de betreffende concessiehouders). Daarnaast heeft u mij tijdens een
telefoongesprek op 27 juni 2013 verzocht te laten weten, aan welke
concessiehouders de NZa een aanwijzing zou hebben opgelegd indien zij
daartoe bevoegd was. Ik heb u per brief van 18 juli 2013 laten weten de
beslistermijn te verdagen.
Beslissing
De NZa kent uw verzoeken toe.
Motivering
Belangenafweging
Bij de beoordeling van uw verzoek is ingevolge artikel 10 Wob een
belangenafweging gemaakt. Hierbij is het publieke belang van het
verstrekken van informatie afgewogen tegen het belang van voorkomen
van onevenredige benadeling van de betreffende concessiehouders
(artikel 10 lid 2 sub g Wob). De NZa heeft de betreffende
concessiehouders in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.
Zij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en laten weten geen
bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van de individuele rapporten,
met uitzondering van de informatie genoemd op pagina 48 van het
rapport van Zorgkantoor Friesland BV, eerste streepje.
Zorgkantoor Friesland BV heeft laten weten dat de bekendmaking van
deze informatie het belang van het zorgkantoor zou schaden.
Nu de concessiehouders hebben laten weten geen bezwaar te hebben
tegen openbaarmaking is de NZa van oordeel dat het belang van het
verstrekken van informatie opweegt tegen het belang dat de
concessiehouders zouden hebben om niet onevenredig te worden
benadeeld door openbaarmaking.

Aanvullende informatie
In het Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011 (zie
http://www.nza.nl/104107/138040/Samenvattend_rapport_uitvoering
_AWBZ_2011.pdf) meldt de NZa dat in een aantal gevallen een
informatieverzoek op basis van artikel 61 Wmg is gedaan, als ‘second
best’ oplossing. Het zou in die gevallen de voorkeur van de NZa hebben
gehad een aanwijzing te geven. In het telefoongesprek op 27 juni 2013
gaf u aan informatie te willen over de betreffende gevallen.
In bijlage 1 van het Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011 is een
tabel opgenomen over de scores per concessiehouder per
prestatie-indicator. Uit deze tabel kunt u lezen of de concessiehouders
goed, voldoende of onvoldoende hebben gescoord per
prestatie-indicator. De concessiehouders die op één of meer
prestatie-indicatoren een onvoldoende hebben gescoord, hebben
daarvoor een informatieverzoek gekregen. Het had de voorkeur van de
NZa in deze gevallen een aanwijzing te geven, indien NZa hiertoe
bevoegd zou zijn geweest.
Ik ga ervan uit u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. Mocht u
niettemin vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
de behandelaar. Bij schriftelijke reactie verzoek ik u melding te maken
van het kenmerk van deze brief.
Een afschrift van deze brief inclusief bijlagen verstuurde ik vandaag aan
de betreffende concessiehouders.
Bezwaar
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg juncto
artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een
belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit
besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via email),
indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken,
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop
vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1
Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de
volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt en de gronden van het bezwaar. Ik verzoek u een kopie van
het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
De Nederlandse Zorgautoriteit,

Drs. I. W. Komrij
plv. directeur Toezicht en Handhaving
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