Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
030 296 81 11
030 296 82 96
E info@nza.nl
I www.nza.nl
T
F

Uw brief van

1 november 2013

Behandeld door

Telefoonnummer

E-mailadres

0900 770 70 70

Kenmerk

63584/102107

Onderwerp

Datum

Wob-verzoek ten aanzien van toetsing add-on geneesmiddelen

6 februari 2014

Geachte heer

,

In uw brief, ontvangen op 12 november 2013, heeft u een verzoek om
informatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet Openbaarheid
van Bestuur (Wob) ingediend. In uw brief van 2 december 2013 heeft u
dit verzoek nader gespecificeerd.
In onze brief van 6 december 2013 (met kenmerk 63584/89975) zijn wij
reeds ingegaan op de verantwoording over de toetsing en komen wij
grotendeels tegemoet aan uw verzoek. Met betrekking tot het openbaar
maken van de onderliggende data van de hertoetsing hebben wij om een
zienswijze van betrokken partijen gevraagd. Naar aanleiding van de
ingediende zienswijzen hebben wij een besluit genomen over het
openbaar maken van de onderliggende data.
Besluit
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besluit om de onderliggende data
van de gegevens openbaar te maken op grond van de Wob. Wij zullen de
gegevens u digitaal toesturen via
. Daarnaast zullen wij
een kopie van dit besluit publiceren op onze website www.nza.nl.
Zienswijzen en overwegingen
Bij brief van 7 januari 2014 bent u door ons geïnformeerd dat er derde
belanghebbenden bij de openbaarmaking van de documenten betrokken
zijn en dat zij in de gelegenheid zijn gesteld hierover een zienswijze te
geven aan ons.
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om
informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen
10 en 11, van de Wob. Het recht op openbaarmaking op grond van de
Wob, dient het publieke belang van een goede en democratische
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom
kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt
naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker.

Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het
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Pagina
2 van 2
specifieke belang van de verzoeker.
Wijze van openbaarmaking
Aangezien belanghebbenden bij de door u gevraagde openbaarmaking
(zie onderdeel 'zienswijzen') zijn betrokken vindt de feitelijke
openbaarmaking van de onderliggende date niet eerder plaats, dan twee
weken na dagtekening van deze beschikking, conform artikel 6, vijfde
lid, van de Wob.
Op deze wijze wordt aan deze belanghebbenden de mogelijkheid
geboden om te proberen de openbaarmaking tegen te houden.
Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij de Nederlandse
Zorgautoriteit door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze
van voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot openbaarmaking
te schorsen.
Indien binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een
bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is
aangevraagd, wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter
afgewacht, voordat tot daadwerkelijke openbaarmaking wordt
overgegaan.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend.
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 e-mail),
indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en
boetes, 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. Wij verzoeken u een kopie van
het bestreden besluit bij te voegen.
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