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Beslissing inzake uw verzoek om informatie

2 september 2014

Geachte heer Van den Berg ,
Bij brief van 4 juli 2014, ontvangen op 7 juli 2014, heeft u de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verzoek om informatie gedaan op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
U verzoekt de NZa het ‘onderzoeksrapport inzake de boete-oplegging
aan het St. Antonius Ziekenhuis d.d. 11 februari 2014’ en het
‘boeterapport inzake het St. Antonius Ziekenhuis van 28 januari 2014’
zoals genoemd in het boetebesluit, in kopie te verstrekken.
Ten aanzien van uw verzoek om informatie merkt de NZa ten eerste het
volgende op. U noemt een tweetal documenten en verwijst daarbij naar
de brief van de NZa van 1 juli 2014 en het besluit inzake de boeteoplegging aan het St. Antonius Ziekenhuis van 11 februari 2014, dat op
de website van de NZa is gepubliceerd. In dat besluit wordt het
boeterapport van 28 januari 2014 genoemd.
Het onderzoeksrapport en het boeterapport, zoals door u aangehaald,
betreffen hetzelfde document. Dit document is een rapport zoals bedoeld
in artikel 5:48 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Omdat er
geen sprake is van twee documenten heeft de NZa uw verzoek zodanig
opgevat, dat u om een kopie vraagt van het rapport als bedoeld in artikel
5:48 Awb, dat dateert van 28 januari 2014. Het boeterapport dat door
de toezichthoudend ambtenaar is opgesteld heeft betrekking op het
onderzoek dat de NZa heeft verricht naar mogelijke overtredingen door
het St. Antonius Ziekenhuis. Het boeterapport bestaat uit dertien
documenten: het rapport van de toezichthouder waarin hij zijn
bevindingen heeft neergelegd en twaalf bijlagen die als bewijsmiddel
dienen, bijvoorbeeld afgenomen verklaringen. Het onderzoek van de NZa
heeft geresulteerd in het besluit van de NZa van 11 februari 2014, dat op
de website van de NZa is gepubliceerd.
Besluit en motivering
Zoals aangegeven in de brief van 1 juli 2014 aan de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maken toezichthouders

boeterapporten niet openbaar. Boeterapporten en de bewijsmiddelen die Kenmerk
daar deel van uitmaken zijn het resultaat van toezichtonderzoek en de
basis voor besluitvorming over een eventuele boeteoplegging. Degene te Pagina
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wiens aanzien het voornemen bestaat om een boete op te leggen, kan
zich daartegen verweren door het indienen van een zienswijze, waarna,
na afweging van alle relevante feiten en omstandigheden, een boete kan
worden opgelegd of daarvan kan worden afgezien. Integrale verstrekking
van een boeterapport (inclusief alle bijlagen) stuit daarom, zoals vermeld
in de brief van 1 juli 2014, op het belang van betrokkenen bij
vertrouwelijke behandeling van hun zaak en veelal ook op het belang
van het toezicht in het algemeen.
Mede in het licht van het debat in de Tweede Kamer op 1 juli 2014 en
het belang van een transparante bestuursvoering en naar aanleiding van
uw verzoek om verstrekking van een kopie van het boeterapport, heeft
de NZa evenwel in deze specifieke casus onderzocht in hoeverre aan uw
verzoek tegemoet kan worden gekomen.
De conclusie is dat alles overwegende, de NZa het eerder ingenomen
standpunt handhaaft dat boeterapporten ten algemene en het
boeterapport inzake het Sint Antonius ziekenhuis in het bijzonder, niet –
in zijn geheel – openbaar gemaakt kunnen worden. Dit laat evenwel
onverlet dat de NZa meent in dit specifieke geval recht te doen aan de
verschillende belangen, door delen van het boeterapport openbaar te
maken, voor zover de relevante uitzonderingsgronden van de Wob niet
van toepassing zijn. Het openbaar te maken deel van het boeterapport is
het rapport van bevindingen van de toezichthouder. Dit betreft een
uitzonderlijke situatie, omdat dit deel van het boeterapport al openbare
informatie bevat.
Daarmee komt uw verzoek voor gedeeltelijke inwilliging in aanmerking.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. M.A. Ruys
Voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Ingevolge artikel 7:1 lid 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 tenminste de
volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de
gronden van bezwaar. Indien beschikbaar dient een afschrift van het
besluit te worden meegezonden.

