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Wob-verzoek: bijklussende journalisten

29 juni 2015

Betreft

Besluit departementen "bijklussende journalisten"

Geachte mevrouw De Brouwer,

Bij brief van 4 maart 2015 heeft u bij het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzocht over
bijklussende journalisten.
In uw verzoek wordt onder journalist verstaan:
"Mensen die ten minste een deei van hun inkomen realiseren binnen de

journalistiek in engere zin, dus niet iedereen die binnen de pers, de
media of omroepen werken. Het gaat slechts om mensen op, of werkend
voor, de redacties van dagbladen, opiniebladen, journaals,
actualiteitenrubrieken en dergelijke. Het gaat niet om mensen die wel
professioneel schrijven maar geen journalist zijn, medewerkers van
tekst- en copyrightbureau's bijvoorbeeld".

U vraagt om een overzicht van alle projecten die zijn verricht door
bijklussende journalisten van januari 2010 tot en met heden, de datum
van het wob-verzoek.

De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij brief van 6 maart 2015,
kenmerk 2015.031 DWJZ-734426.
Bij brief van 31 maart 2015 is de termijn om op uw verzoek te beslissen
met vier weken verdaagd.

Op 25 maart 2015 hebben u en uw collega in een overleg met
[vertrouwelijk ] en [vertrouwelijk ] van het ministerie van Algemene
Zaken gesproken over de afbakening van uw Wob-verzoek.

Nederiandse Zorgautoriteit

Naar aanleiding van het gesprek is door u een lijst aangeleverd van
namen van journalisten en bedrijven. Daarnaast heeft u een lijst
aangeleverd ten aanzien van Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
waarover u de desbetreffende informatie wil hebben, te weten:
Autoriteit Consument en Markt, Autoriteit Financiele Markten, De
Nederiandse Bank, Commissariaat voor de Media, Nederiandse
Publieke Omroep, Sociale Verzekeringsbank, Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen, Bureau Financieel Toezicht, Centraal

Opvang Orgaan Asielzoekers en de Nederiandse Zorgautoriteit.
Op 30 april 2015 heeft er een vervolggesprek met u plaatsgevonden.
Naar aanleiding van dit gesprek heeft u besloten om de lijst van namen
van journalisten in te trekken aangezien de informatie niet eenvoudig uit
de financiele administrate was af te leiden. In plaats daarvan is met u
overeengekomen om een "centrale uitvraag" binnen de

organisatieonderdelen van de ministeries uitte zetten. De lijst van
namen van bedrijven heeft u gehandhaafd. Ten aanzien van de eerder
door u aangeleverde lijst van ZBO's zijn geen wijzigingen opgetreden.
Tevens is met u een verdere verlenging van de termijn overeengekomen
tot 30 juni 2015.
Besluit
De NZa heeft in de periode van januari 2010 tot en met 4 maart 2015
geen van de op de lijst vermelde of andere journalisten ingehuurd.
Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel
7:1 lid 1 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 Nederiandse 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. Wij verzoeken u
een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.
Hoogachtend,
Nederiandse Zorgautoriteit,

mr. R.N. van Donk,

unitmanager Juridische Zaken
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