BESLISSING OP BEZWAAR

147126-228015

Bij brief van 24 september 2015 die is ingekomen bij de NZa op
28 september 2015, is door Starlet Artsenlaboratorium en
Trombosedienst bezwaar gemaakt tegen tariefbeschikking met kenmerk
TB/CU-380-1101-2015-01 d.d. 13 augustus 2015. In aansluiting op onze
brief van 19 oktober 2015 delen wij u als volgt mee.
Ingevolge artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), moet
een bezwaarschrift ten minste de gronden van het bezwaar bevatten.
Omdat het bezwaarschrift niet aan dit formele vereiste voor het in
behandeling nemen ervan voldeed, bent u met toepassing van artikel 6:6
Awb in de gelegenheid gesteld dit verzuim voor 16 november 2015 te
herstellen. Wij hebben de gronden van uw bezwaar echter niet
ontvangen. Er zijn ons geen feiten of bijzondere omstandigheden bekend
op grond waarvan dit verzuim verschoonbaar zou kunnen zijn.
Op grond van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging
NZa is de directeur Strategie van de NZa bevoegd om namens de NZa te
beslissen op het bezwaarschrift. Gezien het voorgaande verklaart de
directeur namens de NZa het bezwaar niet-ontvankelijk. Dit betekent dat
het bezwaar niet inhoudelijk wordt beoordeeld.
U bent niet uitgenodigd voor een hoorzitting, voorafgaand aan deze
beslissing op bezwaar, omdat hiervan op grond van artikel 7:3, aanhef
en onder a, Awb kan worden afgezien indien het bezwaar nietontvankelijk is.
Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto 8:6 Awb
juncto hoofdstuk 2, artikel 4 van Bijlage 2 Awb (Bevoegdheidsregeling
bestuursrechtspraak) kan een belanghebbende binnen zes weken na de
datum van verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA
's-Gravenhage. Het beroep dient conform artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk
en ondertekend te worden ingediend en moet ten minste de volgende
gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het
beroep. Indien beschikbaar dient een afschrift van het besluit te worden
meegezonden.
Hoogachtend,
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