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Geachte heer Kniese,
In uw brief van 21 januari 2014 heeft u de Nederlandse Zorgautoriteit
(hierna: NZa) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hiema:
Wob) de volgende vragen gesteld naar aanleiding van het door KPMG
opgestelde rapport "Methodieken ter bepaling van de "arbeidskosten' van
de eerstelijns zorg", d.d. 30 September 2013:
1. Aan welke partijen heeft de NZa offertes gevraagd voor het maken
van dit rapport?
2. Welke afspraken heeft de NZa met KPMG gemaakt inzake dit
rapport?
3. Welke vergoeding ex-BTW is de NZa met KPMG overeengekomen
voor dit rapport?
Besluit
De NZa komt tegemoet aan uw verzoek inzake vraag 1 en gedeeltelijk
inzake vraag 2. De NZa heeft uw verzoek met betrekking tot vraag 3
afgewezen.

1. In reactie op uw vraag 1: de NZa heeft (uitsluitend) KPMG Advisory
NV om een offerte verzocht.
2. In reactie op uw vraag 2: de NZa stuurt u bijgaand de
opdrachtverlening toe, met uitzondering van een aantal passages. Ik
verwijs u hiervoor naar onderstaande motivering.
3. Voor de afwijzing met betrekking tot vraag 3 verwijs ik u naar
onderstaande motivering.
Motivering besluit
Op grond van artikel 3, lid 5 Wob wordt een verzoek om informatie
ingewilligd, met inachtneming van de uitzonderingsgronden opgenomen
in artikelen 10 en 11. Hierna volgt een nadere motivering van het besluit
per deelvraag.
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Ad 2
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De met KPMG gemaakte afspraken zijn vervat in een 'opdrachtverlening'. 74330/0103586
De NZa kan niet het volledige document openbaar maken. Het document Pagina
bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens als bedoeld in artikel 10, lid 1, sub 2 van 4
c Wob. Bovendien kan deze informatie zorgen voor een onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden als bedoeld
in artikel 10, lid 2, sub g Wob.
Bedrijfsvertrouwelijke gegevens
Volgens artikel 10, lid 1, sub c Wob blijft de verstrekking van informatie
achterwege voor zover het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die
door natuurlijk personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de
overheid zijn meegedeeld. Deze grond doet zich voor als uit de
gevraagde informatie wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of
afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het
productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van de producten of
de kring van afnemers en leveranciers. Ook financiele gegevens
kunnen als bedrijfs- en fabricagegegevens worden beschouwd.
Informatie mag niet openbaar worden gemaakt, indien er sprake is van
aantallen, tarieven en percentages die inzicht geven in de kosten
waartegen een product of dienst kan worden geleverd. Deze
uitzonderingsgrond beoogt bescherming te bieden tegen concurrentie
voor bedrijven die tegenover de overheid open kaart hebben moeten
spelen omtrent hun bedrijfsvoering en hun bedrijfsprocessen.
Dit betreft het geval waarbij gegadigden voor het uitvoeren van de
kostenonderzoeken offertes en overige financiele gegevens in
vertrouwen hebben verstrekt aan de NZa. Dergelijke informatie kunnen
inzicht geven in de kosten van bepaalde bedrijven waartegen een dienst
kan worden geleverd.
Persoonsgegevens

De door u opgevraagde informatie bevat deels persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 10, eerste lid, sub d, van de Wob. De informatie wordt
openbaar gemaakt met uitzondering van persoonsgegevens. Voor zover

van toepassing zijn deze gegevens weggelakt.
Voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Volgens artikel 10, lid 2, sub g Wob blijft het verstrekken van informatie
eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden. Verstrekking van dergelijke informatie betekent dat,
indien derden de beschikking krijgen over de gegevens, deze mogelijk
worden gebruikt voor doeleinden waarvoor zij niet zijn verstrekt en
doeleinden die het belang van betrokken partijen schenden, waarbij in
het bijzonder gedacht moet worden aan concurrentie- en financiele
belangen van de betrokken partijen.
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Het openbaar maken van bepaalde concurrentie- en financiele gegevens,
zoals informatie uit een opdrachtverleningsdocument en andere
vertrouwelijke informatie van opdrachtnemer, kan van invloed zijn op de
concurrentiepositie van het betrokken bedrijf en onevenredige nadelige
gevolgen hebben ten opzichte van concurrenten.
De NZa is van oordeel dat het belang van de verstrekking van dergelijke
gegevens niet opweegt tegen het belang van KPMG dat er op mocht
vertrouwen dat de gegevens niet openbaar zouden worden gemaakt.

Ad 3
De prijsafspraak tussen KPMG en de NZa die u wilt inzien, betreft een
vertrouwelijke prijsafspraak en geeft inzicht in de kosten waartegen het
onderzoek kan worden uitgevoerd.
Bedrijfsvertrouwelijke gegevens
Naar het oordeel van de NZa bevat deze prijsafspraak bedrijfs- en
fabricagegegevens in de zin van de artikel 10, lid 1, sub c Wob. Om deze
reden kan deze informatie niet openbaar worden gemaakt. Voor een
nadere uitleg van deze uitzonderingsgrond verwijs ik naar de motivering
ad 2 van dit besluit.
Voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Het bekendmaken van de prijsafspraak zou van invloed kunnen zijn op
de concurrentiepositie van KPMG en onevenredige nadelige gevolgen
kunnen hebben voor KPMG bij het maken van nieuwe prijsafspraken in
de toekomst. Bovendien kan het bekendmaken van de prijsafspraak ook
invloed hebben op de onderhandelingspositie van de NZa in de toekomst.
Als de prijsafspraak openbaar wordt gemaakt, kunnen partijen voordeel
behaien bij het aanbieden van een nieuwe offerte in een toekomstig
(vergelijkbaar) onderzoek.
Op grand van artikel 10, lid 2, sub g Wob is de NZa van oordeel dat het
belang van openbaar maken van de prijsafspraak inzake de vergoeding
van het onderzoek niet opweegt tegen het belang van KPMG die er op
mochten vertrouwen dat de gegevens niet openbaar zouden worden
gemaakt. Voor een nadere uitleg van deze uitzonderingsgrond verwijs ik
u naar de motivering ad 2 van dit besluit.
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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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. Kenmerk
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Bijlage 1: Opdrachtverlening KPMG

