
Hoger beroep bij Raad van State om transparantie zorgkosten dinsdag van start

 

AMSTERDAM -- Dinsdagochtend dient om 10 uur dient het hoger beroep bij de Raad van State

in Den Haag tegen de weigering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te voldoen aan het

verzoek van Open State Foundation om informatie over openbaarheid van alle

ziekenhuistarieven.

 

In maart 2014 verzocht Open State Foundation, met een beroep op de Wet openbaarheid van

bestuur, openbaarmaking van informatie over alle prijzen, tarieven, volumes en gedeclareerde

zorgkosten per zorgaanbieder openbaar te maken. Het verzoek was gericht op de informatie in

het DBC Informatie Systeem (DIS) van de NZa.

 

Dit verzoek werd geweigerd waarna in maart 2014 een bezwaarprocedure is gestart. Na een

hoorzitting in juni 2014 en wederom een negatief besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit om

toegang te geven tot deze voor verzekerden en patiënten cruciale informatie, tekende Open State

Foundation, bijgestaan door Brenno de Winter, op 22 november 2014, hoger beroep aan bij de

rechtbank in Amsterdam.

 

Na repliek van de NZa in maart 2015 en dupliek, diende het beroep op 27 augustus 2015 bij de

rechtbank in Amsterdam. Op 30 oktober 2015 besloot de rechtbank van Amsterdam dat het

beroep ongegrond was en dat de NZa de gegevens over zorgkosten per zorgaanbieder niet

openbaar hoefde te maken. De rechtbank was het met de NZa eens dat deze gegevens

bedrijfsgevoelige informatie bevat. Open State Foundation liet het hier niet bij zitten en tekende

op 10 december 2015 hoger beroep aan bij de Raad van State . Eind januari 2016 volgde het

verweer van de NZa.

 

Intussen hebben na een oproep van de Consumentenbond inmiddels twee zorgverzekeraars, CZ

en VGZ, en een aantal ziekenhuizen, prijzen van behandelingen per ziekenhuis gepubliceerd.

Ook hebben consumenten via acties van de Consumentenbond en NRC Handelsblad zelf prijzen

openbaar gemaakt.

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/11/tarieven-in-de-zorg-willekeur-regeert-5225583-a1531491
https://www.consumentenbond.nl/zorgkosten/top-10-ziekenhuisbehandelingen-in-2016
https://www.consumentenbond.nl/zorgkosten/consumenten-kunnen-zelf-geheime-ziekenhuisprijzen-openbaren
https://www.mcgroep.com/nieuws/mc-groep-maakt-tarieven-openbaar
https://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies?icmp=WS-47
https://www.cz.nl/over-cz/inkoop-van-zorg/wat-kost-uw-behandeling-in-het-ziekenhuis
https://www.consumentenbond.nl/acties/wat-kost-mijn-zorg
https://www.documentcloud.org/documents/2995125-20160129-Verweerschrift.html
https://www.documentcloud.org/documents/2646256-1-Beroep-bij-Raad-van-State-transparantie-zorg.html
https://www.documentcloud.org/documents/2646256-1-Beroep-bij-Raad-van-State-transparantie-zorg.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:7566
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:7566
https://www.documentcloud.org/documents/2757018-Verslag-Zitting-Rechtbank-Amsterdam-27-Augustus.html
https://www.documentcloud.org/documents/2288307-aanvullende-gronden-osd-distributie.html
https://www.documentcloud.org/documents/2288306-repliek-nza.html
https://www.documentcloud.org/documents/1369991-beroepschrift20141122.html
https://www.documentcloud.org/documents/1370004-8-beslissing-op-bezwaar-nza.html
https://www.documentcloud.org/documents/1370001-bezwaarschrift-osf.html
https://www.documentcloud.org/documents/1369999-afwijzing-wob-door-dis.html
https://www.documentcloud.org/documents/1369999-afwijzing-wob-door-dis.html
https://openstate.eu/nl/open-zorg-data-2/


OVER OPEN STATE FOUNDATION

Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van
innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of
innovative and creative applications.

Op 1 november 2016 werden daarom aanvullende gronden bij de Raad van State ingediend.

Twee dagen later stuurde Minister Schippers van Volksgezondheid op 3 november 2016 een

brief naar de Tweede Kamer over de mogelijkheden om de transparantie van ziekenhuistarieven

te vergroten. Op 4 november heeft de NZa de Raad van State verzocht om meer spreektijd en

aanvullende stukken ingediend.

 

Dinsdag 15 november a.s. begint om 10 uur de zitting bij de Raad van State.

Open State Foundationnewsroom

http://openstate.pr.co/
http://openstate.pr.co/
https://www.documentcloud.org/documents/3217768-0-0-3-20161107-Aanvullend-NZA-20161107.html
https://www.documentcloud.org/documents/3217769-0-0-4-20161107-Verzoek-NZA-Meer-Tijd.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/03/kamerbrief-over-prijstransparantie-in-de-ziekenhuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/03/kamerbrief-over-prijstransparantie-in-de-ziekenhuiszorg
https://www.documentcloud.org/documents/3217770-0-0-1-20161101-Aanvulling-Op-De-Eerder.html

