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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Datum: 30 MEI 2B17
Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek

Geachtel_________________

In uw schrijven van 3 maart 2017, ontvangen op 6 maart 2017, heeft u
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)
informatie verzocht over een dossier van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(hierna: de inspectie).

U verzocht in eerste instantie om de openbaarmaking van de volgende informatie;
1. alle documenten bij de inspectie aanwezig met betrekking tot meldingen

over Stichting Thebe, locatie Don Sarto, over de periode van 1 januari
2000 tot en met 4 november 2016, en;

2. alle documenten die zien op het inspectiebezoek van 1 maart 2017 aan
Stichting Thebe, waaronder het inspectierapport, de motivatie over het
doen laten plaatsvinden van deze inspectie, andere aanvullende stukken
en de berichtgeving richting Stichting Thebe hierover.

De ontvangst van uw verzoek is u schriftelijk bevestigd bij brief van 7 maart 2017,
kenmerk 20 17.030/001.

Op 23 maart 2017 heeft een medewerker van mijn ministerie telefonisch contact
met u opgenomen. Tijdens dit gesprek bent u geïnformeerd dat het digitale archief
van de inspectie alleen tot en met het jaar 2007 teruggaat. Documenten van voor
het jaar 2007 bevinden zich in een ander archief van de inspectie. Tevens is u
medegedeeld dat de rapportage van het inspectiebezoek aan Stichting Thebe van
1 maart 2017 op dit moment wordt voorbereid en dat hier op dit moment geen
documenten over openbaar kunnen worden gemaakt. Na afronding zal deze
rapportage op de website van de inspectie worden gepubliceerd. In vervolg op
voorgaande uiteenzetting bent u gevraagd om uw informatiebehoefte nader te
concretiseren. Hierop heeft u uw verzoek afgebakend en concreet aangegeven de
openbaarmaking van de volgende informatie te wensen:

- alle documenten bij de inspectie aanwezig met betrekking tot meldingen
over Stichting Thebe, locatie Don Sarto, over de periode van 1 januari
2007 tot en met 4 november 2016.

In de brief van 30 maart 2017 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

In de brief van 14 april 2017 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is
opgeschort vanwege het vragen van zienswijzen aan derden.
De uiterlijke beslisdatum op uw Wob-verzoek is hiermee 16 mei 2017 geworden.

Het ministerie van VWS maakt de kosten voor de behandeling van een Wob
verzoek inzichtelijk en informeert verzoeker hierover. De behandeling van uw
Wob-verzoek heeft het ministerie van VWS in ieder geval C 976,60 gekost.
Met excuses voor de verlengde behandelduur, ontvangt u hierbij mijn besluit.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
8ezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 59 84
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Ons kenmerk
1139303-164222-WJZ
2017.030

Bijlage
A en B

Uw schrijven
3 maart 2017

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Pagina 1 van 7



Dit besluit heeft inhoudelijk betrekking op een viertal documenten. Op sommige Directie Wetgeving en

van deze documenten zijn meerdere weigeringsg ronden — naast en afzonderlijk Juridische Zaken

van elkaar — van toepassing. Zie hiertoe bijlage B en het gestelde onder het kopje
4. . Ons kenmerkmo vering.

1139303-164222-WJZ
2017.030

In document nummer 3 worden overigens instellingen genoemd waarover de
inspectie een signaal heeft ontvangen, maar waarop uw verzoek verder geen
betrekking heeft. De namen van deze instellingen heb ik onleesbaar gemaakt
onder de vermelding: ‘valt niet onder het verzoek’.

Motivering
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de
Wob.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob, dient het publieke belang van
een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke
mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden
gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker.
Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene
belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van
de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de
afweging dan ook plaats.

Medisch beroepsgeheim
Het bepaalde in artikel 24, vierde lid, en artikel 25, derde lid, van de Wkkgz is van
toepassing voor zover het gaat om bijzondere (medische) persoonsgegevens uit
het patiëntendossier van een betrokkene. Zie hiertoe bijlage A. In deze artikelen
is een specifiek medisch beroepsgeheim voor de inspectie opgenomen. Dit
betekent dat daar waar beroepsbeoefenaren een geheimhoudingsplicht jegens
derden hebben, de inspectie deze ook heeft.

Deze specifieke geheimhoudingsplicht geldt als de inspectie een medisch dossier
(met of zonder toestemming van de patiënt) inziet en de inspectie uit het dossier
informatie toegezonden krijgt. Deze specifieke geheimhoudingsplicht betekent dat
de inspectie geen informatie over patiënten die valt onder het beroepsgeheim, aan
derden mag verstrekken. Deze geheimhoudingsplicht geldt als een speciale
regeling die voorgaat boven de Wet openbaarheid van bestuur. Zie hiertoe onder
meer hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving, pagina 43-52 van de ‘doorlopende
integrale toelichting op artikelen van het voorstel van Wkkgz’ (32 402).

De documenten nummers 4 en 8 bevatten gegevens die vallen onder het
beroepsgeheim van beroepsbeoefenaren en vallen daarmee onder de
geheimhoudingsplicht van de inspectie. Dit betreft meldingen en signalen aan de
inspectie, die gegevens over de gezondheidstoestand van personen bevatten.
Deze documenten die ten grondslag liggen aan het inspectieonderzoek, vallen
buiten de reikwijdte van de Wob en maak ik in het geheel niet openbaar.

Zelfs als de Wkkgz geen speciale regeling zou zijn die voor gaat op de Wob, dan
nog zou de Wob met zich meebrengen dat ik vorengenoemde documenten
evenmin openbaar kan maken. Pagina 3 van 7



Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbende. Directie Wetgeving en
Juridische Zaken

Hoogachtend,
Ons kenmerk
1139303-164222-WJZ

de Minister van Volksgezondheid, 2017.030
Welzijn , Sport,
nam ensj qeze
de pIv..,SFëParis-Generaal,

mr G.E. van Craaikampf

Bezwar
Het indiénen van bezwaa&chort de werking van deze beschikking niet op.

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http ://www. rij ksoverheid .nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij
voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per
post naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag.
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84,

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk, boetezaaknummer van deze brief

(deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn)
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met
het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.
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zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot
personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is
gemaakt.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beteidsopvattingen
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid,
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken

Ons kenmerk
1139303- 164222-WJZ
2017.030
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