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Geachte voorzitter, 

Op 8 april jl. heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) mij medegedeeld dat een omvangrijk dossier, van 600 

pagina’s en een CD-rom, via een bezwaarschriftprocedure naar aanleiding van een 

personeelsbeoordeling in het bezit is gekomen van de NZa. Dit dossier is 

afkomstig van een  

(oud-)medewerker van de NZa die zich op 22 januari jl. het leven heeft benomen.  

Met het bestuur van de NZa betreur ik ten zeerste het tragische overlijden van 

deze medewerker. 

 

Ik heb van de NZa vernomen dat het dossier in kwestie betrekking heeft op door 

de betrokken medewerker geconstateerde gebreken in de beveiliging van 

vertrouwelijke gegevens bij de NZa en op de over deze medewerker opgestelde 

beoordeling. In bredere zin stelt hij de integriteit van het handelen van de NZa als 

organisatie aan de orde.  

Naar aanleiding hiervan heeft de NZa maatregelen genomen, ondermeer om de 

veiligheid van vertrouwelijke gegevens te verbeteren. 

 

Bij deze informeer ik u over mijn besluit tot instelling van een onafhankelijke 

externe commissie onder leiding van de heer drs. H. Borstlap.  

In mijn gesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa en in de 

brief terzake van de NZa (zie bijlage), heeft de NZa aangegeven dat zij alle 

medewerking verleent en zich toetsbaar en transparant zal opstellen.   
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De commissie doet onderzoek naar het interne functioneren van de NZa ten 

aanzien van: 

- De handelwijze van de NZa in het geval van de betrokken medewerker en 

de werksfeer in de organisatie; 

- Het borgen van ICT-veiligheid, vertrouwelijkheid van dossiers en beoorde-

ling van de inmiddels getroffen maatregelen. 

 

Ik vertrouw er op u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

 

mw. drs. E.I. Schippers 

 


