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AANTEKENEN 

Stichting Just Care 

T.a.v. de raad van bestuur 

Bezuidenhoutseweg 187 

2594 AH  DEN HAAG      

 

 

 

 

 

Datum  11 augustus 2017  

Onderwerp  Aanwijzing ex artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg. 

 

 

 

Geachte raad van bestuur, 

 

Per aangetekende brief en e-mail van 2 augustus 2017 heeft de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) u geïnformeerd over haar voornemen tot 

het geven van een aanwijzing ex artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz). Stichting Just Care (hierna Just Care) levert ambulante 

zorg aan 130 cliënten in het kader van de gespecialiseerde GGZ gefinancierd 

vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Met deze brief geeft de inspectie uitvoering aan haar voornemen en geeft Just 

Care met betrekking tot bovengenoemde zorg een aanwijzing, waarmee u wordt 

verplicht om binnen vier maanden maatregelen te treffen, zodat wordt voldaan 

aan de in deze aanwijzing geformuleerde punten. 

 

Zienswijze aanwijzing 

U heeft in de door u gegeven schriftelijke zienswijze  op 7 augustus 2017 (kort 

samengevat) het volgende aangevoerd.  

 

Binnen Just Care zijn er vele inspanningen geleverd om aan de normen te 

voldoen. Vanwege praktische redenen is daar meer tijd mee gemoeid dan u zou 

willen. Het doorvoeren van de verbeteringen heeft in alle gelederen van Just Care 

de hoogste prioriteit. Derhalve is in de afgelopen periode de nodige deskundigheid 

en capaciteit binnengehaald en waar nodig extern aangewend.  

 

U geeft aan dat Just Care na de inspectiebezoeken van 4 en 19 februari 2016 in 

afwachting was van het rapport van de inspectie waarin de gewenste 

verbeteringen zouden zijn opgenomen. U stelt dat geen specifieke 

verbetermaatregelen aan Just Care zijn opgelegd, die binnen een bepaalde tijd 

moesten zijn doorgevoerd. In de periode na de inspectiebezoeken in februari 

2016 is Just Care volop bezig geweest met de implementatie van een 

kwaliteitssysteem, waarbij ook elementen van de door de inspectie gewenste 
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verbeteringen waren opgenomen. In de periode na het bezoek in december 2016 

is Just Care nog volop bezig geweest met de implementatie daarvan. Daarbij is 

een bepaalde planning uitgezet, waarbij veel zaken tot verbetering hebben geleid, 

zoals de inspectie ook heeft geconcludeerd in hoofdstuk 2.2 van het rapport van 

het inspectiebezoek op 3 juli 2017. 

 

Na de ontvangst van het definitieve inspectierapport in mei 2017 zijn de specifiek 

gevraagde verbeterpunten van de inspectie bekend geworden en is er een 

specifieker verbeterplan opgesteld, waarmee Just Care direct aan de slag is 

gegaan. In het rapport van 3 juli 2017 gaf de inspectie aan dat niet alle thema’s in 

het verbeterplan van Just Care zijn opgenomen. Met name de thema’s governance 

en personeel ontbraken in het verbeterplan. Hoewel voor deze thema's ook acties 

zijn opgesteld, was het niet bij de presentatie van de verbetermaatregelen in het 

bestuursgesprek meegenomen, omdat de desbetreffende medewerker nog bezig 

was met de uitwerking daarvan. 

 
Weging zienswijze 

De door u aangevoerde argumenten hebben mij geen aanleiding gegeven van de 

door mij voorgenomen aanwijzing af te zien. Ik heb hierbij het volgende 

overwogen.  

 
Ik constateer dat u de bevindingen van de inspectie ten aanzien van de 

tekortkomingen in de zorgverlening zoals beschreven in het rapport van het 

bezoek op 3 juli 2017 en de aanwijzing niet betwist. Uw standpunten maken de 

bevindingen en conclusies in de aanwijzing niet anders.   

Al na de bezoeken in februari 2016 constateerde de inspectie dat niet werd 

voldaan aan de randvoorwaarden voor goede zorg. Deze tekortkomingen zijn met 

Just Care gedeeld in het rapport van 25 april 2016. Tijdens het bezoek in 

december 2016 werden wederom verschillende tekortkomingen geconstateerd. 

Van Just Care werd verwacht verbetermaatregelen te treffen en deze toe te 

lichten tijdens het bestuursgesprek, zoals blijkt uit het rapport van 24 mei 2017 

 

De inspectie constateerde tijdens het bestuursgesprek op 21 juni 2017 dat na 

ontvangst van het verbeterplan daar twee thema’s in het verbeterplan ontbraken 

waar wel tekortkomingen waren geconstateerd. Bij de andere twee thema’s was 

geen sprake van een specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en  

tijdsgebonden (SMART) geformuleerd verbeterplan, waarin duidelijk werd hoe en 

op welke termijn de voorgenomen verbeteringen zouden zijn doorgevoerd. In het 

verbeterplan waren alleen acties beschreven. De inspectie heeft geen aanvulling 

op het verbeterplan ontvangen. De inspectie is daarom van oordeel dat er door 

Just Care niet adequaat is gereageerd op de geconstateerde tekortkomingen. Ook 

de argumenten die u heeft aangevoerd ten aanzien van het kwaliteitssysteem 

veranderen naar het oordeel van de inspectie niets aan de geconstateerde 

tekortkomingen. In de zienswijze is door u aangegeven dat nadere 

verbetermaatregelen zullen worden genomen en dat deze binnen de organisatie 

de hoogste prioriteit hebben. Deze nadere verbetermaatregelen worden echter 

niet met stukken onderbouwd en voorts blijkt niet dat de geconstateerde 
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tekortkomingen tijdens het bezoek van 3 juli 2017, inmiddels zijn weggenomen. 

Hiervoor heeft u wel voldoende de tijd gehad.  

De inspectie concludeert, mede na weging van uw zienswijze, dat het geven van 

deze aanwijzing in redelijke verhouding staat tot het belang van het verlenen van 

goede zorg.  

   
Aanleiding 

Het inspectieonderzoek heeft bestaan uit bezoeken op 4 februari 2016,  

19 februari 2016, 6 december 2016, een bestuursgesprek op 21 juni 2017 en een 

bezoek op 3 juli 2017. Hieronder volgt een beschrijving van de bevindingen.  

  

Bevindingen 

Het inspectieonderzoek heeft geleid tot de volgende bevindingen:  

 

Inspectiebezoeken 4 en 19 februari 2016 

Deze bezoeken vonden plaats in het kader van het toezicht van de inspectie op 

zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz en die blijkens gegevens van de Kamer 

van Koophandel nieuw zijn op de zorgmarkt of reeds langer bestaan, maar 

onbekend zijn bij de inspectie. Het doel van deze bezoeken was om nader kennis 

te maken en na te gaan of voldaan werd aan de randvoorwaarden voor veilige en 

goede zorg.  

 

De conclusie van de inspectie was dat Just Care niet voldeed aan de 

randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. Het betreft hier de onderwerpen: 

behandelplan, klachtenregeling/geschilleninstantie, medezeggenschap, afspraken 

tussen hoofdaannemer en onderaannemer, samenwerkingsafspraken met 

ketenpartners, personeelsopbouw, vergewisplicht en VOG’s, opleidingsplan, 

kwaliteitssysteem, uitsluitingscriteria cliënten, meldingen incidenten/patiënten, 

medicatiebeleid en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze 

onderwerpen waren niet of slechts deels beschreven en geïmplementeerd. Voor 

een verdere beschrijving van de bevindingen wordt verwezen naar het 

vastgestelde rapport van 25 april 2016 dat gepubliceerd is op de website van de 

inspectie.   

 

Just Care kreeg zes weken de tijd om maatregelen te nemen. Op 19 mei 2016 

leverde Just Care documentatie aan bij de inspectie. Na beoordeling van deze 

documenten kwam de inspectie tot de conclusie dat zij nog teveel vragen had om 

te kunnen beoordelen of op dat moment voldaan werd aan de randvoorwaarden 

voor goede zorg.  

 

Inspectiebezoek 6 december 2016 

De inspectie bracht daarom op 6 december 2016 opnieuw een bezoek aan Just 

Care. De inspectie richtte zich tijdens dit bezoek op de volgende thema’s: 

governance, personeel, dossier en medicatieveiligheid. Just Care stuurde op 

verzoek van de inspectie op 17 januari 2017 aanvullende informatie na. 
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De inspectie concludeerde dat de zorgverlening niet voldeed aan 23 van de 32 

getoetste normen op de thema’s governance, personeel, dossier en medicatie- 

veiligheid. Daarnaast concludeerde de inspectie dat de raad van bestuur 

onvoldoende verantwoording aflegde en niet transparant was. De raad van 

bestuur toonde onvoldoende lerend en zelfreinigend vermogen. Verder 

concludeerde de inspectie dat de raad van bestuur onvoldoende 

omgevingsbewust en participatief was. Voor een nadere toelichting van deze 

bevindingen wordt verwezen naar het gepubliceerde rapport van 24 mei 2017 

van dit bezoek op de website van de inspectie. De inspectie concludeerde dat 

haar bevindingen maakten dat er sprake was van een risico op 

onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de patiënt. Omdat de 

zorgverlening niet voldeed aan randvoorwaarden voor goede zorg ten tijde van 

het inspectiebezoek werden onder andere verbetermaatregelen gevraagd.  

 

Bestuursgesprek 21 juni 2017 

Omdat de bevindingen en de conclusies van de inspectie ernstig van aard 

waren, heeft de inspectie de raad van bestuur en de raad van toezicht 

uitgenodigd voor een bestuursgesprek voor een toelichting op de 

verbeteracties die door het bestuur van Just Care waren ingezet op de eerder 

genoemde onderwerpen. Dit gesprek is op 21 juni 2017 gevoerd. Tijdens dit 

gesprek zijn de drie inspectiebezoeken in 2016 en de aangeleverde documenten 

besproken. Tevens kwam het intern toezicht ter sprake. Uit de toelichting bleek 

dat er in de eerste maanden van 2017 geen raad van toezicht aanwezig was. 

Daarvoor functioneerde er één lid raad van toezicht. Met ingang van 1 juni 2017 

werd opnieuw één lid raad van toezicht geïnstalleerd. 

 

De conclusie van de inspectie na afloop van het bestuursgesprek was dat Just 

Care de verbeteracties onvoldoende voortvarend oppakte omdat er te weinig 

urgentie werd ervaren door het bestuur. Daarnaast was de organisatie van de 

instelling niet dusdanig ingericht dat het bestuur in staat werd geacht de 

verbeteracties door te voeren. De bestaande zorgen van de inspectie zijn na het 

bestuursgesprek niet minder geworden. De randvoorwaarden voor het bieden van 

goede zorg leken nog altijd niet op orde te zijn.  

 

Inspectiebezoek 3 juli 2017 

De inspectie heeft op 3 juli 2017 derhalve opnieuw een (onaangekondigd) 

bezoek gebracht aan Just Care om te beoordelen of Just Care inmiddels de 

gevraagde verbetermaatregelen had genomen en geïmplementeerd binnen de 

organisatie. Opnieuw werden de thema’s governance, personeel, dossier en 

medicatieveiligheid getoetst.  

 

De inspectie concludeerde dat, sinds het bezoek aan Just Care in december 

2016, de kwaliteit van de zorgverlening nauwelijks is verbeterd. Dit geldt voor 

alle vier de thema’s. De zorgverlening voldeed opnieuw niet op 23 van de 28 

normen waaraan werd getoetst. Voor een nadere toelichting van deze 

bevindingen verwijst de inspectie naar hoofdstuk 4 van het vastgestelde 
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inspectierapport van 3 juli 2017 waar de resultaten zijn beschreven. Dit 

rapport wordt als bijlage bij de aanwijzing meegezonden.   

 

De inspectie concludeerde opnieuw dat de kwaliteit en de veiligheid van zorg 

vrijwel niet voldoen aan de vereisten en normen voor het leveren van goede 

zorg op voornoemde thema’s. De bestuurder heeft onvoldoende 

verbetermaatregelen genomen naar aanleiding van de eerdere verzoeken van 

de inspectie. De verbetermaatregelen die zijn genomen, zijn niet of 

onvoldoende geïmplementeerd. Just Care handelt daarmee (onder meer) in 

strijd met de artikelen 2, 3, en 7 van de Wkkgz. Dit geeft een hoog risico op 

onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de patiënt.  

 

Beoordeling van de zorgverlening 

De inspectie komt tot de conclusie dat, gelet op de hiervoor genoemde 

bevindingen en conclusies, Just Care niet voldoet aan de randvoorwaarden voor 

goede zorg op een groot aantal normen op de thema’s governance, personeel, 

dossier en medicatieveiligheid waardoor er sprake is van een hoog risico voor de 

patiëntveiligheid. Just Care handelt hiermee in strijd met de artikelen 2, 3 en 7 

van de Wkkgz. 

 

De inspectie concludeert dat Just Care de door de inspectie gevraagde 

verbetermaatregelen niet heeft geïmplementeerd en geborgd. De situatie zoals 

door de inspectie aangetroffen op 3 juli 2017, beoordeelt de inspectie als 

risicovol.  De raad van bestuur van Just Care heeft de verbeteringen niet 

doorgevoerd gedurende een langere periode. Dat getuigt niet van verbeterkracht 

die van een raad van bestuur verwacht mag worden. Op bestuurlijk niveau is geen 

sprake van sturing die leidt tot goede zorg. Daarnaast is de raad van toezicht, na 

een aantal maanden van gehele afwezigheid, beperkt van omvang omdat er 

slechts één lid beschikbaar is.    

 

De inspectie heeft er, gezien het doorlopen inspectietraject, geen vertrouwen in 

dat Just Care, zonder maatregel van de inspectie, op korte termijn zal voldoen 

aan de normen op thema’s governance, personeel, dossier en 

medicatieveiligheid. 

 

De inspectie acht het in het belang van de cliëntveiligheid daarom noodzakelijk om 

ten aanzien van deze thema’s een aanwijzing op te leggen aan Just Care. Dit met 

het doel om te bereiken dat Just Care alsnog de nodige maatregelen treft opdat zij 

goede zorg afgestemd op de reële behoefte van de cliënt biedt.  

 

De inspectie is van mening dat Just Care de geconstateerde tekortkomingen 

redelijkerwijs moet kunnen wegnemen binnen een periode van 4 (vier) maanden. 

 

Aanwijzing  

Gelet op het vorenstaande geef ik thans Just Care krachtens artikel 27 van de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg een aanwijzing met de volgende inhoud:   
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Just Care voldoet, uiterlijk 4 (vier) maanden na dagtekening van de aanwijzing, 

aan de volgende vereisten en normen op grond van de Wkkgz:  

 

Governance, artikel 7 Wkkgz; 

- De zorgaanbieder verzamelt op structurele wijze kwaliteitsinformatie en 

gebruikt dit voor kwaliteitsverbetering.  

 

Personeel, artikel 2 en 3 Wkkgz; 

- De zorgaanbieder zorgt ervoor dat medewerkers kennis dragen van 

relevante richtlijnen, protocollen en werkinstructies voor die specifieke 

afdeling of doelgroep. 

- Er is vastgesteld beleid over het werken met richtlijnen, protocollen en 

werkinstructies. 

- De zorgaanbieder stelt schriftelijk een interne procedure vast, waarin 

stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met signalen van 

incidenten, zodanig dat er redelijkerwijs zo snel en adequaat mogelijk 

bescherming kan worden geboden of maatregelen kunnen worden 

genomen. 

- Een opleidingsplan voor medewerkers is beschikbaar (passend 

scholingsbeleid om de benodigde deskundigheid te kunnen leveren). 

- Er is binnen Just Care een passend beleid rondom scholing van 

doelgroepspecifieke kennis, bejegening en gezondheidsrisico’s. 

 

Dossier, artikel 2 Wkkgz; 

- De diagnose bestaat uit een diagnostische classificatie (DSM) of 

International Classification of Diseases en uit een beschrijvende conclusie 

(structuurdiagnose) op grond van alle verzamelde gegevens. Ten slotte 

wordt op grond van de diagnose, de toestand van de patiënt en de 

vraagstelling van patiënt en verwijzer een behandelplan geformuleerd en 

met de patiënt besproken. 

- Somatische problemen worden herkend en er wordt volgens protocol 

gehandeld. Het behandelteam is geïnformeerd over de lichamelijke 

gezondheidstoestand van de patiënt. Ook wordt nagegaan of er 

lichamelijke afwijkingen of aandoeningen aanwezig zijn die in (causaal) 

verband kunnen staan met de psychiatrische verschijnselen. Een en ander 

is vastgelegd in het dossier. 

- In het dossier is vastgelegd dat risicotaxaties uitgevoerd zijn (ook als er 

uit kwam dat er geen risico is). De doelen in het behandelplan zijn 

passend bij de hulpvraag, stoornis en risicotaxaties. 

- De patiënt (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) is aantoonbaar betrokken 

bij het opstellen van en heeft aantoonbaar ingestemd met het 

behandelplan. 

- Er is afgewogen of een signaleringsplan nodig is om risico’s te 

verminderen/voorkomen en deze afweging is terug te vinden in het 

dossier. 
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- Medicamenteuze, somatische, psychiatrische en sociale behandeldoelen 

(indien van toepassing) zijn geformuleerd en aantoonbaar weergegeven in 

het behandelplan. 

- Een actueel (volledig en uniek) medicatieoverzicht is bij elk contact tussen 

arts en patiënt beschikbaar. 

 

Medicatieveiligheid, artikel 2 Wkkgz en artikel 7 Wkkgz; 

- Er is een vastgestelde interne richtlijn farmaceutische 

zorg/geneesmiddelendistributie die tenminste één keer per twee jaar 

wordt geëvalueerd. 

- Incidenten met medicatie/ geneesmiddelengebruik worden centraal 

gemeld, besproken en geanalyseerd, bij voorkeur in een systeem van 

Veilig Incidenten Melden (VIM). De analyse van meldingen leidt tot 

daadwerkelijke verbeteracties. 

- Medicatieopdrachten worden gegeven met een elektronisch 

voorschrijfsysteem, inclusief een geautomatiseerd systeem voor 

medicatiebewaking. 

- De verpleging/verzorging en arts hebben een actueel overzicht van 

tenminste alle voorgeschreven geneesmiddelen, inclusief 'zo nodig' 

medicatie, event. contra-indicaties en geneesmiddelen allergieën, (zo 

mogelijk) medicatiehistorie afgelopen drie maanden. Dit overzicht wordt 

bij voorkeur door de apotheek vervaardigd of is afkomstig uit hetzelfde 

systeem. 

- De patiënt en/of vertegenwoordiger zijn aantoonbaar mondeling en 

schriftelijk geïnformeerd over het veilig gebruik, de risico’s en de 

mogelijke bijwerkingen van medicatie. 

- De medicatie wordt aantoonbaar ten minste één keer per jaar beoordeeld 

door de behandelend arts en een apotheker waarbij de mening van patiënt 

en verpleging/verzorging wordt meegenomen. 

 

Uiterlijk op 11 december 2017 dient aan de aanwijzing gevolg te zijn gegeven. 

Indien u binnen deze termijn geen gevolg heeft gegeven aan de aanwijzing, kan ik 

een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom opleggen 

teneinde de naleving van de aanwijzing af te dwingen. 

 

Naast de genoemde tekortkomingen in deze aanwijzing heeft de inspectie nog een 

aantal tekortkomingen in het inspectierapport van het bezoek op 3 juli 2017 

benoemd die u weg dient te nemen om goede zorg te kunnen verlenen. In het 

vastgestelde rapport van het inspectiebezoek dat hierbij is gevoegd, is beschreven 

wat hierin van u wordt verwacht. 

 

Openbaarmaking 

Over het voornemen van de inspectie de aanwijzing en het onderliggende rapport 

actief openbaar te maken, heeft u het volgende naar voren gebracht. U bent van 

oordeel dat bij Just Care sprake is van grote bereidwilligheid en medewerking. 

Just Care is echter een kleine organisatie die door een dergelijke berichtgeving 
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snel wordt geraakt. Hierdoor zal de cliëntengroei snel afnemen met cruciale 

gevolgen van dien.  

 

De door u aangevoerde argumenten, hebben mij geen aanleiding gegeven van de 

openbaarmaking van de aanwijzing af te zien. Ik heb hierbij het volgende 

overwogen.  

 

De inspectie streeft met actieve openbaarmaking verschillende doelen na, 

waaronder het informeren van patiënten, cliënten en zorgverzekeraars over de 

zorgkwaliteit. Dit kan cliënten helpen bij het kiezen van goede zorg. De 

openbaarmaking heeft daarmee een informatief karakter voor cliënten in de zorg 

en heeft geen punitief karakter. De openbaarmaking van deze aanwijzing valt 

onder het informatieve karakter dat de inspectie met haar openbaarmakingbeleid 

tot doel heeft. Daarnaast draagt de inspectie hiermee bij aan transparantie van de 

overheid over de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de zorg. Voorts 

verhoogt het actief publiceren van de aanwijzing het nalevingsniveau van 

zorgaanbieders. 

 

Bij de afweging van het algemene belang, u kunt hierbij denken aan cliënten, 

maar ook aan soortgelijke zorgaanbieders die zijn gediend bij openbaarmaking 

van de aanwijzing enerzijds, versus het belang van u als zorgaanbieder om geen 

onevenredig nadeel te lijden als gevolg van die openbaarmaking anderzijds, is de 

inspectie van oordeel dat aan het algemene belang een grotere waarde moet 

worden toegekend. Dat is de reden waarom de inspectie overgaat tot 

openbaarmaking. Dit houdt in dat de aanwijzing, het onderliggende 

inspectierapport en een begeleidend persbericht integraal worden gepubliceerd op 

de inspectiewebsite. 

 

Deze aanwijzing geldt per direct. Om de plaatsing van de aanwijzing op de 

website van de inspectie tegen te houden, moet u twee dingen doen. Allereerst is 

het nodig om bezwaar te maken tegen dit besluit bij het Ministerie van VWS (zie 

hieronder voor een toelichting). Daarnaast is het nodig om een verzoek doen bij 

de rechter om de aanwijzing niet te publiceren. Zo’n verzoek wordt een verzoek 

om voorlopige voorziening genoemd (zie hieronder voor een toelichting). Om u 

hiervoor de tijd te geven zal de inspectie de aanwijzing niet eerder dan  

18 augustus 2017 om 12.00 uur op haar website plaatsen.  

 

Ik ga ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Indien u een toelichting op dit besluit wenst dan kunt u contact opnemen met xx 

onder telefoonnummer 088-1205000. 

 

De Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

namens deze, 

 

mevrouw drs. J.F. de Vries, 

Hoofdinspecteur 
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Bezwaar 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk dan op 

http://www.rijksoverheid.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 kunt inschatten. 

 

Wilt u 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 

worden behandeld. 

 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 

voorkeur met een ingescande handtekening. 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. 

 

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 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? 

 

Voorlopige voorziening  

 

Het indienen van een bezwaarschrift heft de werking van dit besluit niet op.  

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u daarnaast ook een 

voorlopige voorziening aanvragen waarmee mogelijk de werking van dit besluit, 

betreffende de aanwijzing en de openbaarmaking, kan worden opgeschort.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws
mailto:WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl
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Indien dit, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed vereist dan kunt u 

de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam 

verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.  

 

Mocht u naast een eventueel bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening 

doen, dan verzoek ik u mij middels bekend e-mailadres daarvan vóór  

18 augustus 2017 vóór 12.00 uur in kennis te stellen onder gelijktijdige 

verzending van het verzoekschrift.  

 

Bij het verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

  

 

 

 


