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Geachte heer, mevrouw,
Uw aanvraag
Op 30 december 2019 heb ik uw aanvraag van 24 december 2019 ontvangen.
U vraagt om een wijziging van de toelating.
De laatst afgegeven beschikking is gedateerd op 2 november 2016 met kenmerk
CIBG / TZi 23082.1.
Uw verzoek betreft:

Wijziging van de naam, het adres en de rechtsvorm van de instelling.
De nieuwe gegevens zijn: De-Bruggen B.V., Boven Westerdiep 170A,
9641 LM Veendam. KvK-nummer: 76634809.
Besluit
Voor zover niet anders vermeld onder het kopje ‘beoordeling’, stem ik in met de
door u gevraagde wijzigingen.
Van de verleende toelating wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Gegevens Toelating
Op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is
De-Bruggen B.V., Boven Westerdiep 170A, 9641 LM Veendam, statutair gevestigd
in Veendam, toegelaten als instelling die zorg mag verlenen waarop aanspraak
bestaat ingevolge de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Zorgverzekeringswet
(Zvw).
De-Bruggen B.V. is een instelling voor de volgende categorieën als bedoeld in het
Uitvoeringsbesluit WTZi:
17. Persoonlijke verzorging
19. Begeleiding.

Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
T 070 340 51 78
F 070 340 65 35
www.wtzi.nl
infowtzi@minvws.nl

Ons kenmerk
CIBG / TZi 29225.1
Bijlagen
geen
Uw brief
24 december 2019

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.
Toelating Zorginstellingen is
een onderdeel van het CIBG,
een uitvoeringsorganisatie
van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.

Beoordeling
Met betrekking tot uw verzoek heb ik geen opmerkingen. Ik laat de wijziging
ingaan met de datum van deze beschikking.

Ons kenmerk
CIBG / TZi 29225.1

Vragen
Heeft u vragen over deze beschikking? Neemt u dan contact met ons op via de
gegevens rechts op de eerste pagina van deze brief.

De Minister voor Medische Zorg,
namens deze,
Plaatsvervangend directeur agentschap CIBG
Toelating Zorginstelling| CIBG

Dhr. C.G.A. (Kees) van Schayik

Een kopie van deze beschikking stuur ik aan:

Nederlandse Zorgautoriteit in Utrecht

Vektis in Zeist
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Bezwaar
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.
Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kan inschatten. Wilt u bezwaar maken, 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.

Ons kenmerk
CIBG / TZi 29225.1

U kunt uw bezwaarschrift via de website indienen, zie www.minvws.nl/bezwaar.
Indien u uw bezwaarschrift niet via de website kunt of wilt indienen, kunt u uw
bezwaarschrift ook per e-mail indienen. Het bezwaarschrift e-mailt u naar:
WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een gescande handtekening.
U kunt uw bezwaarschrift ook per post versturen naar:
het Ministerie 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 5984.
Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk van deze brief (dit 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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Toelichting

Ons kenmerk
CIBG / TZi 29225.1

Blijf voldoen aan de eisen
Ook na het verkrijgen van de toelating moet u blijven voldoen aan de eisen
gesteld in de WTZi, het Uitvoeringsbesluit WTZi en de beleidsregels WTZi, anders
kan de toelating worden ingetrokken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ) houdt toezicht op de naleving van deze wettelijke eisen.
Wijzigingen
Wijzigingen die relevant zijn met betrekking tot de afgegeven toelating moet u
melden aan het CIBG. Zoals bijvoorbeeld een aanpassing van de statuten in
verband met een wijziging van de rechtsvorm of een fusie waarbij een nieuwe
instelling ontstaat. Er wordt dan opnieuw getoetst of voldaan wordt aan de
transparantie-eisen. Informatie over het wijzigingen van een toelating vindt u op
www.wtzi.nl.
Onroerende zaken
Als een zorginstelling onroerende zaken wil verkopen, verhuren of onderwerpen
aan een beperkt recht (bijvoorbeeld erfpacht of opstal), dan kan dat alleen als
daar van tevoren goedkeuring voor is verleend door het College sanering. U doet
een melding van het voornemen, waarna het College sanering toezicht houdt op
het proces en de prijs. Meer informatie vindt u op www.collegesanering.nl.
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