
  

Reglement van Bezwaar van Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector 

 

Artikel 1 Definities 

In dit reglement hebben de volgende, met een hoofdletter aangeduide, woorden en uitdrukkingen de daarbij vermelde 

betekenis: 

1. Belanghebbende: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 van de statuten van WFZ, wiens belang rechtstreeks 

bij een besluit is betrokken 

2. Besluit: een schriftelijke beslissing van de Directeur van het WFZ 

3. Directeur: degene die is benoemd als het bestuur van het WFZ 

4. Raad van Toezicht: degenen die zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het WFZ 

5. WFZ: Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector. 

 

Artikel 2 Bezwaar 

1. Tegen een Besluit van de Directeur kan door een Belanghebbende een bezwaarschift worden ingediend bij de 

Raad van Toezicht. 

2. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen vier (4) weken na de dag waarop het Besluit is bekendgemaakt. 

3. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a. de naam en het adres van de belanghebbende 

b. een omschrijving van het Besluit waartegen het bezwaar is gericht en 

c. de gronden van het bezwaar. 

4. Een afschrift van het bezwaarschrift wordt door de Raad van Toezicht onverwijld toegezonden aan de Directeur. 

5. Aan de Belanghebbende wordt een bericht van ontvangst verstrekt. 

 

Artikel 3 Hoorzitting 

1. De Raad van Toezicht stelt de Belanghebbende en de Directeur in de gelegenheid zich te laten horen. De Raad 

van Toezicht stelt, indien nodig, de datum van de hoorzitting vast. 

2. De Belanghebbende en de Directeur worden ten minste zeven (7) dagen voor de hoorzitting schriftelijk door de 

Raad van Toezicht opgeroepen. 

3. De hoorzitting zal plaatsvinden binnen drie (3) weken nadat de Raad van Toezicht het bezwaarschrift heeft 

ontvangen. 

4. Van het verhandelde tijdens de hoorzitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt. 

 

Artikel 4 Besluit op bezwaar 

1. Binnen acht (8) weken na ontvangst van het ingediende bezwaarschrift doet de Raad van Toezicht uitspraak op 

het ingediende bezwaarschrift. De Raad van Toezicht kan deze termijn eenmaal verlengen met vier (4) weken. 

2. De Raad van Toezicht kan zich door externe deskundigen laten bijstaan. 

3. De Raad van Toezicht doet uitspraak op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het 

verhandelde tijdens de hoorzitting. De Raad van Toezicht houdt bij zijn uitspraak rekening met de aan de Directeur 

toekomende beleids- en beoordelingsvrijheid. 

4. De Raad van Toezicht beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door hem te nemen besluit op het 

bezwaarschrift. 

5. De Raad van Toezicht doet schriftelijk uitspraak en stelt de uitspraak in handen van de Belanghebbende en de 

Directeur. 

 

 



  

Artikel 5 Slotbepalingen 

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en komt in de plaats van het Reglement van Bezwaar van de 

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector. 

2. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement van Bezwaar WFZ 2014. 


