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Geachte mevrouw Sewtahal,
U heeft herregistratie aangevraagd voor uw registratie als verpleegkundige, met
BIG-nummer 69911881230. Deze registratie is verlengd en geldig tot en met 6
juni 2019.
Een half jaar voor deze datum ontvangt u automatisch een nieuwe oproep
voor herregistratie.
Heeft u eerder een besluit ontvangen met daarin aangegeven dat uw registratie in
het BIG-register wordt doorgehaald in het kader van herregistratie? Dan trekken
wij bij deze dat besluit in.
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Hebt u vragen over deze beslissing 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 de beslissing en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kan inschatten.
U kunt ook bellen over uw vragen of bezwaren. Het telefoonnummer waar u naar
kunt bellen, vindt u rechts op de eerste pagina van deze brief.
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. Noem in het bezwaarschrift uw naam en adres,
en de datum en het kenmerk van deze brief (dit kenmerk 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?
Het bezwaarschrift stuurt u naar:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84 of mailen naar:
WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl.
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