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U stelt beroep in?
Als u beroep instelt, moet u binnen zes weken een beroepschrift
indienen bij de arrondissementsrechtbank (sector bestuursrecht).
Mogelijke redenen zijn:
■
U bent het niet eens met de inhoud van de beschikking op uw
bezwaar.
■
U bent het niet eens met de (schriftelijke) weigering van het ciz
om uw bezwaar in behandeling te nemen.
■
Het ciz neemt niet tijdig een beslissing op uw bezwaar.
Alle termijnen en ook de eisen die gesteld worden aan een beroepschrift zijn gelijk aan die voor het bezwaarschrift. Uw beroepschrift
moet in ieder geval bevatten:
■
Uw naam en adres, de datum van het beroep en uw handtekening.
■
Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht.
■
De reden waarom u beroep instelt.
Als het beroepschrift niet aan de eisen voldoet of als het griffierecht
niet tijdig is betaald, wordt het niet in behandeling genomen.

De uitspraak in beroep
Er zijn twee uitkomsten mogelijk als de rechter een uitspraak doet
over uw beroep:
■
Uw beroep is gegrond. De beschikking op uw bezwaar wordt
geheel of gedeeltelijk nietig verklaard. Eventueel draagt de
rechter het ciz op het indicatiebesluit aan te passen en een
nieuw indicatiebesluit af te geven. Ook kan de rechter een
uitspraak doen over een vergoeding voor de geleden schade
en/of de gemaakte kosten.
■
Uw beroep is niet gegrond. De beschikking op bezwaar blijft
zoals het is. Ook het indicatiebesluit blijft zoals het is.

CIZ. Helder en gemakkelijk
Het ciz is een onafhankelijke organisatie die vanaf 1 januari 2005
jaarlijks zo’n miljoen aanvragen beoordeelt voor voorzieningen op het
gebied van zorg, wonen en welzijn. Ons doel is om over twee jaar in
heel het land op één en dezelfde wijze te werken. Van Groningen tot
Maastricht. Van Sluis tot Den Helder. Voor iedereen die zorg nodig
heeft, is dat helder én gemakkelijk.
Landelijk voert het ciz de indicatiestelling voor de awbz uit. Voorheen
werd deze taak uitgevoerd door de regionale indicatieorganen (rio’s).
Het ciz werkt vanuit zestien regio’s; in iedere regio zijn meerdere
locaties. De gemeente waar u staat ingeschreven bij de burgerlijke
stand is bepalend voor de locatie waar u uw aanvraag kunt indienen.
Het ciz verzorgt voor een aantal gemeenten ook de indicatiestelling
voor de Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) en voor sommige
sociaal-medische voorzieningen. Als u vragen op een van deze
terreinen heeft, informeer dan altijd eerst bij uw gemeente of bij het
ciz in uw regio waar u precies moet zijn.
Kijk voor het ciz in uw regio op het inlegvel, in de telefoongids (soms
nog onder de naam rio) of bezoek onze website www.ciz.nl.

CIZ Landelijk bureau
Postbus 232
3970 ae Driebergen

Bezwaar tegen het indicatiebesluit?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u in
hoger beroep gaan. Het hoger beroep moet u instellen bij de
Centrale Raad van Beroep (CRvB). Zolang een hoger beroep loopt,
treedt de uitspraak van de rechtbank niet in werking.

018.01

Hoger beroep

Deze brochure is een uitgave van het ciz, Centrum indicatiestelling
zorg. Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe bezwaar en/of beroep aan te tekenen tegen
een AWBZ-indicatie.
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Zorg
waar het
nodig is.

Een bezwaarschrift moet
aan een aantal
eisen voldoen.

Advies College voor verzekeringen

Als u het niet eens bent met een indicatiebesluit
U heeft recent een aanvraag gedaan voor zorg op grond van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz). Het ciz, Centrum
indicatiestelling zorg, is de onafhankelijke organisatie die beoordeelt
of u recht heeft op awbz-zorg. In het indicatiebesluit geeft het ciz
aan óf u recht heeft op awbz-zorg en zo ja, hoeveel zorg u krijgt en
voor welke periode.
Als u het niet eens bent met het indicatiebesluit, kunt u bezwaar
aantekenen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. In deze
folder leggen we uit hoe u dat kunt doen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop u behandeld bent,
dan kunt u daarover een klacht indienen bij het ciz. Het ciz beschikt
over een klachtenregeling.

Bezwaar aantekenen bij het CIZ
Een bezwaar tegen een indicatiebesluit moet u richten aan de directeur
van uw ciz-regiobureau. Dat kunt u zelf doen. Maar u mag ook iemand
anders vragen dat namens u te doen. In dat geval moet u die ander
daartoe schriftelijk machtigen.

Aanwelke eisen moet een bezwaarschrift voldoen?
De wet stelt een aantal eisen aan een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
■
Uw naam en adres, de datum van het bezwaar en uw handtekening.

U kunt iemand
machtigen om
namens u
bezwaar aan
te tekenen.

■
■

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
De reden waarom u bezwaar maakt. In juridische zin noemen we dat
de gronden van uw bezwaar.

Termijnen
Voor het ciz maar ook voor u gelden een aantal wettelijke termijnen.
U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken indienen, gerekend vanaf
de dag dat het indicatiebesluit is verstuurd. Als het na deze termijn
wordt ingediend, wordt uw bezwaarschrift niet verder behandeld (in
juridische termen: uw bezwaarschrift wordt niet ontvankelijk
verklaard). Als uw bezwaar op tijd én compleet is, neemt het ciz uw
bezwaar in behandeling. Het ciz heeft vervolgens maximaal tien
weken om een beslissing te nemen, gerekend vanaf de dag dat uw
bezwaarschrift is ontvangen.

De behandeling van uw bezwaar
Voordat het ciz een beslissing neemt over uw bezwaarschrift, krijgt u
altijd de gelegenheid uw bezwaar mondeling toe te lichten aan een
medewerker bezwaar. Dat is altijd iemand die niet bij uw aanvraag en
het indicatiebesluit is betrokken.
Komt het bezwaar voort uit een fout of een verkeerde inschatting door
het ciz, dan kan het ciz deze fout direct herstellen. We nemen dan
direct een positieve beslissing op uw bezwaar. Uiteraard hoeft u dan
niet gehoord te worden. Ook als uw bezwaar niet ontvankelijk is, zult
u niet worden gehoord.

In sommige gevallen moet het ciz over een bezwaarschrift eerst
een advies vragen aan het College voor zorgverzekeringen (cvz).
Het cvz heeft maximaal tien weken om dit advies uit te brengen.
Als het cvz niet binnen tien weken tot een advies komt, kan het ciz
het bezwaarschrift zonder dit advies afhandelen. De afhandelingtermijn is in dat geval maximaal eenentwintig weken.

De beschikking op uw bezwaar
Uiteindelijk neemt het ciz een inhoudelijke beslissing op uw
bezwaar. U ontvangt dan de ‘beschikking op bezwaar’. Hierbij zijn
twee uitkomsten mogelijk:
■
Uw bezwaar is gegrond. Het ciz past het indicatiebesluit aan en
geeft een nieuw indicatiebesluit af.
■
Uw bezwaar is niet gegrond. Het indicatiebesluit blijft zoals het is.
Het ciz stuurt de beschikking op uw bezwaar zo snel mogelijk aan
u of aan uw gemachtigde. In de beslissing staat aangegeven hoe
het ciz tot deze beslissing is gekomen. Het kan zijn dat u het niet
eens bent met deze beschikking. U kunt dan in beroep gaan bij een
arrondissementsrechtbank. Hiervoor moet u griffierecht betalen.
De adressen van alle rechtbanken vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voorlopige voorzieningen
Zolang de procedure voor bezwaar of beroep loopt, geldt het
indicatiebesluit waartegen u bezwaar gemaakt heeft. Als u toch
met grote spoed zorg nodig heeft, kunt u de voorzieningenrechter
van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.

