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Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 29 augustus 2018, kenmerk 

1403929-179830-PG, houdende verlening van een vergunning als bedoeld in 

artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap

De Minister voor Medische Zorg,

Gezien de aanvraag van Stichting Abortuskliniek Den Haag van 20 april 2018 om verlening van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap ten behoeve van deze kliniek, 
gevestigd aan Van Beverningkstraat 134 te Den Haag;

Gezien het advies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 30 juli 2018, waarin wordt 
aangegeven dat de vergunningvrager – onder een aantal voorwaarden – aan de wettelijke vereisten 
voldoet;

Besluit:

Aan Stichting Abortuskliniek Den Haag, gevestigd aan Van Beverningkstraat 134 te Den Haag, wordt 
een vergunning verleend voor het verrichten van behandelingen gericht op het afbreken van 
zwangerschappen in het eerste trimester (12 weken en 6 dagen).

De volgende voorwaarden worden verbonden aan de vergunning:
1. De aandachtspunten uit de hygiëne audit zijn uitgevoerd en getoetst in de praktijk;
2. De anesthesiologische zorg is qua behandeling en teamsamenstelling in overeenstemming met de 

geldende richtlijnen;
3. Voor de dossiers bestaat een back up systeem waarmee de informatie ook in geval van bijvoor-

beeld water- of brandschade beschikbaar blijft.

Op het moment van de start van de behandelingen dient Stichting Abortusklinieken Den Haag 
aantoonbaar te voldoen aan het gestelde onder punt 2 en 3. Binnen een maand na de vergunningver-
lening dient Stichting Abortusklinieken Den Haag een audit uit te voeren zoals benoemd onder punt 1.

De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins

Bezwaar
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Heeft 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 voorbeel-
den waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.

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.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een inge-
scande handtekening.

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, boetezaaknummer van deze brief

(deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn)
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• 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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