
Wat betekent de Wet toetreding zorgaanbieders voor u? 

Vergunning en intern toezicht

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding  
zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet
Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in  
werking getreden*. De Wtza geldt voor alle 
zorg- en jeugdhulpaanbieders. Aanbieders van 
zorg en/of jeugdhulp die aan de eisen van de 
Wtza voldoen, laten zien dat ze staan voor goede 
zorg, dat ze transparant willen zijn naar alle 
betrokkenen en dat ze daarop kunnen worden 
aangesproken. Dit versterkt het vertrouwen in 
de kwaliteit van de zorg. Voor zzp'ers en jeugd-
hulpaanbieders is met name het melden relevant. 

De Wtza kent verschillende onderdelen waar u 
mee te maken kunt krijgen: melden, vergunning 
en intern toezicht, financiële bedrijfsvoering  
en derivaten en jaarverantwoording.  
Deze infographic gaat over vergunning en intern  
toezicht.

* Wanneer we het in deze infographic over de Wtza   
* hebben, bedoelen we beide wetten.

Doel van de vergunningplicht

De vergunning legt meer nadruk  
op de kwaliteit van zorg en kent geen 
automatisch toegelaten instellingen 
meer. Daarbij zijn er meer  
weigerings- en intrekkingsgronden. 
Met de vergunning laat u zien dat 
u aan de geldende voorwaarden 
voldoet. 

Welke instellingen vragen een vergunning aan?

→ Alle medisch specialistische zorginstellingen 
 
→ Alle zorgaanbieders die met meer  
dan tien zorgverleners zorg verlenen,  
zoals omschreven in de Zorg-
verzekeringswet of Wet langdurige  
zorg. Uitbesteding van zorg tellen  
we mee. Als uw instelling bijvoorbeeld 
werkt met een onderaannemer,  
tellen we het aantal zorgverleners  
van deze onderaannemer die voor  
u werken mee.

De vergunningplicht geldt alleen voor hoofdaannemers.  
Behalve bij een ‘lege huls’ (een zorgaanbieder die zelf  
geen zorg verleent, maar een onderaannemer inhuurt),  
dan geldt de vergunningplicht voor zowel de hoofd- als 
onderaannemer.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U gaat naar 
www.toetredingzorgaanbieders.nl 

Start zorgverlening met vergunning!

Wanneer u begint met zorgverlening en  
als u vergunningplichtig bent, heeft u een 
Wtza-vergunning nodig.

Doel van de interne toezichthouder

De interne toezichthouder is belangrijk  
om een transparante, professionele bedrijfs-
voering te realiseren. Hij ziet toe op het  
verantwoord afwegen en beheersen van  
kansen en risico’s. En hij houdt zowel het 
organisatie- als het maatschappelijk belang 
voor ogen. Zo zorgt hij samen met het  
bestuur voor goede en veilige zorg.

Welke instellingen hebben  
een interne toezichthouder?

Alle vergunningplichtige  
zorginstellingen hebben een interne 
toezichthouder. Er is een aantal  
uitzonderingen - de intern toezichthouder  
is niet verplicht voor instellingen:

→ met tien of minder zorgverleners;
 
→ met vijfentwintig of minder zorgverleners:
• waar cliënten geen etmaal verblijven én;
• er geen sprake is van medisch specialistische zorg 

en van persoonlijke verzorging, begeleiding of 
verpleging;

→ die een familie- of ouderinitiatief zijn (wanneer de 
meerderheid van de zeggenschap in handen van de 
cliënten of hun vertegenwoordigers is).

Daarnaast is er nog een klein aantal 
specifieke uitzonderingen

Welke regels gelden voor de  
toezichthouder?

Er zijn drie belangrijke elementen:

→ Onafhankelijke taakvervulling
Sommige functies zijn onverenigbaar  
met het lidmaatschap van de interne toezicht-
houder. Dit voorkomt belangenverstrengeling.

→ Samenstelling
De interne toezichthouder heeft tenminste drie leden. 
Zij opereren onafhankelijk en kritisch.

→ Taken en bevoegdheden vastleggen
De interne toezichthouder stelt een profielschets op 
voor zijn leden. De verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen de interne toezichthouder en het bestuur ligt 
vast, net als hoe eventuele interne conflicten tussen 
de interne toezichthouder en het bestuur worden  
aangepakt. 

De volgende stap

Doe de kwaliteitscheck! 
Wat is er op orde, wat kan nog beter en wat ontbreekt 
nog? Met de online kwaliteitscheck ziet u welke  
kwaliteitsvoorschriften gelden voor de zorg en/of  
jeugdhulp.

Online vraagbaak  
Ga naar toetredingzorgaanbieders.nl voor  
al uw vragen over de Wtza. 

Brochures
Er zijn ook brochures voor diverse  
onderwerpen beschikbaar.
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