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1. De Wtza in het kort
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden.
Dit geldt ook voor de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza)*.
Hierin staan (technische) wijzigingen die uit de Wtza voortvloeien. Door beide
wetten verandert voor u als startende zorg- en/of jeugdhulpaanbieder een aantal
zaken. Ook voor sommige bestaande aanbieders heeft de wet gevolgen.
Aanbieders van zorg en/of jeugdhulp die aan de voorschriften 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. Zo versterken zij
samen het vertrouwen in de kwaliteit van de zorg en jeugdhulp.
De Wtza kent verschillende onderdelen: melden, vergunning en intern toezicht,
financiële bedrijfsvoering (inclusief het gebruik van derivaten) en jaarverantwoording.
Goed om te weten: voor zzp’ers en ook voor jeugdhulpaanbieders is met name
het melden relevant.

Solist of zzp’er
In deze brochure gebruiken we ‘zzp’er’. Hiermee bedoelen we de solistisch
werkende zorgverlener: één persoon die de feitelijke zorgverlening uitvoert.
Hoe de zorg is georganiseerd, maakt hiervoor niet uit. Goed om weten: in de Wtza
kan een rechtspersoon nooit een zzp’er zijn.

Overgangsperiode
Voor bestaande zorgaanbieders, die eerder niet aan de eis hoefden te
voldoen van de WTZi-toelating, intern toezicht of het afleggen van maatschappelijke verantwoording geldt een overgangsperiode. De duur en
voorwaarden voor deze periodes staan per onderdeel op de website vermeld.
*

Wanneer we in deze brochure spreken over de Wtza bedoelen we beide wetten.
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2.	De meldplicht
Jaarlijks schrijven meer dan 20.000 zorg- en jeugdhulpaanbieders zich in het
handelsregister in. Door de ingevulde vragenlijst bij de meldplicht krijgt de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een beter beeld van nieuwe
aanbieders en kan ze beter toezicht houden. Zorg- en jeugdhulpaanbieders zijn
zich op deze manier ook meer en beter bewust van de (kwaliteits)eisen en kunnen
zich beter hierop voorbereiden.

Hoe meld ik me aan?
U gaat naar www.toetredingzorgaanbieders.nl.

De kwaliteitscheck geeft inzicht
Wat is er op orde, wat kan nog beter en wat ontbreekt nog?
Met de kwaliteitscheck ziet u welke kwaliteitsvoorschriften
gelden voor de zorg en/of jeugdhulp. Aan de hand van
een aantal vragen krijgt u een helder overzicht waar u staat.
Doe nu de kwaliteitscheck op
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck
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3.	De vergunningplicht en
interne toezichthouder
De vergunningplicht geldt voor:
• zorginstellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen
• zorginstellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg (zoals omschreven
in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg) (doen) verlenen.
De Wtza-vergunning vervangt het systeem van de WTZi-toelating. Deze vergunning
legt meer nadruk op de kwaliteit van zorg en kent geen automatisch toegelaten
instellingen meer. Daarbij zijn er meer weigerings- en intrekkingsgronden. U ontvangt
een vergunning als u aan de geldende voorwaarden voldoet.

Doel van de interne toezichthouder
Bij een vergunningplichtige zorginstelling is vaak een interne toezichthouder verplicht.
De interne toezichthouder draagt bij aan een transparante, integere en professionele
bedrijfsvoering. Hij ziet toe op het verantwoord afwegen en beheersen van kansen
en risico’s. En houdt zowel het organisatiebelang als het maatschappelijk belang voor
ogen. Een interne toezichthouder staat de dagelijkse of algemene leiding met raad
ter zijde en is een belangrijke spiegel. De interne toezichthouder heeft drie leden.
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Waar vraag ik de vergunning aan?
U vraagt de Wtza-vergunning op www.toetredingzorgaanbieders.nl aan.
De uitwerking van taken, verant woordelijkheden en bevoegdheden van
de toezichthouder legt u vast in de statuten of reglement van uw instelling.
De IGJ ziet toe op de naleving.
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4.	Financiële bedrijfsvoering
& derivaten
De regels over transparante financiële bedrijfsvoering borgen de publieke belangen
bij zorginstellingen. Alle zorginstellingen zorgen dat ze zich aan deze voorschriften
houden. Zo wordt de bedrijfsvoering inzichtelijk en controleerbaar.
Met de regelgeving rondom financiële derivaten voorkomen we dat zorginstellingen
derivaten aantrekken om mee te speculeren.
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5. De jaarverantwoording
Een openbare jaarverantwoording hoort bij een goede bedrijfsvoering. Voor
het verlenen van goede zorg is het van belang om de bedrijfsvoering goed op
orde te hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de naleving.

Jaarverantwoording verslagjaar 2021
Instellingen die eerder al verplicht waren een jaarverantwoording openbaar
te maken, doen dat ook over het verslagjaar 2021. Dit geldt voor vrijwel
alle instellingen voor medisch specialistische zorg, persoonlijke verzorging,
verpleging, begeleiding, behandeling en de Regionale Ambulancevoorzieningen.
De verantwoording maakt u voor 1 juni 2022 openbaar. U levert de jaar
verantwoording aan op www.jaarverantwoordingzorg.nl.
Hier vindt u ook de brochure Openbare jaarverantwoording zorgaanbieders,
verslagjaar 2021.

Jaarverantwoording verslagjaar 2022
Dit geldt in beginsel voor alle zorginstellingen. De verantwoordingen worden
voor 1 juni 2023 openbaar gemaakt.
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Andere brochures over de Wtza

Meer info
Meer informatie vindt u op www.toetredingzorgaanbieders.nl.
Hier vindt u ook de veel gestelde vragen, de juridische
achtergrond en verwijzing naar gerelateerde wet- en regel
geving. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw
branche- of koepelorganisatie.

Deze brochure is een uitgave van:
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Directie Patiënt en Zorgordening
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag
Januari 2022

