De Wtza
en de meldplicht
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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.
Deze brochure geeft concrete informatie over melden.

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.

*

Wanneer we in deze brochure spreken over de Wtza bedoelen we beide wetten.
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2.	Het doel van de meldplicht
Jaarlijks schrijven meer dan 20.000 zorg- en jeugdhulpaanbieders zich in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel 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. Bovendien worden
zorg- en jeugdhulpaanbieders zich meer en beter bewust van de (kwaliteits)eisen
en kunnen zij zich beter voorbereiden op hun start.

De kwaliteitscheck geeft inzicht
Wat is er op orde, wat kan nog beter en wat ontbreekt nog? Met de kwaliteitscheck ziet u welke kwaliteitseisen de wet stelt aan uw organisatie.
Aan de hand van een aantal vragen krijgt u binnen een kwartier een helder
overzicht waar u staat. Bij elk onderwerp in de kwaliteitscheck vindt u extra
informatie. Wanneer u de kwaliteitscheck helemaal doorlopen hebt, kunt u
de resultaten als pdf downloaden. In deze pdf
staan per onderdeel eventuele vervolgstappen of
aanvullende informatie, zodat u deze onderdelen extra
aandacht kunt geven. Doe nu de kwaliteitscheck op
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck
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3.	Welke zorg- en
jeugdhulpaanbieders
melden zich?
Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders
Het melden geldt voor alle nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders. U meldt zich
niet eerder dan drie maanden vóór de start van de zorg- en/of jeugdhulpverlening.
Er is een aantal specifieke uitzonderingen op die meldplicht. Deze uitzonderingen
zijn te vinden op Toetreding zorgaanbieders - uitzonderingen.

Bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders
Ook bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders melden zich. Veel bestaande
aanbieders zijn echter al in beeld bij de IGJ. Als u als zorgaanbieder voor
1 januari 2022 onafgebroken in het LRZA stond en er nu nog steeds in staat, dan
hoeft u zich niet te melden. Als u als zorgaanbieder na 1 januari 2022 (opnieuw) in
het LRZA bent gekomen, moet u zich wel melden. Als u hier niet in staat, dan had
u zich voor 1 juli 2022 moeten melden. Ook hoeft u zich niet te melden als u op
tijd een jaarverantwoording over het verslagjaar 2021 aanlevert.
Op grond van de Jeugdwet leveren alle jeugdhulpaanbieders (met uitzondering
van zzp’ers) een jaarverantwoording aan. Levert u als jeugdhulpaanbieder geen
jaarverantwoording over verslagjaar 2021 aan en vraagt u hiervoor ook geen uitstel,
dan had u zich voor 1 juli 2022 moeten melden. U kunt dit controleren op de
website: mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl
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Wanneer bent u een zorgaanbieder?
U bent een zorgaanbieder als u de volgende zorg verleent:
• Zvw-zorg (zorg die is omschreven in de Zorgverzekeringswet
• Wlz-zorg (zorg die is omschreven in de Wet langdurige zorg
• Andere zorg, zoals alternatieve zorg.
Het kan hierbij gaan om zorg betaald door de verzekeraar, zorgkantoor, vanuit
het persoonsgebonden budget, maar ook door de patiënt zelf. Het gaat om zorg
aanbieders die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verlenen. Dit kunnen ook zzp’ers zijn.
Meer informatie vindt u in de brochure Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg.

	Wanneer bent u een jeugdhulpaanbieder?
U bent een jeugdhulpaanbieder als u jeugdhulp verleent onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Het kan hier gaan om zorg
betaald door de gemeente of vanuit het persoonsgebonden budget. Het gaat om
jeugdhulpaanbieders die beroeps- of bedrijfsmatig jeugdhulp verlenen. Dit kunnen
ook zzp’ers zijn.
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4.	Hoe meld ik me
als zorg- en/of jeugd
hulpaanbieder aan?
Nieuwe zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders gaan naar
www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Wat heb ik nodig voor mijn online melding?
Op www.toetredingzorgaanbieders.nl vindt u een overzicht van de informatie waar
wij naar vragen. Zorg dat u de benodigde gegevens paraat heeft, dat maakt het
aanmelden makkelijker.
Goed om te weten: vul de vragenlijst in één keer in, u kunt de vragen tussentijds
niet opslaan. Inloggen doet u met e-Herkenning (ten minste niveau 2+).
E-herkenning is de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid. Hiermee
logt u op één manier veilig in bij ruim 500 organisaties. Voor meer informatie
raadpleeg website eherkenning.nl.

Wat gebeurt er met mijn melding?
Na de melding krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt de melding
doorgegeven aan de IGJ. Op basis van onder andere de ingevulde vragenlijst,
bepaalt de IGJ hoe ze toezicht gaat houden.
Als de kwaliteit van de zorg- of jeugdhulpverlening onvoldoende is, kan
de IGJ hierop handhaven.
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	Moet ik me opnieuw melden als ik als zorgaanbieder
jeugdhulp ga verlenen of als jeugdhulpaanbieder zorg
ga verlenen?
Ja. U bent nog niet bekend als jeugdhulpaanbieder of andersom. Als u wil starten
met zowel zorg- als jeugdhulp, kunt u de melding voor zorgaanbieder én jeugdhulpaanbieder in één keer afhandelen.

Wat gebeurt er als ik mij niet aanmeld?
Bent u een zorg- en jeugdhulpaanbieder die na 1 januari 2022 is gestart, dan geldt
dat u zich meldt vóór de start van de zorg- en/of jeugdhulpverlening. Wanneer u
start voordat u zich heeft aangemeld, bent u in overtreding. De IGJ kan dan een
boete opleggen.
Ook bepaalde bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders melden zich tussen
1 januari 2022 en 1 juli 2022. U bent als bestaande zorg- en of jeugdhulpaanbieder
in overtreding als u in die periode niet aan de meldplicht heeft voldaan. De IGJ kan
dan een boete opleggen.
Dit geldt niet wanneer u onder één van de specifieke uitzonderingen valt.

Wtza 9

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.
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