Wat betekent de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders voor u?

Financiële bedrijfsvoering & derivaten
Financiële bedrijsfvoering
De huidige regels voor een transparante
financiële bedrijfsvoering voor alle
zorgaanbieders die worden betaald
uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en
de Wet langdurige zorg (Wlz) blijven
bestaan. Het verschil: de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) gaat toezicht
houden op de naleving.
De regels voor een transparante financiële bedrijfsvoering
borgen de publieke belangen bij zorginstellingen. Zo is de
bedrijfsvoering inzichtelijk en controleerbaar.
Voor wie gelden de regels voor een
transparante financiële bedrijfsvoering?

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 jeugdhulpaanbieders 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 financiële
bedrijsvoering en derivaten.

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

De regels gelden in beginsel voor alle
zorgaanbieders die worden betaald uit
de Zvw, de Wlz of een VWS-subsidie.
Zzp'ers vallen niet onder de regels.
Drie regels vormen de basis:
De zorgaanbieder zorgt voor
een eenduidige verdeling van
taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden over de
financiële bedrijfsvoering en legt
die verdeling vast.
De zorgaanbieder scheidt in financiële zin activiteiten
op het gebied van de zorgverlening van de andere
beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten
In de financiële administratie van de zorgaanbieder
zijn alle ontvangsten, betalingen en andere inkomsten
terug te voeren naar de bron en bestemming. Ook is
duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen
voor of namens de zorgaanbieder is aangegaan.

Derivaten
De regeling derivaten is nieuw voor
zorgaanbieders. Hiermee voorkomen
we dat zorgaanbieders derivaten
aantrekken om mee te speculeren.
De NZa ziet toe op de naleving.

Mocht een zorgaanbieder toch
derivaten aantrekken, dan moet hij:
→ Een treasurystatuut hebben.
→ Alleen een derivaat in de vorm van
rentecaps en payer swaps aantrekken
om opwaartse renterisico’s af te dekken.
→ Zorgen dat de waarde van het
derivaat niet groter is dan de
onderliggende financiering

In de regeling derivaten staat
een aantal regels:
→ Een zorgaanbieder mag alleen
financiële derivaten aantrekken om
financiële risico’s bij een stijgende
rente op lening(en) te beheersen.

→ Zorgen dat het derivaat
geen margin call bevat, het
toezicht van de NZa niet verhindert
en geen bepalingen bevat die
eenzijdige wijziging in het nadeel
van de zorgaanbieder mogelijk maken.

→ De regels gelden voor nieuw aan
te trekken derivaten.
→ Een zorgaanbieder mag alleen financiële
derivaten aantrekken bij een financiële
onderneming die op het moment van
afsluiten tenminste een single A (of daarmee
vergelijkbare rating) heeft.
→ Het bedrag van een financieel derivaat
mag niet hoger zijn dan dat van de
bijbehorende lening(en).
→ De zorgaanbieders nemen in
de toelichting op de financiële
verantwoording van de
jaarverantwoording informatie
op over de aangetrokken financiële
derivaten.

Meer informatie
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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