
Voor wie geldt de Wtza?
De Wtza geldt voor alle zorgaanbieders die onder de Wet 
klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkggz) vallen en 
daar valt het grootste deel van alle zorgaanbieders onder. 
De Wkkgz schrijft onder meer voor dat elke zorgverlener 
een VOG heeft, er een klachtenregeling moet zijn en dat 
er tussen zorgaanbieder en cliënt een overeenkomst is 
gesloten. De Wkkgz loopt al sinds 1 januari 2016 en is onder 
andere van toepassing op zorgverleners of organisaties die:
A   zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  

met een SBI-code:
 • 47.73 (apotheken);
 •  47.74 (winkels in medische en orthopedische 

artikelen);
 • 86 (gezondheidszorg);
 •  87 (verpleging, verzorging en begeleiding  

met overnachting);
 • 96.02 (schoonheidsverzorging);
B   handelingen verrichten als omschreven bij of 

krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet 
langdurige zorg (Wlz);

C   zorg verlenen die onder de Wet publieke  
gezondheid (Wpg) valt;

D   handelingen verrichten gericht op het opsporen  
van ziekten en risico-indicatoren daarvoor;

E   zorg verlenen in het kader van de uitoefening van  
een beroep, zoals bedoeld in artikel 3, 34 of 36a van 
de Wet beroepen in de gezondheidszorg (Wet BIG);

F   handelingen verrichten waarbij je richting cliënten 
een kans op genezing in het vooruitzicht stelt 
(complementaire of alternatieve geneeswijzen);

G  cosmetische handelingen verricht;
H   handelingen verrichten waarbij individuele cliënten 

een aanmerkelijke kans op (lichamelijke  
of psychische) schade lopen;

I   als arbodienst, bedrijfsarts, keuringsarts of 
verzekeringsarts handelingen op eigen verzoek van  
de cliënt verrichten.

Verplichte meldplicht
Voor alle nieuwe en bestaande zorgaanbieders - ook de 
onderaannemers en solisten - en jeugdhulpverleners 
geldt een meldplicht. De bedoeling hiervan is dat de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zicht krijgt op alle 
formele en feitelijke zorgverleners. Deze landelijke en 
openbare registratie draagt bij aan een goed toezicht en 
een efficiënte uitvoering binnen de zorg.
 

Omdat alle nieuwe aanbieders zich melden voordat 
ze starten, kan de IGZ (vooraf al) beoordelen of je als 
zorgverlener gaat voldoen aan de eisen. Via het digitale 
portaal www.cibg.nl/lrza moeten diverse vragen ingevuld 
worden en wordt er gewezen op de kwaliteitseisen 
waaraan je dient te voldoen. De IGJ selecteert op basis 
van de antwoorden vervolgens welke zorgaanbieders 
bezocht kunnen worden.

Wat betekent de Wtza voor jou?
 
De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) treedt op 1 januari 2022 in werking als opvolger van de Wtzi en stelt 
verschillende nieuwe kwaliteitseisen aan zorgaanbieders. Daarnaast wordt een meldplicht ingevoerd en is de 
vergunningsprocedure vernieuwd. Het doel van de Wtza is het vergroten van de transparantie en verantwoording  
in de sector, onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Verder zorgen de regels voor  
een betere bewustwording van startende aanbieders.
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Toelatingsvergunning
Zoals gezegd, is de vergunningsprocedure vernieuwd en 
komt er een vergunningsplicht voor nieuwe zorgaanbieders 
met méér dan 10 zorgverleners, inclusief de eerstelijnszorg. 
Verder geldt de vergunningsplicht ook voor aanbieders van 
verzekerde en onverzekerde medisch specialistische zorg. 
Om deze vergunning te verkrijgen moeten de statuten van 
de zorgaanbieder in overeenstemming zijn gebracht met de 
eisen van de WTZa.
 
Toezichthouders
De statuten dienen in ieder geval te voorzien in een 
regeling voor een interne toezichthouder, regels met het 
oog op de onafhankelijke taakvervulling en de samen- 
stelling daarvan en de informatievoorziening aan dit 
orgaan. Als er sprake is van een groep van zorginstellingen 
houdt dit orgaan ook toezicht op de gehele groep. De 
Wtza regelt verder dat het toezichthoudende orgaan 
zich moet richten op het belang van de instelling, het 
maatschappelijk belang en het belang van cliënten.
 
Bestaande aanbieders
Aanbieders die al een Wtzi-erkenning hebben, moeten 
hun statuten binnen twee jaar aanpassen op de Wtza. 
Deze zal vervolgens automatisch in een Wtza-vergunning 
worden omgezet.
 
Transparantie
Alle zorginstellingen, ook de kleine en de 
onderaannemers, die vallen onder artikel 40b van de 
Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), moeten 
straks aan wettelijke eisen voor de bedrijfsvoering en de 
financiële jaarverantwoording gaan voldoen. Zij moeten 
voortaan allemaal hun jaarrekening vóór 1 juni publiceren 
(www.jaarverantwoordingzorg.nl). Voor bestaande 
Wtzi-organisaties was dit al zo, maar let op: ook DIGIMV 
informatie die voorheen niet openbaar werd gemaakt,  
zal nu wel openbaar worden.
 

Vooralsnog geldt het voorgaande alleen voor de  
volgende vijf categorieën van zorgaanbieders:
A   Instellingen voor medisch-specialistische zorg.
B   Persoonlijke verzorging.
C   Verpleging.
D   Begeleiding en behandeling anders dan behandeling 

van gedragswetenschappelijke aard in verband met 
een psychiatrische aandoening.

E   Regionale Ambulancevoorzieningen.
 
Bovenstaande aanbieders dienen hun jaarrekening op te 
maken op basis van de meest uitgebreide Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving, ongeacht hun omvang. In eerste 
instantie was de controleverklaring verplicht voor alle 
aanbieders, maar Minister Van Ark heeft afgelopen zomer 
een uitzondering gemaakt voor kleine organisaties.
 
Naast de financiële verantwoording en daarbij te 
voegen informatie, dient de zorgaanbieder ook 
een (vereenvoudigde) vragenlijst te beantwoorden 
betreffende de bedrijfsvoering.
 
Complexe materie
De Wtza heeft effect op alle aanbieders van zorg- en 
jeugdhulp, dus ook op jouw organisatie. Het is best 
complexe materie, dus wij kunnen ons voorstellen dat je 
nog een aantal vragen hebt. Vanzelfsprekend zijn onze 
specialisten graag bereid om je verder te helpen, dus 
aarzel niet om contact met ons op te nemen.


