
Wat betekent de Wet toetreding zorgaanbieders voor u?

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding 
zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet
Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in  
werking*. 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: 
• Melden
• Vergunning en intern toezicht
• Jaarverantwoording
• Financiële bedrijfsvoering  

(inclusief het gebruik van derivaten)

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

Melden 

Door de meldingen krijgt de Inspectie  
voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  
een beter beeld van de zorgaanbieders en  
kan de IGJ beter toezicht houden.  

Bovendien worden zorg- en jeugdhulpaanbieders 
zich meer en beter bewust van de kwaliteits-eisen. 

Startende zorg- en jeugdhulpaanbieders  
melden zich vanaf 1 januari 2022 vóór  
de start. 

Bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders  
(die nog niet bekend zijn) die zich moeten 
melden, hebben de tijd tot 1 juli 2022.

Aanmelden gebeurt online. 
Nieuwe zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders  
kunnen zich tot 1 januari 2022 vrijwillig melden bij  
www.meldennieuwezorgaanbieders.nl

Na 1 januari 2022 gaat u naar  
www.toetredingzorgaanbieders.nl

Vergunning en  
intern toezicht

Doordat u over een vergunning beschikt,  
mag u een bepaalde vorm van zorg verlenen 
met een bepaald aantal zorgverleners. 
 
De vergunningplicht geldt voor zorginstel -
lingen die medisch specialistische zorg  
verlenen en voor instellingen die met meer dan 
tien zorgverleners zorg verlenen zoals omschreven 
in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg.

Met de vergunning laat u zien dat u aan de voorwaarden 
voldoet die aan de vergunning zijn verbonden.

Bij een bepaald aantal zorgverleners is 
een interne toezichthouder verplicht.  

De intern toezichthouder ziet toe op 
verantwoord wegen en beheersen van 
kansen en risico's. En zorgt zo samen met 
het bestuur voor goede en veilige zorg.

U doet de vergunningaanvraag bij het CIBG.  
De uitwerking van taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van de toezichthouder legt u 
vast in de statuten of reglement van uw instelling. 
De IGJ ziet toe op de naleving.

Goed om te weten: voor bepaalde bestaande 
aanbieders is overgangsrecht.

Financiële bedrijfsvoering
& derivaten 

De regels over transparante financiële 
bedrijfsvoering borgen de publieke 
belangen bij zorgaanbieders.  
Alle zorginstellingen zorgen dat  
ze zich aan deze voorschriften  
houden. Zo wordt de bedrijfsvoering 
inzichtelijk en controleerbaar.  
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
ziet hierop toe. 

Met de regelgeving rondom 
financiële derivaten  
voorkomen we dat  
zorginstellingen derivaten  
aantrekken om mee te  
speculeren.

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.

Jaarverantwoording verslagjaar 2021
Dit geldt voor 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  
jaarverantwoording aan op  
www.jaarverantwoordingzorg.nl. 

Jaarverantwoording verslagjaar 2022
Dit geldt in beginsel voor alle zorginstel-
lingen. De verantwoordingen worden voor  
1 juni 2023 openbaar gemaakt.

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.

https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck
https://www.toetredingzorgaanbieders.nl
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