
STROOMSCHEMA

BZ = bestaande zorgaanbieder       NZ = nieuwe zorgaanbieder

MELDPLICHT

   Vrijwel alle zorgaanbieders (inclusief zelfstandigen/waarnemers, uitgezonderd o.a.  
      abortusklinieken, apotheken en regionale ambulancevoorzieningen.
   BZ – melden binnen een halfjaar (dus voor 1 juli 2022) voor zover niet  
      al geregistreerd in het Landelijk Register Zorgaanbieders.
   NZ – vóór start zorgverlening.

VERGUNNINGPLICHT

   Vrijwel alle zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners (alleen hoofdaannemers,  
      met uitzondering van onderaannemers die werkzaam zijn voor een 'lege huls').
   BZ (niet ingeschreven in het WTZi-register) – binnen 2 jaar (dus voor 1 januari 2024).
   BZ (ingeschreven in het WTZi-register) – Wtzi-vergunning wordt automatisch  
      omgezet in Wtza-vergunning.
   NZ/zorgaanbieders die boven norm uitkomen - binnen 6 maanden nadat zij de  
      norm overschrijden.

BESTUURSSTRUCTUUR

  Eerstelijnszorgaanbieders met meer dan 25 zorgverleners.
  Interne toezichthouder bestaande uit 3 leden.
  BZ (niet ingeschreven in het WTZi-register) – binnen 2 jaar (1 januari 2024 of zoveel  
     eerder als zij vergunning aanvragen).
  BZ (ingeschreven in het WTZi-register) – vanaf 1 januari 2022.
  NZ – vanaf 1 januari 2022.

JAAR-
VERANTWOORDING

   Alle zorgaanbieders.
  Uitzondering: solisten, zzp’ers (tenzij BV), medewerkers, individuele maat of vennoot.
  BZ (niet ingeschreven in het WTZi-register) – voor 1 juni 2023 (verslagjaar 2022).
  BZ (ingeschreven in het WTZi-register) – verslagjaar 2020 en 2021.
  NZ – verslagjaar 2021.

TRANSPARANTE  
FINANCIËLE  

BEDRIJFSVOERING

  Alle zorgaanbieders (hoofd- en onderaannemers, dus ook zzp’ers).  
     Uitzondering: solisten, medewerkers, individuele maat of vennoot.
  BZ (niet ingeschreven in het WTZi-register) – binnen 2 jaar (1 januari 2024  
    of zoveel eerder als zij vergunning aanvragen).
  BZ (ingeschreven in het WTZi-register).
  NZ – vanaf 1 januari 2022.
  Verbod op winstoogmerk niet van toepassing op eerstelijns(huisartsen).
  Financiële derivaten – uitsluitend onder voorwaarden toegestaan om  
     eventuele risico’s van het financiële beleid te beperken.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Inwerkingtreding 1 januari 2022

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand 
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld 
en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze 
publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, 
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies 
van een deskundige op basis van de informatie in deze 
publicatie te handelen, na te laten of besluiten te 
nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toe- 
gesneden op uw concrete situatie, kunt u zich wenden 
tot BDO Legal B.V. of een van haar adviseurs. BDO 
Legal B.V., de met haar gelieerde partijen en haar 

adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
schade die het gevolg is van handelen, nalaten of het 
nemen van besluiten op basis van de informatie in 
deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam 
geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding 
van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief 
is op het gebied van de professionele dienstverlening 

(accountancy, belastingadvies en advisory).

BDO Legal B.V. is lid van BDO International Ltd, 
een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte 
aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereld- 
wijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties 
die onder de naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aan- 
duiding van het BDO-netwerk en van elk van de 
BDO Member Firms. 12/2021 – PS2201

Wilt u meer informatie over Wtza of heeft u nog vragen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/wtza-toch-geen-controleplicht-voor-alle-zorgaanbieders

