Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
De aanleiding voor deze algemene maatregel van bestuur voor de Wet toetreding
zorgaanbieders (hierna: het Uitvoeringsbesluit Wtza) zijn de artikelen 2, derde lid, 3, tweede en
vierde lid, 4, vijfde lid, 5, vierde lid, 7, tweede lid, en 17, tweede lid, van de Wtza en de
artikelen 4.0.1, derde lid, en 10.0, tweede lid, van de Jeugdwet. In de Wtza staat een meldplicht
voor zorgaanbieders en voor bepaalde categorieën van zorgaanbieders een vergunningplicht.
Daarnaast worden er eisen met betrekking tot het interne toezicht gesteld. In dit besluit worden
bepaalde zorgaanbieders uitgezonderd van deze meldplicht, vergunningplicht, of eisen met
betrekking tot het interne toezicht. In de Aanpassingswet Wtza is ook in de Jeugdwet een
meldplicht geregeld voor jeugdhulpaanbieders ten behoeve van het toezicht van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit besluit bevat uitzonderingen op de meldplicht voor
jeugdhulpaanbieders. Tevens wordt in dit besluit ingegaan op de gevallen waarin bij de
toelatingsvergunning een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig is en voor wie die
verplichting geldt. Tot slot kent dit besluit regels voor de versterking van het interne toezicht.
2. Wie zijn betrokken?
Het Uitvoeringsbesluit Wtza heeft gevolgen voor zorgaanbieders. Voor het begrip zorgaanbieder
wordt aangesloten bij het begrip zorgaanbieder uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz), met dien verstande dat de meldplicht bij het begrip zorgaanbieder geen onderscheid
maakt tussen hoofdaannemers en onderaannemers. Ook heeft het Uitvoeringsbesluit Wtza
gevolgen voor jeugdhulpaanbieders. Daarnaast zijn het Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg (CIBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) betrokken.
3. Wat is het probleem?
Het Uitvoeringsbesluit Wtza kent uitzonderingen op de meldplicht, vergunningplicht en de eisen
ten aanzien van het interne toezicht. Zorgaanbieders zijn uitgezonderd van de meldplicht of de
vergunningplicht als reeds op andere wijze wordt voldaan aan de met de meldplicht of
vergunningplicht gestelde doelen. Dat geldt ook voor de eisen ten aanzien van het interne
toezicht. Hiermee worden onnodige administratieve lasten bespaard of wordt voorkomen dat
zorgaanbieders te maken krijgen met mogelijk tegenstrijdige eisen vanuit bijvoorbeeld andere
wetgeving.
Het bovenstaande geldt ook voor de meldplicht voor jeugdhulpaanbieders. Jeugdhulpaanbieders
zijn uitgezonderd van de meldplicht als reeds op andere wijze wordt voldaan aan de met de
meldplicht gestelde doelen.
Het is op grond van de Wtza verplicht om aan te geven in welke gevallen en voor welke
categorieën van personen bij de toelatingsvergunning een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
moeten worden overlegd. Het Uitvoeringsbesluit Wtza gaat daarop in.
Ook komt met het Uitvoeringsbesluit Wtza de interne toezichthouder beter in positie en kan de
IGJ beter handhaven als zorgaanbieders niet voldoen aan de eisen omtrent het interne toezicht.
4. Wat is het doel?

Doel van de Wtza is het beter borgen van de kwaliteit van zorg door middel van een meldplicht
voor zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders waardoor de IGJ beter zicht krijgt op deze
aanbieders en bij deze aanbieders bewustwording wordt gecreëerd ten aanzien van de
kwaliteitseisen waaraan ze bij de start van de zorgverlening moeten voldoen, door een
vernieuwde vergunningsprocedure voor zorgaanbieders met meer intrekkings- en
weigeringsgronden en door eisen ten aanzien van de versterking van het onafhankelijke interne
toezicht.
Doel van het Uitvoeringsbesluit Wtza is onnodige administratieve lasten die uit de Wtza kunnen
voortvloeien voorkomen door uitzonderingen te maken op de uit de Wtza voortvloeiende
verplichtingen.
Daarnaast zorgen de regels omtrent de versterking van het interne toezicht voor meer
duidelijkheid over de samenstelling en taken van de interne toezichthouder. Dit is van belang
omdat goed functionerend intern toezicht een belangrijke countervailing power voor het bestuur
binnen een zorgorganisatie is.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Zonder interventie vanuit de overheid worden deze doelen niet bereikt.
6. Wat is het beste instrument?
Het Uitvoeringsbesluit Wtza is noodzakelijk om het gewenste doel te bereiken.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het Uitvoeringsbesluit Wtza kent een aantal gevolgen:
-

-

duidelijk wordt voor welke zorgaanbieders de verplichtingen uit de Wtza met betrekking
tot de meldplicht, vergunningplicht en eisen met betrekking tot de interne
toezichthouder niet gelden;
duidelijk wordt in welke gevallen een VOG moet worden opgevraagd en voor wie;
duidelijk wordt welke eisen er aan de interne toezichthouder worden gesteld; en
duidelijk wordt welke jeugdhulpaanbieders niet aan de vereiste meldplicht hoeven te
voldoen.

