Regeling van de Minister voor Medische Zorg en de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van
houdende nadere regels op grond van de Wet toetreding
zorgaanbieders (Uitvoeringsregeling Wtza)

De Minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 1, eerste lid, 2, tweede lid, 3, derde lid, 4, vierde lid, en 6,
tweede lid, van de Wet toetreding zorgaanbieders en artikel 4.0.1 van de
Jeugdwet;
Besluit:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
aanvraag: aanvraag als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de wet;
melding: melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet;
wet: Wet toetreding zorgaanbieders.
HOOFDSTUK 2. MELDPLICHT
Artikel 2
De melding geschiedt door elektronische aanlevering, via het portal
www.toetredingzorgaanbieders.nl, bij het CIBG van een volledig ingevuld
meldingsformulier, waarvan het model is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.
HOOFDSTUK 3. TOELATINGSVERGUNNING
Paragraaf 1 Medisch specialistische zorg
Artikel 3
Als medisch specialistische zorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet
wordt de volgende zorg aangewezen, voor zover die zorg wordt verleend door een
arts, anders dan een huisarts:
a. anesthesiologie;
b. cardiologie;
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c. cardio-thoracale chirurgie;
d. dermatologie en venerologie;
e. heelkunde;
f. interne geneeskunde;
g. kaakchirurgie;
h. keel- neus- oorheelkunde;
i. kindergeneeskunde;
j. klinische genetica;
k. klinische geriatrie;
l. longziekten en tuberculose;
m. maag- darm- leverziekten;
n. medische microbiologie;
o. neurochirurgie;
p. neurologie;
q. nucleaire geneeskunde;
r. obstetrie en gynaecologie;
s. oogheelkunde;
t. orthopedie;
u. pathologie;
v. plastische chirurgie;
w. psychiatrie;
x. radiologie;
y. radiotherapie;
z. reumatologie;
aa. revalidatiegeneeskunde;
ab. sportgeneeskunde; of
ac. urologie.
Paragraaf 2 Aanvraag toelatingsvergunning
Artikel 4
De aanvraag voor een toelatingsvergunning geschiedt door elektronische
aanlevering via het portal www.toetredingzorgaanbieders.nl bij het CIBG van een
volledig ingevuld aanvraagformulier, waarvan het model is opgenomen in bijlage 2
bij deze regeling, of per post.
Paragraaf 3 Hoogte van de kosten voor het in behandeling nemen van de
aanvraag om een toelatingsvergunning en de afgifte daarvan
Artikel 5
De kosten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet, die ten laste komen van de
aanvrager van de toelatingsvergunning bedragen € 721,50.
HOOFDSTUK 4. SCHRIFTELIJK VASTLEGGEN VERPLICHTINGEN OMTRENT
INTERNE TOEZICHTHOUDER
Artikel 6
Een instelling die moet voldoen aan artikel 3, eerste lid, van de wet legt op de
volgende wijze vast hoe hij voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 3,
eerste en tweede lid, van de wet:
a. een instelling die een rechtspersoon is, anders dan een kerkgenootschap, legt
dit in zijn statuten vast;
b. een instelling anders dan bedoeld in onderdeel a legt dit anderszins schriftelijk
vast.
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HOOFDSTUK 5. WIJZIGING REGELING JEUGDWET
Artikel 7
De Regeling Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:
A
Voor artikel 4.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4.0
De melding, bedoeld in artikel 4.0.1, eerste lid, van de wet, geschiedt door
elektronische aanlevering via het portal www.toetredingzorgaanbieders.nl, bij het
CIBG van een volledig ingevuld meldingsformulier, waarvan het model is
opgenomen in bijlage a.1 bij deze regeling.
B
Voor bijlage 1 wordt een bijlage a.1 ingevoegd, luidende:
Bijlage a.1 bij artikel 4.0
Formulier ten behoeve van meldplicht jeugdhulpaanbieder, apart als bijlage
bijgevoegd.
HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN
Artikel 8
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet toetreding
zorgaanbieders in werking treedt, met uitzondering van artikel 7 dat in werking
treedt op het tijdstip waarop artikel XVC, onderdeel A, van de Aanpassingswet
Wet toetreding zorgaanbieders in werking treedt.
Artikel 9
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Wtza.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister voor Medische Zorg,
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
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