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Wet van
, houdende regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op
nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat elke zorgaanbieder
zich meldt voordat hij aanvangt met de zorgverlening, zodat de Inspectie voor de
Gezondheidszorg haar toezicht effectiever kan vormgeven en de zorgaanbieder
vooraf kennis heeft genomen van de eisen die gelden zodra hij aanvangt met het
verlenen van zorg en dat daarnaast bepaalde zorgaanbieders die een instellingen
zijn een vergunning moeten aanvragen waarbij naast eisen omtrent de
bedrijfsvoering en de bestuursstructuur ook gekeken wordt naar voorwaarden voor
een goede kwaliteit van zorg;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- ggz: geestelijke gezondheidszorg;
- medisch specialistische zorg: zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden;
- Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
- toelatingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid;
- zorgaanbieder: hetgeen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg daaronder
verstaat.
Hoofdstuk 2. Toetreding zorgaanbieders
Paragraaf 1 meldplicht
Artikel 2
1. De zorgaanbieder die zorg als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg wil gaan verlenen meldt dit langs elektronische weg voor de aanvang van de
zorgverlening aan Onze Minister.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de
wijze waarop de melding plaatsvindt en de bij de melding te verstrekken gegevens.
Deze gegevens kunnen per categorie van zorgaanbieders verschillen en hebben in
ieder geval betrekking op de organisatie van de zorgaanbieder en voorwaarden
betreffende kwaliteit van zorg.
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Paragraaf 2 bestuursstructuur
Artikel 3
De bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van zorgaanbieders die een
instelling zijn voldoen aan de bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen omtrent de
bestuursstructuur.
Paragraaf 3 toelatingsvergunning
Artikel 4
1. Een zorgaanbieder die een instelling is beschikt over een toelatingsvergunning van Onze Minister
voor zover die zorgaanbieder:
a. medisch specialistisch zorg verleent of doet verlenen, of
b. in de regel door meer dan tien personen zorg of een dienst verleent of doet verlenen als
omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop de
aanvraag om een toelatingsvergunning plaatsvindt en de bij de aanvraag te verstrekken
bescheiden en gegevens.
Artikel 5
Onze Minister verleent de toelatingsvergunning indien wordt voldaan aan:
a. het volledig aanleveren van de in artikel 4, tweede lid, bedoelde gegevens;
b. bij artikel 3 gestelde eisen betreffende de bestuursstructuur;
c. bij de artikelen 3, 7 en 9, tweede lid, van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg gestelde
eisen betreffende de bedrijfsvoering en een systematische bewaking, beheersing en verbetering
van de kwaliteit van zorg;
d. bij artikel 40a van de Wet marktordening gezondheidszorg gestelde eisen betreffende een
ordelijke en controleerbare financiële administratie;
e. bij artikel 2 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen gestelde eisen betreffende
de medezeggenschapsregeling;
2. Indien de zorgaanbieder die een instelling is generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz
binnen de Zorgverzekeringswet verleent of doet verlenen wordt in aanvulling op het eerste lid,
voldaan aan de aanwezigheid van een kwaliteitsstatuut waarvan het meetinstrument is
ingeschreven in het openbaar register.
Artikel 6
1. De kosten die samenhangen met het in behandeling nemen van de aanvraag en de afgifte van
de toelatingsvergunning worden ten laste gebracht van de aanvrager van de toelatingsvergunning.
2. De bedragen ter vergoeding van de kosten worden bij ministeriële regeling vastgesteld.
Artikel 7
1. Onze Minister kan de toelatingsvergunning wijzigen.
2. Onze Minister kan de toelatingsvergunning intrekken, voor zover de zorgaanbieder:
a. gedurende een jaar de in artikel 4, eerste lid, bedoelde zorg of dienst niet heeft verleend;
b. ophoudt te bestaan;
c. daarom heeft verzocht;
d. niet voldoet aan de in artikel 5 genoemde eisen;
e. de vergunning ten gevolge van een onjuiste opgave is verleend.
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Hoofdstuk 3. Toezicht en handhaving
Artikel 8
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de
ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.
Artikel 9
Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving van de
artikelen 3 en 4, eerste lid.
Artikel 10
1. Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het bepaalde bij
of krachtens de artikelen 2, eerste lid, en 4, eerste lid.
2. De op grond van het eerste lid vast te stellen bestuurlijke boete bedraagt voor een overtreding
van het bepaalde bij of krachtens artikel 2, eerste lid, ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld
voor de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
3. De op grond van het eerste lid vast te stellen bestuurlijke boete bedraagt voor een overtreding
van het bepaalde bij of krachtens artikel 4, eerste lid, ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld
voor de vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Hoofdstuk 4. Overgangsrecht
Artikel 11
Indien een instelling onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet
in het bezit is van een toelating op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating
zorginstellingen, zoals dat artikel luidde op dat tijdstip, geldt die toelating als een
toelatingsvergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, voor zover deze instelling op dat tijdstip
medisch specialistische zorg verleent of zorg of een dienst als omschreven bij of krachtens de Wet
langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet verleent of doet verlenen door in de regel meer dan tien
personen.
Artikel 12
Indien een instelling onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet
onder de verplichting genoemd in artikel 4, eerste lid, valt vraagt de instelling binnen twee jaar na
inwerkingtreding van deze wet een toelatingsvergunning aan als bedoeld in artikel 4, eerste lid,
voor zover deze instelling op dat tijdstip medisch specialistische zorg verleent of zorg of een dienst
als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet verleent of doet
verlenen door in de regel meer dan tien personen.
Artikel 13
Ten aanzien van bezwaar en beroep tegen een besluit dat op grond artikel 5, eerste lid, van de Wet
toelating zorginstellingen is genomen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, is het
recht zoals dat gold voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van
toepassing. Indien naar aanleiding van dat bezwaar of beroep de toelating alsnog wordt verleend is
artikel 11 van overeenkomstige toepassing.
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Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Artikel 14
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 15
Deze wet wordt aangehaald als: Wet toetreding zorgaanbieders.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

