
We onderscheiden 3 verschillende categoriën:

FACTSHEET WET TOETREDING 
ZORGAANBIEDERS (Wtza) 

Wegwijzer voor medisch specialisten

Vanaf 1 januari 2022 hebben alle zorgaanbieders te maken met 
de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet 
Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza). Deze wetgeving 
vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en moet leiden 
tot meer transparantie en verantwoording in de zorgsector, en 
daarmee tot het effectief, doelmatig en rechtmatig besteden 

van collectief zorggeld. Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere 
meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders. Zij moeten 
daarnaast een transparante bedrijfsvoering hebben én een 
jaarverantwoording openbaar maken. Met deze factsheet maken 
wij inzichtelijk wat deze wetgeving betekent voor MSB’s en hun 
leden en wat er moet gebeuren om boetes te voorkomen. 

02  Vakgroepen, regiomaatschappen 
en BV-leden van MSB’s* 

03 BV’s voor niet verzekerde zorg

01 MSB’s

Meldplicht?
–  Als MSB al bestaat per 1 januari 2022, dan is het

opgenomen in het Landelijk Register Zorgaanbieders
en is aanmelden niet nodig.

– Voor nieuwe zorgaanbieders zie ** op de volgende
pagina.

–  Als entiteit wordt opgericht na 1 januari 2022 en deels
of geheel zelfstandig zorg levert en declareert, dan
aanmelden voor 1 juli 2022 bij CIBG via
www.cibg.nl/zorgaanbiedersportaal.

Intern toezicht? (RVT)

–  Een MSB dat niet vergunningsplichtig is, hoeft ook geen intern
toezicht te organiseren.

–  Een MSB dat wel vergunningsplichtig is, en met meer dan 10
zorgverleners zorg verleent, moet wel intern toezicht
organiseren.

Jaarverantwoording? (WMG)***

Voor alle MSB’s geldt vanaf verslagjaar 
2022 een verplichte jaarverantwoording. 
Deze jaarverantwoording dient u over 2022 
uiterlijk 30 december 2023 in te dienen. 
Voor de boekjaren daarna zal een uiterste 
datum van 31 mei gelden. 

Vergunningsplicht?

–  Is niet van toepassing als MSB alleen onderaannemer van het
ziekenhuis is.

–  Een MSB dat niet alleen onderaannemer is (dus ook zelfstandig
zorg levert) moet voor 1 januari 2024 een vergunning aanvragen via
www.toetredingzorgaanbieders.nl.

02 Vakgroepen, regiomaatschappen en BV-leden van MSB’s*

Meldplicht?
–  Als entiteit al bestaat per 1 januari 2022, dan is het

opgenomen in het Landelijk Register Zorgaanbieders 
en is aanmelden niet nodig.

– Voor nieuwe zorgaanbieders zie ** op de volgende
pagina.

–  Als entiteit wordt opgericht na 1 januari 2022, dan
aanmelden voor 1 juli 2022 bij CIBG via
www.cibg.nl/zorgaanbiedersportaal

Intern toezicht? (RVT)

–  Een entiteit die niet vergunningsplichtig is, hoeft geen intern
toezicht te organiseren.

–  Een entiteit die wel vergunningsplichtig is, en met meer dan 10
zorgverleners zorg verleent, moet intern toezicht organiseren.

Jaarverantwoording? (WMG)***

–  Voor alle entiteiten geldt vanaf verslagjaar 2022 verplichte 
jaarverantwoording. Deze jaarverantwoording dient u over 2022 
uiterlijk 30 december 2023 in te dienen. Voor de boekjaren 
daarna zal een uiterste datum van 31 mei gelden.

–  Jaarverantwoordingsplicht geldt niet voor natuurlijke leden (dus 
personen, niet BV’s) van MSB-maatschappen (dus wel voor MSB-
coöperatie en BV’s).

Vergunningsplicht?

–  Is niet van toepassing als MSB alleen onderaannemer van het
ziekenhuis is.

–  Een MSB dat niet alleen onderaannemer is (dus ook zelfstandig
zorg levert) moet voor 1 januari 2024 een vergunning aanvragen via
www.toetredingzorgaanbieders.nl.

01 MSB’s
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03 BV’s voor niet verzekerde zorg

Juridische entiteiten van MSB’s die uitsluitend niet verzekerde 
zorg leveren, vallen niet onder de Wtza en hoeven dus niet aan 

de verplichtingen uit deze wet te voldoen.

* Indien wel Wtzi toelating: zie info onder MSB met
Wtzi toelating

** Als de nieuwe zorgaanbieder (bijvoorbeeld BV-lid 
van een MSB) is opgericht na 1 januari 2022, dan wordt 
deze onderneming automatisch toegevoegd aan het 
Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZ), mits u deze 
met een SBI-code bij de Kamer van Koophandel heeft 
aangemeld, en dit het KVK-nummer start met nummer 
86. Vervolgens is uw onderneming zichtbaar op het
www.cibg.nl/zorgaanbiedersportaal. Dit dient wel door
uzelf te worden gecheckt. U kunt dat doen door in te
loggen op ‘mijn zorgaanbiedersportaal’ en uw
gegevens te bekijken en zo nodig aan te vullen.

*** Onderdelen openbare Jaarverantwoording
A. Financiële verantwoording zie Regeling
openbare jaarverantwoording

WMG: zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2021-42397.html
Rechtspersoon: Jaarrekening (Bijlage 1 in 
de Regeling)
Maatschap: Balans en staat van baten en 
lasten (Bijlage 2 in de Regeling)
B. Informatie bij jaarrekening

**** Controleverklaring (tenzij kleine 
zorgaanbieder)
Bestuurs- of jaarverslag
Verslag interne toezichthouder (bij Wtza 
vergunning)
C. Openbare vragenlijst Basisindicatoren
(Bijlage 4 in de Regeling)

**** Wat is een kleine zorgaanbieder? De 
zorgaanbieder voldoet aan 2 of 3 van de 
volgende eisen: 
Waarde activa ≤ € 6 mln 
Netto omzet ≤ € 12 mln
Gemiddeld aantal werknemers < 50

VRAGEN?
Heeft u vragen over deze factsheet, de nieuwe wetgeving of een 
andere (juridische) vraag? Dan kunt u terecht bij het Kennis- en 
dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de 
LAD via telefoonnummer 088 – 134 41 12 (werkdagen tussen 8.30 uur 
en 17.00 uur) of stuur een email naar info@demedischspecialist.nl.

Vrijwaring
De Federatie Medisch Specialisten heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze handreiking. Desondanks accepteert de 
Federatie Medisch Specialisten geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze factsheet, voor schade, overlast of ongemak noch voor 

andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik hiervan. 
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