De Wet Wkkgz
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft ze wettelijk vastgelegd wat
goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over
de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geldt
voor alle zorgaanbieders. Als zzp’er kan er op 2 manieren aan de eisen uit de Wkkgz worden
voldaan:
1. De zzp-er heeft eigen cliënten, en handelt direct in opdracht van de cliënt. In dit geval
moet hij of zij zelf regelen dat er aan de verplichtingen van de Wkkgz wordt voldaan
2. De zzp-er is opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. In dit geval moet in de schriftelijke overeenkomst tussen zzp-er en de opdrachtgever geregeld zijn hoe beide partijen
aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen. In opdrachtovereenkomst bij overwegende
dat, lid d): Opdrachtnemer lid is van de ondernemerscoöperatie Zorg & Co u.a. die in haar
lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen heeft dat leden voldoen aan alle wettelijke eisen
en de coöperatie zich bij acceptatie van het lid overeenkomstig de Wkkgz vergewist heeft
dat het desbetreffende lid bij de zelfstandige werkzaamheden rekening houdt met alle op
de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen en regels omtrent de zorgverlening.

De VOG
De verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de Wkkgz.
Iedere zzp-er die lid is van de coöperatie, beschikt over deze verklaring.
De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vereist tevens dat een zzp-er
beschikt over een klachtenregeling. In deze klachtenregeling is opgenomen dat de
zzp-er de beschikking heeft over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en dat
hij of zij is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
Indien de klachtenregeling niet op orde is zoals de Wkkgz eist riskeert de zzp-er
zelfs een boete. Lidmaatschap van de coöperatie betekent dat de zzp-er lid is van
de klachtencommissie en van een onafhankelijke geschilleninstantie.

De Wet Wtza
Er komt een nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aan. Alle nieuwe
zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz worden verplicht zich te melden bij de
Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen
van zorg. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu al aanmelden.
De Wtza wordt niet per 1 januari 2021, maar hoogstwaarschijnlijk per 1 juli 2021
ingevoerd. Door de COVID 19-pandemie zijn wetgevingstrajecten voor het
overgrote deel stil komen te liggen om te voorkomen dat organisaties met grote
stelselveranderingen worden geconfronteerd.

Wat regelt de Wtza?
Meldplicht
De wet bevat een (eenmalige) meldplicht voor zowel nieuwe als reeds bestaande
zorgaanbieders.
Vergunningsplicht
Naast de meldplicht worden nieuwe én bestaande zorgaanbieders waar meer dan
10 mensen structureel zorg verlenen (inclusief assistenten) verplicht een toelatingsvergunning aan te vragen. De eerste lijn heeft op grond van de Wet Toelating
Zorginstellingen (WTZi) van rechtswege een toelating, maar moet ook over een
Wtza-vergunning gaan beschikken. Voor bestaande zorgaanbieders geldt een
overgangstermijn van twee jaar waarin de vergunning moet worden aangevraagd.

“

Bestuursstructuur: wél uitzonderingspositie eerste lijn
In eerste instantie wilde de overheid alle zorgaanbieders waar meer dan 10
mensen structureel zorg verlenen, verplichten een interne toezichthouder aan
te stellen. De interne toezichthouder moet uit ten minste 3 natuurlijke van de
zorgaanbieder onafhankelijk personen bestaan.
Transparante ﬁnanciële bedrijfsvoering & jaarverantwoording
De Wtza verplicht ‘alle’ zorgaanbieders jaarlijks openbaar verantwoording af te
leggen over hun ﬁnanciële bedrijfsvoering, resultaat en vermogen.
Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders die (deels) met collectieve middelen
worden bekostigd, aanspreekbaar moeten zijn op de professionaliteit en de
integriteit van hun bedrijfsvoering. Solisten, waarnemers en individuele leden
van een maatschap (de (kosten)maatschap zelf wel) zijn van deze verplichting
uitgezonderd.
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