
1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Meld u voordat u start met de jeugdhulp. Hoe en waar u zich kunt melden vindt u op 
www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

3. Voor jeugdhulpaanbieders, m.u.v. zzp’ers, geldt een jaarverantwoordingsplicht.  
Hoe u voldoet aan de jaarverantwoordingsplicht, vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/jaarverantwoording-zorg.

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Controleer of u zich moet melden: als u de jaarverantwoording voor het verslagjaar 2021  
voor 1 juni 2022 heeft aangeleverd, hoeft u zich niet te melden. U bent dan bekend bij  
de inspectie. Als u geen jaarverantwoording voor het verslagjaar 2021 heeft aangeleverd  
of geen uitstel voor die jaarverantwoording heeft aangevraagd, moet u zich tussen  
1 januari 2022 en 1 juli 2022 melden. 

3. Voor jeugdhulpaanbieders, m.u.v. zzp’ers, geldt een jaarverantwoordingsplicht.  
Hoe u voldoet aan de jaarverantwoordingsplicht, vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/jaarverantwoording-zorg.

De Wtza is niet van toepassing op u.

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Meld u voordat u start met de zorg. Hoe en waar u zich kunt melden vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

3. Wanneer u hoofdaannemer bent: controleer of u voldoet aan alle eisen die gesteld 
worden voor het aanvragen van een vergunning. Vraag vervolgens de vergunning aan 
voordat u start met de zorg. Meer informatie over de vergunning vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning.

4.  Heeft u als hoofdaannemer meer dan 10 zorgverleners (incl. onderaannemers)?  
Dan is het belangrijk dat u een interne toezichthouder heeft .  
Meer informatie over het intern toezicht vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza/vragen-en-antwoorden-wtza.

5. Let op: bij een ‘lege huls’ (een zorgaanbieder die zelf geen zorg verleent maar een  
onderaannemer hiervoor inhuurt), geldt de vergunningplicht en het hebben van een 
intern toezichthouder voor zowel de hoofd- als onderaannemer. 

6. Voor zorgaanbieders, m.u.v. zzp’ers, geldt een jaarverantwoordingsplicht. Zorgaanbieders  
die niet worden betaald uit de Zvw of Wlz of VWS-subsidie zijn uitgezonderd van  
de jaar verantwoordingsplicht. Meer informatie over de jaarverantwoording vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/jaarverantwoording-zorg. 

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck.

2. Meld u voordat u start met de zorg. Hoe en waar u zich kunt melden vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Controleer of u in het LRZa staat. Dit kan via www.cibg.nl/LRZa.  
Staat u nog niet in het LRZa? Meld u dan voor 1-7-2022. Hoe en waar u zich  
kunt melden vindt u op www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Omdat u een WTZi-toelating heeft, staat u al in het LRZa en hoeft u daarom niet aan de 
meldplicht te voldoen.

3. Omdat u geen medisch specialistische zorg levert en 10 of minder zorgverleners heeft,  
bent u niet vergunningplichtig. Uw WTZi-toelating vervalt daarom automatisch.  
U hebt hierover een brief van het CIBG ontvangen. Als u in de toekomst boven de 
 grens van 10 zorgverleners komt of medisch specialistische zorg gaat verlenen,  
dan wordt u wel vergunningplichtig en moet u ook voldoen aan de eis van het  
intern toezicht. Meer informatie over de vergunning en intern toezicht vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning.

4.  U bent, net als nu, nog steeds jaarverantwoordingsplichtig.  
Meer informatie over de jaarverantwoording vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/jaarverantwoording-zorg.

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Omdat u een WTZi-toelating heeft, staat u al in het LRZa en hoeft u daarom niet aan de 
meldplicht te voldoen.

3. Uw WTZi-toelating wordt automatisch omgezet naar een Wtza-vergunning.  
U hebt hierover een brief van het CIBG ontvangen.  
Meer informatie over de vergunning en intern toezicht vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning.
Controleer of u onder de Wtza nog steeds over een interne toezichthouder moet 
beschikken en zorg dan dat u per 1-1-2022 voldoet aan de aanvullende regels voor het 
intern toezicht onder de Wtza. Meer informatie over het intern toezicht vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza/vragen-en-antwoorden-wtza. 
Let op: bij een ‘lege huls’ (een zorgaanbieder die zelf geen zorg verleent maar een  
onderaannemer hiervoor inhuurt), geldt de vergunningplicht en het hebben van een 
intern toezichthouder voor zowel de hoofd- als onderaannemer. 

4. U bent, net als nu, nog steeds jaarverantwoordingsplichtig.  
Meer informatie over de jaarverantwoording vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/jaarverantwoording-zorg.

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Meld u voordat u start met de zorgverlening. Hoe en waar u zich kunt melden vindt u 
op www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Controleer of u in het LRZa staat. Dit kan via www.cibg.nl/LRZa. Staat u nog niet in het 
LRZa? Meld u dan voor 1-7-2022. Hoe en waar u zich kunt melden vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Controleer of u in het LRZa staat. Dit kan via www.cibg.nl/LRZa. Staat u nog niet in het 
LRZa? Meld u dan voor 1-7-2022. Hoe en waar u zich kunt melden vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

3. Controleer of u voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor het aanvragen van een  
vergunning. Vraag vervolgens de vergunning voor 1-1-2024 aan. Meer informatie over  
de vergunning vindt u op www.toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning.

4. Heeft u als hoofdaannemer meer dan 10 zorgverleners (incl. onderaannemers)?  
Dan is het belangrijk dat u een interne toezichthouder heeft.  
Meer informatie over het intern toezicht vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza/vragen-en-antwoorden-wtza. 
Let op: bij een ‘lege huls’ (een zorgaanbieder die zelf geen zorg verleent maar een  
onderaannemer hiervoor inhuurt), geldt de vergunningplicht en het hebben van  
een intern toezichthouder ook voor de onderaannemer als deze medisch specialistische 
zorg verleent of met meer dan tien zorgverleners zorg verleent zoals omschreven in de 
Zvw of Wlz.

5. Voor alle zorgaanbieders, m.u.v. zzp’ers, geldt vanaf verslagjaar 2022 een  
jaarverantwoordingsplicht. Zorgaanbieders die niet worden betaald uit de Zvw of Wlz 
of VWS-subsidie zijn uitgezonderd van de jaarverantwoordingsplicht.     

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Meld u voordat u start met de zorg. Hoe en waar u zich kunt melden vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

3. Wanneer u hoofdaannemer bent: controleer of u voldoet aan alle eisen die gesteld 
worden voor het aanvragen van een vergunning. Vraag vervolgens de vergunning  
aan voordat u start met de zorg. Meer informatie over de vergunning vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning.

4. Heeft u als hoofdaannemer meer dan 10 zorgverleners (incl. onderaannemers)? Dan 
is het belangrijk dat u een interne toezichthouder heeft. Er is een uitzondering voor 
ouder initiatieven en instellingen met in de regel vijfentwintig of minder zorgverleners 
die voldoen aan onderstaande beide criteria:
 - bij de instelling kunnen cliënten niet gedurende ten minste een etmaal verblijven; en
 - er is geen sprake van medisch specialistische zorg en evenmin van persoonlijke 
verzorging, begeleiding of verpleging.

Let op: bij een ‘lege huls’ (een zorgaanbieder die zelf geen zorg verleent maar een  
onder aannemer hiervoor inhuurt), geldt de vergunningplicht en het hebben van een  
intern toezichthouder ook voor de onderaannemer als deze medisch specialistische 
zorg verleent of met meer dan tien zorgverleners zorg verleent zoals omschreven in de 
Zvw of Wlz.

5. Voor alle zorgaanbieders, m.u.v. zzp’ers, geldt een jaarverantwoordingsplicht. Zorg-
aanbieders die niet worden betaald uit de Zvw of Wlz of VWS-subsidie zijn uitgezon-
derd van de jaarverantwoordingsplicht. Meer informatie over de jaarverantwoording 
vindt u op www.toetredingzorgaanbieders.nl/jaarverantwoording-zorg. 

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Controleer of u in het LRZa staat. Dit kan via www.cibg.nl/LRZa. Staat u nog niet in het 
LRZa? Meld u dan voor 1-7-2022. Hoe en waar u zich kunt melden vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

3. Wanneer u hoofdaannemer bent: controleer of u voldoet aan alle eisen die gesteld 
worden voor het aanvragen van een vergunning. Vraag vervolgens de vergunning  
voor 1-1-2024 aan. Meer informatie over de vergunning vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning.

4. Heeft u als hoofdaannemer meer dan 10 zorgverleners (incl. onderaannemers)? Dan 
is het belangrijk dat u een interne toezichthouder heeft . Er is een uitzondering voor 
ouderinitiatieven en instellingen met in de regel vijfentwintig of minder zorgverleners 
die voldoen aan onderstaande beide criteria:
 - bij de instelling kunnen cliënten niet gedurende ten minste een etmaal verblijven; en
 - er is geen sprake van medisch specialistische zorg en evenmin van persoonlijke 
verzorging, begeleiding of verpleging. 

Let op: bij een ‘lege huls’ (een zorgaanbieder die zelf geen zorg verleent maar een  
onderaannemer hiervoor inhuurt), geldt de vergunningplicht en het hebben van een 
intern toezichthouder ook voor de onderaannemer als deze medisch specialistische 
zorg verleent of met meer dan tien zorgverleners zorg verleent zoals omschreven in de 
Zvw of Wlz.

5. Voor alle zorgaanbieders, m.u.v. zzp’ers, geldt vanaf verslagjaar 2022 een jaar-
verantwoordingsplicht. Zorgaanbieders die niet worden betaald uit de Zvw of Wlz of 
VWS-subsidie zijn uitgezonderd van de jaarverantwoordingsplicht.  
Meer informatie over de jaarverantwoording vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/jaarverantwoording-zorg.

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Meld u voordat u start met de zorg. Hoe en waar u zich kunt melden vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

3. U bent niet vergunningplichtig. Als u in de toekomst als hoofdaannemer boven de  
grens van 10 zorgverleners komt of medisch specialistische zorg gaat verlenen, dan 
wordt u wel vergunningplichtig en moet u ook voldoen aan de eis van het intern toezicht. 
Meer informatie over de vergunning en intern toezicht vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning.

4. Voor alle zorgaanbieders, m.u.v. zzp’ers, geldt een jaarverantwoordingsplicht. 
 Zorgaanbieders die niet worden betaald uit de Zvw of Wlz of VWS-subsidie zijn 
 uitgezonderd van de jaar verantwoordingsplicht.  
Meer informatie over de jaartverantwoording vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/jaarverantwoording-zorg. 

1. Doe de kwaliteitscheck om te zien wat al op orde is en wat nog niet.  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck. 

2. Controleer of u in het LRZa staat. Dit kan via www.cibg.nl/LRZa. Staat u nog niet in het 
LRZa? Meld u dan voor 1-7-2022. Hoe en waar u zich kunt melden vindt u op  
www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

3. U bent niet vergunningplichtig. Als u in de toekomst als hoofdaannemer boven de grens 
van 10 zorgverleners komt of medisch specialistische zorg gaat verlenen, dan wordt u 
wel vergunningplichtig en moet u ook voldoen aan de eis van het intern toezicht.

4. Voor alle zorgaanbieders, m.u.v. zzp’ers, geldt vanaf verslagjaar 2022 een 
jaarverantwoordings plicht. Zorgaanbieders die niet worden betaald uit de Zvw of Wlz 
of VWS-subsidie zijn hiervoor uitgezonderd. 

Starter: u start vanaf of na 1 januari 2022 als zorgaanbieder/ 
jeugdhulpverlener

 Solist of zzp’er? In dit schema gebruiken we ‘zzp’er’. Hiermee 
bedoelen we ook diegene die als solist in de zorg werken. 

LRZa: Het Landelijk register zorgaanbieders.

Een instelling is een rechtspersoon, een vennootschap onder 
firma, een maatschap, een eenmanszaak met zorgpersoneel etc.

Wtza

Bent u uitsluitend 
een jeugdhulp-
aanbieder (eventueel 
in  combinatie met 
 onder steuning onder  
de Wmo)?

Bent u een zorgaanbieder die medisch specialistische zorg verleent  
of zorg zoals omschreven in de Zvw of Wlz (hierbij is niet van belang 
of het al dan niet wordt bekostigd uit de Zvw/Wlz) verleent? Of levert u 
andere zorg, zoals alternatieve zorg? 

Heeft u meer dan  
10 mensen die zorg 
verlenen (incl. onder-
aannemers, excl. vrij-
willigers en stagiaires) 
zoals omschreven in de 
Zvw of Wlz?

Bent u starter?

Bent u een zorgaan-
bieder die uitsluitend 
andere zorg, zoals alter-
natieve zorg, verleent?

Bent u een aanbieder die uitsluitend ondersteuning 
onder de Wmo verleent? 

Heeft u een  
WTZi-toelating?

Bent u zzp’er  
(dus geen instelling en 
daarmee geen rechts-
persoon)?

Levert u medisch  
specialistische zorg?

Bent u starter?

Heeft u meer dan  
10 mensen die zorg 
verlenen (incl. onder-
aannemers, excl. vrij-
willigers en stagiaires) 
zoals omschreven in de 
Zvw of Wlz?

Bent u starter?

Bent u starter?

Bent u starter?

Bent u starter?

Levert u medisch  
specialistische zorg?
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De Wtza is niet van toepassing op u.

NEE

NEE

Wanneer is de Wtza van 
toepassing op u?
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		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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