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Voorwoord 
 

 
De wet- en regelgeving voor de zorgaanbieder is omvangrijk. Er zijn veel verplichtingen 

en eisen die in tal van wetten beschreven staan. Toezichthouders, zoals de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens, toetsen aan de 

wetgeving. Het is dus belangrijk dat de zorgaanbieder op de hoogte is. Maar ook veel 

andere wetgeving is voor de zorgaanbieder van belang. 

Op verzoek van Branchevereniging Kleinschalige Zorg, BVKZ, hebben we alle relevante 

wetgeving voor de zorgaanbieder in beeld gebracht.  

De juristen en adviseurs van de Zorg Zaken Groep: Sanne Stappenbeld, Lis Scholten, 

Marieke Blom, Petra Cuperus (fiscalist), Maureen Wickering, Nelleke Ligtenbarg, Dorien 

Wind en Wim Wickering hebben de afgelopen maanden in goed en constructief overleg 

met BVKZ deze herziene, tweede uitgave tot stand gebracht.  

Het doet mij genoegen dat wij het tweede overzicht ‘Wet- en regelgeving voor de 

zorgaanbieder’ opnieuw aan u te kunnen presenteren. 

We hebben in dit overzicht per wet zoveel mogelijk dezelfde structuur aangehouden: 

• Waarom deze wet 

• Wat regelt de wet 

• Op wie is de wet van toepassing 

• Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

• Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

• Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 
 

Deze uitgave is bijgewerkt tot juli 2019, latere wijzigingen zijn hierin niet opgenomen.  

Over de tweede herziene uitgave 

In januari 2019 hebben we de eerste uitgave uitgebracht van het “Overzicht wet en 

regelgeving voor zorgaanbieders” ten behoeve van de leden van BVKZ. Deze tweede 

uitgave is aanzienlijk uitgebreider.  

De kwaliteitskaders zijn toegevoegd. 

Ook zijn toegevoegd hoofdstukken over de fiscale aspecten waar de zorgaanbieder mee 

te maken krijgt. Zoals BTW en Inkomsten/vennootschapsbelasting en de vrijstellingen 

voor de zorgaanbieder.  
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Er zijn hoofdstukken toegevoegd over de bedrijfsvoering, zoals de wet op de 

jaarrekening en de Jaarverantwoording Zorg, de Wet Normering Topinkomens, de Wet 

op de Ondernemingsraden en de Wet Huis voor klokkenluiders. 

Nieuwe wetgeving. 

In aparte hoofdstukken zijn de nieuwe wetten toegevoegd. Deze wetten zijn al 

goedgekeurd maar treden later in werking. Voorbeelden hiervan zijn: de Wet zorg en 

dwang en de Wet verplichte GGZ. De Wet Arbeidsmarkt in Balans, de nieuwe WGBO en 

de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg zijn eveneens beschreven in 

aparte hoofdstukken. 

Naast alle toevoegingen is het overzicht geactualiseerd ten opzichte van januari 2019, 

waarmee de lezer nu een actueel en compleet overzicht heeft. 

Over de Zorg Zaken Groep 

De Zorg Zaken Groep is een gespecialiseerd juridisch adviesbureau voor zorgaanbieders 

dat inmiddels ruim tien jaar bestaat. De Zorg Zaken Groep helpt aanbieders praktisch en 

oplossingsgericht, bij juridische aangelegenheden, bij kwaliteitstrajecten, 

aanbestedingen, contracten en arbeidsrecht. Daarnaast bevat de Zorg Zaken Groep een 

expertisecentrum gezondheidsrecht, van waaruit opleidingen, analyses en advies wordt 

gegeven.   

Deze uitgave is in opdracht van BVKZ door de Zorg Zaken Groep vervaardigd en is slechts 

beschikbaar voor de leden van BVKZ, voor eigen gebruik. Alle auteursrechten en 

databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten komen toe aan de 

Zorg Zaken Groep.  

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de 

aanwezigheid van eventuele (type)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en 

aanvaarden de auteurs derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel 

voorkomende fouten en onvolledigheden. 

 

Mr. Wim Wickering, 12 augustus 2019 
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1. Kwaliteit van zorg 

__________________________________________________ 

 

1.1 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

1.1a Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

1.1b Kwaliteitskader Wijkverpleging 

1.1c Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

1.1d Kwaliteitskader Jeugd 

1.2 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

(BIG) 

1.3 Veldnormen medicatiebeleid 

1.4 Voedselveiligheid (HACCP)   
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1.1     Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is door de overheid vastgelegd 

wat goede zorg inhoudt. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat iedereen goede 

zorg ontvangt. De wet is tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017 gefaseerd ingevoerd 

kent bepalingen die zien op kwaliteit en veiligheid in de zorg. Voor de zorgaanbieder 

brengt dit verschillende verplichtingen met zich mee. De Wkkgz wordt in dit hoofdstuk 

nader toegelicht. 

Waarom deze wet  

Kwaliteit van leven en een goede gezondheid is waardevol, maar helaas niet altijd 

vanzelfsprekend. Daarom vindt de overheid het belangrijk, mocht iemand op zorg 

aangewezen zijn, dat deze zorg van goede en veilige kwaliteit is. Daarom is vanaf 2016 

de Wkkgz gefaseerd in werking getreden. 

De wet is in het leven geroepen om nadere regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit 

en veiligheid van zorg en de versterking van de positie van cliënten. Cliënten willen zich 

gehoord voelen, daarom stelt de Wkkgz de cliënt centraal. Een belangrijk onderdeel van 

de Wkkgz is dan ook de afhandeling van klachten. Doel van de Wkkgz is openheid over 

klachten en ongewenste gebeurtenissen, om daar als zorgaanbieder vervolgens van te 

kunnen leren. Met als meer gezamenlijk doel: het verbeteren van de zorg.  

Transparantie over de kwaliteit en veiligheid van de zorg is daarbij een belangrijke 

factor. De Wkkgz biedt de cliënt recht op goede zorg, niet alleen bij individuele 

geneeskundige behandelingen, maar in alle relaties tussen cliënt en zorgaanbieder in de 

gehele keten van zorg. 

Wat regelt de wet 

Met de invoering van de Wkkgz moet de zorgaanbieder aan nieuwe kwaliteitsregels 

voldoen. De basis van de wet is gelegen in het feit dat de zorgaanbieder goede en veilige 

zorg moet leveren. Ook geeft de Wkkgz aan waar de zorgaanbieder aan moet voldoen 

op het moment dat een cliënt een klacht heeft over de geleverde zorg. Later in dit 

hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de wettelijke verplichtingen die voor 

de zorgaanbieder voortvloeien uit de Wkkgz. 

Op wie is de wet van toepassing 

Zorgaanbieders die zorg leveren als omschreven in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) moeten zich houden aan de regels uit de Wkkgz. PGB-zorg 

vanuit de Zvw of Wlz valt ook onder de wet. Daarnaast dienen solistisch werkende 

zorgaanbieders, privé- of particuliere klinieken aan de verplichtingen uit de wet te 

voldoen. De Wkkgz geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).  
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De wet geldt overigens ook voor zorgaanbieders die ‘andere zorg’ bieden, zij moeten 

zich houden aan de minimale eisen uit de Wkkgz. Met ‘andere zorg’ wordt gedoeld op 

alternatieve zorg en plastische chirurgie. Hierdoor kan de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ) beter toezien op misstanden binnen deze sectoren. 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

De rechten en verplichtingen die uit de Wkkgz voortvloeien zijn geformuleerd vanuit het 

perspectief van de cliënt. Immers de cliënt staat centraal in de Wkkgz. Daarnaast bepaalt 

de wet dat de zorgaanbieder verplicht is ervoor te zorgen dat de zorg voldoet aan 

hetgeen waar de cliënt recht op heeft. De cliënt kan de zorgaanbieder aanspreken op 

het feit dat er niet volgens zijn rechten wordt gehandeld. 

De verplichtingen die voortvloeien uit de wet rusten op de zorgaanbieder. De 

zorgaanbieder is er verantwoordelijk voor om de wet na te leven, dit geldt ook voor de 

bij hem werkzame personen. De zorgaanbieder dient de bij hem werkzame personen 

zodanige instructies te geven dat wordt gewaarborgd dat de regels uit de Wkkgz worden 

nageleefd.  

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

Het doel van de Wkkgz is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten, 

klachten en andere incidenten in de zorg. Om dit doel te kunnen realiseren heeft de wet 

verplichtingen aan de zorgaanbieder opgelegd. De verplichtingen worden hieronder 

nader toegelicht. 

Goede zorg en kwaliteitssysteem 

Op zorgaanbieders rust de plicht om goede zorg te verlenen. Dit betekent dat zorg in 

ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht moet zijn. Hierbij is het 

belangrijk dat dat zorgaanbieder voldoende kwalitatief personeel heeft en de juiste 

middelen in zet tijdens de zorg. Dit brengt met zich mee dat de zorgaanbieder de 

zorgverlening zodanig moet organiseren dat dit leidt tot goede zorg.  

Daarnaast is het belangrijk dat de zorgaanbieder kan aantonen dat er ook goede zorg 

verleend wordt en op verbeteringen van de zorgverlening wordt gestuurd. Hiervoor 

dient de zorgaanbieder een kwaliteitssysteem in te richten. Dergelijk systeem kent de 

volgende uitgangspunten: 

• Zorgaanbieders dienen professionele standaarden te volgen en hiernaar te 

handelen; 

• Bijhouden van een cliëntdossier en registreren van resultaten van 

behandelingen/zorgverlening en zo mogelijk ervaringen van de cliënt; 

• Registreren van klachten; 

• Registreren van incidenten; 
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• Periodieke reflectie op resultaten, klachten en incidenten en doorvoeren van 

verbeteringen. 

Vergewisplicht 

Mocht de zorgaanbieder een nieuwe zorgverlener in dienst willen nemen dan moet 

worden gecontroleerd of de nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit 

wordt de vergewisplicht genoemd. Er moet onderzoek worden gedaan naar het 

arbeidsverleden van de sollicitant. Hiervoor kan de zorgaanbieder bijvoorbeeld de 

voormalige werkgevers, het BIG-register, het register met tuchtrechtspraak en de IGJ 

raadplegen. Het staat de zorgaanbieder vrij hoe hij deze vergewisplicht vormgeeft. 

Een zorgaanbieder mag alleen zorg laten verlenen door zorgverleners en 

opdrachtnemers met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Mocht de 

zorgaanbieder na het uitvoeren van een vergewisplicht besluiten de zorgverlener in 

dienst te nemen, dienen afspraken schriftelijk vastgelegd te worden. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Wanneer de zorgaanbieder zorg uit de Wlz verleent of een instelling is die intramurale 

geestelijke gezondheidszorg levert dan is het verplicht om een VOG te hebben voor alle 

nieuwe medewerkers. Het gaat daarbij om medewerkers die zorg verlenen aan cliënten, 

of beroepsmatig met cliënten in contact kunnen komen. Deze VOG-plicht geldt ook voor 

uitzendkrachten, gedetacheerden en Zzp’ers, maar niet voor vrijwilligers en 

mantelzorgers. 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden van de 

zorgverlener geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie bij de 

zorgaanbieder. Dergelijke verklaringen worden afgegeven door Dienst Justis. 

De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden, gerekend vanaf het tijdstip dat de 

medewerker voor de zorgaanbieder gaat werken. De kosten voor het aanvragen van de 

VOG zijn voor de medewerker, tenzij de zorgaanbieder aanbiedt deze kosten te 

vergoeden. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De Wkkgz veronderstelt dat alle zorgaanbieders een meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling vaststellen. De meldcode is een stappenplan waarin wordt 

beschreven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling moet worden 

omgegaan. Aan de hand van de meldcode kan de zorgaanbieder bepalen of er melding 

bij Veilig Thuis moet worden gedaan of dat het bieden of organiseren van hulp mogelijk 

is. De zorgaanbieder is er verantwoordelijk voor dat het personeel kennis heeft van de 

code en deze ook daadwerkelijk toepast bij een vermoeden van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 
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Vanaf 2019 dient de meldcode uitgebreid te worden met een afwegingskader. Dit kader 

helpt bij het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. 

Veilig incidenten melden (VIM) 

Zorgaanbieders moeten regelen dat medewerkers op een veilige wijze 

onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Meldingen dienen 

vervolgens geanalyseerd te worden en indien nodig dienen deze te leiden tot 

verbetermaatregelen. Doel is dat collega’s bevindingen met elkaar bespreken, ervan 

leren en zo samen de zorg verbeteren. De zorgaanbieder dient een interne werkwijze 

(VIM-procedure) op te stellen hoe in dergelijke situaties wordt gehandeld. 

Voorbeelden van onzorgvuldigheden en incidenten die gemeld moeten worden zijn 

(bijna)ongelukken door een ingewikkelde werkwijze of technologie dat niet goed 

functioneert of onjuist wordt toegepast. 

De cliënt heeft het recht op informatie als iets niet goed is gegaan in de verleende zorg. 

Het incident moet met de cliënt besproken worden en er moet een aantekening worden 

gemaakt in het cliëntdossier. Het gaat daarbij om een mededeling van de aard en de 

toedracht van het incident bij de zorgverlening aan de cliënt die voor de cliënt merkbare 

gevolgen heeft of had kunnen hebben. 

Informatieplicht  

De informatieplicht van de zorgaanbieder komt in diverse wet- en regelgeving aan de 

orde, zo ook in de Wkkgz. Deze wet legt verplichtingen op ten aanzien van de 

informatieverlening door de zorgaanbieder. Volgens de Wkkgz heeft de cliënt recht op 

informatie over de kwaliteit van de zorgverlener. Hierbij moet de zorgverlener 

transparant zijn over de kosten, kwaliteit, de bewezen werkzaamheid van de zorg, maar 

ook over de waardering van andere cliënten. Hierdoor kan de cliënt een weloverwogen 

keuze maken tussen verschillende zorgaanbieders. 

Daarnaast dient de zorgaanbieder de cliënt op zijn verzoek te informeren over de 

rechten die uit de Wkkgz voor de cliënt voortvloeien. 

Meldplicht calamiteiten 

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op 

de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk 

gevolg voor de cliënt heeft geleid. Om de IGJ in staat te stellen om tijdig in te grijpen, 

verplicht de Wkkgz de zorgaanbieder om calamiteiten te melden bij de IGJ.  

Doel van dergelijke meldingsplicht is om de zorgaanbieder op de calamiteit aan te 

spreken, maar ook om niet goed functionerende kwaliteitssystemen te verbeteren.  

Meldplicht ontslag wegens ernstig disfunctioneren 

Zorgaanbieders streven naar een zo goed mogelijke zorgverlening en zetten 
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zorgverleners in die dit kunnen waarmaken. Helaas gaat het in de praktijk soms anders 

en kan een zorgverlener ernstig tekortschieten in het functioneren. De Wkkgz vereist dat 

de zorgaanbieder in dergelijke situaties ingrijpt. Naast de mogelijkheden die het 

arbeidsrecht geeft, denk aan een waarschuwing, overplaatsging en ontslag, zal de 

zorgaanbieder moeten nagaan of hij melding bij de IGJ moet maken. 

De zorgaanbieder moet een beëindiging van de arbeidsrelatie wegens ernstig 

disfunctioneren melden aan de IGJ. Maakt de zorgaanbieder een melding bij de IGJ, dan 

dient de werknemer hierover geïnformeerd te worden. Het doel van genoemde melding 

is te voorkomen dat een zorgverlener die wegens ernstig disfunctioneren bij een andere 

zorgaanbieder weer in dienst treedt.  

Meldplicht geweld in de zorgrelatie 

Naast een melding van een calamiteit en het ontslag wegens ernstig disfunctioneren 

moeten ook alle vormen van geweld als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen, 

gemeld worden aan de IGJ. Het gaat daarbij om de volgende situaties: 

• Geweld van de zorgverlener tegenover de cliënt; 

• Geweld van een ander persoon die werkt binnen of in opdracht van de 

zorginstelling jegens een cliënt; 

• Geweld tussen cliënten onderling als zij beiden minimaal een dagdeel in een 

zorginstelling verblijven. 

Het maakt niet uit waar het geweld zich heeft voorgedaan. Geweld in de zorgrelatie is 

breder dan seksueel misbruik of ontucht, maar ziet ook op andere vormen van 

mishandeling en dwang die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

Klachtenregeling 

Cliënten willen zich graag gehoord voelen. Daarom verplicht de Wkkgz de zorgaanbieder 

om een klachtenregeling te hebben. Dit wil zeggen dat de organisatie een schriftelijk 

regeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten 

moet opstellen. De zorgaanbieder dient de klachtenregeling onder de aandacht van 

cliënten te brengen.  

Naast het hebben van een klachtenregeling is het verplicht om een klachtenfunctionaris 

te hebben. Deze functionaris zal gratis beschikbaar moeten zijn voor cliënten van de 

zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden 

waar iedereen tevreden over is. Daarnaast informeert hij de cliënt over de verschillende 

mogelijkheden om een klacht in te dienen. De klachtenfunctionaris mag bij de 

zorgaanbieder in dienst zijn, maar moet zijn onafhankelijke rol bewaken. 

Geschilleninstantie 

De Wkkgz bepaalt dat cliënten klachten en geschillen aan een erkende 
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geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. De verplichte aansluiting van de 

zorgaanbieder bij een erkende geschilleninstantie vloeit voort uit de Wkkgz. Dit moet 

cliënten een laagdrempelig alternatief bieden voor de gang naar de rechter. Net zoals bij 

de klachtenregeling moet de zorgaanbieder de mogelijkheid om geschillen voor te 

leggen onder de aandacht brengen bij de cliënt. 

De geschilleninstantie is onpartijdig en zal onafhankelijk uitspraak doen over de klacht of 

het geschil. De instantie kan schadevergoeding toekennen. De uitspraak van een 

geschilleninstantie is bindend voor alle partijen. De werkwijze van een dergelijke 

instantie is laagdrempelig en een advocaat is niet vereist. 

Een cliënt kan overigens alleen een klacht voorleggen aan een geschilleninstantie nadat 

de klacht eerst is neergelegd bij de zorgaanbieder, tenzij de omstandigheden zo zijn dat 

dit niet van de cliënt verlangd kan worden. 

Kwaliteitskader 

Zorgverleners dienen te handelen in overeenstemming met de op hen rustende 

verantwoordelijkheden, waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden 

genomen en de cliënt met respect wordt behandeld. 

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft 

gangbare kwaliteitseisen en gaat in op de onderlinge samenhang en maakt duidelijk wat 

de eigen beroepsgroep verwacht op het terrein van kwaliteitsbevordering en het 

afleggen van verantwoording. Deze kaders komen nader aan de orde bij de beschrijving 

van de kwaliteitskaders. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De IGJ houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz en bewaakt en bevordert de 

veiligheid en kwaliteit van de zorg in Nederland. De IGJ kan maatregelen opleggen als zij 

van oordeel is dat de zorg van onvoldoende niveau is.  

Zo kan de IGJ corrigerende maatregelen treffen als risico’s op niet verantwoorde zorg 

(te) hoog zijn. Afhankelijk van de mate van afwijking van de norm worden er 

verbeteringen geëist. De zorgaanbieder krijgt dan de tijd om deze verbeteringen in de 

organisatie door te voeren. Een zwaardere vorm van toezicht is het instellen van 

verscherpt toezicht, dit is veelal het gevolg wanneer de verbeteringen onvoldoende zijn 

doorgevoerd en dit te wijten is aan de zorgaanbieder. 

Naast deze corrigerende maatregelen heeft de IGJ ook bestuursrechtelijke 

handhavingsmaatregelen tot haar beschikking. Deze worden voornamelijk ingezet 

wanneer er sprake is van een hoge risicosituatie. Hierbij moet men denken aan 

maatregelen die toezien op bijvoorbeeld sluiting van een afdeling of instelling, het 

intrekken van een vergunning. Het opleggen van bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, 

bestuursdwang en een last onder dwangsom behoort eveneens tot de mogelijkheden. 
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Ten slotte heeft de IGJ de bevoegdheid om bij ernstig norm overschrijdend gedrag 

tuchtrechtelijke en strafmaatregelen te treffen. De IGJ treedt proportioneel op, de 

getroffen maatregel moet in de juiste verhouding staan tot het risico of de overtreding. 

Een deel van de maatregelen worden openbaar gemaakt, zoals een verscherpt toezicht, 

bevel of aanwijzing. 

Niet alleen de IGJ, maar ook de cliënt heeft mogelijkheden om de zorgaanbieder te 

stimuleren tot het leveren van goede zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het indienen 

van een klacht. Daarnaast is het mogelijk voor bijvoorbeeld medewerkers of leveranciers 

om een anonieme melding te doen bij de IGJ. 

 

Toezicht IGJ 

De IGJ is bevoegd tot inzage van het cliëntdossier, voor zover dit noodzakelijk is voor de 

vervulling van het toezicht op de kwaliteit van zorg. De cliënt hoeft hier geen 

toestemming voor te verlenen. De IGJ is in dergelijke gevallen gebonden aan een 

geheimhoudingsplicht. Daarnaast is de IGJ bevoegd om een woning zonder toestemming 

binnen te treden, voor zover de woning deel uitmaakt van een voorziening voor het 

verlenen van zorg. 
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1.1a Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft 

gangbare kwaliteitseisen en gaat in op de onderlinge samenhang en maakt duidelijk wat 

de eigen beroepsgroep verwacht op het terrein van kwaliteitsbevordering en het 

afleggen van verantwoording.  In dit hoofdstuk wordt het kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg toegelicht. 

Waarom dit kwaliteitskader 

Kwaliteit van leven en een goede gezondheid is waardevol, maar helaas niet altijd 

vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat, mocht iemand op zorg aangewezen zijn, 

deze zorg van goede en veilige kwaliteit is.  

In het kwaliteitskader staat beschreven wat wordt verstaan onder goede zorg binnen de 

verpleeghuissector. Het kwaliteitskader is opgenomen in het Register van het 

Zorginstituut en vormt daarmee een wettelijke basis voor kwaliteit van de 

verpleeghuiszorg.  

Wat regelt het kwaliteitskader 

In het kwaliteitskader wordt beschreven wat cliënten en naasten mogen verwachten 

van verpleeghuiszorg.  Daarnaast worden concrete eisen en opdrachten aan de sector 

gegeven om de komende jaren verder te ontwikkelen en te blijven investeren in het 

lerend vermogen. Ten slotte vormt het kwaliteitskader het kader voor extern toezicht en 

voor inkoop en contractering van zorg.  

Op wie is het kwaliteitskader van toepassing 

Het kwaliteitskader is van toepassing op aanbieders van verpleeghuiszorg. Het 

uitgangspunt van het kwaliteitskader is dat verpleeghuiszorg zich richt op de Wlz 

geïndiceerde cliënten binnen de sector Verpleging en Verzorging. Onder 

verpleeghuiszorg wordt verstaan: continue, langdurige, systematische en 

multidisciplinaire zorg voor ouderen en chronisch zieken. Het gaat om een integraal 

aanbod van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen.  

Het kwaliteitskader gaat over de zorg en ondersteuning van cliënten met een 

ZZPindicatie  4 t/m 9, die 24 uur aangewezen zijn op Wlz zorg en ondersteuning. Het 

kwaliteitskader is ook van toepassing op cliënten die kiezen om met een 

persoonsgebonden budget in groepsverband zorg te krijgen.  

In de praktijk blijkt dat er steeds meer verpleeghuiszorg geleverd wordt in de directe 

woonomgeving van cliënten waarbij ook zorgverleners zoals specialisten 

ouderengeneeskunde in consult worden gevraagd. Op deze vormen van (consultatieve) 

verpleeghuiszorg (zoals Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT)zijn 

delen van het kwaliteitskader toepasbaar. Voor de langdurige zorg thuis is een 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

20 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

addendum langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie opgesteld: immers, ook buiten de 

muren van zorgorganisaties moet het zorgaanbod kwalitatief goed zijn. 

Wat is de betekenis van het kwaliteitskader voor de zorgaanbieder 

Het kwaliteitskader is bedoeld om met alle bij de zorg betrokken partijen en de cliënt de zorg 

beter maken:  

• Voor cliënten en hun naasten geeft het aan wat zij mogen verwachten van de zorg.  

• Voor medewerkers van de zorgorganisatie is het een stimulans om de zorg blijvend te 

verbeteren.  

• Voor zorgaanbieders geeft het aan wat zij moeten regelen en organiseren om leren en 

verbeteren mogelijk te maken en goede zorg te kunnen verlenen.  

• Voor zorgkantoren helpt het eisen te stellen aan de zorg die zij inkopen.  

• Voor de IGJ geeft het richtlijnen waar zij zich bij het toetsen van kwaliteit en veiligheid 

naar kunnen richten.  

 

Hoe kunnen zorgaanbieders aan het kwaliteitskader voldoen 

Vanuit het centrale vertrekpunt: “optimale kwaliteit 

van leven van de cliënt” worden in het kwaliteitskader 

acht thema’s beschreven die invulling geven aan de 

wijze waarop zorgorganisaties kwaliteit kunnen 

vormgeven. Deze thema’s worden opgesplitst in 

inhoud van de zorg, kwaliteit en veiligheid enerzijds en 

de randvoorwaarden hiervoor anderzijds.   

De vier thema’s binnen zorg, kwaliteit en veiligheid 

zijn: 

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

2. Wonen en welzijn 

3. Veiligheid 

4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

De vier thema’s binnen randvoorwaarden zijn:  

1. Leiderschap, governance en management 

2. Personeelssamenstelling 

3. Gebruik van hulpbronnen 

4. Gebruik van informatie.  

In de volgende paragrafen worden bovenstaande thema’s nader toegelicht 

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Het thema persoonsgerichte zorg en ondersteuning heeft betrekking op het inzetten van 

de zorg voor de cliënt op dusdanige wijze dat de kwaliteit van het leven de cliënt zo 
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optimaal mogelijk is. Om dit te bereiken zijn binnen het thema persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning vier aandachtspunten geformuleerd te weten:  

 

1) Compassie; de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. 

 

2) Uniek zijn; de cliënt wordt gezien als een mens die ertoe doet. De identiteit van de 

cliënt moet tot zijn recht komen. 

 

3) Autonomie; de cliënt heeft de mogelijkheid om de regie over zijn eigen leven te 

houden. Dit geldt ook voor cliënten die zich in hun laatste levensfase bevinden. 

  

4) Zorgdoelen; samen met de cliënt worden afspraken vastgelegd over de doelen die 

hij/zij heeft ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning.  

Bovengenoemde aandachtspunten zijn voor zorgverleners richtinggevend. In de bijlage 

bij het kwaliteitskader worden handreikingen gegeven voor het toepassen van 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Voorbeelden van dergelijke handreikingen zijn: 

de zorgverlener kent de persoonlijke wensen en behoeften van een cliënt en de 

zorgverlener laat zich primair leiden door de eigen wensen van de cliënt. Deze 

handreikingen moeten niet gezien worden als voorschriften maar geven aan hoe een 

zorgverlener of zorgorganisatie invulling kan geven aan de aandachtspunten.  

De verpleeghuisorganisatie dient in haar kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag vast te 

leggen op welke wijze zij invulling geeft aan deze aandachtspunten. Het kwaliteitsplan 

dient uiterlijk 31 december te zijn gerealiseerd. Het kwaliteitsverslag worden 

gepubliceerd op de eigen website en de openbare database van het Zorginstituut. 

Jaarlijks moet het kwaliteitsverslag, waaronder de resultaten van de cliëntraadpleging 

en wat de organisatie daarmee heeft gedaan, voor 1 juli volgend op het verslagjaar 

worden ingediend.  

Concrete verplichtingen die voortvloeien uit het eerste thema van het kwaliteitskader 

zijn:  

• Iedere cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan. Hierin zijn in 

ieder geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, contactpersoon en 

afspraken over calamiteiten opgenomen. 

• Het voorlopig zorgleefplan wordt uiterlijk zes weken na opname (of zoveel eerder 

als mogelijk) definitief gemaakt.  

• Het zorgleefplan wordt opgesteld door een verzorgende met tenminste niveau 3 

(IG) of een andere zorgverlener met een diploma van minimaal niveau 3. Bij 

voorkeur is dit de contactverzorgende of de eerste verantwoordelijk verzorgende of 

verpleegkundige (EVV-er). 
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2. Wonen en welzijn  

Onder het thema wonen en welzijn wordt verstaan de wijze waarop de zorgorganisatie 

en haar zorgverleners aandacht hebben voor optimale levenskwaliteit en welzijn van de 

cliënt en diens naasten. 

 

De volgende vijf thema’s zijn leidend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen 

en welzijn: 

 

• Zingeving; aandacht en ondersteuning bij levensvragen 

• Zinvolle tijdsbesteding; aandacht en ondersteuning bij activiteiten die belangrijk zijn 

voor de cliënt 

• Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 

• Familieparticipatie en inzet van vrijwilligers; de rol van de familie en de 

mantelzorgers 

• Wooncomfort; inrichting van de woning, maaltijden, gastvrijheid etc. 

In de bijlage bij het kwaliteitskader worden bovenstaande uitgangspunten verder 

uitgewerkt in handreikingen. Voorbeelden van dergelijke handreikingen zijn: vrijwilligers 

werken samen met de zorgverlener en er is dagelijks een gedifferentieerd activiteiten 

aanbod. Deze handreikingen moeten niet gezien worden als voorschriften maar geven 

aan hoe een zorgverlener of zorgorganisatie invulling kan geven aan de 

aandachtspunten.  

De verpleeghuisorganisatie dient in haar kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag vast te 

leggen op welke wijze zij invulling geeft aan deze aandachtspunten. Het kwaliteitsplan 

dient uiterlijk 31 december te zijn gerealiseerd. Het kwaliteitsverslag worden 

gepubliceerd op de eigen website en de openbare database van het Zorginstituut. 

Jaarlijks moet het kwaliteitsverslag, waaronder de resultaten van de cliëntraadpleging 

en wat de organisatie daarmee heeft gedaan, voor 1 juli volgend op het verslagjaar 

worden ingediend.  

Een concrete verplichting die voortvloeit uit het tweede thema van het kwaliteitskader 

is:  

• Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van 

verschillende doelgroepen van verpleeghuiszorg verdient specifieke aandacht. 

 

3. Veiligheid 

In het kwaliteitskader is beschreven dat zorgorganisaties en zorgverleners vermijdbare 

schade bij cliënten zoveel mogelijk moeten voorkomen dat zij moeten leren van 

veiligheidsincidenten. 
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Het thema Veiligheid is onderverdeeld in vier indicatoren. Eind december 2017 heeft de 

Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe indicatoren basisveiligheid 

verpleeghuiszorg vastgesteld. Deze gelden vanaf de meting over verslagjaar 2018. 

1) Medicatieveiligheid 

2) Decubituspreventie  

3) Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

4) Advance care planning 

De indicatoren worden uitgevraagd en aangeboden aan het Openbaar Databestand 

(ODB). 

Binnen de organisatie worden gegevens t.a.v. de indicatoren vastgelegd en 

gereflecteerd. Dit als onderdeel van het reguliere kwaliteitsbeleid. De organisatie 

beschrijft in het kwaliteitsverslag hoe de basisveiligheid kwalitatief en kwantitatief 

geborgd is.  

De concrete verplichtingen die voortvloeien uit het thema veiligheid van het 

kwaliteitskader zijn: 

• Indicatoren over de veiligheid worden uiterlijk 1 juli volgend op het verslagjaar 

aangeleverd bij de Openbare Database van het Zorginstituut 

• Een verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik van 

een lokale of regionale incidentencommissie 

 

4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

Uitgangspunt van het kwaliteitskader is: leren en verbeteren is niet vrijblijvend; continu 

werken aan het verbeteren van kwaliteit is de norm voor een goede zorgorganisatie en 

voor professionele zorgverleners. Om aan deze norm te voldoen zijn in het 

kwaliteitskader vijf elementen opgenomen. 

 

1) Kwaliteitsmanagementsysteem; Verpleeghuizen voldoen aan een erkend 

kwaliteitsmanagementsysteem voor de zorg. Hierbij kan borging plaatsvinden door 

certificering. 

 

2) Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan; in samenwerking met cliënten en naasten, 

(para)medici, verpleegkundigen en verzorgenden wordt een kwaliteitsplan 

opgesteld. In het plan worden een aantal vaste onderdelen opgenomen zoals het 

profiel van de organisatie, het profiel van het personeelsbestand en een 

verbeterparagraaf. Bij het opstellen van het kwaliteitsplan kan bijlage 4 van het 

kwaliteitskader als handreiking gebruikt worden.   
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3) Jaarlijks kwaliteitsverslag; de organisatie stelt een rapportage op die gebaseerd is 

op de evaluatie van de doelstellingen en de inhoud van het kwaliteitsplan. Hierin 

wordt ook de feedback op het kwaliteitsplan van collega’s uit het lerend netwerk 

verwerkt. Bij het opstellen van het kwaliteitsverslag kan bijlage 5 van het 

kwaliteitskader als handreiking gebruikt worden.  Het verslag wordt uiterlijk 1 juli 

volgend op het rapportage jaar gepubliceerd om de website van de organisatie.  

Het webadres wordt vervolgens aangeleverd aan de Openbare database van 

Zorginstituut Nederland.  

 

4) Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners; zorgverleners 

worden betrokken bij het opstellen van het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag.  

Daarnaast wordt een open cultuur gecreëerd binnen de zorgorganisatie 

waarbinnen veel ruimte is voor feedback, dialoog en reflectie.  

 

5) Deel uitmaken van een lerend netwerk; elke verpleeghuisorganisatie maakt, samen 

met minimaal twee collega verpleeghuizen, deel uit van een lerend netwerk.  De 

organisaties hebben tezamen minimaal 120 cliënten.  De partijen werken 

aantoonbaar samen rondom het kwaliteitsplan en het kwaliteitsjaarverslag.  

Zorgverleners en bestuurders krijgen de ruimte om mee te lopen met een collega 

uit het lerend netwerk. Daarnaast wordt actief informatie uitgewisseld bijvoorbeeld 

met bezoeken, consultaties of intervisies.  

Een concrete verplichting die voortvloeit uit het vierde thema van het kwaliteitskader is:  

• Elke verpleeghuisorganisatie vindt een vijfjaarlijkse kwaliteitsvisitatie plaats door de 

relevante beroepsorganisatie. 

 

5. Leiderschap, governance en management 

In het kwaliteitskader worden de volgende zes aandachtspunten geformuleerd binnen 

het thema leiderschap, governance en management.  

 

1) Visie op zorg; de verpleeghuisorganisatie weet waar zij voor gaat en staat. De visie 

wordt opgesteld vanuit de focus van kwaliteit van leven.  

 

2) Sturen op kernwaarden; samen met de belanghebbenden wordt een set van 

kernwaarden opgesteld.  

 

3) Leiderschap en goed bestuur; in het kwaliteitskader worden eisen gesteld aan de 

Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur moet zich bijvoorbeeld ondersteunend, 

facilitairen en transparant opstellen. De organisatie werkt volgens de Zorgbrede 

Governance Code.  
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4) Rol en positie interne organen en Raad van Toezicht. 

 

5) Inzicht hebben en geven; de leiderschapsstijl en het gedrag van de Raad van 

Bestuur is ondersteunend aan dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De leden van de 

Raad van Bestuur lopen mee op de werkvloer om zo een gevoel te behouden van 

de kwaliteit van de zorg.  

 

6) Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise; de 

organisatie neemt een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of 

psychosociaal zorgverlener op als lid van de Raad van Bestuur.  Als dit (nog) niet 

gerealiseerd is dan vindt er structureel overleg plaats tussen de Raad van bestuur 

en de vertegenwoordigers van deze beroepsgroepen.  

Een concrete verplichting die voortvloeit uit het vijfde thema van het kwaliteitskader is:  

• De Raad van Bestuur stimuleert de oprichting van een 

Verpleegkundige/Verzorgende Adviesraad (VAR) dan wel een Professionele 

Adviesraad (PAR). 

 

6. Personeelssamenstelling 

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is afgesproken dat zorgorganisaties op 

organisatieniveau gegevens publiceren met betrekking tot de personeelssamenstelling 

(Openbare Database van Zorginstituut Nederland). 

De zorgorganisatie moet inzicht geven in haar personeelssamenstelling aan de hand van 
de volgende 5 indicatoren: 
 
1) Aard van de aanstellingen 

Deze indicator zegt met name iets over de kwantiteit van het personeel. Het geeft 
inzicht in de mate waarin de organisatie de continuïteit van de zorgverlening kan 
waarborgen.  

 
2) Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers  

Het kwalificatieniveau van de zorgmedewerkers geeft inzicht in de kwaliteitseisen 
die gesteld worden aan de medewerkers. Daarnaast moeten organisatie bij deze 
indicator kenbaar maken over hoeveel vrijwilligers zij beschikken. Het aantal 
vrijwilligers zegt iets over de mogelijkheden die de organisatie heeft om buiten de 
professionele zorg aandacht te besteden aan de cliënten.  

 
3) Ziekteverzuim  

Aan de hand van het ziekteverzuim kan iets gezegd worden over de mate waarin 
medewerkers op basis van fysieke en of psychische klachten besluiten niet te 
kunnen werken. Onder deze indicator wordt ook aandacht besteed aan de wijze 
waarop de organisatie omgaat met de personeelsbezetting tijdens afwezigheid van 
zieke medewerkers. 
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4)  In-, door- en uitstroom  

Deze indicator geeft inzicht in de stabiliteit van de personele bezetting in relatie tot 
de cliënt.  

 
5) Ratio personeelskosten/opbrengsten 

Hierbij gaat het om de kwantitatieve personele inzet bij de zorg- en dienstverlening 
aan de gemiddelde cliënt. 

 
Daarnaast zijn in het kwaliteitskader normen opgenomen voor de 
personeelssamenstelling. Deze uitgangspunten moeten zorgen voor veilige 
verantwoorde en persoonsgerichte zorg enerzijds en gezond werken anderzijds. 
Daarnaast moeten de normen zorgen voor continue zorgproces.  
 
Voorbeelden van de in het kwaliteitskader opgenomen normen zijn: 

 

• Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar 
bed gaan, intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners 
beschikbaar om deze taken te verrichten. 

• Er is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij 
de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de cliënten en bevoegd en bekwaam is 
voor de vereiste zorgtaken. 

• Er zijn afspraken vastgelegd over multidisciplinair teamoverleg en teamleren. Deze 
afspraken worden regelmatig geëvalueerd met de betrokken medewerkers en waar 
nodig aangepast. 
 

7. Gebruik van hulpbronnen 

In dit thema wordt beschreven hoe een zorgorganisatie op een efficiënte en effectieve 

manier hulpbronnen kan inzetten om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te 

behalen met de beschikbare financiën en middelen . 

De benodigde hulpbronnen en de wijze waarom deze ondersteunen bij het primaire 

proces worden beschreven in (de update van) het kwaliteitsplan van de 

verpleeghuisorganisatie. Daarnaast worden ze meegenomen in de cyclus van het 

kwaliteitsverslag, de bespreking met interne en externe stakeholders.  

8. Gebruik van informatie 

In het kwaliteitskader worden drie thema’s onderscheiden binnen het thema gebruik 

van informatie. 

 

1) Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van 

kwaliteit; hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan dat eens per jaar cliëntervaringen 

worden verzameld middels een erkend instrument. Ook moeten 

verpleeghuisorganisaties minimaal één keer per jaar informatie over de Net 

Promoter Score (NPS) aanleveren. Het verzamelen van gegevens gebeurt altijd 
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conform wet- en regelgeving. In dit kader is bijvoorbeeld de AVG van belang.  

 

2) Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen; In principe worden er 

niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk.  

 

3) Openbaarheid en transparantie; het kwaliteitsverslag wordt openbaar gemaakt via 

o.a. de website van de verpleeghuisorganisatie, de Openbare Database van het 

Zorginstituut Nederland.  

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De IGJ houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en bewaakt en bevordert 

de veiligheid en kwaliteit van de zorg in Nederland. In het toetsingskader van de IGJ 

geeft zij aan dat zij bij haar toezicht ook controleert in hoeverre de zorgaanbieder 

voldoet aan de kwaliteitskaders. 

Zo kan de IGJ corrigerende maatregelen treffen als risico’s op niet verantwoorde zorg 

(te) hoog zijn. Afhankelijk van de mate van afwijking van de norm worden er 

verbeteringen geëist. De zorgaanbieder krijgt dan de tijd om deze verbeteringen in de 

organisatie door te voeren. Een zwaardere vorm van toezicht is het instellen van 

verscherpt toezicht, dit is veelal het gevolg wanneer de verbeteringen onvoldoende zijn 

doorgevoerd en dit te wijten is aan de zorgaanbieder. 

Naast deze corrigerende maatregelen heeft de IGJ ook bestuursrechtelijke 

handhavingsmaatregelen tot haar beschikking. Deze worden voornamelijk ingezet 

wanneer er sprake is van een hoge risicosituatie. Hierbij moet men denken aan 

maatregelen die toezien op bijvoorbeeld sluiting van een afdeling of instelling, het 

intrekken van een vergunning. Het opleggen van bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, 

bestuursdwang en een last onder dwangsom behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Ten slotte heeft de IGJ de bevoegdheid om bij ernstig norm overschrijdend gedrag 

tuchtrechtelijke en strafmaatregelen te treffen. De IGJ treedt proportioneel op, de 

getroffen maatregel moet in de juiste verhouding staan tot het risico of de overtreding. 

Een deel van de maatregelen worden openbaar gemaakt, zoals een verscherpt toezicht, 

bevel of aanwijzing. 

Niet alleen de IGJ, maar ook de cliënt heeft mogelijkheden om de zorgaanbieder te 

stimuleren tot het leveren van goede zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het indienen 

van een klacht. Daarnaast is het mogelijk voor bijvoorbeeld medewerkers of leveranciers 

om een anonieme melding te doen bij de IGJ. 
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1.1b Kwaliteitskader Wijkverpleging 

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft 

gangbare kwaliteitseisen en maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep verwacht op het 

terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording. In dit hoofdstuk 

wordt het kwaliteitskader Wijkverpleging toegelicht. 

Waarom dit kwaliteitskader 

Het doel van wijkverpleging is de kwaliteit van leven thuis, ondanks ziekte, behandeling 

of beperking, bevorderen. Op het moment dan mensen onverhoopt gebruik moeten 

maken van wijkverpleging willen zij erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de 

zorg geborgd is en dat de zorg veilig geleverd wordt. In het kwaliteitskader worden 

kwaliteitsstandaarden geschetst die richtinggevend zijn voor de te leveren kwaliteit en 

de eisen die aan de zorgverlening worden gesteld.  

Het kwaliteitskader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt 

daarmee een wettelijke basis voor kwaliteit van de wijkverpleging. 

Wat regelt het kwaliteitskader 

Dit kader richt zich op de verzorging en verpleging bij cliënten thuis. Daarnaast ziet het 

ook op de preventieve en gezondheid bevorderende taken van wijkverpleging. In het 

kader wordt beschreven wat goede wijkverpleging is en wat de samenleving mag 

verwachten van deze wijkverpleging.  

Het perspectief van het kwaliteitskader is meerledig, het is richtinggevend voor: 

1. De cliënt; wat mag de cliënt verwachten van de zorg. 

2. De zorgorganisatie en haar medewerkers; het biedt handvaten voor de continue 

verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. 

3. Het kwaliteitskader biedt het uitgangspunt voor keuze informatie, extern toezicht 

en voor de inkoop en contractering van de zorg. 

Op wie is het kwaliteitskader van toepassing 

Het kwaliteitskader Wijkverpleging heeft betrekking op alle verpleging en verzorging aan 

thuiswonende cliënten gericht op gezondheidsbevordering. Daarnaast is het ook van 

toepassing op de taken die samenhangen met de zorgverlening zoals het indiceren, 

coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en 

individuele, geïndiceerde preventie en zorg gerelateerde preventie. Ook 

gespecialiseerde verpleging valt onder de reikwijdte van het kwaliteitskader.  

De opstellers van het kader streven ernaar om het kwaliteitskader van toepassing te 

laten zijn op alle zorgverlening die gericht is op gezondheidsbevordering of behoud van 

functioneren aan thuiswonende burgers. Dit ongeacht de financiering.  
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Hoe kan de zorgaanbieder aan het kwaliteitskader voldoen 

De zorgaanbieder kan aan het kwaliteitskader voldoen door de richtlijnen en normen uit 

het kader na te leven en te implementeren in de bedrijfsvoering.  

In dit kwaliteitskader wordt wijkverpleging beschreven als een team van 

verpleegkundigen en verzorgenden dat zich richt op individuele verpleging en verzorging 

maar ook op gezondheidsbevordering in brede zin. Wijkverpleging werkt samen met 

huisartsen, paramedici en apothekers. Wijkverpleging benut dit netwerk om tot een 

passend zorgaanbod voor cliënten te komen en om gezamenlijk te werken aan 

gezondheidsbevordering en preventie.  

De essentie van wijkverpleging wordt beschreven in vier kernwaarden: generalistisch, 

persoonsgericht, continu en in de nabijheid van de cliënt. Bij wijkverpleging staat een 

vertrouwde, gelijkwaardige relatie met de cliënt centraal.  

Wat mag een cliënt verwachten van de wijkverpleging? 

1. Cliënt krijgt zorg die aansluit bij de zorg die de cliënt van zijn naasten krijgt. De 

wijkverpleging moet gericht zijn op het versterken van de eigen mogelijkheden van 

de cliënt. De zorg sluit aan bij wat de cliënt wil. 

2. Cliënt krijgt zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. 

Zelfredzaamheid en eigen regie staan centraal binnen de wijkverpleging. De 

zorgverlener helpt de cliënt bij het zoeken naar oplossingen om belemmeringen zo 

veel mogelijk weg te nemen. 

3. Cliënt krijgt zorg van zorgverleners die ze begrijpt en vertrouwt. 

4. Cliënt krijgt zorg van zorgverleners die gekwalificeerd zijn. 

Een cliënt mag verwachten dat hij zorg krijgt van een zorgverlener die werkt 

volgens de gelende richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.  

5. Cliënt krijgt zorg van een vast en overzichtelijk team. 

De zorgverleners werken samen in een team dat niet al te groot is. Hierdoor 

worden bekendheid en vertrouwdheid gewaarborgd. De cliënt mag continue zorg 

verwachten. Er vindt afstemming plaats tussen informele en formele zorgverleners.  

6. Cliënt krijgt zorg die veilig is. 

Risico’s worden tijdig onderkend. De zorgverlener heeft aandacht voor de woon- en 

leefsituatie van de cliënt. 

7. Met de cliënt worden afspraken gemaakt, deze afspraken worden nagekomen.  

De zorg wordt verleend op tijdstippen die zo goed mogelijk aansluiten op het leven 

van de cliënt. De cliënt wordt op tijd op de hoogte gesteld van wijzigingen.  

8. Cliënt krijgt inzage in het zorgplan en zorgdossier. 

Om regie te kunnen voeren is het van belang dat de cliënt inzicht heeft in zijn 

zorgplan en zorgdossier. 
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Aan welke professionele kwaliteitseisen moet wijkverpleging voldoen? 

1. Wijkverpleging maakt deel uit van het lokale zorgnetwerk. 

Wijkverpleging neemt deel aan verschillende overlegvormen in het werkgebied. Zij 

onderhoudt relaties met de informele zorg, eerste en tweedelijns zorgverleners, 

ziekenhuizen en Wmo organisaties.  

2. De zorgverleners maken deel uit van een team. 

Wijkverpleging wordt uitgevoerd in team met verpleegkundigen en verzorgenden. 

Bij de samenstelling van het team wort rekening gehouden met verschillende 

competenties die passen bij de vragen van de cliënt.  

3. De zorgverleners zijn vakbekwaam. 

Zorgverleners werken samen en vullen elkaar aan. Professionals uit de teams 

beschikken over de competenties voor de 7 Canmedsrollen. Deze rollen zijn: de 

zorgverlener, de communicator, de gezondheidsbevorderaar, de 

samenwerkingspartner, de reflectieve Evidence Based Practice-professional, 

kwaliteitsbevorderaar en organisator.  

Verpleegkundigen staan ingeschreven in het BIG-register. De bekwaamheid van 

andere zorgverleners wordt niet gereguleerd door de wet BIG.  

Zorgverleners onderhouden bekwaamheid door werkervaring en doen daarnaast 

activiteiten die hun deskundigheid bevorderen (bijvoorbeeld bij- en nascholing of 

intercollegiale toetsing). 

4. Wijkverpleging werkt volgens het cyclisch verpleegkundig proces. 

De wijkverpleegkundige gaat in gesprek met de cliënt en brengt de situatie van de 

cliënt in beeld. Met de cliënt worden doelen en een plan van aanpak opgesteld. Op 

basis hiervan beoordeelt de wijkverpleegkundige welke zorg door welke 

professional geleverd moet worden. De teamleden zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het leveren van goede en passende zorg. De geleverde zorg 

wordt geëvalueerd. Aanpassingen in het zorgaanbod worden vastgelegd in het 

zorgplan.  

Aan welke organisatorische randvoorwaarden moet wijkverpleging voldoen? 

1. Er moet ruimte zijn voor leren en verbeteren.  

Binnen de zorgorganisatie moet een klimaat heersen waarbinnen zorgverleners zich 

vrij voelen om onzekerheden en fouten kenbaar te maken. Fouten geven geen 

aanleiding voor sancties maar zijn aanknopingspunten voor leren en verbeteren.  

2. Wijkverpleging vergt professionele kwaliteit. 

Dit betekent aandacht voor zorg en relationele kwaliteit, maar ook voor de 

competenties om lokaal een positie op te bouwen en in teamverband tot passende 

zorgarrangementen komen, de uitvoering en resultaten van zorg te monitoren en 

zaken te verbeteren.  

3. Competenties van het team passen op de vraag. 
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Competent personeel is een randvoorwaarde voor de kwaliteit van de 

wijkverpleging. Bij gebrek aan de juiste competenties binnen een team wordt hulp 

ingeroepen. 

4. Er is goede informatievoorziening nodig. 

Goede zorg wordt in steeds grotere mate afhankelijk van goede 

informatievoorzieningen. Hiervoor is ondersteuning vanuit de ICT belangrijk.  

5. Wijkverpleging heeft verbinding met kennisontwikkeling en opleiding. 

Zorgorganisaties moeten uitwisseling tussen leren en werken mogelijk maken. De 

zorgorganisaties zijn een belangrijke schakel tussen praktijk en opleiding door 

bijvoorbeeld het aanbieden van stageplaatsen.  

6. Wijkverpleging heeft ondersteuning van en participatie in het beleid. 

De kwaliteitsindicatoren voor de wijkverpleging zijn nog in ontwikkeling, prioriteit heeft 

de zgn. PREM (Patient Reported Experience Measures), de cliëntervaringen. De 

opleverdatum hiervoor is 1 april 2020.  

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De IGJ houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en bewaakt en bevordert 

de veiligheid en kwaliteit van de zorg in Nederland. In het toetsingskader van de IGJ 

geeft zij aan dat zij bij haar toezicht ook controleert in hoeverre de zorgaanbieder 

voldoet aan de kwaliteitskaders. 

Zo kan de IGJ corrigerende maatregelen treffen als risico’s op niet verantwoorde zorg 

(te) hoog zijn. Afhankelijk van de mate van afwijking van de norm worden er 

verbeteringen geëist. De zorgaanbieder krijgt dan de tijd om deze verbeteringen in de 

organisatie door te voeren. Een zwaardere vorm van toezicht is het instellen van 

verscherpt toezicht, dit is veelal het gevolg wanneer de verbeteringen onvoldoende zijn 

doorgevoerd en dit te wijten is aan de zorgaanbieder. 

Naast deze corrigerende maatregelen heeft de IGJ ook bestuursrechtelijke 

handhavingsmaatregelen tot haar beschikking. Deze worden voornamelijk ingezet 

wanneer er sprake is van een hoge risicosituatie. Hierbij moet men denken aan 

maatregelen die toezien op bijvoorbeeld sluiting van een afdeling of instelling, het 

intrekken van een vergunning. Het opleggen van bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, 

bestuursdwang en een last onder dwangsom behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Ten slotte heeft de IGJ de bevoegdheid om bij ernstig norm overschrijdend gedrag 

tuchtrechtelijke en strafmaatregelen te treffen. De IGJ treedt proportioneel op, de 

getroffen maatregel moet in de juiste verhouding staan tot het risico of de overtreding. 

Een deel van de maatregelen worden openbaar gemaakt, zoals een verscherpt toezicht, 

bevel of aanwijzing. Niet alleen de IGJ, maar ook de cliënt heeft mogelijkheden om de 

zorgaanbieder te stimuleren tot het leveren van goede zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het indienen van een klacht. Daarnaast is het mogelijk voor bijvoorbeeld 

medewerkers of leveranciers om een anonieme melding te doen bij de IGJ. 
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1.1c Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft 

gangbare kwaliteitseisen en gaat in op de onderlinge samenhang en maakt duidelijk wat 

de eigen beroepsgroep verwacht op het terrein van kwaliteitsbevordering en het 

afleggen van verantwoording. In dit hoofdstuk wordt het kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg toegelicht. 

Waarom dit kwaliteitskader 

Binnen de sector Gehandicaptenzorg wordt al geruime tijd gewerkt met 

kwaliteitskaders.  Het kwaliteitskader is opgesteld in een samenwerking tussen alle 

relevante veldpartijen. In het kwaliteitskader hebben veldpartijen werkwijzen 

ontwikkeld waarmee zorgaanbieder tot zicht op kwaliteit en continue 

kwaliteitsverbetering kunnen komen.  

Het kwaliteitskader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt 

daarmee een wettelijke basis voor kwaliteit van de gehandicaptenzorg.  

Wat regelt het kwaliteitskader 

Met het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg worden de volgende doelen nagestreefd: 

1. Duidelijkheid geven aan cliënten; wat mogen zij verwachten van de geboden zorg 

en ondersteuning. 

2. Stimuleren van medewerkers die zorg uitvoeren; het kwaliteitskader helpt hen bij 

het continue werken aan kwaliteitsverbetering. 

3. Richting geven aan de leiding van zorgorganisaties; sturen op kwaliteit. 

4. Richting geven aan de wijze waarop zorgorganisaties zicht op kwaliteit gebruiken 

voor externe verantwoording aan de samenleving, het zorgkantoor en de IGJ.  

Op wie is het kwaliteitskader van toepassing 

Het kwaliteitskader heeft betrekking op gehandicaptenzorg die onder de Wlz valt. 

Hieronder valt: 

•  Zorg binnen woonlocaties of ‘zorg in de wijk’ rond steunpunten (minimaal 4 dagen 

per week zorg); 

•  Integrale zorg en ondersteuning: rond wonen, dagactiviteiten en behandeling; 

•  Wlz-zorg in iemands eigen woning via een ‘volledig pakket thuis’. 

 

In het kwaliteitskader is opgenomen dat nader bezien zal worden of de reikwijdte wordt 

verruimd met MPT (‘modulair pakket thuis’) en/of met zorg via een Pgb. Onduidelijk is of 

dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, mogelijk dat dit onderwerp meegenomen wordt in 

de tussentijdse evaluatie in 2020.  
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Alle domeinen van de gehandicaptensector vallen onder dit kader. De zorg wordt 

verleend in een grote verscheidenheid aan woonvormen, van ‘gewone’ huizen, tot 

kleinschalige woonvoorzieningen, woongroepen op grotere locatie of appartementen 

rond een steunpunt. 

 

Wat is de betekenis van het kwaliteitskader voor de zorgaanbieder 

Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is het creëren van een gedeelde visis op de 

vraag wat goede zorg is voor mensen met langdurige beperkingen.  

De kernpunten van deze gezamenlijke visie zijn: 

• Cliënten hebben eigen regie. 

• De zorg draagt bij aan kwaliteit van bestaan. 

• De beroepskrachten ondersteunen de cliënt bij het invullen van een eigen leven. 

• Kwaliteit komt tot stand in dialoog tussen zorgverlener en cliënt. 

• Aan kwaliteit wordt primair op het niveau van de cliént invulling gegeven. Dat 

gebeurt door maatwerkt.  

 

Op basis van deze visie zijn in het kwaliteitskader werkwijzen opgenomen die zowel op 

de werkvloer als in de rest van de organistie moeten leiden tot ‘zicht op kwaliteit’ en 

‘leren en verbeteren. In het kwaliteitskader worden deze werkwijzen bouwstenen 

genoemd: 

1. Zorgproces rond de individuele cliënt 

2. Onderzoek naar cliëntervaringen 

3. Zelfreflectie in teams 

4. Kwaliteitsrapport en visitatie. 

 

Het kwalteitskader kan als volgt schematisch worden samengevat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Schematische 
weergave 
kwaliteitskader. Bron 
Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg 
2017-2022 
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Bouwsteen 1: Zorgproces rond de individuele cliënt 

Onder persoonsgerichte zorg wordt dienstverlening verstaan die aansluit op de wensen 

en voorkeuren van de bewoner. De zorg is afgestemd op het leven van de cliënt en gaat 

samen met betrokkenheid van de omgeving van de cliënt. Om persoonsgerichte zorg te 

kunnen leveren is de dialoog tussen cliënt en zorgmedewerker essentieel. Als gevolg van 

dit dialoog is voor elke cliënt inzichtelijk: 

• Wat heeft de cliënt nodig? De zelfredzaamheid en de ondersteuningsbehoeften van 

de cliënt zijn bekend. 

• Welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s spelen er? 

• Hoe ervaart de cliënt de kwaliteit van zijn bestaan. Welke tekorten ervaart de cliënt 

en wat kan daaraan gedaan worden? 

• In hoeverre zijn familieleden en derden betrokken bij de cliënt?  

• Welke afspraken zijn er gemaakt over dagelijkse zorg en ondersteuning en worden 

die afspraken nagekomen? 

 

Bovenstaande punten worden opgenomen in het ondersteuningsplan van de cliënt. Het 

plan wordt samen met de cliënt opgesteld en wordt periodiek geëvalueerd. Kernpunten 

uit het multidisciplinair behandelplan worden, voor zover relevant voor de dagelijkse 

zorg en ondersteuning, opgenomen in het ondersteuningsplan.  

 

Bouwsteen 2: Onderzoek naar cliëntervaringen 

Het is belangrijk dat cliënten duidelijk kunnen maken wat zij belangrijk vinden in hun 

leven. Dit komt tot uiting in het individuele ondersteuningsplan maar ook in 

cliënttevredenheidonderzoeken.  

 

In het kwaliteitskader is opgenomen dat elke zorgorganisatie minimaal een keer per drie 

jaar een cliënt ervaringsonderzoek verricht bij alle cliënten aan wie zij Wlz-zorg biedt.  

Bij de uitvoering van deze onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een instrument dat 

is opgenomen in de door de sector gekozen ‘waaier van instrumenten’.  

De uitkomsten van de onderzoeken worden vervolgens op verschillende niveaus binnen 

de organisatie gebruikt.  

1. Op cliëntniveau; aandachtspunten voor de dialoog met de cliënt 

2. Op locatieniveau; medewerkers en teams houden zicht op kwaliteit en kunnen 

blijven leren en verbeteren 

3. Op organisatieniveau; de uitkomsten geven input voor vernieuwing van het 

zorgbeleid  
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Bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams 

Uitgangspunt binnen de derde bouwsteen is dat kwaliteit steunt op betrokken en 

vakbekwame medewerkers die in dialoog met de cliënt hun werk doen.  In het 

kwaliteitskader wordt van teams waarin de medewerkers werken gevraagd om, naast de 

reguliere werkoverleggen, op systematisch wijze te reflecteren. Deze reflectie vindt 

jaarlijks plaats en wordt uitgevoerd aan de hand van landelijk vastgestelde thema’s.  

Tijdens de reflectie wordt in ieder geval tijd besteed aan de volgende onderwerpen 

• Proces rondom de cliënt. Zijn de wensen van de cliënt bekend?  Worden afspraken 

nagekomen? 

• Relatie tussen medewerker en cliënt. Hoe verloopt de samenwerking met collega’s 

en met de familieleden? Hoe verloopt de bejegening en communicatie? 

• Borging van veiligheid. 

• Toerusting van de medewerker voor zorg- en ondersteuningsvragen van de cliënt. 

Bevindingen en ontwikkelpunten worden vastgelegd op teamniveau. Op verzoek van de 

IGJ worden de verslagen beschikbaar gesteld aan de IGJ. Op organisatieniveau bestaat 

overzicht van het geheel van teamreflecties. 

Bouwsteen 4: Kwaliteitsrapport en visitatie 

De vierde bouwsteen bevat de opdracht aan het bestuur van de zorgorganisatie om 

jaarlijks een bondig kwaliteitsrapport op te stellen.  Het rapport wordt opgesteld op 

basis van de eerste drie bouwstenen.  

Het rapport heeft zowel een interne als externe functie. Intern wordt het gebruikt als 

een geobjectiveerd ‘zicht op kwaliteit’. Het vormt een basis voor overleggen met het 

management, de cliëntenraad of andere organen. Extern is het een hulpmiddel voor 

transparantie. Het kwaliteitsrapport moet jaarlijks voor 1 juni worden ingediend bij het 

Zorginstituut en jaarlijks moeten kwaliteitsgegevens worden aangeleverd  bij het 

Zorginstituut. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De IGJ houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en bewaakt en bevordert 

de veiligheid en kwaliteit van de zorg in Nederland. In het toetsingskader van de IGJ 

geeft zij aan dat zij bij haar toezicht ook controleert in hoeverre de zorgaanbieder 

voldoet aan de kwaliteitskaders. 

Zo kan de IGJ corrigerende maatregelen treffen als risico’s op niet verantwoorde zorg 

(te) hoog zijn. Afhankelijk van de mate van afwijking van de norm worden er 

verbeteringen geëist. De zorgaanbieder krijgt dan de tijd om deze verbeteringen in de 

organisatie door te voeren. Een zwaardere vorm van toezicht is het instellen van 
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verscherpt toezicht, dit is veelal het gevolg wanneer de verbeteringen onvoldoende zijn 

doorgevoerd en dit te wijten is aan de zorgaanbieder. 

Naast deze corrigerende maatregelen heeft de IGJ ook bestuursrechtelijke 

handhavingsmaatregelen tot haar beschikking. Deze worden voornamelijk ingezet 

wanneer er sprake is van een hoge risicosituatie. Hierbij moet men denken aan 

maatregelen die toezien op bijvoorbeeld sluiting van een afdeling of instelling, het 

intrekken van een vergunning. Het opleggen van bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, 

bestuursdwang en een last onder dwangsom behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Ten slotte heeft de IGJ de bevoegdheid om bij ernstig norm overschrijdend gedrag 

tuchtrechtelijke en strafmaatregelen te treffen. De IGJ treedt proportioneel op, de 

getroffen maatregel moet in de juiste verhouding staan tot het risico of de overtreding. 

Een deel van de maatregelen worden openbaar gemaakt, zoals een verscherpt toezicht, 

bevel of aanwijzing. 

Niet alleen de IGJ, maar ook de cliënt heeft mogelijkheden om de zorgaanbieder te 

stimuleren tot het leveren van goede zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het indienen 

van een klacht. Daarnaast is het mogelijk voor bijvoorbeeld medewerkers of leveranciers 

om een anonieme melding te doen bij de IGJ. 
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1.1d Kwaliteitskader Jeugd 

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft 

gangbare kwaliteitseisen en maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep verwacht op het 

terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording.  In dit hoofdstuk 

wordt het kwaliteitskader Jeugd toegelicht. 

Waarom dit kwaliteitskader 

De Jeugdwet verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tot het verlenen 

van verantwoorde hulp. Deze verplichting is verder uitgewerkt in de norm van de 

verantwoorde werktoedeling. De gemeenten, branche-, beroeps- en cliëntorganisaties 

hebben gezamenlijk het kwaliteitskader Jeugd opgesteld om een aanzet te geven voor 

de wijze waarop de norm van de verantwoorde werktoedeling in de praktijk kan worden 

toegepast. 

Het kwaliteitskader is een veldnorm. Dit wel zeggen dat de veldpartijen gezamenlijk 

hebben afgesproken op welke wijze zij gaan werken. Dit is een ontwikkeltraject dat 

momenteel nog gaande is. 

Wat regelt het kwaliteitskader 

Zorgaanbieders zijn dus verplicht om te werken aan de hand van de norm van de 

verantwoorde werktoedeling. In het kwaliteitskader wordt beschreven op welke wijze zij 

op een praktische wijze invulling kunnen geven aan deze norm.  

Op wie is het kwaliteitskader van toepassing 

Het Kwaliteitskader Jeugd is geschreven voor aanbieders van jeugdhulp en 

jeugdbescherming.  

Ook vrijgevestigde professionals (Zzp’ers) die jeugdhulp aanbieden zijn gebonden aan de 

norm van de verantwoorde werktoedeling. Als professionals in dienst van de gemeente 

(de toegang tot) jeugdhulp uitvoeren dan moet de gemeente zelf ook voldoen aan de 

norm van de verantwoorde werktoedeling. Daarnaast moet de gemeente controleren of 

de jeugdhulpaanbieders aan wie zij het werk toedelen kunnen voldoen aan de eisen uit 

de norm.  

Wat is de betekenis van het kwaliteitskader voor de zorgaanbieder 

Uitgangspunt is dat de jeugdhulpverleners verantwoorde hulp moeten verlenen. Wat is 

dit precies? Verantwoorde hulp is hulp van goed niveau, die in ieder geval: veilig, 

doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële 

behoefte van de jeugdige of diens ouder. De norm van verantwoorde hulp is verder 

uitgewerkt in de norm van de verantwoorde werktoedeling.  

Deze norm verplicht de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en of de 

gemeente tot het: 
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1. werken met geregistreerde professionals (Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ of in het 

BIG-register) 

2. toedelen van taken aan geregistreerde professionals rekening houdend met hun 

specifieke kennis en vaardigheden 

3. zorgdragen dat deze professionals kunnen werken volgens hun specifieke 

professionele standaard.    

Binnen de norm van de verantwoorde werktoedeling geldt het principe van “pas toe of 

leg uit”. Dit houdt in dat waar nodig afgeweken mag worden van de norm. Deze 

afwijking van de norm dient dan wel onderbouwd te worden.  

Uitgangspunten van de norm van de verantwoorde werktoedeling  

• Het is mogelijk om zowel geregistreerde als niet-geregistreerde professionals in te 

zetten. 

• Onder geregistreerde professionals worden de professionals verstaan die zich 

kunnen inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. Dit zijn 

bijvoorbeeld artsen en GZ psychologen. 

• Door de werkgever moet gemotiveerd worden dat een geregistreerde dan wel niet-

geregistreerde is ingezet voor de uitvoering van een taak. Bij deze motivering houdt 

de werkgever rekening met de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de taak.  

• De professional die wordt ingezet moet altijd vakbekwaam zijn. Dit wil zeggen dat 

zij moeten beschikken over de benodigde competenties, kennis en vaardigheden 

voor de taken die zij uitvoeren. 

 

Zorgaanbieders zijn dus verplicht om te werken aan de hand van de norm van de 

verantwoorde werktoedeling. In het kwaliteitskader wordt beschreven op welke wijze zij 

op een praktische wijze invulling kunnen geven aan deze norm.  
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Hoe kan de zorgaanbieder aan het kwaliteitskader voldoen 

In het kwaliteitskader zijn twee soorten parameters opgenomen: de cliëntgerichte 

parameters en de professional gerelateerde parameter.  

 

Aan de hand van deze 

parameters kan worden 

bepaald welke handelingen, 

situaties, doelgroepen of 

verantwoordelijkheden 

vragen om de inzet van 

geregistreerde professionals 

en welke kunnen worden 

uitgevoerd door niet-

geregistreerde professionals. 

De combinatie van de 

cliëntgerichte parameter 

enerzijds en de professioneel 

gerelateerde parameter 

anderzijds bepalen samen 

welke vakbekwaamheid vereist 

wordt.  

 

Na toepassing van het afwegingskader zijn er vier mogelijke uitkomsten: 

Inzet van een vakbekwame geregistreerde professional 

Een geregistreerde professional kan op alle taken ingezet worden. Uiteraard voor zover 

de professional bekwaam is voor deze taken. Dit wil zeggen dat de geregistreerde 

professional ook taken mag uitvoeren die volgens het afwegingskader worden 

toebedeeld aan niet-geregistreerde professionals. 

Inzet van niet-geregistreerde professional 

De cliëntgerichte indicatoren vormen het uitgangspunt voor de werktoedeling aan niet-

geregistreerde professionals. Op het moment dat er sprake is van een voorspelbare, 

veilige situatie waarbij de risico’s goed in te schatten zijn, dan zijn dit belangrijke 

randvoorwaarden om niet-geregistreerde professionals in te zetten voor de uitvoering 

van de taken.  

Binnen het terrein van de jeugdhulp zijn ook veel niet-geregistreerde professionals 

werkzaam op hbo- of wo-niveau (bijvoorbeeld paramedici). Voor de inzet van deze 

professionals kan de werkgever aannemelijk maken dat de inzet noodzakelijk is voor de 

kwaliteit van de zorg.  

Figuur 2 Schematische weergave kwaliteitskader. Bron Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg 2017-2022 
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Inzet van niet-geregistreerde professional onder verantwoordelijkheid van 

geregistreerde professional 

In de Jeugdwet en het daar bijbehorende Besluit Jeugdwet is opgenomen wanneer een 

niet-geregistreerde professional taken mag uitvoeren onder de verantwoordelijkheid 

van een geregistreerde professional. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor werkzaamheden 

die voortvloeien uit taken die gedaan moeten worden door geregistreerde 

professionals. Het zou inefficiënt werken als de geregistreerde professional deze taken 

ook zelf zou moeten uitvoeren.  Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

uitwerken van rapporten. 

Ook kan het mogelijk zijn dat niet-geregistreerden in het kader van stage of opleiding 

ervaring op moeten doen. In deze situatie is het ook mogelijk om onder 

verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional taken uit te voeren. 

Inzet van niet-geregistreerde professional in combinatie met een geregistreerde 

professional 

In de praktijk kan het voorkomen dat het wenselijk is om bepaalde taken door een niet-

geregistreerde professional uit te laten voeren terwijl deze taken eigenlijk uitgevoerd 

moeten worden door een geregistreerde professional. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake 

zijn als de niet-geregistreerde professional veel ervaring heeft of een bijzondere band 

met de jeugdige.  

Een niet-geregistreerde mag nooit zelfstandig taken uitvoeren die zijn toebedeeld aan 

geregistreerde professionals. Hiervoor is hij namelijk niet vakbekwaam. Het is wel 

mogelijk om de taken uit te voeren in samenwerking met een geregistreerde 

professional. Dit mag echter alleen als onderstaande voorwaarden uit het 

Kwaliteitskader worden toegepast. 

•  De jeugdige is beoordeeld (en gediagnosticeerd) door een geregistreerde 

professional. 

•  Het hulpverlenings- of behandelplan is, in overleg met de jeugdige, door een 

geregistreerde professional vastgesteld. 

•  De geregistreerde professional is overtuigd van de bekwaamheid van de niet-

geregistreerde professional. 

•  De geregistreerde professional laat zich tijdig en voldoende informeren door de 

niet-geregistreerde professional. 

•  De niet-geregistreerde professional kan terugvallen op, en houdt ruggespraak met 

de geregistreerde professional. 

•  Er is sprake van een evenwichtige verdeling tussen geregistreerde en niet-

geregistreerde professionals (aandacht voor span of control van geregistreerde 

professional). 
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•  De niet-geregistreerde professional vergewist zich ervan dat hij beschikt over 

relevante gegevens van collega’s en informeert collega’s over gegevens en 

bevindingen die zij nodig hebben om verantwoorde hulp te kunnen verlenen. 

•  De betrokken professionals maken duidelijke afspraken over de verdeling van taken 

en verantwoordelijkheden met betrekking tot de hulp aan de jeugdige. 

Afwegingsgebied 

In de praktijk zal blijken dat niet alle situaties zich laten inpassen in het afwegingskader. 

Binnen het afwegingskader is daarom een afwegingsgebied opgenomen. Voor situaties 

die niet specifiek in het afwegingskader zijn opgenomen zal de werkgever zelf een 

afweging maken. De werkgever houdt zich hierbij aan de norm van de verantwoorde 

werktoedeling; hij zal altijd rekening houden met de kennis en vaardigheden van de 

professionals bij de toedeling van de taken. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De IGJ houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en bewaakt en bevordert 

de veiligheid en kwaliteit van de zorg in Nederland. In het toetsingskader van de IGJ 

geeft zij aan dat zij bij haar toezicht ook controleert in hoeverre de zorgaanbieder 

voldoet aan de kwaliteitskaders. 

Zo kan de IGJ corrigerende maatregelen treffen als risico’s op niet verantwoorde zorg 

(te) hoog zijn. Afhankelijk van de mate van afwijking van de norm worden er 

verbeteringen geëist. De zorgaanbieder krijgt dan de tijd om deze verbeteringen in de 

organisatie door te voeren. Een zwaardere vorm van toezicht is het instellen van 

verscherpt toezicht, dit is veelal het gevolg wanneer de verbeteringen onvoldoende zijn 

doorgevoerd en dit te wijten is aan de zorgaanbieder. 

Naast deze corrigerende maatregelen heeft de IGJ ook bestuursrechtelijke 

handhavingsmaatregelen tot haar beschikking. Deze worden voornamelijk ingezet 

wanneer er sprake is van een hoge risicosituatie. Hierbij moet men denken aan 

maatregelen die toezien op bijvoorbeeld sluiting van een afdeling of instelling, het 

intrekken van een vergunning. Het opleggen van bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, 

bestuursdwang en een last onder dwangsom behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Ten slotte heeft de IGJ de bevoegdheid om bij ernstig norm overschrijdend gedrag 

tuchtrechtelijke en strafmaatregelen te treffen. De IGJ treedt proportioneel op, de 

getroffen maatregel moet in de juiste verhouding staan tot het risico of de overtreding. 

Een deel van de maatregelen worden openbaar gemaakt, zoals een verscherpt toezicht, 

bevel of aanwijzing. Niet alleen de IGJ, maar ook de cliënt heeft mogelijkheden om de 

zorgaanbieder te stimuleren tot het leveren van goede zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het indienen van een klacht. Daarnaast is het mogelijk voor bijvoorbeeld 

medewerkers of leveranciers om een anonieme melding te doen bij de IGJ. 

 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

44 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

 

 

  



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

45 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

1.2 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) 

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, oftewel de Wet BIG, gaat 

over beroepen in de individuele gezondheidszorg. In deze wet staan onder andere regels 

en normen opgenomen om de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig 

handelen door zorgverleners. Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG. Dit is een 

databank waarin zorgverleners met een BIG-registratie te raadplegen zijn. Per 1 april 

2019 heeft de wet BIG een aantal wijzigingen ondergaan. In dit hoofdstuk worden de 

Wet BIG en de wijzigingen inhoudelijk belicht. 

Waarom deze wet 

Het doel van de Wet BIG is tweeledig. Het eerste doel ziet op het bewaken en 

bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de zorg. Het tweede doel 

heeft betrekking op de bescherming van de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig 

handelen van de zorgverlener. Om bovengenoemde doelen te kunnen realiseren regelt 

de Wet BIG-zaken als titelbescherming, titelregistratie, herregistratie, voorbehouden 

handelingen en het tuchtrecht.  

Met de invoering van de Wet BIG hebben alle zorgverleners een eigen 

verantwoordelijkheid gekregen. De bedoeling van de wet is het in staat stellen van zo 

veel mogelijk mensen om zorg te verlenen met een eigen verantwoordelijkheid en de 

kwaliteit van de uitoefening van de gezondheidszorg te bewaken om zodoende cliënten 

te behoeden tegen onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Hoe de wet hier 

handvatten aan heeft gegeven komt later in dit hoofdstuk aan de orde. 

Wat regelt de wet 

In de Wet BIG staat de kwaliteitsbewaking van de beroepsuitoefening en de 

bescherming van de cliënt centraal. In de wet worden de kaders omschreven 

waarbinnen zorgaanbieders hun beleid dienen te formuleren. De wet beoogt de zorg 

kwalitatief op een hoog niveau te brengen en te houden. De onderwerpen die de wet 

behandelt zijn globaal te verdelen in de volgende deelgebieden: 

• Algemene regels ten aanzien van de kwaliteit en bevoegdheden van zorgverleners; 

• Regelingen voor voorbehouden handelingen; 

• Titelbescherming, beroepsregistratie en tuchtrecht. 

Bepaalde beroepen hebben op grond van de Wet BIG een beschermde titel en bepaalde 

handelingen zijn voorbehouden aan bevoegde beroepsbeoefenaren. Voor een belangrijk 

deel ziet de Wet BIG dan ook op beroepsregulering. Deze regulering ziet op beroepen 

met een beschermde titel, het stellen van opleidingseisen en (her)registratie van deze 

beroepen in het BIG-register.  
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Daarnaast kent de wet een regeling met voorbehouden handelingen. Dit zijn bepaalde 

risicovolle handelingen, die onbevoegden niet zelfstandig mogen verrichten. In de Wet 

BIG is opgenomen welke beroepsgroepen bevoegd zijn deze handelingen te verrichten.  

Daarnaast kent de Wet BIG-regels ten aanzien van het tuchtrecht. Dit is rechtspraak 

waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een zorgverlener volgens de voor hem geldende 

professionele standaarden heeft gewerkt. 

Op wie is de wet van toepassing 

De Wet BIG spitst zich toe op de individuele gezondheidszorg. Hiermee worden 

handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon die het doel hebben de 

gezondheid van die persoon te bevorderen of te bewaken bedoeld. 

Het kernbegrip om te bepalen of de wet van toepassing is het begrip ‘handelingen’. 

Artikel 1 van de Wet BIG spreekt over handelingen op het gebied van de individuele 

gezondheidszorg.  Gedacht moet worden aan het doen van onderzoek en het geven van 

advies welke betrekking heeft op de gezondheid van de cliënt, maar ook aan 

handelingen zoals het afnemen van bloed en het wegnemen van weefsel.  

De wet laat de uitoefening van de individuele gezondheidszorg in principe vrij voor 

iedereen. Met andere woorden: ook niet BIG-geregistreerde beroepsgroepen mogen tot 

op zekere hoogte zorg verlenen. Alle zorgverleners hebben een eigen 

verantwoordelijkheid in de zorgverlening gekregen. De huidige bevoegdheidsregeling 

verbiedt uitsluitend het onbevoegd verrichten van voorbehouden handelingen zoals 

opgenomen in de Wet BIG. 

Vanaf 1 april 2019 is artikel 1 van de Wet BIG uitgebreid. Er is een toevoeging gedaan 

met betrekking tot cosmetische handelingen. Zover de cosmetische handelingen 

voorbehouden behandelingen in de zin van artikel 36 van de Wet Big betreft, moeten 

deze worden uitgevoerd door daartoe bevoegde en bekwame artsen. Dat betekent dus 

dat beroepsbeoefenaren die niet op grond van de Wet BIG bevoegd en bekwaam zijn 

deze handelingen niet langer mogen uitvoeren. 

Wat is de betekenis van de wet voor zorgaanbieders 

Zoals hierboven aangegeven spitst de wet zich toe op de handelingen in de individuele 

gezondheidszorg. De zorgaanbieder wordt niet rechtstreeks in de wet aangesproken, 

maar indirect hebben de bepalingen invloed op de zorgaanbieders omdat zij 

zorgverleners inschakelt de daadwerkelijke zorg te bieden. Daarom worden hieronder 

de verplichtingen voor de zorgverleners nader toegelicht. 
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Hoe kunnen zorgverleners aan de wet voldoen 

Titelbescherming 

In de Wet BIG is bepaald welke zorgverleners een beschermde titel mogen gebruiken, 

van 9 medische beroepen wordt de beroepstitel beschermd, zijnde: 

• arts; 

• tandarts; 

• apotheker; 

• gezondheidszorgpsycholoog; 

• psychotherapeut; 

• fysiotherapeut; 

• verloskundige; 

• verpleegkundige; 

• physician assistant. 

In de praktijk worden dit ook wel de artikel 3 beroepen genoemd. Dergelijke 

beroepstitels zijn wettelijke beschermd. Van bovengenoemde beroepen zijn onder meer 

opleidingseisen wettelijk vastgelegd. Het doel van de wet ziet onder andere op het 

beschermen van de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van de 

zorgverlener. Dit doel wordt mede gerealiseerd door het BIG-register. De artikel 3 

beroepen moeten zich registreren in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht, 

welke later in dit hoofdstuk kort wordt toegelicht. 

Registratie 

Het BIG-register is een register in Nederland waarin alle zorgverleners die volgens de 

wet een beschermde titel mogen dragen staan opgenomen. Het BIG-register geeft 

duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener, wat mag en kan een 

zorgverlener bij de uitoefening van zijn zorgtaken. Door middel van dit register wordt de 

kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt. Het BIG-register kan door iedereen 

geraadpleegd worden. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaar is 

hiermee voor iedereen te herkennen en te raadplegen.  

Cliënten die het BIG-register raadplegen moeten erop kunnen vertrouwen dat de 

zorgverlener deskundig is en blijft. Daarom dienen zorgverleners zich eens in de vijf jaar 

opnieuw te registreren, waardoor de deskundigheid beter gewaarborgd blijft en het 

register actueel blijft. Middels deze herregistratie moet de zorgverlener aantonen dat zij 

nog voldoet aan de eisen die gelden voor hun beroepsgroep.  
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In het kader van de wetswijziging was het de bedoeling dat de zorgaanbieder per 1 april 

2019 de BIG-registratienummers van haar medewerkers duidelijk vermeldt op haar 

website. Omdat dit voor sommige instellingen onwerkbaar was, is het voornemen 

uitgesteld, er wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe regelgeving.  

Bescherming van opleidingstitels 

Naast de bescherming van beroepstitels, regelt de wet ook de bescherming van 

opleidingstitels van beroepen in de gezondheidszorg. Alleen diegenen die een bepaalde 

opleiding hebben afgerond mogen de opleidingstitel voeren. Voorbeelden van beroepen 

met een beschermde opleidingstitel zijn: apothekersassistent, diëtist, optometrist, 

logopedist en mondhygiënist. Zorgverleners met een beschermde opleidingstitel 

worden niet opgenomen in het BIG-register. 

Bescherming van specialistentitels 

Een zorgverlener kan door middel van het volgen van een specialistenopleiding 

bijzondere deskundigheid en vaardigheden verkrijgen. Artsen, verpleegkundigen, 

apothekers, tandartsen en gezondheidspsychologen kunnen dergelijke 

specialistenopleidingen volgen. Alleen zorgverleners die zowel in het BIG-register als het 

specialistenregister van de beroepsorganisatie staan, mogen een wettelijk erkende 

specialistentitel voeren. 

Voorbehouden handelingen 

De Wet BIG kent een regeling over voorbehouden handelingen. Voorbehouden 

handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners 

mogen uitvoeren. Maar niet alle risicovolle handelingen zijn voorbehouden. De wet 

specificeert welke handelingen voorbehouden zijn en geeft aan wie deze zelfstandig of 

in opdracht mag uitvoeren. Momenteel zijn 14 voorbehouden handelingen opgenomen 

in de wet. 

Er zijn vijf beroepsgroepen, zijnde: artsen, tandartsen, verloskundigen, physician 

assistant en verpleegkundige specialisten die zelfstandig bevoegd zijn om voorbehouden 

handelingen uit te voeren. 

Wanneer een zorgverlener voorbehouden handelingen uitvoert dan moet dat deskundig 

en zorgvuldig gebeuren. Daarnaast moet de zorgverlener bekwaam zijn, oftewel 

voldoende kennis en vaardigheid hebben om de handeling uit te voeren. 

De deskundigheid van de zorgverlener wordt gecreëerd door het stellen van 

opleidingseisen van het deskundigheidsgebied van het beroep. Wie voldoet aan de 

eisen, mag de wettelijk beschermde titel dragen (zie eerder dit hoofdstuk). 

Deskundigheideisen worden daarnaast via de beroepsvereniging in overleg met het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgesteld. 
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Naast deskundig dient de zorgverlener bekwaam te zijn voor het uitvoeren van 

voorbehouden handelingen. Dit houdt in dat een zorgverlener: 

• kennis heeft over de handeling, de technieken, het doel, de anatomie, de risico’s, 

voor- en nazorg en eventuele complicaties; 

• vaardig is in het uitvoeren van de handeling (en bijkomende activiteiten). 

Dergelijke bekwaamheden ontstaan door het volgen van een opleiding, bij- en 

nascholing, vaardigheidstraining of herhaaldelijk een handeling uitvoeren. 

De Wet BIG specificeert per voorbehouden handeling welke zorgverlener zelfstandig 

bevoegd is voor de uitvoering. Een zorgverlener die zelfstandig bevoegd is, mag de 

handeling zelf uitvoeren, maar mag ook een andere zorgverlener opdracht geven om de 

handeling uit te voeren. Dit mag alleen als deze zorgverlener bekwaam is. 

Een niet zelfstandig bevoegde zorgverlener kan dus in opdracht van een zelfstandig 

bevoegde zorgverlener voorbehouden handelingen uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij verzorgenden en helpenden, zij mogen onder de volgende voorwaarden 

dergelijke handelingen uit te voeren: 

• de zorgverlener is bekwaam om voorbehouden handelingen uit te voeren; 

• opdrachtgever die wel zelfstandig bevoegd is, geeft waar nodig aanwijzingen en 

houdt toezicht, zodat hij kan ingrijpen als dat nodig is. (Dit wordt in de Wet BIG-

tussenkomst genoemd). 

Daarnaast kent de Wet BIG nog een zogenoemde ‘functionele zelfstandige 

bevoegdheid’. Sommige beroepsgroepen mogen voorbehouden handelingen uitvoeren 

in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener, zonder toezicht en tussenkomst. 

Een verpleegkundige mag bijvoorbeeld zonder tussenkomst of toezicht van een arts een 

onderhuidse injectie geven. 

In geval van een noodsituatie behoort elke zorgverlener naar beste weten en kunnen te 

handelen. Zo mag in een noodsituatie de voorbehouden handeling defibrilleren 

uitgevoerd worden door iemand die eerste hulp verleend. 

De regels uit de Wet BIG gelden overigens voor beroepsmatige situaties. Cliënten, 

ouders, familieleden en mantelzorgers vallen niet onder de regels over de 

voorbehouden handelingen. Een cliënt met diabetes mag bij zichzelf bijvoorbeeld 

insuline spuiten. In dergelijke gevallen blijft de bekwaamheid om deze voorbehouden 

handeling uit te voeren belangrijk.  

Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 

De Wet BIG heeft niets geregeld over de wijze waarop een opdracht tot het uitvoeren 
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van een voorbehouden handeling verstrekt moet worden. Om fouten te voorkomen, 

wordt het uitvoeringsverzoek in principe schriftelijk gegeven. Indien vanwege de 

bereikbaarheid, dan wel een dringende situatie de opdracht alleen telefonisch kan 

worden verstrekt, dient degene die de voorbehouden handeling zal uitvoeren de 

opdracht te herhalen tijdens het telefonisch contact. Vervolgens zal de opdrachtgever 

alsnog schriftelijk in moeten dienen. 

Het is aan te bevelen om een uitvoeringsverzoek regelmatig te evalueren en zo nodig te 

vernieuwen. Het is van belang dat de zorgverlener die de opdracht daadwerkelijk 

uitvoert bekwaam is en de opdracht toetst op uitvoerbaarheid en correctheid. Het is 

daarnaast belangrijk dat aandacht wordt besteed aan een goede verslaglegging. Immers 

door zorgvuldig te rapporteren is de doelmatigheid en de doeltreffendheid van zorg te 

herleiden. Het uitvoeringsverzoek maakt deel uit van het zorgdossier van de cliënt. 

Tuchtrecht 

De Wet BIG regelt dat zorgverleners die in het BIG-register staan opgenomen onder het 

tuchtrecht vallen. Het tuchtrecht kent twee functies, allereerst het lerend vermogen van 

de zorgsector te bevorderen en het tweede doel is de corrigerende functie. 

Het tuchtrecht biedt de mogelijkheid om gedragingen en handelingen van de 

zorgverlener te toetsen aan geldende beroepsnormen. Een tuchtcollege bestaat meestal 

uit juristen en leden beroepsgenoten. In Nederland bestaan vijf regionale tuchtcolleges 

en een Centraal Tuchtcollege als beroepsinstantie. 

Een tuchtmaatregel is geen strafmaatregel, maar is primair gericht op het voorkomen 

van gemaakte fouten. Naast de tuchtcolleges is er een College van Medisch Toezicht dat 

bevoegd is om te beoordelen of een zorgverlener ongeschikt is zijn beroep uit te 

oefenen wegens zijn geestelijke of lichamelijk gesteldheid of wegens gewoonte van 

drank-, drugs- of medicijnmisbruik. 

Sinds 1 april 2019 bestaat de mogelijkheid om, als klager, een tuchtklachtfunctionaris in 

te zetten. De tuchtklachtfunctionaris bekleedt niet dezelfde rol als de 

klachtenfunctionaris op grond van de Wkkgz. De tuchtklachtfunctionaris kan de klager  

helpen met het opstellen en opbouwen van een klacht en  advies geven over het gericht 

indienen van een klacht. In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt wat het 

verschil is tussen de tuchtklachtfunctionaris en de klachtenfunctionaris.  

  



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

51 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

 Klachtenfunctionaris Tuchtklachtfunctionaris 

Ondersteuning aan 

wie 

De klager en de 

zorgaanbieder 

De klager 

Ondersteuning in Het opstellen, formuleren 

en onderbouwen van de 

klacht 

 

Het opstellen, formuleren 

en onderbouwen van het 

verweer 

Het opstellen, formuleren 

en onderbouwen van de 

klacht 

Positie Neutraal De klager 

Rol Klachtenbehandelaar 

Bemiddelaar 

Behandelt geen klachten 

Kosten Geen Geen 

Contact Via de zorgaanbieder, 

zorgverlener, instelling, 

praktijk 

Via het ministerie 

Volksgezondheid Welzijn 

en Sport 

 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is belast met het toezicht op het handelen 

van de zorgverlener op grond van de Wet BIG. De IGJ ziet dus ook op de uitvoering van 

de risicovolle en voorbehouden handelingen. Zo nodig kan de inspectie de individuele 

zorgverlener een schriftelijk bevel geven zich (tijdelijk) van bepaalde zorg gerelateerde 

handelingen te onthouden. Op grond van de Wet BIG kunnen zorgverleners diverse 

maatregelen opgelegd krijgen, te denken valt aan: bevoegdheidsbeperkend bevel, 

berisping, geldboete, schorsing, gedeeltelijk ontzegging, doorhaling. 

Sinds 1 april 2019 kan naar oordeel van het tuchtcollege een zorgverlener een breed 

beroepsverbod opgelegd krijgen. Wanneer het tuchtcollege van mening is dat de 

zorgverlener een ernstig gevaar vormt voor de patiënten, kan de zorgverlener het recht 

worden ontzegd om patiënten te behandelen. Door deze uitbreiding van het tuchtrecht 

kunnen ook anderszins gedragingen van de zorgverlener aanleiding zijn tot een breed 

beroepsverbod. Het kan gaan om gedragingen in het privéleven of in de hoedanigheid 

van een ander beroep die het vertrouwen van de beroepsuitoefening ernstig schaadt.  
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Ook het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of de rechter kunnen tuchtmaatregelen 

opleggen aan BIG-geregistreerde zorgverleners. Een dergelijke tuchtmaatregel kan 

gevolgen hebben voor de inschrijving in het BIG-register. Zo kan het tuchtcollege aan de 

zorgverlener een geldboete van maximaal € 4.500,- opleggen. In het geval van een 

geldboete blijft de zorgverlener volledig bevoegd het beroep uit te oefenen. Voorheen 

bestond er een publicatieplicht van de berisping of geldboete en werd deze altijd 

bekendgemaakt. Vanaf 1 april 2019 is het aan de tuchtrechter om te bepalen of de 

boete moet worden gepubliceerd. Er wordt een afweging gemaakt tussen het 

privacybelang van de zorgverlener en het maatschappelijk belang in de individuele 

gezondheidszorg. 

Naast tuchtmaatregelen kent de Wet BIG ook strafbepalingen voor BIG- en niet BIG-

geregistreerden. Het doel van deze strafbepalingen is om de zorgverlener die schade of 

een aanmerkelijke kans daarop doet ontstaan, strafrechtelijk te kunnen vervolgen. De 

inzet van het strafrecht staat los van de toepassing van het tuchtrecht. 
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1.3 Veldnormen medicatiebeleid  

Om te zorgen dat een cliënt op het juiste moment de juiste medicatie krijgt is goede 

afstemming tussen alle betrokken partijen belangrijk. Veilig toedienen van medicatie is 

dan ook een belangrijk aspect binnen het toetsingskader van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).   

De landelijke branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties hebben zich verenigd en 

gezamenlijk veldnormen opgesteld voor een veilige omgang met medicijnen. Voor de 

kleinschalige zorgaanbieder zijn in dit kader twee veldnormen van belang: de Veilige 

principes in de medicatieketen en de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg.  

De Veilige principes in de medicatieketen is een veldnorm waarin beschreven wordt op 

welke wijze het medicatieproces voor de cliënt op een veilige manier kan verlopen. De 

Veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. De 

volgende partijen zijn betrokken geweest bij het opstellen van de veldnorm: ActiZ, 

KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN. 

Daarnaast is ook voor de gehandicaptensector een veldnorm opgesteld. De door de VGN 

opgestelde Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg geeft handvatten voor het 

opstellen van een goed medicatiebeleid. 

Waarom deze veldnorm 

De veldnormen zijn opgesteld voor de situatie waarin de cliënt de verantwoordelijkheid 

voor het beheer van zijn medicatie helemaal of gedeeltelijk overdraagt aan de 

zorgaanbieder. Om ervoor te zorgen dat de cliënt zijn medicijnen toegediend krijgt zijn 

er in deze situatie verschillende partijen betrokken: de cliënt (en zijn mantelzorger), de 

arts, de apotheker, de zorgaanbieder en de zorgmedewerker. Voor veilig 

medicatiegebruik is het van groot belang dat de activiteiten en verantwoordelijkheden 

van deze partijen goed op elkaar aansluiten. De veldnormen gaan uit van ieders rol en 

verantwoordelijkheid en beschrijven hoe kan worden samengewerkt op een wijze die de 

veiligheid ten goede komt. 

Wat regelen de veldnormen? 

In de veldnormen wordt het medicatieproces opgedeeld in verschillende stappen:  

1 Intake, afspraken over het medicatiebeheer(voorschrijven) 

2 Ter hand stellen (afleveren door de apotheker)  

3 Opslag/beheer van de medicatie  

4 Gereed maken  

5 Toedienen/registreren  

6 Evaluatie (gebruik, (bij)werking etc.) 

Per stap wordt beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn voor de 

betrokken partijen; de cliënt (en zijn mantelzorger), de arts (Arts Verstandelijk 
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Gehandicapten), de apotheker, de zorgaanbieder en de zorgmedewerker. Voor elke 

betrokkene wordt aangegeven wat  wiens taak is en welke verantwoordelijkheid de 

betrokkenen hebben. 

Op wie is de veldnorm van toepassing 

Zoals benoemd zijn de Veilige principes van toepassing binnen de sectoren verzorging en 

verpleging en thuiszorg. De handreiking medicatiegebruik gehandicaptensector ziet op 

zorgaanbieders in de gehandicaptensector. Zorgaanbieders en hun zorgmedewerkers 

moeten zich houden aan de veldnorm die van toepassing is op de sector waarin zij actief 

zijn. In de veldnormen worden verschillende principes benoemd voor de verschillende 

sectoren. In de paragraaf “Hoe kunnen zorgaanbieders aan de veldnorm voldoen” zullen 

de belangrijkste principes worden uitgewerkt.  

De Veilige principes in de medicatieketen en de Handreiking Medicatiebeleid 

Gehandicaptenzorg zijn veldnormen en zijn dus niet wettelijke verplicht, maar een 

zorgmedewerker moet deze veldnormen als goed hulpverlener wel naleven. Dit geldt 

niet op het moment dat verantwoorde en goede zorgverlening vergt dat de professional 

van deze veldnorm afwijkt. Het is aan de professional om op basis van professionele 

kennis en vaardigheden, en met behulp van praktische wijsheid, af te wegen of hij de 

veldnormen moet toe passen of dat het in de specifieke situaties verstandig is om af te 

wijken van de standaard. Op het moment dat wordt afgeweken van de veldnorm wordt 

dit wel in het dossier van de cliënt opgenomen.  

Hoewel de wettelijke basis ontbreekt wordt de naleving van de veldnormen weldegelijk 

getoetst door de IGJ.  

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

Zorgaanbieders en hun zorgmedewerkers moeten zich houden aan deze veldnormen. In 

de veldnorm worden verschillende principes benoemd voor de sector verzorging en 

verpleging, de sector thuiszorg en de gehandicaptensector. In de paragraaf “Hoe kunnen 

zorgaanbieders aan de veldnorm voldoen” zullen de belangrijkste principes worden 

uitgewerkt.  

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de veldnorm voldoen? 

Veilige principes in de medicatieketen 

In de Veilige principes in de medicatieketen wordt per processtap beschreven welke 

principes gelden voor de zorgaanbieder en zijn zorgmedewerkers.  

1.  Intake en afspraken over medicatiebeheer (Voorschrijven)  

 

• De thuiszorgorganisatie dient te beschikken over een procedure om met de cliënt in 

gesprek te gaan over het medicatiebeheer.  
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• De zorgaanbieder dient met de cliënt af te spreken of deze de medicatie geheel of 

gedeeltelijk in eigen beheer kan en wil houden. Samen met de cliënt wordt 

besproken welke verantwoordelijkheden de cliënt zelf houdt. De zorgmedewerker 

voert deze procedure in de praktijk uit.  

• De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken ten aanzien van het 

medicatiebeheer vast worden gelegd in het zorgleefplan.  

• De zorgmedewerker informeert de apotheker en arts over overname van 

medicatiebeheer. 

 

2.  Ter hand stellen (afleveren door de apotheker)  

 

• De zorgaanbieder maakt afspraken met de apotheker over aanleveren van 

medicatie via een Geneesmiddel distributiesysteem (GDS). Hierbij levert de 

apotheker ook een actueel medicatieoverzicht en toedienlijst.  

• De zorgorganisatie heeft afspraken met arts, apotheker en met cliënt over 

verwerken van wijzigingen in de medicatie.  

• De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de toedienlijst en het actuele medicatieoverzicht 

in het zorgleefplan worden bewaard.  

 

3.  Opslag/beheer van de medicatie  

Sector verpleging en verzorging 

• De zorgorganisatie zorgt voor veilige opslag en beheer van de medicatie conform 

het bewaaradvies van de apotheek en algemene hygiënerichtlijnen. 

• De zorgorganisatie slaat de retourmedicatie op zodat deze niet toegankelijk is voor 

onbevoegden totdat de medicatie wordt opgehaald door de apotheek. In de 

praktijk voert de zorgmedewerker deze taak uit.   

• De zorgmedewerker legt afspraken met de cliënt over opslag en beheer vast in het 

zorgleefplan. 

• De zorgmedewerker bewaart meegeleverde bijsluiters in het zorgleefplan en 

signaleert tijdig de noodzaak van bijbestellen/herhaalrecepten en regelt dit volgens 

de procedure van de zorgorganisatie. 

• Intramuraal met behandeling: De zorgorganisatie heeft een beleid m.b.t. 

samenstelling en beheer van de werkvoorraad niet-op-naam gestelde 

geneesmiddelen en werkt conform dit beleid. 

 

Sector thuiszorg 

• De zorgaanbieder maakt afspraken met de apotheker over het ophalen van 

medicatie die niet meer wordt gebruikt als cliënt zelf niet in de gelegenheid is om 

deze medicatie terug te brengen naar de apotheek.   
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• De zorgmedewerker legt afspraken met de cliënt over opslag en beheer vast in het 

zorgleefplan. 

• De zorgmedewerker bewaart meegeleverde bijsluiters in het zorgleefplan en 

signaleert tijdig de noodzaak van bijbestellen/herhaalrecepten en regelt dit volgens 

de procedure van de zorgorganisatie. 

 

4.  Gereed maken  

• De zorgaanbieder moet ervoor zorgen dat de zorgmedewerkers die de medicatie 

gereedmaken hiertoe bevoegd en bekwaam zijn.  

• De zorgmedewerker werkt bij het gereedmaken van de medicatie met een door de 

apotheek aangeleverde actuele toedienlijst 

• De zorgorganisatie werkt met een planning die de zorgmedewerkers in staat stelt 

om overeenkomstig hun verantwoordelijkheid en bevoegdheid te werken. De 

zorgmedewerker werkt geconcentreerd en zorgt dat zij niet wordt gestoord bij 

gereedmaken van medicatie. 

• De zorgorganisatie maakt afspraken met arts en apotheker over de procedure ‘voor 

toediening gereedmaken’ 

 

5.  Toedienen/registreren  

• De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de zorgmedewerkers die medicatie toedienen 

hiervoor bevoegd en bekwaam zijn. De zorgmedewerker geeft alleen medicatie als 

de medewerker daartoe bekwaam en bevoegd is. 

• De zorgmedewerker geeft de juiste medicatie in de juiste dosis op de juiste wijze op 

de juiste tijd aan de juiste cliënt 

• De zorgorganisatie werkt met een planning die de zorgmedewerkers in staat stelt 

om overeenkomstig hun verantwoordelijkheid en bevoegdheid te werken. De 

zorgmedewerker werkt zorgvuldig en geconcentreerd. 

• De zorgmedewerker werkt bij voorbehouden en risicovolle handelingen op basis 

van een uitvoeringsverzoek van de arts. 

• De zorgaanbieder spreekt, op basis van de landelijke ‘dubbel controleren lijst’, met 

de apotheker af welke losse medicatie risicovol is bij verkeerde dosering. Bij deze 

medicatie is een dubbele controle nodig. 

• De zorgorganisatie beschikt over een procedure waarin is vastgelegd hoe de 

dubbele controle kan worden uitgevoerd. 

 

6        Evaluatie (gebruik, (bij)werking etc.) 

• De zorgmedewerker signaleert en registreert werking en eventuele bijwerkingen in 

het zorgleefplan. Wanneer er bijwerkingen optreden adviseert de zorgmedewerker 
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aan de cliënt om hier een melding van te maken bij de arts. In overleg met de cliënt 

doet de zorgmedewerker deze melding zelf.  

• De zorgorganisatie heeft een systeem voor melding van incidenten met betrekking 

tot het medicatieproces, en draagt zorg voor opvolging en terugkoppeling. De 

zorgmedewerker meldt incidenten in dit systeem.  

• De zorgaanbieder maakt afspraken met arts en apotheker over periodieke 

medicatiebeoordeling bij cliënten waar dit relevant is. De zorgmedewerker neemt 

deel aan de periodieke medicatiebeoordeling.  

 

Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg 

In de handreiking worden handvaten geboden om het proces van voorschrijven tot 

verstrekking van geneesmiddelen op verschillende niveaus van de organisatie te 

structureren en de kwaliteit te bewaken. Let op: hoewel de handreiking is bedoeld voor 

alle organisaties in de gehandicaptensector zal iedere organisatie voor zichzelf een 

vertaalslag moet maken voor de eigen organisatie, rekening houdend met aard, 

omvang en cliëntenbestand. Volgens de handreiking zijn de volgende voorwaarden en 

aandachtspunten van belang: 

1. Medicatiebeleid 

Elke organisatie legt haar medicatiebeleid vast. Hierin zijn ten minste de volgende 

onderwerpen opgenomen: visie, beleid, structuur, taken, verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden en afspraken omtrent het medicatieproces. Het beleid wordt 

afgestemd met de cliëntenraad en externe betrokkenen zoals bijvoorbeeld de 

apotheker en de arts.   

Aanbevolen wordt om per afdeling of locatie één persoon als aandachtsfunctionaris 

voor het medicatiebeleid aan te stellen. Deze persoon zorgt voor de uitvoering van 

het beleid op zijn afdeling of locatie.  

De cultuur van de zorgorganisatie moet erop gericht zijn dat het verstrekken van 

medicatie een serieuze aangelegenheid is. Dit wil zeggen dat het medicatiebeleid 

regelmatig en op systematische wijze wordt gecontroleerd en geëvalueerd, dat 

fouten gemeld kunnen worden zonder dat de melder hierop afgerekend wordt en 

dat fouten op een systematische wijze gemeld kunnen worden. 

2. Kwaliteitsbeleid 

Het medicatiebeleid vormt een onderdeel van het kwaliteitsbeleid. In het 

kwaliteitsbeleid wordt minimaal aandacht besteed aan de volgende onderwerpen.  

• Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden procedures en werkinstructies t.b.v. 

het medicatieproces worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek. 

• De zorgorganisatie beschikt over een registratiesysteem voor het melden van 

fouten en incidenten.  
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• Er is een klachtenregeling. 

• Het medicijngebruik van de cliënt wordt minimaal een maal per jaar geëvalueerd. 

De voorschrijvend arts is hiervoor verantwoordelijk maar hij betrekt hierbij alle bij 

het medicatieproces betrokken personen. De zorgaanbieder heeft de plicht om 

datgene te doen wat in zijn vermogen ligt om deze evaluatie plaats te laten vinden. 

• De zorgaanbieder beschikt over specifieke protocollen rondom bepaalde medicatie 

zoals gedragsbeïnvloedende medicatie, cytostatica en opiaten.  

3. Personeelsbeleid 

De zorgaanbieder dient te beschikken over voldoende gekwalificeerde 

medewerkers om het medicatiebeleid uit te kunnen voeren. Bij risicovolle 

handelingen in het kader van de wet BIG zijn medewerkers bevoegd en bekwaam.  

4. Taken en bevoegdheden 

 

Betrokkenen 

In de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg worden voor verschillende 

betrokkenen taken en bevoegdheden uitgewerkt. Dit overzicht is beperkt tot meest 

relevante taken en bevoegdheden voor de directie en de zorgmedewerker.  

De directie: 

• is eindverantwoordelijk voor het medicatiebeleid 

• stelt het centraal medicatiebeleid op en zorgt voor uitvoering van het beleid.  

• zorgt voor een klimaat dat gericht is op het serieus nemen van  het medicatieproces 

en zorgt voor een no blame beleid ten aanzien van het melden van klachten.  

• maakt afspraken met externe partners (zoals de apotheek of de huisarts) met in 

achtneming van de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg.  

 

De zorgmedewerker: 

 

• is bevoegd en bekaam. 

• signaleert en legt vast in hoeverre de cliënt in staat is om zelfstandig zijn medicatie 

te gebruiken. 

• maakt medicatie klaar voor toedienging. 

• controleert de uitgezette medicatie, dient deze toe en tekent af. 

• signaleert effecten en bijwerkingen van het medicatiegebruik en de medicatie.  

• Levert een bijdrage aan de evaluatie van het medicatiegebruik. 

• Houdt eigen deskundigheid op peil en heeft een signalerende functie ten aanzien 

van de deskundigheid van collega’s.  
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Zorgsoort 

Niet alleen per betrokkene verschillen de taken en bevoegdheden. Per zorgsituatie 

kunnen de taken en bevoegdheden ook verschillen. Hieronder worden de meest 

relevante aandachtspunten voor zelfstandig wonen, 24 uursverblijf met behandeling en 

dagcentra en logeervoorzieningen weergegeven.  

Zelfstandig wonen 

Bij zelfstandig wonen maken de cliënten gebruik van de reguliere huisarts en apotheker. 

De cliënt onderhoudt de relatie met deze betrokkenen in principe zelf. Als de cliënt hier 

niet toe in staat is, is het mogelijk dat de zorg voor zijn medicatie geheel of gedeeltelijk 

wordt overgedragen aan de zorgaanbieder. De afspraken hieromtrent worden 

vastgelegd in het zorgplan.  

 

24 uurs verblijf met behandeling 

De huisarts of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is verantwoordelijk voor het 

voorschrijven van de medicatie. De apotheker controleert de recepten van de arts en is 

verantwoordelijk voor het correct uitzetten van de medicatie. Ook zorgt hij voor de 

medicatielijsten en aftekenlijsten. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de 

toepassing van het medicatiebeleid in de organisatie en zorgt voor de 

informatieverstrekking over medicatie van cliënten aan het dagcentrum. 

Dagcentra en logeervoorzieningen 

Een cliënt die thuis woont is zelf verantwoordelijk voor het meenemen van de juiste 

medicatie naar de dagbesteding of logeervoorziening. Als de cliënt de 

verantwoordelijkheid heeft overgedragen aan de zorgaanbieder dan moet deze 

zorgaanbieder hier zorg voor dragen.  

5. Voorraadbeheer niet op naam gestelde geneesmiddelen 

Eind 2010 hebben VGN, ActiZ en GGZ Nederland de Handreiking Werkvoorraad 

Geneesmiddelen ontwikkeld (ook wel bekend als de dokterstas). Deze handreiking 

vormt een onlosmakelijk deel uit van de Handreiking Medicatiebeleid 

Gehandicaptensector. De handreiking regelt de verdeling van 

verantwoordelijkheden ten aanzien van de werkvoorraad tussen de artsen en de 

apotheker en voorziet in borging van de naleving van de normen die daaraan zijn 

gesteld. 

6. Voorraadbeheer op naam gestelde geneesmiddelen 

Het kan voorkomen dat binnen de zorgorganisatie een voorraad aanwezig is van op 

naam gestelde medicatie. De zorgorganisatie moet dan de volgende zaken regelen:  

• Er wordt een aandachtsfunctionaris aangesteld ten behoeve van het beheer van de 

voorraad. 
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• De geneesmiddelen worden in een afgesloten ruimte bewaard en in de 

oorspronkelijke verpakking.  

• De medicatie is voorzien van een bijsluiter en een etiket met de volgende gegevens: 

naam cliënt, dosering, periode van gebruik, aantal, identiteit, sterkte, 

toedieningsvorm en vervaldatum.  

• De voorraden en de vervaldata worden regelmatig gecontroleerd. 

• Er zijn afspraken over de toegankelijkheid van de voorraad.  

• De afspraken met betrekking tot vernietiging en afvoer van medicijnen liggen vast. 

 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de veldnorm houdt 

Zoals beschreven in de paragraaf ‘Op wie is de veldnorm van toepassing’ hebben de 

Veilige principes in de medicatieketen en de Handreiking Medicatiebeleid 

Gehandicaptenzorg geen wettelijke basis. Een zorgmedewerker moet deze veldnormen 

als goed hulpverlener en in het kader van goede zorg in beginsel wel naleven. Dit geldt 

niet op het moment dat verantwoorde en goede zorgverlening vergt dat de professional 

van deze veldnorm afwijkt. Maar wat als de zorgaanbieder of zorgmedewerker geen 

goede reden heeft om van de veldnorm af te wijken? 

´Toezicht’ door de patiënt 

De norm van het goed hulpverlenerschap is een norm afkomstig uit de WGBO. De 

WGBO is onderdeel van het overeenkomstenrecht. Dit betekent dat zowel de patiënt als 

de hulpverlener de gemaakte afspraken moet nakomen.  

De directe ‘toezichthouder’ op de naleving van de WGBO is de patiënt, met wie de 

hulpverlener de behandelingsovereenkomst afsluit. Als de gemaakte afspraken niet 

(volledig) nagekomen worden kan de patiënt een aantal rechtsmiddelen inzetten. Zo kan 

hij de overeenkomst opzeggen of ontbinden. In de WGBO zijn geen bijzondere 

bepalingen opgenomen over het opzeggen of ontbinden van de 

behandelingsovereenkomst door de patiënt. Daardoor gelden voor hem de algemene 

regels voor het beëindigen van een overeenkomst van opdracht.  

Algemeen toezicht 

Bij het algemeen toezicht door de IGJ op de kwaliteit van de zorg en het toetsen door de 

rechter (burgerlijk, bestuurs-,straf- en tuchtrechter) zullen de normen die voortvloeien 

uit de WGBO en de Wkkgz in principe altijd meegewogen worden.  

De IGJ houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz en WGBO en bewaakt en bevordert 

de veiligheid en kwaliteit van de zorg in Nederland. De IGJ kan maatregelen opleggen als 

zij van oordeel is dat de zorg van onvoldoende niveau is. 

Zo kan de IGJ corrigerende maatregelen treffen als risico’s op niet verantwoorde zorg 

(te) hoog zijn. Afhankelijk van de mate van afwijking van de norm worden er 

verbeteringen geëist. De zorgaanbieder krijgt dan de tijd om deze verbeteringen in de 
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organisatie door te voeren. Een zwaardere vorm van toezicht is het instellen van 

verscherpt toezicht, dit is veelal het gevolg wanneer de verbeteringen onvoldoende zijn 

doorgevoerd en dit te wijten is aan de zorgaanbieder. 

Naast deze corrigerende maatregelen heeft de IGJ ook bestuursrechtelijke 

handhavingsmaatregelen tot haar beschikking. Deze worden voornamelijk ingezet 

wanneer er sprake is van een hoge risicosituatie. Hierbij moet men denken aan 

maatregelen die toezien op bijvoorbeeld sluiting van een afdeling of instelling, het 

intrekken van een vergunning. Het opleggen van bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, 

bestuursdwang en een last onder dwangsom behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Ten slotte heeft de IGJ de bevoegdheid om bij ernstig norm overschrijdend gedrag 

tuchtrechtelijke en strafmaatregelen te treffen. De IGJ treedt proportioneel op, de 

getroffen maatregel moet in de juiste verhouding staan tot het risico of de overtreding. 

Een deel van de maatregelen worden openbaar gemaakt, zoals een verscherpt toezicht, 

bevel of aanwijzing. 
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1.4 Voedselveiligheid (HACCP) 

HACCP oftewel Hazard Analysis and Critical Control Points is een 

voedselveiligheidssysteem. Organisaties die met voedsel omgaan voorkomen hiermee 

dat de veiligheid van het cliënten in gevaar komt. Ook binnen zorginstellingen kan 

voedselveiligheid aan de orde van de dag zijn, voedsel mag de cliënt niet ziek maken. 

Daarom is het naleven van HACCP verplicht. In dit hoofdstuk wordt de HACCP 

inhoudelijk besproken. 

Waarom deze wet 

Het doel van de HACCP is het waarborgen van de voedselveiligheid. Jaarlijks zijn er vele 

gevallen van voedselvergiftiging, om deze gevallen zo veel mogelijk in te perken is de 

HACCP is het leven geroepen. HACCP is een wettelijk vereiste voor organisaties die zich 

met voedsel bezighouden. In het HACCP plan en de vaak aanvullende certificeringseisen 

zijn procedures en voorschriften opgenomen om een preventief 

voedselveiligheidssysteem op te zetten.  

Ook binnen de zorg is het van groot belang dat cliënten veilig voedsel tot zich kunnen 

nemen. Wanneer een cliënt in een woonvorm, verpleeghuis of andere zorginstelling 

verblijft staat de gezondheid van de cliënt voorop. Voor de meeste cliënten geldt een 

verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Een goede hygiëne verkleint de kans op 

infectieziekten. Daarom wordt van zorgaanbieders verwacht, indien zij te maken heeft 

met voeding, dat zij maatregelen en controles in het leven roepen om de voorschriften 

uit de HACCP te kunnen naleven. De wetgeving eist een HACCP-aanpak, maar 

certificering is niet vereist. 

Wat regelt de wet 

Zoals hierboven aangegeven draait de HACCP om voedselveiligheid. Bij het verwerken 

van voedingsmiddelen kunnen er diverse dingen misgaan, dit kan de veiligheid van het 

eten in gevaar brengen. Daarom moeten organisaties die voedsel verwerken mogelijke 

risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is het zogenoemde HACCP-plan. 

Alle medewerkers die binnen de zorginstelling of een woonvorm te maken hebben met 

de voedselverwerking dienen zich aan dit plan te houden. 

De HACCP-systematiek houdt in dat de zorgaanbieder het hele productieproces naloopt 

op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Deze gevaren dienen vervolgens 

omschreven en benoemd te worden. Vervolgens dient de zorgaanbieder aan te geven 

hoe de risico’s van dergelijke gevaren beheerst kunnen worden. De systematiek is 

gebaseerd op 7 principes, die later in dit hoofdstuk aan de orde zullen komen. 

De HACCP-systematiek is gebaseerd op gevaren/risico’s die in een product aanwezig 

kunnen zijn en vervolgens een bedreiging voor de gezondheid van de cliënt kan vormen. 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende gevaren: 
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• Microbiologische gevaren, zoals schimmels, virussen, bacteriën en parasieten die in 

de voeding aanwezig kunnen zijn. 

• Chemische gevaren, schadelijke stoffen zoals dioxines, zware metalen en resten van 

bestrijdingsmiddelen. 

• Fysische gevaren, zoals restjes glas, bot-, metaal- of houtdeeltjes. 

Op wie is de wet van toepassing 

Wanneer de zorgaanbieder levensmiddelen produceert, verwerkt of distribueert moet 

volgens de Europese Hygiëneverordening een voedselveiligheid procedure opgesteld 

worden. De HACCP is niet specifiek van toepassing op de zorgaanbieder, maar kent een 

bredere toepassing. De HACCP ziet namelijk op organisaties die omgaan met voedsel. De 

HACCP is een preventief systeem zodat de risico’s van voedselveiligheid zo ver mogelijk 

worden ingeperkt. De HACCP is dus binnen diverse bedrijfstakken relevant. Voor veel 

bedrijfstakken is een praktische vertaling opgesteld van het HACCP-plan, de 

zogenaamde hygiënecodes. Twee relevante hygiënecodes worden later in dit hoofdstuk 

benoemd. 

Wat is de betekenis van de wet voor zorgaanbieders 

Wanneer een zorgaanbieder levensmiddelen produceert, verwerkt of distribueert dan 

moet de instelling een voedselveiligheidsplan opstellen. Bij het opstellen van een 

dergelijk plan moeten de 7 basisprincipes van HACCP aan de orde komen: 

1. De zorgaanbieder dient de potentiele en reële gevaren te inventariseren die bij de 

processen rondom voedselverwerking aan de orde komen. 

2. De zorgaanbieder dient na te gaan welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar 

te beheersen en stelt de kritische beheerspunten vast. Deze punten worden ook 

wel Critical Control Points (CCP’s) genoemd. Dit zijn punten in het proces waar het 

risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardvaar niveau kan 

worden teruggedrongen. 

3. De zorgaanbieder zal per beheerspunt de kritische grenzen/normen aan moeten 

geven. 

4. Monitor de CCP’s en stelt vast hoe deze gecontroleerd kunnen worden. 

5. De zorgaanbieder dient per beheerspunt corrigerende maatregelen vast te leggen. 

In deze maatregelen staat beschreven welke acties nodig zijn wanneer tijdens een 

controle blijkt dat een beheerspunt niet aan de vastgestelde norm voldoet. Een 

correctieve actie kan nodig zijn op het product en/of het proces en moet leiden tot 

herstel van de veiligheid. 
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6. De zorgaanbieder moet controleren of het HACCP-plan goed is, met andere 

woorden de zorgaanbieder dient verificatie toe te passen. Deze verificatie is een 

periodieke controle en laat zien of de werkwijze voldoende veiligheid tot gevolg 

heeft. 

7. Documenteer en registreer. 

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

Zorgaanbieders moeten HACCP naleven in hun zorginstelling of woonvorm. Zij mogen 

zelf weten op welke manier de HACCP wordt geïmplementeerd, zolang de bovenstaande 

7 basisprincipes worden nageleefd. Omdat deze 7 basisprincipes geen duidelijk kader 

geven, zijn er twee hygiënecodes opgesteld: 

• Hygiënecode voor voedingsverzorging in woonvorm. 

Deze lichtere variant mag alleen worden gebruikt door zorgaanbieders die zorg 

verlenen in een woonvorm.  

• Hygiënecode voor zorginstellingen en Defensie. 

Deze code is een zwaardere variant en is zoals de naam al doet vermoeden 

opgesteld voor zorginstellingen. 

Hygiënecode voor voedingsverzorging in woonvorm 

Voor de kleinschalige zorgaanbieder zal met name de hygiënecode voor woonvormen 

van belang zijn. Daarom zal deze nog kort inhoudelijk besproken worden. Voor 

kleinschalig wonen en dagbesteding in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en 

geestelijke gezondheidszorg bestaat de hygiënecode voor de voedingsverzorging in 

woonvormen. Door het volgen van de hygiënecode maakt de zorgaanbieder 

aantoonbaar dat wordt gehandeld volgens de code. 

Deze hygiënecode kent een licht regime en is van toepassing op woonvormen. Er is 

sprake van een woonvorm wanneer een kleine groep bewoners in een woonruimte 

verblijven die te herkennen is als huis. De bewoners moeten op dit adres ingeschreven 

staan en er moeten gezamenlijke ruimten aanwezig zijn. In dergelijke woonvormen 

wordt een gewoon huishouden gevoerd door dat activiteiten als eten en afwassen 

gezamenlijk wordt gedaan. Maar bewoners richten zelf hun dagelijkse leven in. Ook 

dagbesteding valt onder deze hygiënecode. 

In de hygiënecode worden risico’s voor de voedselveiligheid benoemd en zijn een 

uitwerking van de HACCP-beginselen. Wanneer een woonvorm in overeenstemming 

handelt met deze hygiënecode, kan er in principe van worden uitgegaan dat een de 

HACCP-beginselen wordt voldaan. De code brengt risico en beheersingsmaatregelen in 

beeld voor de verschillende stappen in het voedselproces, denk hierbij aan het doen van 

boodschappen, het bewaren van levensmiddelen, hygiënische werkwijze, 

(voor)bereiden van de maaltijd, consumeren, afruimen en afwassen en schoonmaken. 
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Concrete verplichtingen 

Uit de hygiënecode vloeien diverse verplichtingen voor de zorgaanbieder voort. Het 

voert te ver om alle verplichtingen in dit hoofdstuk te gaan benoemen, maar de meest 

relevante verplichtingen nemen wij in dit hoofdstuk op: 

• Let op de houdbaarheidsdatum bij het doen van boodschappen. 

• Bewaar producten op de juiste manier, let daarbij op het onderscheid tussen 

ongekoeld, gekoeld of diepgevroren producten. 

• Denk aan de persoonlijke hygiëne, was de handen met water en vloeibare zeep 

en droog deze af met een schone handdoek of papier. 

• Verhit warm eten goed. Verhit vlees, kip, vis en schaal- en schelpdieren tot het 

binnenin gaar is. 

• Mensen die ouder zijn dan 65, mensen met een verminderde weerstand, 

zwangeren en jonge kinderen wordt afgeraden om bepaalde producten onverhit 

te eten.  

• Zet producten na gebruik steeds zo snel mogelijk terug in de koelkast. 

• Maak regelmatig schoon en droog. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

Wanneer een zorgaanbieder de toepasselijke hygiënecode implementeert, voldoet de 

zorgaanbieder aan de HACCP. Een zorgaanbieder is overigens niet verplicht een 

hygiënecode te gebruiken, maar is wel verplicht HACCP na te leven. Zoals aangegeven 

heeft de zorgaanbieder vrijheid in het opstellen van het voedselveiligheidsplan, mits de 

basisprincipes van HACCP geïmplementeerd zijn. Overtreding van de regels voor de 

voedselveiligheid kunnen leiden tot sancties, zoals een waarschuwing, boete of sluiting 

van de ‘horeca’. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een overheidsinstelling. De 

NVWA houdt onder meer toezicht op en bevordert dat er volgens de wettelijke 

voorschriften wordt gewerkt. Zij kunnen inspecties uitvoeren, dit kan zijn naar 

aanleiding van meldingen, tips of op selectie van de NVWA. Wanneer de autoriteit 

overtredingen contacteert, zal de NVWA optreden. 
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2.    Financiering van zorg 

______________________________________________________ 

 

2.1 De Wet langdurige zorg (Wlz) 

2.2  Wetsontwerp Uitbreiding Wlz met cliënten met 

psychische stoornis 

2.3 De Zorgverzekeringswet (Zvw) 

2.4 Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 

2.5 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

2.6  De Jeugdwet   
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2.1 De Wet langdurige zorg (Wlz) 

Op 1 januari 2015 is de financiering van de langdurige zorg gewijzigd. De AWBZ is 

opgevolgd door de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz), de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 

Delen uit de AWBZ zijn daarnaast ondergebracht in de Zorgverzekeringswet, dit betreft 

vooral de thuiszorg.  De Wlz regelt de zorg voor degene die langdurig, voor de rest van 

het leven, op zorg is aangewezen. De Wlz is sinds 1 januari 2015 in de plaats gekomen 

van de AWBZ. De lichtere vormen van zorg zijn uit de AWBZ gegaan.  

De omvang van de dekking van de langdurige zorg, de indicatie, de verzilveringsvormen 

en de rechten en plichten van aanbieders en verzekerden wordt bepaald in de Wet, het 

onderliggende Besluit langdurige zorg en de Regeling langdurige zorg.  

Waarom deze wet 

De Wlz regelt de zorg voor de mensen die voor de rest van hun leven zijn aangewezen 

op zorg. Evenals de Zvw, en de vroegere AWBZ, is iedere ingezetene verzekerd onder de 

Wlz. De premie wordt door de belastingdienst geheven en er is een eigen 

bijdrageregeling van toepassing. Ook is er een regeling voor de gemoedsbezwaarden, 

die nagenoeg gelijk is aan de regeling van de Zvw. De Wlz is een belangrijke wet in het 

kader van de stelselwijzing van de langdurige zorg en omvat circa 60% van de vroegere 

AWBZ. Alle tijdelijke zorg uit de vroegere AWBZ is ondergebracht in de Zvw en de Wmo. 

De wet heeft samen met de Wmo en Jeugdwet tot doel om de kosten van de langdurige 

zorg te verlagen (beter in de hand te houden), maar ook om de zorg minder 

institutioneel te maken. Met dit laatste wordt bedoeld, dat zorg niet altijd in een 

professionele organisatie behoeft plaats te vinden, ook de omgeving van de cliënt en de 

voorzieningen in de wijk of buurt kunnen zorgtaken overnemen. Dit laatste geldt vooral 

voor de Wmo. 

Wat regelt de wet 

De Wlz geeft, nadat de cliënt geïndiceerd is door het CIZ, recht op de zorg die vergoed 

wordt in de Wlz. Deze rechten op zorg zijn duidelijk omschreven, dit betreft onder 

andere persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel en groep, 

behandeling individueel en groep en verblijf. 

Als er overlap is in vergoedingen van de Wlz en de Zvw dan gaat de Wlz voor. 

Uitzondering is de intensieve kindzorg. Deze wordt vergoed uit de Zvw en is daarmee 

‘voorliggend’ op de Wlz. Ook ten opzichte van de Wmo en de Jeugdwet gaat de Wlz 

voor.  

De uitvoering van de Wlz is neergelegd bij de zorgkantoren. Deze zorgkantoren zijn vaak 

verbonden aan Zorgverzekeraars, maar maken daar officieel geen deel van uit. Het zijn 

zelfstandige rechtspersonen, die werken voor de inwoners van de regio. De woonplaats 

van de verzekerde is bepalend tot welk zorgkantoor deze zich moet wenden. Ditzelfde 

geldt dan natuurlijk ook voor de zorgaanbieders.  
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De wet is een publiekrechtelijke wet, dit heeft onder meer tot gevolg dat de Algemene 

Wet bestuursrecht van toepassing is op de besluiten die op grond van deze wet 

genomen worden.  

De Wlz regelt onder andere de rechten en plichten van cliënten, de indicatiestelling, en 

de plichten van de aanbieders van zorg en de zorgkantoren.   

Het recht op zorg (3.2.1 Wlz) 

De verzekerde is op de zorg aangewezen omdat deze een somatische, 

psychogeriatrische aandoening of een verstandelijk, lichamelijke of zintuigelijke 

handicap heeft en een blijvende behoefte heeft aan:  

a. Noodzakelijk permanent toezicht of  

b. 24 uur per dag zorg in de nabijheid vanwege fysieke problemen of 

regieproblemen.  

Het doel is het voorkomen van ernstig nadeel voor de verzekerde. 

De behoefte is blijvend, dus dat wil zeggen dat het niet voorbijgaat.  

 

Of er sprake is van recht op zorg is niet afhankelijk van de privé situatie van de cliënt. De 

vraag of anderen, zoals familie, vrienden of buren een deel van de zorg over kunnen 

nemen is niet relevant. De indicatie vindt plaats als ware er een ‘lege kamer’ waarin de 

cliënt verblijft. Dit is anders in de Wmo waarin de privé situatie wel degelijk als eerste 

wordt meegewogen. 

Let wel: de zorg voor psychiatrische patiënten valt niet onder de Wlz, maar is onder de 

Wmo gebracht. Het is de bedoeling dat deze zorg vanaf 1 januari 2021 deels onder de 

Wlz gaat worden vergoed.  

De indicatie 

Of de verzekerde is aangewezen op de zorg zoals hiervoor vermeld is, wordt bepaald 

door het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is een onafhankelijke 

instelling die beoordeelt of sprake is van een noodzaak tot de toekenning van de Wlz-

zorg. Het CIZ oordeelt of aan de criteria wordt voldaan en stelt vervolgens vast welke 

zorgprofiel het best passend is voor de verzekerde. Het zorgprofiel is de nieuwe naam 

van het zorgzwaartepakket, waar vroeger over werd gesproken. Zo is ZZP VV 5 bekend 

als de indicatie voor dementerenden, tegenwoordig heet dit zorgprofiel “VV Beschermd 

wonen met intensieve dementiezorg”. 

Ieder zorgprofiel staat voor een bepaald budget, waaruit de zorg betaald moet worden. 

Is het budget onvoldoende dan zijn er, onder voorwaarden, extra financiële 

mogelijkheden, zoals de extra kosten thuis, de meerzorgregeling, toeslagen en het 

persoonlijk assistentie budget. 
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Verzilvering van de indicatie 

De verzekerde die een indicatie heeft gaat zelf, met een cliëntadviseur of wettelijk 

vertegenwoordiger, die indicatie verzilveren bij het zorgkantoor. Daarbij heeft de 

verzekerde de mogelijkheid te kiezen voor zorg in een instelling, een volledig pakket 

thuis, een modulair pakket thuis of een PGB.  

Het zorgkantoor beoordeelt of de zorg thuis verantwoord en doelmatig geleverd kan 

worden. Is dat niet het geval dan weigert het zorgkantoor de zorg thuis en verwijst de 

cliënt naar een instelling waar deze dan ook gaat wonen.  

Over de verschillende verzilveringsvormen en de kleinschalige wooninitiatieven later 

meer. 

Zorgplan 

Levert de zorgaanbieder zorg in natura dan is zij verplicht met de cliënt binnen zes 

weken na aanvang van de zorg een zorgplan (ook wel zorgleefplan genoemd) op te 

stellen. In dit zorgplan worden, vanuit het geïndiceerde zorgprofiel en de persoonlijke 

situatie van de cliënt, de zorgdoelen vastgesteld en de afspraken over de zorg 

vastgelegd. In de wet is geregeld wat er allemaal moet worden opgenomen in het 

zorgplan, dit gaat vooral over de wensen van de cliënt hoe deze zijn leven wil inrichten. 

De cliënt heeft recht om minimaal twee keer per jaar zijn zorgplan met de zorgaanbieder 

te evalueren en eventueel bij te stellen.  

In geval van een PGB is er een door het zorgkantoor goedgekeurde zorgbeschrijving 

wettelijk verplicht. Een zorgplan is niet wettelijk verplicht vanuit de Wlz, maar is zeker 

aan te bevelen in het kader van goede en verantwoorde zorg uit de Wkkgz. 

Verzekeringsplicht 

Alle Nederlandse ingezetenen zijn automatisch verzekerd voor de Wlz. De verzekerde is 

niet vrij in het kiezen van het zorgkantoor. De woonplaats van de verzekerde is daarvoor 

bepalend.  

Verzilveringsvormen 

Zorg in natura of PGB 

De zorgaanbieder kan afspraken maken, een contract sluiten, met het zorgkantoor van 

de regio waar hij de cliënten heeft. Dit kan als instelling voor verblijf, maar ook als 

leverancier van het Volledig pakket thuis, of delen van het pakket, het Modulair pakket 

thuis.  

De verzekerde kan ook kiezen voor een PGB, in dat geval moet de verzekerde zelf de 

zorg regelen en laten betalen. Het PGB is daarmee te vergelijken met de restitutiepolis 

uit de Zvw, maar stelt een aanzienlijk aantal eisen, waarmee het zorgkantoor vooraf 

akkoord moet gaan.  

Hieronder worden de verschillende verzilveringsvormen nader besproken. 
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Zorg in een instelling 

De zorg in een instelling bevat alle zorg die de cliënt nodig heeft. Ook zijn er vaak 

activiteiten en dagbesteding georganiseerd. De cliënt verhuist naar de instelling en gaat 

daar dus ook wonen. Alle kosten worden vergoed. De zorg in een instelling mag alleen 

worden uitgevoerd door instellingen die geen winst uitkeren aan aandeelhouders. 

Volledig pakket thuis (VPT) 

In het VPT krijgt de cliënt alle zorg die hij nodig heeft, maar woont deze nog thuis of in 

een ‘aanleunwoning’. De zorgaanbieder is verplicht zorg te dragen voor het eten en 

drinken en het schoonhouden van de woning. Het VPT kan alleen geleverd door 

aanbieders die een contract hebben met het zorgkantoor. Het VPT is vergelijkbaar met 

de zorg in de instelling met uitzondering van het wonen. De cliënt betaalt dus apart voor 

de huur. 

Modulair pakket thuis (MPT) 

In het MPT knipt de verzekerde zijn zorgpakket als het ware in modules en verzilvert 

deze bij verschillende aanbieders. Een deel van de zorg kan ook worden ingekocht door 

middel van een PGB. Het modulair pakket thuis is inhoudelijk hetzelfde als het VPT met 

één belangrijk verschil: het eten en drinken wordt niet vergoed.  

Het persoonsgebonden budget (PGB) 

Met het persoonsgebonden budget kopen de verzekerden zelf hun zorg in, bijna alle 

indicaties komen hiervoor in aanmerking. De cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger 

van de cliënt kan deze zorg inkopen bij professionele en niet-professionele 

zorgaanbieders, bij één aanbieder of bij meerdere. Met deze aanbieders sluit de cliënt 

de overeenkomst en stuurt deze naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt 

de zorgaanbieder, de cliënt ontvangt geen geld op zijn rekening.  

Om in aanmerking te komen voor een PGB (of zorg in natura om te zetten in een PGB) 

moet de cliënt een aanvraag indienen bij het zorgkantoor. Voor de aanvraag zijn een 

aantal formulieren nodig, bijvoorbeeld de zorgbeschrijving, het budgetplan en de 

verklaring gewaarborgde hulp.  

De gewaarborgde hulp is voor bijna alle PGB’s verplicht, dit is een persoon die voor de 

cliënt zorgdraagt voor de afspraken met de zorgaanbieder, de budgetten bewaakt en 

beoordeelt of de zorg goed is. De gewaarborgde hulp is ook de gesprekspartner voor het 

zorgkantoor. De zorgaanbieder mag niet de gewaarborgde hulp zijn, daarnaast moet de 

gewaarborgde hulp aan een aantal eisen voldoen.  

Indien de formulieren akkoord zijn toetst het zorgkantoor de aanvraag nog met de cliënt 

in het zogenaamde Bewust Keuze Gesprek. Vragen die hierin aan de orde komen zijn 

onder andere of er een weloverwogen keuze is gemaakt voor een PGB en of de 
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budgethouder, eventueel met behulp van anderen het budget kan beheren. Ook wordt 

uitleg gegeven over de verplichtingen aangaande het PGB. 

Het zorgkantoor wijst de aanvraag af voor een PGB als niet aan de vereisten wordt 

voldaan of dat de zorg die ingekocht wordt niet doelmatig is of van onvoldoende niveau. 

Wijst het zorgkantoor de aanvraag af dan is de zorg in natura de enige mogelijkheid. De 

cliënt kan bezwaar maken tegen de afwijzing. Het PGB wordt voor één jaar verstrekt. 

Officieel is het een subsidie, waarop de wettelijke regels van subsidies uit de Algemene 

wet bestuursrecht mede op van toepassing zijn.  

Het zorgkantoor is verplicht alle PGB-houders minimaal één keer per drie jaar een 

huisbezoek te brengen. Bij dit huisbezoek is de zorgaanbieder niet aanwezig, wel de 

gewaarborgde hulp. Getoetst wordt of nog aan de regels van het PGB wordt voldaan.  

Het PGB mag gebruikt worden voor de verpleging en verzorging, begeleiding individueel 

en groep, vervoer bij dagbesteding, schoonhouden van de woning en logeeropvang. Het 

budget mag dus niet gebruikt worden voor behandeling, verblijfskosten of eten en 

drinken.  

Het PGB moet verantwoord worden in uren zorg en het tarief dat daarvoor betaald is, 

een klein deel (1,5% van het PGB tot maximaal € 1.250,--) behoeft niet verantwoord te 

worden.  

Kleinschalig wooninitiatief 

De PGB-budgetten kunnen ook gebundeld worden om gemeenschappelijk de zorg te 

kunnen organiseren. Er moet dan sprake zijn van minimaal drie en maximaal 26 PGB-

houders (mogen ook PGB’s zijn op grond van de Zvw, Jeugdwet of Wmo) op één 

woonadres of op verschillende woonadressen maar dan maximaal 100 meter van elkaar 

wonen en de beschikking hebben over minimaal één gemeenschappelijke ruimte. De 

budgethouder Wlz ontvangt dan een toeslag op het budget van € 4.400,-- per jaar 

(niveau 2019).  

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn extra gelden beschikbaar gesteld. Voor de 

kleinschalige woonvoorziening die cliënten heeft met een VV indicatie 4,5,6,7 of 8, 

verhoogt het zorgkantoor voor 2019 het budget van de PGB-houder  met € 4.000,--.  

Welke zorg wordt vergoed 

De Wlz ziet op de permanente zorg in de nabijheid van de cliënt. Verplegen, verzorgen 

en begeleiden zijn de belangrijkste activiteiten in het kader van de Wlz. Ook behandeling 

komt voor en is dan gerelateerd aan de aandoening waarvoor men geïndiceerd is. 

Behandeling kan alleen plaatsvinden in een instelling, bijvoorbeeld door een specialist 

ouderengeneeskunde in een verpleeghuis of een arts verstandelijk gehandicapten in een 

gehandicapteninstelling. Ook andere behandelaren zoals psychologen, 
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verpleegkundigen, fysiotherapeuten, tandartsen komen in de verpleeghuizen voor en 

worden dan eveneens uit de Wlz vergoed.  

Woont de verzekerde thuis met een PGB dan behoudt deze zijn eigen huisarts. 

De inhoud van de zorg is afhankelijk van de zorgbehoefte en kan bestaan uit: 

• Verblijf in een instelling, waaronder eten, drinken, schoonhouden en het gebruik 

van bijvoorbeeld een rolstoel. 

• Persoonlijke verzorging. 

• Verpleging. 

• Behandeling, individueel en groep. 

• Begeleiding, individueel en groep. 

• Schoonhouden van de woning 

• Vervoer naar behandeling of begeleiding groep. 

• Logeeropvang, maximaal 156 etmalen per jaar. 

Kosten verzekerde 

De premie voor de Wlz wordt geïnd door de belastingdienst, daarmee is de premie voor 

een belangrijk deel afhankelijk van de hoogte van het inkomen.  

Gaat de verzekerde gebruik maken van Wlz zorg dan is deze een eigen bijdrage 

verschuldigd die door het CAK wordt opgelegd. De hoogte van de eigen bijdrage is 

afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Daarnaast verschilt de eigen bijdrage bij 

de te kiezen verzilveringsvorm en of er nog familieleden thuis blijven wonen in geval de 

cliënt wordt geplaats in een instelling. De maximale eigen bijdrage bedraagt € 2.364,80 

per maand (niveau 2019).  

 

Op wie is de wet van toepassing 

Voor alle ingezeten van Nederland is de Wlz verplicht. Dit geldt dus ook voor mensen die 

officieel in Nederland werken en voor kinderen onder de 18. De wet is ook van 

toepassing op aanbieders van zorg, de uitvoerders van de wet zoals de zorgkantoren en 

het CIZ. 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder en de overige betrokken 

partijen 

De wet is van groot belang voor alle zorgaanbieders die cliënten met een Wlz indicatie in 

zorg hebben. In geval van een PGB zal de administratie goed op orde moeten zijn en de 

kwaliteit op orde. Voor het zorgkantoor is de zorgaanbieder in het geval van het PGB 
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amper tot niet in beeld, dit is anders als er malversaties worden verondersteld. In geval 

van naturazorg is de relatie met het zorgkantoor van het grootste belang.  

Essentieel is dat de zorgplannen goed zijn, dat houdt in de praktijk in dat deze aan 

moeten sluiten op de gestelde indicatie en de specifieke zorgbehoefte van de cliënt en 

de doelen en rapportages daarop goed aansluiten.  

Om in aanmerking te komen voor een contract en zorg in natura te kunnen leveren 

moet meegedaan worden met de aanbesteding van het zorgkantoor of zorgkantoren als 

sprake is van meerdere regio’s.  

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de verplichtingen 

houdt 

Het zorgkantoor toetst of de zorgaanbieder de zorg doelmatig en rechtmatig levert. 

Indien dit niet het geval is dan kan het zorgkantoor de overeenkomst eventueel 

ontbinden en het betaalde geld terugvorderen van de zorgaanbieder. Bij een PGB is in 

eerste instantie de cliënt waarvan het geld teruggevorderd wordt. IS sprake van 

malversaties bij de zorgaanbieder en is cliënt te goeder trouw dan kan het zorgkantoor 

het geld terugvorderen bij de zorgaanbieder, op grond van het zogenaamde 

derdenbeding dat standaard in de overeenkomst wordt opgenomen. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

76 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 
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2.2    Wetsontwerp Uitbreiding Wlz met cliënten met psychische 

stoornis 

“Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen 

die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent 

toezicht of 24 uur per dag zorg nabij” 

 

Op 2 juli heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 35.146 zoals hierboven beschreven 

aangenomen. Het wetsvoorstel is vervolgens door de Eerste Kamer als hamerstuk op 9 

juli 2019 afgehandeld. Publicatie in het Staatsblad moet nog volgen ten tijde van het 

opstellen van deze notitie. 

 

Wat gaat er in de Wlz veranderen 

In het overzicht is vermeld dat de zorg voor psychiatrische patiënten niet onder de Wlz 

valt, maar onder de WMO is ondergebracht, beschermd wonen, de oude GGZ C-

populatie. Met ingang van 1 januari 2020 zal de Wlz worden opengesteld voor cliënten 

met een psychische stoornis die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 

uur per dag zorg in de nabijheid. In 2020 zullen cliënten opnieuw door het CIZ worden 

beoordeeld. Vanaf 2021 kunnen cliënten toetreden tot de Wlz, mits aan de 

voorwaarden van de Wlz wordt voldaan. Het zal dan voornamelijk gaan om een groep 

die permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid nodig heeft 

 

De wetgever beoogt met de wijziging toegang tot de Wlz dat voor cliënten met een 

psychiatrische stoornis zij zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor een lange 

periode is geregeld. Dit is anders dan wanneer men onder de WMO 2015 valt. In geval 

van WMO zorg dient periodiek herbeoordeling plaats te vinden.  

 

Psychiatrie als nieuwe grondslag in de Wlz 

In de Wlz worden de grondslagen om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz 

gewijzigd. Momenteel behelst het artikel de volgende grondslagen: 

 

• Lichamelijke handicap; 

• Verstandelijke handicap 

• Zintuigelijke handicap; 

• Somatische beperking/aandoening; 

• Psychogeriatrische beperking/aandoening. 

 

Hieraan wordt zoals benoemd de grondslag “psychiatrische stoornis” toegevoegd. 

Hierdoor zijn de geldende toegangscriteria ook aangepast naar de grondslag 

“psychiatrische stoornis.” 
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Toegangscriteria 

In de wet staat wanneer iemand toegang tot de Wlz heeft. Nu de grondslagen van de 

Wlz zijn uitgebreid (naast de grondslagen welke al in de huidige wet staan) met 

psychiatrische stoornis zullen de toegangscriteria hieromtrent ook wijzigen. 

 

Als het gaat om toegang tot de Wlz met de nieuwe grondslag “psychiatrische stoornis” 

dient zich een volgende vraag op. Hoe gaat men dit toetsen? Deze toetsing zal door het 

CIZ vanaf 1 januari 2020 bij (her)indicering worden gedaan.  

Om als cliënt met een psychische stoornis toegang te krijgen tot de Wlz moet standaard 

voldaan worden aan de volgende criteria. De criteria op zich zijn niet nieuw, maar 

krijgen wel met de nieuwe grondslag een aangepaste invulling: 

 

1. Aanwezigheid van een aandoening of stoornis; 

 

• Aanwezigheid van actuele (geobjectiveerde) diagnostiek waaruit de psychische 

stoornis en de daaruit voortkomende stoornissen en beperkingen in het 

functioneren blijkt. Onder ‘actueel’ valt als de diagnose passend is bij het huidige 

beeld en functioneren van de cliënt. Een actueel zorg – en behandelplan kunnen 

ook volstaan mits voldoende is onderbouwd dat de beschikbare diagnostiek nog 

aansluit bij de zorgbehoefte van de cliënt; 

 

• De diagnose moet zijn gesteld door een deskundige, bijvoorbeeld een psychiater, 

klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ. Het CIZ merkt 

hierbij op dat een louter aanwezige beschrijving van problematiek op diverse 

leefgebieden niet als diagnose volstaat. 

 

2. Permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid ter voorkoming van 

ernstig nadeel; 

 

• Zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname taken: 

Dit is van toepassing indien cliënt zodanig beperkt is in zijn vermogen om een 

adequaat oordeel te vormen over dagelijks voorkomende situaties. Een voorbeeld 

kan zijn dat de cliënt moeite met het oppakken van huishoudelijke taken of het 

overzicht hierop hebben/houden. Begeleiding of overname van taken is nodig om 

ernstig nadeel voor cliënt te voorkomen. Een zorgverlener moet cliënt dan helpen 

om een oordeel te vormen over essentiële zaken in het dagelijks leven;  

 

• De frequentie van 24 uur wordt niet bepaald op basis van zorgmomenten maar 

zorgbehoefte; 
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• Door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname zelfzorg: 

Dit gaat om cliënten die niet altijd tijdig hulp inroepen of de behoefte hieraan niet 

herkennen. Dit als gevolg van fysieke problemen en de gevolgen daarvan voor het 

psychisch functioneren. Te denken valt aan vermoeidheid, vertraagd denken, 

verminderde alertheid en concentratie. Wachten op de zorgverlener bij ongeplande 

momenten kan mogelijk ernstig nadeel opleveren in het kader van de medische 

situatie. Dit kan niet worden ondervangen door geplande zorg. 

 

3. De zorgbehoefte moet blijvend zijn:  

• Het is van belang dat dit kan worden aangetoond. Wat is blijvend als het gaat om 

cliënten met een psychiatrische stoornis en bijkomende stoornissen?  Het CIZ zal de 

indicatiestelling met betrekking tot het aspect “blijvendheid” beoordelen aan de 

hand van bijvoorbeeld deskundigen (psychiater, GZ-psycholoog).  

 

Hierbij kijkt men ook naar de diagnose, behandelgeschiedenis, ziekteverloop en 

levensloop. Bij het stellen van de indicatie gaat het niet om de aandoening, maar of 

de daaruit voortkomende beperking en stoornissen leiden tot een blijvende 

behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid. Mocht er 

verbetering in het ziektebeeld optreden, dan betekent dit niet dat dat deze 

zorgbehoefte direct zou vervallen. De Wlz houdt al rekening met situaties waarin 

verbetering op termijn nog mogelijk is.  
 

Wie valt onder de werking van de gewijzigde wet 

De doelgroep van de wijziging van de Wlz gaat om cliënten met een psychische stoornis 

eventueel in combinatie met een andere aandoening of beperking. Als het gaat om de 

definitie van “psychische stoornis” is er door de wetgever aansluiting gezocht bij 

kwalificatie van stoornissen uit de DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). Het kan gaan om bijvoorbeeld Schizofrenie,  

 

Dit kunnen GGZ-cliënten zijn die nog geen zorg en/of ondersteuning ontvangen of GGZ-

cliënten die zorg en/of ondersteuning ontvangen vanuit de Wlz (GGZ-cliënten met een 

GGZ-B indicatie) of een van de andere domeinen zoals de Zvw en de Wmo 2015. Ook zal 

sprake kunnen zijn van combi-problematiek (meerdere grondslagen van de Wlz).  

 

De wetswijziging is gericht op de volgende doelgroepen: 

 

• Zvw-cliënten. Deze cliënten ontvangen nu zorg met verblijf of ambulante zorg. Als 

iemand op moment van inwerkingtreding voldoet aan de toegangscriteria zal hij 

overgaan naar de Wlz. Dit betreft waarschijnlijk vooral mensen die zorg 

(behandeling) met verblijf ontvangen; 
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• WMO 2015 cliënten. Dit zijn deels cliënten die nog op grond van het 

overgangsrecht in de WMO 2015 terecht zijn gekomen, ook wel “GGZ-C-cliënten” 

genoemd. Dit zijn cliënten die ‘beschermd wonen.’ Het gaat om de volgende groep:  

 

o Cliënten die via de gemeente en de WMO 2015 na 1 januari 2015 in 

beschermd wonen terecht zijn gekomen. Deze groep heeft een 

overgangsrecht van 5 jaar, dat op 1 januari 2020 afloopt, maar dat 

wordt verlengd tot 1 januari 2021. Daarna zal worden beoordeeld door 

het CIZ of zij toegang tot de Wlz zullen krijgen. 

 

• Cliënten met een “GGZ B profiel”. Deze cliënten zitten nu al in de Wlz op grond van 

de driejaarstermijn (‘voorgezet verblijf’). Deze indicatie geldt telkens voor drie jaar. 

Een deel van deze groep GGZ-cliënten zal voldoen aan de toegangscriteria en 

verschuift dus van een GGZ-B-zorgprofiel naar een (nieuw) GGZ zorgprofiel. Dit 

betreft de situatie waarin verblijf en behandeling onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden.  

 

Over het ‘voortgezet verblijf’ moet het volgende nog worden opgemerkt. Het 

wetsartikel dat dit aspect van langdurige zorg regelt komt in de wetswijziging te 

vervallen. Cliënten die al een indicatie hebben voor voortgezet verblijf voordat de 

wetswijziging in werking treedt, behouden deze voor de duur van de gestelde indicatie. 

Het driejaarscriterium en de aanspraken zoals deze waren beschreven in artikel 3.2.2. 

Wlz blijven dus in stand voor cliënten die al een dergelijke indicatie hadden. Dat 

betekent dat mensen met een psychische stoornis tijdelijk toegang tot de Wlz kunnen 

krijgen als ze voldoen aan de toegangscriteria en anders aanspraak kunnen blijven 

maken op voortgezet verblijf. Zie ook onder “CIZ: (her)indiceren (bestaande indicaties)” 

 

Nieuwe profielen 

Er zijn nieuwe GGZ – profielen opgesteld om de bestaande profielen te vervangen nu 

een psychische stoornis als nieuwe grondslag aan de Wlz wordt toegevoegd. Het is de 

intentie dat dit er als volgt uit gaat zien: 

 

• GGZ wonen met intensieve begeleiding; 

• GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging; 

• GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering; 

• GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging; 

• GGZ beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve 

begeleiding. 
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CIZ: (her)indiceren (bestaande indicaties) 

De wetswijziging brengt met zich mee dat door het CIZ voor 1 januari 2021 alle lopende 

zorgindicaties moeten worden herzien. Na de wetswijziging zijn vanaf 1 januari 2021 

twee groepen te onderscheiden, te weten: 

 

1. De groep die toegang heeft op basis van voornoemde toegangscriteria. Deze 

cliënten krijgen vanaf 1 januari 2021 een indicatie voor een ggz-zorgprofiel met 

een onbeperkte geldigheidsduur; 

 

2. Cliënten die na 3 jaar medisch noodzakelijk verblijf op basis van de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) doorstromen naar de Wlz krijgen een tijdelijke Wlz-

indicatie (GGZ-B) voor een periode van 3 jaar. Dit betreft ‘voortgezet verblijf’. 

 

Jeugdigen die de leeftijd van 18 jaren bereiken  

Waar er eerst nog discussie was in de Tweede Kamer of cliënten tot 18 jaar met een 

psychiatrische stoornis ook toegang tot de Wlz zouden moeten krijgen is in de 

aangepaste versie van het wetsvoorstel de keuze gemaakt om dit toch niet te doen. 

Jeugdigen tot 18 jaar met ernstige ggz problematiek blijven onder de Jeugdwet en de 

verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De gemeente zal de jeugdige en zijn 

ouders/vertegenwoordigers voor zijn 18e tijdig op de hoogte moeten stellen hoe de zorg 

na het bereiken van meerderjarigheid wordt voortgezet en in welke vorm. 

 

Als de jeugdige voor het 18e levensjaar voor inwerkingtreding van de gewijzigde Wlz al in 

een instelling verblijft, dan moet de Wlz-uitvoerder zich ervoor inspannen dat de cliënt 

het verblijf in de instelling kan behouden. 

 

Verzilveren van de indicatie  

Na de indicatie door het CIZ in een GGZ-zorgprofiel kan de cliënt kiezen tussen de vier 

mogelijkheden uit de Wlz, zijnde: zorg in een instelling, VPT, MPT of PGB.  

In het geval van verlengde zorg in geval van GGZ-B is slechts zorg in een instelling 

mogelijk.  

 

  



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

82 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 
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2.3 De Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Dat iedereen die in Nederland woont of werkt recht heeft op zorg uit het basispakket is 

geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw is een wet die sinds 1 januari 2006 de 

zorgverzekering regelt en ziet op de vergoeding van curatieve zorg. De omvang van de 

dekking van de zorgverzekering wordt bepaald in de wet, het onderliggende Besluit 

zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering. Aan de hand van de algemene 

principes, de basis- en aanvullende verzekering, de kosten van de verzekerde, de 

verzekeringspolis en de rolverdeling zal een inkijkje worden gegeven in de 

achtergronden en de beginselen van de Zvw. 

Waarom deze wet 

De Zvw vervangt sinds 2006 het vroegere onderscheid tussen ziekenfonds en particulier 

verzekerden. Sinds 2006 moet iedereen ouder dan 18 jaar verplicht een wettelijk 

vastgestelde basisverzekering afsluiten. De wet regelt de ziektekostenverzekering, een 

verzekering tegen ziektekosten.  

Nederland is een verzorgingsstaat en zorgt voor een goede gezondheidszorg voor alle 

burgers. Volgens dit principe heeft iedereen in Nederland recht op goede zorg. Daarom 

is het wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten en hiervoor premie te 

betalen. Iedereen betaalt hierdoor voor zorg van zichzelf en dat van anderen.  

Wat regelt de wet 

Zoals hierboven aangegeven de Zvw heeft een stevige verankering in sociale 

randvoorwaarden. Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit: rijk en arm, 

jong en oud, gezond en ziek hebben allemaal recht op dezelfde, betaalbare zorg uit het 

basispakket. Deze sociale randvoorwaarden komen tot uitdrukking in een aantal 

wettelijke waarborgen en basisprincipes. 

Acceptatieplicht 

Een zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht voor de basisverzekering, het maakt 

daarbij niet uit wat bijvoorbeeld de leeftijd of de gezondheidssituatie van de verzekerde 

is. De verzekeraar mag dus ouderen of zieken niet weigeren. Deze acceptatieplicht geldt 

niet voor de aanvullende verzekering. 

Verbod op premiedifferentiatie 

Daarnaast mag de persoonlijke situatie van de verzekerde niet van invloed zijn op de 

hoogte van de premie van de basisverzekering. De zorgverzekeraar is verplicht om voor 

iedereen dezelfde premie in rekening te brengen voor de basisverzekering. De 

gezondheidssituatie, de leeftijd of het inkomen van de verzekerde maakt geen verschil 

voor de hoogte van de premie van de basisverzekering.  

Zorgplicht 

De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat de zorg uit het basispakket 
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beschikbaar is voor al hun verzekerden. Daarom rust op de verzekeraar de plicht om 

voldoende zorg in te kopen en te bemiddelen bij te lange wachttijden. 

Verzekeringsplicht 

Een basisverzekering is verplicht voor burgers die in Nederland wonen of werken. Het 

afsluiten van een aanvullende verzekering is niet verplicht. De verzekerde is vrij in het 

kiezen van de zorgverzekeraar. 

 

Welke zorg wordt vergoed 

De Zvw ziet op curatieve zorg, zorg die gericht is op genezing en behandeling van acute 

en chronische aandoeningen. Bij het benoemen van de algemene principes van de Zvw 

wordt al meerdere keren gesproken over een basis en een aanvullende verzekering. 

Hieronder zal het onderscheid tussen deze twee verzekeringen nader worden toegelicht. 

Basisverzekering 

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten, deze 

verzekering is ook verplicht voor kinderen. De overheid bepaalt welke zorg wordt 

opgenomen in het basispakket. Het basispakket bevat het overgrote deel van de 

essentiële geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Daarnaast 

dekt de basisverzekering geestelijke gezondheidszorg. Het basispakket is voor iedereen 

gelijk. 

Jaarlijks stelt de overheid de inhoud van het basispakket opnieuw vast. De volgende 

zorgvormen worden uit de basisverzekering vergoed: 

• Geneeskundige zorg 

• Huisartsenzorg 

• Farmaceutische zorg 

• Geriatrische revalidatie 

• Eerstelijns verblijf 

• Hulpmiddelen 

• Ivf (reageerbuisbevruchting) 

• Kraamzorg 

• Paramedische zorg 

• Plastische chirurgie 

• Mondzorg 

• Orgaantransplantatie 
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• Stoppen met roken 

• Verpleging en verzorging (wijkverpleging) 

• Ziekenhuisverblijf 

• Ziekenvervoer per ambulance 

• Zintuigelijke gehandicaptenzorg 

• Zittend ziekenvervoer 

Later in dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de zorgvorm wijkverpleging. 

 

Aanvullende verzekering 

Als het basispakket niet voldoende dekking biedt, bestaat de mogelijkheid om een 

aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een aanvullende verzekering 

is niet verplicht. De aanvullende verzekering biedt dekking voor bijvoorbeeld 

alternatieve geneeswijzen, brillen en contactlenzen, speciale tandartskostenverzekering 

en ruimere vergoedingen voor fysiotherapie en medicijnen. De aanvullende verzekering 

valt niet onder de Zvw, maar onder het verzekeringsrecht. De voorwaarden, de 

vergoedingen en de hoogte van de premie van de aanvullende verzekering worden 

bepaald door de zorgverzekeraar zelf.  

Door het private karakter kunnen premies bij de diverse zorgverzekeraars van elkaar 

verschillen. Daarnaast mag de zorgverzekeraar hogere premies vragen als de verzekerde 

bijvoorbeeld ouder is, kortom het verbod op premiedifferentiatie geldt niet voor de 

aanvullende verzekering. Daarnaast mag de aanvullende verzekering bij een andere 

zorgverzekeraar afgesloten worden, dan waar de basisverzekering is afgesloten. 

Ook andere beginselen die gelden voor de basisverzekering gelden niet voor de 

aanvullende verzekering, zo is er bijvoorbeeld geen wettelijk verplicht eigen risico, is er 

geen eigen bijdrage en geldt de acceptatieplicht vanuit de verzekeraar niet wat betreft 

de aanvullende verzekering.  

 

Kosten verzekerde 

De kosten voor de basisverzekering worden deels gedragen door de verzekerde. De 

premie, het eigen risico en de eigen bijdrage worden hieronder kort toegelicht. Ten 

slotte zal kort worden ingegaan op de zorgtoeslag. 

Premie 

Iedere verzekerde vanaf 18 jaar betaalt een premie aan de zorgverzekeraar. De premie 

is het maandelijkse bedrag dat de verzekerde aan de zorgverzekeraar betaalt om 

verzekerd te zijn. De hoogte van de premie kan per verzekeraar verschillen. 
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De Regeling wanbetalers maakt onderdeel uit van de Zvw en is bedoeld om het aantal 

onverzekerden in Nederland terug te dringen. Door deze regeling blijven verzekerden 

met een premieschuld verzekerd voor medische zorg vallend onder de Zvw. 

Eigen risico 

Naast de maandelijkse premie kent de basisverzekering een wettelijk eigen risico. Hierbij 

kan onderscheid worden gemaakt tussen het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen 

risico. Het eigen risico geldt voor personen vanaf 18 jaar, de hoogte wordt jaarlijks door 

de overheid vastgesteld. Het eigen risico heeft als doel het kostenbewustzijn van de 

verzekerde te vergroten. 

Het verplicht eigen risico betekent dat alle verzekerden (vanaf 18 jaar) het eerste deel 

van de gemaakte zorgkosten zelf dient te betalen. Het gaat dan om het bedrag ter 

hoogte van het eigen risico (in 2018/2019 is het eigen risico € 385,-). Pas daarna worden 

de zorgkosten door de verzekeraar vergoed. Voor sommige zorgvormen geldt het eigen 

risico niet, deze kosten worden volledig vergoed door de verzekeraar. Het gaat 

bijvoorbeeld om behandelingen door de huisarts, wijkverpleging, ketenzorg bij 

chronische aandoeningen, verloskundige zorg en kraamzorg. 

Naast het verplicht eigen risico kan de verzekerde kiezen voor een vrijwillig eigen risico 

in ruil voor een lagere premie voor de basisverzekering. Het vrijwillig eigen risico komt 

bovenop het verplicht eigen risico. Valt de zorg niet onder het verplicht eigen risico, dan 

geldt er ook geen vrijwillig eigen risico. 

Eigen bijdrage 

In sommige gevallen betaalt een verzekerde voor zorg vanuit de basisverzekering een 

eigen bijdrage. Een deel van de zorgkosten dient dan door de verzekerde zelf betaald te 

worden. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt en stelt de 

hoogte van de bijdrage vast. Een eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor kraamzorg, 

hulpmiddelen zoals een hoortoestel en sommige geneesmiddelen. 

De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en geldt voor alle leeftijden. Dit kan 

betekenen dat het kan voorkomen dat de verzekerde zowel eigen risico betaalt, als een 

eigen bijdrage. 

Zorgtoeslag 

Een verzekerde van 18 jaar of ouder met een laag inkomen kan aanspraak maken op 

zorgtoeslag. Dit is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de 

zorgverzekering. Deze toeslag wordt via de Belastingdienst verstrekt. De hoogte van de 

toeslag is afhankelijk van het inkomen van de verzekerde (of van de eventuele partner). 

 

De verzekeringspolis 

De afspraken uit de verzekeringsovereenkomst tussen de verzekerde en de verzekeraar 

worden schriftelijk vastgelegd in een polis. In de polis zijn de rechten en de plichten van 
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de verzekerde opgenomen. Daarin staat welke zorg onder welke voorwaarden wordt 

vergoed. Binnen de Zvw bestaan drie soorten polissen: de naturapolis, de restitutiepolis 

en de combinatiepolis. De verzekerde maakt hieruit een keus. 

Naturapolis 

Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgaanbieders, dit zijn de zogenoemde 

gecontracteerde zorgaanbieders. Bij een naturapolis ontvangt de verzekerde zorg van 

een gecontracteerde zorgaanbieder. De zorgverzekeraar betaalt de rekening voor de 

geleverde zorg rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Alleen bij gecontracteerde 

zorgverleners ontvangt de verzekerde een volledige vergoeding van de geleverde zorg, 

oftewel de verzekerde met een naturapolis heeft recht op zorg.  

Als de verzekerde voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder kiest, wordt vaak maar 

een deel van de kosten vergoed. Door de beperkte vrije zorgkeuze is een naturapolis 

een goedkopere variant ten opzichte van de restitutiepolis. 

Voor de ongecontracteerde zorgaanbieder heeft dit ook financiële gevolgen. Steeds 

meer zorgaanbieders kiezen ervoor om geen contract te sluiten met een verzekeraar. De 

vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg bij een naturapolis liggen ongeveer op 65 

tot 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. 

Restitutiepolis 

Indien een verzekerde een restitutiepolis heeft kan deze zelf kiezen naar welke 

zorgaanbieder hij gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd; dit heeft geen invloed op 

de hoogte van de vergoeding van de zorgkosten. Dit maakt dat de restitutiepolis dan ook 

duurder dan de naturapolis. Gaat de verzekerde naar een niet gecontracteerde 

zorgaanbieder dan zal de verzekerde vaak de rekening moeten voorschieten. Vervolgens 

kan de verzekerde de rekening bij de zorgverzekeraar declareren, oftewel de verzekerde 

heeft recht op geld. 

De niet-gecontracteerde zorgaanbieder ontvangt in het geval van een restitutiepolis 

100% van het wettelijke of het marktconforme tarief. 

Combinatiepolis 

Zoals de naam al doet vermoeden is de combinatiepolis een combinatie tussen een 

natura- en een restitutiepolis. Bij een combinatiepolis heeft de verzekerde in bepaalde 

gevallen recht op zorg zoals geregeld in een naturapolis en in andere gevallen recht op 

een vergoeding van zorg zoals geregeld in een restitutiepolis. Welke tarief de niet-

gecontracteerde zorgaanbieder ontvangt in het geval van een combinatiepolis is 

afhankelijk van de zorgvorm. 

Op wie is de wet van toepassing 

Voor inwoners van Nederland is het afsluiten van een basiszorgverzekering verplicht. Dit 

geldt ook voor mensen die officieel in Nederland werken en voor kinderen onder de 18. 
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Deze verzekeringsplicht geldt overigens niet voor militairen in actieve dienst en mensen 

die op grond van gemoedsbezwaren geen verzekering voor medische kosten willen 

afsluiten. Denk bij deze laatste categorie aan bezwaren op grond van levensovertuiging 

of religie. 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder en de overige betrokken 

partijen 

Bij de uitvoering en invulling van de Zvw zijn verschillende partijen betrokken. Deze 

partijen hebben ieder hun eigen belangen en verantwoordelijkheden. Hieronder zullen 

de belangrijkste rollen nader worden toegelicht. 

De rol van de zorgverzekeraar 

Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit voor hun verzekerden. Op grond van deze wet 

hebben zij een zorgplicht, zij moeten ervoor zorgen dat iedere verzekerde binnen een 

redelijke tijd en afstand de zorg kan ontvangen die hij of zij nodig heeft. Binnen de door 

de overheid bepaalde normen hebben zorgverzekeraars ruimte om invulling te geven 

aan deze zorgplicht. 

Verzekeraars moeten ervoor zorgen dat verzekerde en zorgaanbieder op een effectieve 

en efficiënte wijze bij elkaar komen. Dit doen zij door goed te onderhandelen en 

selectief te contracteren met zorgaanbieders. Zorgverzekeraars maken afspraken met 

zorgaanbieder, dit wordt ook wel de inkoop van zorg genoemd. Het uitgangspunt hierbij 

is het waarborgen van de kwaliteit van zorg en het beheersen van de zorgkosten. 

Gemaakte afspraken tussen de verzekeraar en de zorgaanbieder worden vastgelegd in 

een overeenkomst. 

Bij de inkoop van zorg selecteert de zorgverzekeraar op kwaliteit en doelmatigheid. Met 

andere woorden de beste en efficiënte zorgaanbieders zullen in aanmerking komen voor 

een contract. De doelmatigheid brengt met zich mee dat zorg zo efficiënt mogelijk moet 

worden ingekocht, tegen zo laag mogelijke kosten. Doordat verzekerden tegenwoordig 

eenvoudig kunnen veranderen van zorgverzekeraar is het selectief inkopen van een nog 

groter belang. 

Voldoet de zorg niet aan de gestelde (kwaliteits-)normen, dan kan de verzekeraar 

besluiten om geen contract te sluiten. Doordat budgetten vaststaan, worden 

verzekeraars gestimuleerd doelmatig zorg in te kopen. Daarnaast controleert te 

zorgverzekeraar of de ingediende declaraties juist zijn en dat de gedeclareerde zorg ook 

daadwerkelijk en doelmatig geleverd is. Dit doen zij door het uitvoeren van formele en 

materiële controles.  

Rol van de zorgaanbieder 

Zorgaanbieders zijn er verantwoordelijk voor dat de zorg die zij aan verzekerden bieden 

van goede kwaliteit is. De zorgverzekeraar maakt afspraken met zorgaanbieders over 

onder andere de kwaliteit en de prijs voor de zorg. Wanneer een zorgverzekeraar een 
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contract heeft afgesloten met een zorgaanbieder kunnen de verzekerden bij deze 

zorgaanbieder terecht en worden zorgkosten vergoed. 

Om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een contract met een 

zorgverzekeraar moet men deelnemen aan de zorginkoopprocedure van desbetreffende 

verzekeraar. In het voorjaar publiceren de zorgverzekeraars hun zorginkoopbeleid en 

procedure. Tussen de afzonderlijke zorgverzekeraars zijn grote verschillen merkbaar. In 

het inkoopbeleid worden eisen gesteld, voldoet een zorgaanbieder niet aan deze eisen 

dan bestaat de kans dat geen contract wordt aangeboden. 

Zoals aangegeven bestaat naast gecontracteerde zorg, ook niet-gecontracteerde zorg. In 

een dergelijke situatie heeft de zorgverzekeraar geen afspraken gemaakt met de 

zorgaanbieder. Maar ook in dit geval zal de zorgverzekeraar (een deel van) het tarief 

moeten vergoeden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgpolis. Ook in 

een dergelijke situatie worden er door de zorgverzekeraars kwaliteitseisen gesteld aan 

de te bieden zorg. 

Het stellen van kwaliteitseisen aan niet-gecontracteerde zorgaanbieders ligt anders dan 

bij gecontacteerde zorg. Er is immers geen overeenkomst tussen zorgaanbieder en 

zorgverzekeraar waarin afspraken over kwaliteit gemaakt kunnen worden. De 

zorgverzekeraar heeft daardoor een beperkte invloed op de kwaliteit. Dit wil niet zeggen 

dat niet-gecontracteerde zorg van onvoldoende kwaliteit is. De wettelijke regels en de 

veldnormen met betrekking tot kwaliteit gelden immers ook voor niet-gecontracteerde 

zorgaanbieders. 

Daarnaast maakt de zorgverzekeraar in de verzekeringsvoorwaarden met de verzekerde 

afspraken over de kwaliteit van zorg. Zo stelt de zorgverzekeraar de afgelopen jaren 

steeds meer eisen aan niet-gecontracteerde zorg. Sommige verzekeraars proberen de 

kwaliteit te sturen door middel van een toestemmingsvereiste. Om voor vergoeding in 

aanmerking te komen dient voorafgaand aan de zorgverlening toestemming te zijn 

verkregen van de zorgverzekeraar. Bovendien komt het vaak voor dat de er door de 

verzekeraar eisen worden gesteld aan het opleidingsniveau van het personeel van de 

zorgaanbieder. 

Rol van de verzekerde 

De verzekerde heeft een verzekeringsplicht voor de basisverzekering. Hij is hierin vrij bij 

welke zorgverzekeraar hij een verzekering afsluit. In het zorgstelsel wordt van de 

verzekerde een actieve rol verwacht. Jaarlijks kan de verzekerde eenvoudig veranderen 

van zorgverzekeraar. Hierbij dient hij een afweging te maken tussen de verschillende 

concurrerende verzekeraars.  

Doordat verzekerden tegenwoordig eenvoudig kunnen veranderen van zorgverzekeraar, 

is het selectief inkopen voor zorgverzekeraars van groot belang. Daarnaast is dit 

belangrijk voor het individuele belang van de verzekerde. Door een bewuste keuze te 
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maken kunnen zij hun wensen en voorkeuren inpassen op het aanbod van de diverse 

verzekeringen. 

Hinderpaalcriterium 

Zorgverlening moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Daarom is in de Zvw 

het hinderpaalcriterium opgenomen. Dit criterium houdt in dat de vergoeding van een 

zorgverzekeraar niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor 

verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de 

zorgverzekeraar gecontracteerd is. Verzekerden mogen dus met andere woorden niet 

worden gehinderd in hun keuze voor een bepaalde zorgaanbieder door de hoogte van 

de vergoeding die zij ontvangen van hun zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeraars zijn tot op zekere hoogte vrij om de hoogte van de vergoeding van niet 

gecontracteerde zorg zelf te bepalen. Het hinderpaalcriterium stelt daaraan grenzen. 

Het bedrag mag immers niet zo laag zijn dat de vergoeding feitelijk verhindert dat de 

verzekerde naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat. 

Wanneer precies sprake is van een hindering is niet eenvoudig vast te stellen. Over het 

algemeen kan worden gezegd dat een vergoeding van minder dan 75% ervoor kan 

zorgen dat verzekerden niet naar een bepaalde zorgaanbieder gaan. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de verplichtingen 

houdt 

De zorgaanbieder is er verantwoordelijk voor dat de zorg die zij aan verzekerden biedt 

van goede kwaliteit is. Zo worden er door verzekeraars bijvoorbeeld eisen gesteld aan 

het kwaliteitsmanagementsysteem en het opleidingsniveau van de medewerkers. Mocht 

een zorgaanbieder niet aan de door de verzekeraar gestelde kwaliteitseisen voldoen dan 

kan dit vergaande gevolgen hebben. Zo kan de overeenkomst tussen zorgaanbieder en 

zorgverzekeraar op deze gronden worden beëindigd, de geleverde zorg niet worden 

vergoed of reeds uitbetaalde zorgdeclaraties teruggevorderd worden. 

Tarieven en prestaties 

Daarnaast moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich houden aan de regels van 

de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Hierin staan normen opgenomen over 

tarieven, kwaliteit van de zorg, marktwerking en marktoezicht. In het hoofdstuk over de 

Wmg worden dergelijke normen inhoudelijk besproken. 

Machtiging zorgverzekeraar 

Sommige behandelingen, hulpmiddelen of geneesmiddelen kunnen alleen gedeclareerd 

worden als de verzekeraar daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook 

wel een machtiging van de zorgverzekeraar genoemd. Deze machtiging moet verkregen 

zijn voordat de behandeling wordt gestart of het middel in huis is gehaald, met 

uitzondering van spoedgevallen. In de meeste gevallen vraagt de zorgaanbieder deze 

machtiging aan.  
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In het vergoedingsoverzicht van de zorgverzekeraar staat opgenomen voor welke 

behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen een machtiging nodig is. Bij overstap 

naar een andere zorgverzekeraar is voor behandelingen en middelen vallend onder de 

basisverzekering geen nieuwe machtiging vereist. 

Toezicht 

Bij het toezicht op de uitvoering van de Zvw en de daaraan verbonden geleverde zorg 

zijn verschillende partijen betrokken. De overheid is verantwoordelijk voor het 

zorgstelsel en stelt de kwaliteitseisen van de zorg vast. Bij het toezicht op deze 

kwaliteitseisen zijn diverse overheidsorganisaties betrokken. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder en controleert of de Zvw 

rechtmatig wordt uitgevoerd. Deze autoriteit controleert of verzekeraars zich houden 

aan de normen, regels en voorwaarden die staan opgenomen in de Zvw. De Autoriteit 

Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op mededinging in de zorg en de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht en handhaaft op het gebied van kwaliteit 

en veiligheid in de zorg. 

Zorgvorm: Wijkverpleging  

Sinds 1 januari 2015 wordt wijkverpleging vergoed uit het basispakket. Wijkverpleging is 

erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks ouderdom, 

ziekte of beperking. Het gaat daarbij om ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te 

bieden’ en zorg die wordt geleverd ‘in de eigen omgeving’ van de verzekerde. 

Voorwaarde is dat er sprake is van ‘een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog 

risico daarop’. 

Zorg thuis kan ook onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet 

langdurige zorg (Wlz) vallen. Persoonlijke verzorging (ADL-ondersteuning) die gericht is 

op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid is geregeld in de Wmo. Welke 

nader uitgewerkt is in het hoofdstuk over de Wmo. Heeft een verzekerde een Wlz-

indicatie dan is wijkverpleging onderdeel van de zorg vanuit de Wlz. Als de verpleging 

plaatsvindt onder directe aansturing van de behandelend medisch specialist valt de zorg 

onder de Zvw. Dergelijke afbakeningen komen nader aan de orde in het hoofdstuk over 

de verschillende financieringswetten. 

Wijkverpleging uit de Zvw heeft betrekking op verpleging en verzorging. Onder 

verpleging vallen verpleegkundige handelingen die thuis plaatsvinden, zoals 

wondverzorging, klaarzetten en toedienen van medicijnen en stomazorg. Verzorging is 

assistentie bij de dagelijkse levensverrichtingen, zoals het aan- en uitkleden, wassen en 

douchen. Naast verpleging en verzorging heeft de wijkverpleegkundige ook een 

coördinerende, signalerende en coachende functie.  

Voor het ontvangen van wijkverpleging is geen verwijzing nodig van een huisarts of 

medisch specialist. De wijkverpleegkundige indiceert de zorg en beoordeelt wie de zorg 
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moet leveren. Dit kunnen verpleegkundigen, maar ook verzorgenden zijn. 

In de meeste gevallen wordt wijkverpleging vanuit de basisverzekering vergoed. Voor 

deze zorg geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. 

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget wijkverpleging 

Ontvangt de verzekerde verzorging en verpleging dan heeft hij de keuze uit zorg in 

natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Bij zorg in natura heeft de 

zorgverzekeraar een overeenkomst gesloten met de zorgaanbieder die de zorg levert. 

Afspraken tussen verzekeraar en zorgaanbieder zijn vastgelegd en de verzekeraar 

betaalt de zorgaanbieder. 

Met een pgb kan de verzekerde zelf zorg inkopen. Voor wijkverpleging is een pgb van de 

zorgverzekeraar mogelijk. Door middel van een pgb kan verpleging of verzorging worden 

ingekocht die thuis geleverd wordt. De hoogte van het persoonsgebonden budget is 

afhankelijk van de indicatie. Aan het ontvangen van een persoonsgebonden budget zijn 

enkele voorwaarden verbonden: 

• De verzekerde heeft een indicatie wijkverpleging en deze indicatie is maximaal 3 

maanden oud en is gesteld door een bevoegd wijkverpleegkundige (HBO-

geschoold). 

• De verzekerde moet het pgb kunnen beheren en moet in staat zijn kwalitatief 

goede zorg in te kopen, dit beoordeelt de zorgverzekeraar. 

• Een verzekerde moet aangeven waarom hij kiest voor een pgb. De verzekeraar 

kijkt vervolgens of aan gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

De verzekerde legt in een zorgovereenkomst met de zorgaanbieder vast welke zorg, 

hoeveel uur en tegen welk tarief zorg wordt verleend. De formele tarieven in het Zvw-

pgb zijn niet landelijk vastgesteld. De maximumtarieven worden door de 

zorgverzekeraars vastgesteld. 

Op een aantal gronden mag een pgb worden geweigerd. Hierbij gaat het om de 

volgende situaties: 

• Wanneer in een eerder stadium is gebleken dat de verzekerde niet in staat is de 

taken en verplichtingen verbonden aan het pgb na te komen. 

• Wanneer de verzekerde niet over een woonadres beschikt. 

• Wanneer de vertegenwoordiger van de verzekerde niet voldoet aan regels of 

eisen. 

• Wanneer de verzekerde in de gevangenis zit. 
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2.4    De Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) 

In 2006 is de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) van kracht geworden, deze is 

gelijktijdig ingevoerd met de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw voerde de 

marktwerking in de zorg. Dat bracht een grote verandering teweeg. Waar voor die tijd 

veel door de overheid werd geregeld, moest dit nu door de zorgverzekeraars gedaan 

worden. De marktwerking moest niet abrupt, maar geleidelijk ingevoerd worden en 

daarvoor schiep de WMG de kaders. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werd op basis 

van deze wet in het leven geroepen en kreeg onder andere als opdracht het proces naar 

de marktwerking te monitoren en te begeleiden, zodat het stelsel bleef functioneren.  

Waarom deze wet 

Deze wet is onderdeel van de stelselwijziging in 2006, hierbij werden het ziekenfonds en 

de particuliere ziektekostenverzekering opgeheven en vervangen door de 

basisverzekering. De bedoeling was dat in 2006 de rechten van de verzekerden werden 

opgenomen in de Zorgverzekeringswet, maar dat afspraken over de prijs van de zorg, 

waar en door wie de zorg verleend wordt geregeld zouden worden door de 

zorgverzekeraars. De WMG regelt dat de zorgverzekeraars samen met de 

zorgaanbieders deze marktwerking geleidelijk gaan invoeren, zodat het proces voor de 

verzekerden goed verloopt. De NZa is op grond van deze wet opgericht en heeft tal van 

mogelijkheden om in te grijpen als zij dat nodig acht.  

Wat regelt de wet 

De WMG heeft betrekking op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Wet 

langdurige zorg.  

De WMG regelt het toezicht op de zorgverzekeraars en de zorgkantoren door de NZa. De 

vragen waar de NZa zich mee bezig houdt zijn onder ander of de zorgverzekeraars en de 

zorgkantoren de wet goed uitvoeren, zij de klanten goed informeren, of de uitgaven 

door zorgverzekeraars rechtmatig en door de zorgkantoren rechtmatig en doelmatig 

zijn.  

De wet regelt ook wat de prestaties zijn die de zorgaanbieders op grond van de Wlz, Zvw 

en de Wet BIG moeten leveren en stelt daarbij de tarieven vast. Deze prestaties worden 

vastgelegd in de prestatiebeschrijvingen en zijn bepalend voor wat gedeclareerd mag 

worden. De door de zorgaanbieder in rekening te brengen tarieven kunnen vaste, 

maximum of vrije tarieven zijn.  

Bij vaste tarieven is de zorgaanbieder verplicht dat tarief in rekening te brengen, bij 

maximumtarieven mag de zorgaanbieder alleen afwijken als het een lager tarief is en bij 

vrije tarieven is de zorgaanbieder vrij in rekening te brengen wat hij wil. Het moet dan 

wel vooraf duidelijk zijn aan de verzekerde wat de kosten zijn, dus moet bijvoorbeeld op 

de website de tarieven worden gecommuniceerd. Vrije tarieven komen vaak voor waar 

veel aanbieders zijn, bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Deze zien zich echter vaak 

gedwongen om met de zorgverzekeraars afspraken te maken over de tarieven.   
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Voor het overige is de NZa in beeld als er sprake is van een niet goed lopende markt, 

waardoor een marktverstoring dreigt en heeft de NZa een rol bij fusies en overnames. 

Op wie is de wet van toepassing 

De wet is van toepassing op zorgverzekeraars en zorgkantoren en alle aanbieders van 

zorg die beschreven staat in de Zvw, Wlz en de Wet BIG. 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

De betekenis voor de zorgaanbieder is vooral dat deze moet voldoen aan de eisen uit de 

prestatiebeschrijving van de NZa en zich houdt aan de eisen van het tarief. De 

zorgaanbieder mag slechts een tarief in rekening brengen waarvoor een 

prestatiebeschrijving is vastgesteld en moet overeenkomstig die prestatiebeschrijving 

handelen. De prestatiebeschrijving is veelal een lijst met verrichtingen, daarbij horende 

(maximum) tarieven en verplichtingen die hoofdzakelijk gericht zijn op een goede 

communicatie met de patiënt of cliënt. 

Als er sprake is van een fusie of overname waarbij een van de partijen meer dan 50 

medewerkers zijn betrokken moet deze fusie of overname vooraf goedgekeurd worden 

door de NZa (afhankelijk van de situatie kan ook nog goedkeuring nodig zijn van de ACM 

op grond van de Mededingingswet). 

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

Door zich te houden aan de soms uitgebreide prestatiebeschrijving van de NZa en het 

tarief niet te overschrijden. Ook mag een zorgaanbieder geen tarief in rekening brengen 

waar geen prestatiebeschrijving voor is. Voorts moet de zorgaanbieder een deugdelijke 

administratie bijhouden; welke prestatie is aan de patiënt geleverd tegen welk tarief. 

Heeft de zorgaanbieder ook andere activiteiten naast de zorg die hij biedt in de 

prestatiebeschrijving, dan zal deze duidelijk gescheiden moeten zijn in de administratie. 

Bijvoorbeeld de fysiotherapiepraktijk die in de avonduren zijn toestellen gebruikt als een 

commerciële sportschool.  

Bij fusie of overname van enige omvang moet goedkeuring gevraagd worden bij de NZa. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De NZa kan aanwijzingen geven, eventueel in combinatie met een dwangsom, en kan 

boetes opleggen. 

Indien er te veel wordt gedeclareerd kan het strafrecht van toepassing worden en 

kunnen terugvorderingen van het teveel gedeclareerde gedaan worden. 
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2.5 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) geeft gemeenten de 

verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning voor haar inwoners. 

Deze verantwoordelijkheid van gemeenten ziet op het ondersteunen van de 

zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische 

of psychosociale problemen (artikel 1.2.1 Wmo 2015). De Wmo 2015 wordt in dit 

hoofdstuk toegelicht. 

Waarom deze wet 

Gemeenten hebben in de Wmo 2015 een bredere verantwoordelijkheid voor de 

deelname van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale 

problemen aan het maatschappelijk verkeer (participatie). 

In de oude Wmo stond de compensatieplicht centraal. Gemeenten zijn verplicht om 

mensen met een beperking of psychische problematiek te compenserend voor de 

beperkingen die zij ondervinden bij hun zelfredzaamheid en participatie. 

In de huidige wet worden daarbij vier resultaatgebieden onderscheiden. In de Wmo 

2015 is de term ‘maatwerkvoorziening’ geïntroduceerd. De verplichting voor gemeenten 

om maatwerk te leveren in ruimer geformuleerd dan de compensatieplicht.  

Sinds 2015 is de zorg anders georganiseerd. De Wmo 2015, Wet langdurige zorg (Wlz), 

de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het 

Nederlandse zorgstelsel.   

De Wmo 2015 bevat een opdracht aan de gemeente om zorg te dragen voor de 

maatschappelijke ondersteuning en in dat verband een goede toegankelijkheid te 

bevorderen van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking.  

De gemeente moet in haar beleid ervoor zorgen dat zij de zelfredzaamheid en 

participatie bevordert van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of 

psychosociaal probleem. Zodat deze mensen zolang mogelijk in hun eigen leefomgeving 

kunnen blijven wonen.  

Wat regelt de wet 

Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende 

groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning. 

Gemeenten moeten beleid ontwikkelen, zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig 

thuis kan blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De wetgever geeft 

door middel van de Wmo 2015 aan gemeenten de taak om binnen de wettelijke kaders 

uit de Wmo 2015 verdere uitwerking te geven aan het lokale beleid. De Wmo 2015 is 

geen voorzieningenwet. Dit betekent dat gemeenten een zekere mate van vrijheid 

hebben om binnen bepaalde grenzen de omvang en de inhoud van het lokale 

voorzieningenniveau te bepalen.  
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In de Wmo 2015 is geregeld dat gemeenten een aanbod van voorzieningen moeten 

realiseren in de vorm van algemene en maatwerkvoorzieningen. Gemeenten stellen 

daarvoor een plan op. De Wmo 2015 schrijft voor wat in het plan moet worden 

opgenomen. Bijvoorbeeld hoe de gemeente algemene maatregelen en voorzieningen, 

maatwerkvoorzieningen en cliëntondersteuning concreet wil organiseren. Maar ook dat 

cliënten moeten kunnen kiezen uit verschillende aanbieders van 

maatwerkvoorzieningen. De invulling van de verschillende onderdelen staat dus vrij en 

kan per gemeente verschillen. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor het 

gebruik van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening.  

Algemene voorzieningen 

Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor alle inwoners van een gemeente; ook 

mensen die zorg ontvangen als bedoeld in de Wlz kunnen dus bijvoorbeeld gebruik 

maken van een algemene voorziening voor sociaal vervoer, woningaanpassingen of 

mantelzorgondersteuning.  

Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder 

voorafgaand onderzoek naar de behoefte, persoonskenmerken en mogelijkheden van 

de gebruikers, toegankelijk is. In veel gevallen zal met een algemene voorziening kunnen 

worden bijgedragen aan de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Het gaat daarbij om 

het aanbod van diensten of activiteiten zoals bijvoorbeeld inloopactiviteiten voor 

mensen die zich eenzaam voelen, voorzieningen die burgers in staat stellen een zinvolle 

dan wel gestructureerde invulling te geven aan de dag. 

Een voorziening kan als algemeen worden aangemerkt als a) een voorziening niet 

speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking én b) in de reguliere handel 

verkrijgbaar is én c) in prijs vergelijkbaar is met soortgelijke producten.  

Een algemene voorziening is dus een voorziening die snel, tijdelijk en incidenteel voor 

iedereen beschikbaar is op het moment dat hulp nodig is. In bepaalde gevallen kan een 

algemene voorziening zorgen voor de juiste en voldoende ondersteuning. De gemeente 

mag een vergoeding (eigen bijdrage) vragen voor het gebruik van deze algemene 

voorziening. De hoogte van deze vergoeding kan de gemeente zelf bepalen.  

Als de gemeente een oplossing kan bieden met een algemene voorziening, dan komt 

iemand niet in aanmerking voor een individuele voorziening (maatwerkvoorziening).  

 

Maatwerkvoorzieningen  

Maatwerkvoorzieningen worden pas ingezet als blijkt dat de eigen mogelijkheden van 

iemand, zijn sociale netwerk of een algemene voorziening niet voldoende ondersteuning 

bieden. Voordat een maatwerkvoorziening wordt toegekend, vindt er een onderzoek 

door de gemeente plaats naar de hulpvraag en omstandigheden van iemand. Dit 

onderzoek moet ertoe leiden dat met de inwoner wordt bepaald bij welke aspecten 

maatwerk moet worden geregeld.  
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Een maatwerkvoorziening is dus afgestemd op de behoeften en omstandigheden van 

een specifieke persoon. In spoedeisende gevallen waar meteen opvang nodig is, is ook 

een tijdelijke maatwerkvoorziening mogelijk voordat het onderzoek is gestart. Een 

maatwerkvoorziening is geen medische hulp, dit valt in principe onder de Zvw. Enkele 

voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: 

• individuele begeleiding; 

• beschermde woonplek; 

• dagbesteding op maat; 

• persoonlijke verzorging; 

• aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet); 

• rolstoel; 

• respijtzorg; 

• ondersteuning van mantelzorgers; 

• huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen); 

• vervoersvoorziening; 

• Wmo-vervoer in de regio: wmo-vervoer wordt uitgevoerd door de regiotaxi. 
Hoewel de regiotaxi voor iedereen beschikbaar is, kan er vanuit de Wmo een 
indicatie worden afgegeven om tegen een lager tarief te reizen.  

 
Zorgvorm: persoonlijke verzorging 

Persoonlijke verzorging kan onder de Zvw, Wlz of Wmo 2015 vallen. In de praktijk blijkt 

hier wel eens onduidelijkheid over te ontstaan.  

Of persoonlijke verzorging onder de Zvw of Wmo valt, hangt af van de vraag of er bij de 

cliënt sprake is van een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop 

(Zvw) dan wel van een behoefte aan begeleiding (Wmo). Het gaat bij persoonlijke 

verzorging op grond van de Wmo niet om het daadwerkelijk wassen en aankleden van 

de cliënt, maar om de begeleiding hierbij. Het gaat dus om cliënten die zichzelf wel 

kunnen wassen en aankleden, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. 

De eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening is gewijzigd, deze is niet meer 
afhankelijk van het inkomen of vermogen. Per 1-1-2019 betaalt iedereen voor hulp en 
ondersteuning maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. 
 

Zorgvorm: beschermd wonen 

Beschermd wonen is wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij 

behorende toezicht en begeleiding die gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid 

en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een 

psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijk voerlast 

of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen. Beschermd wonen is bestemd 

voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op 

eigen kracht te handhaven in de samenleving.  



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

98 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

Er wordt geprobeerd om mensen met psychische problemen zo veel als mogelijk en zo 

snel als mogelijk te laten participeren en integreren in de samenleving. Beschermd 

wonen is een taak van elke gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van mensen met psychiatrische problemen bij wie de op participatie 

gerichte ondersteuning vanuit een beschermde woonomgeving centraal staat, inclusief 

het bieden van de beschermde woonomgeving zelf. Hiervoor worden de 

centrumgemeenten maatschappelijke opvang voor verantwoordelijk voor de opvang 

van deze groep. Dit lijkt haaks te staan op de toelichting in artikel 1.2.1 Wmo 2015. Deze 

toelichting bepaalt namelijk dat om een maatwerkvoorziening te krijgen, de ingezetenen 

zich moeten wenden tot de gemeente waarin zij wonen.  

Elke gemeente zal aan daarvoor in aanmerking komende personen, die zich tot de 

gemeente hebben gewend en een positieve beslissing op hun aanvraag hebben 

gekregen, opvang en beschermd wonen moeten verstekken. Deze voorzieningen hoeven 

niet in elke gemeente ter plaatse te worden geboden; zo kunnen bijvoorbeeld vormen 

van bescherm wonen heel specifiek zijn, zodat daar landelijk slechts een beperkt aantal 

voorzieningen voor beschikbaar is.  

Het doel is om cliënten zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt om een 

basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking 

tussen en met gemeenten. 

Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen 

wonen. Omdat deze mensen kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde 

woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding 

aanwezig.  

Een groot deel van de mensen heeft regelmatig contact met een behandelaar, maar de 

behandeling staat niet centraal en is niet onlosmakelijk verbonden met het verblijf. Is 

het verblijf wel gericht op de behandeling en bestaat er een grote verwevenheid tussen 

behandeling en (woon)begeleiding, dan valt de behandeling en verblijf onder de 

zorgverzekering. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de aanwezigheid van een 

psychiater of arts in de directe nabijheid van de cliënt noodzakelijk is.  

Een cliënt komt in aanmerking voor opvang, indien hij de thuissituatie heeft verlaten. 

Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van risico’s voor de veiligheid als gevolg van 

huiselijk geweld. Hoe de specifieke toegang voor beschermd wonen wordt geregeld, is 

afhankelijk van hoe iedere gemeente dat vormgeeft. Dit betekent dat dit per gemeente 

kan verschillen.  

Een maatwerkvoorziening beschermd wonen kan aangeboden worden via zorg in natura 

of via een pgb. Cliënten hebben hierin een keuzevrijheid en beide vormen dienen een 

volwaardig alternatief van elkaar te zijn. Het kan gebeuren dat de maatwerkvoorziening 

beschermd wonen soms alleen als pgb wordt aangeboden omdat de cliënt enkel terecht 

kan in een instelling voor beschermd wonen die door de gemeente niet is 

gecontracteerd.  
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De WMO 2015 in de praktijk 

Gemeenten gaan verschillend om met de invulling van de algemene en 

maatwerkvoorzieningen. Dit betekent dat je als aanbieder in de ene gemeente 

dagbesteding als algemene voorziening en in de andere gemeente als 

maatwerkvoorziening kan bieden. Dit vraagt flexibiliteit van aanbieders, maar als 

aanbieder kan je ook proberen gemeenten in hun keuze te sturen door in gesprek te 

blijven met gemeenten. De kwaliteits- en verantwoordingseisen voor een 

maatwerkvoorziening zijn vaak strenger en omvangrijker dan voor algemene 

voorzieningen. Flexibiliteit, goede voorbereiding en duidelijke afspraken met gemeenten 

helpen om niet onverwachts voor verrassingen te staan. 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals zullen in deze sector 

te maken krijgen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het 

voorkomen van huiselijk geweld neemt daarom een belangrijke plek in de Wmo 2015. 

Daarom worden aanbieders van maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 

2015 verplicht om over een meldcode te beschikken waarin stapsgewijs wordt 

aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt 

opgegaan. 

De wet regelt verder dat het college moet zorgdragen voor de organisatie van een 

advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK).  

Het AMHK heeft geeft advies en doet, indien nodig, onderzoek om te bepalen of er 

sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  

Op wie is de wet van toepassing 

De Wmo is een wet die in beginsel voor iedereen is. Door de transitie en 

extramuralisering is de wet met name bedoeld voor de meest kwetsbare groep mensen 

in de samenleving. 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder en de overige betrokken 

partijen 

Bij de uitvoering en invulling van de Wmo zijn verschillende partijen betrokken. 

Hieronder zullen de belangrijkste rollen nader worden toegelicht. 

De rol van de gemeente 

“Het uitgangspunt van de Wmo 2015 is het mogelijk maken dat mensen langer thuis 

kunnen blijven wonen, met behulp van het eigen netwerk en eventueel met 

ondersteuning van de gemeente. De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die daarin 

problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking.” 

De Wmo 2015 maakt de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en de 

continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning. De gemeenteraad moet periodiek 
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een beleidsplan vaststellen over de maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast moet er 

een verordening opgesteld worden waarin staat op welke wijze er uitvoering gegeven 

wordt aan het beleidsplan. Dit beleidsplan moet de volgende uitgangspunten bevatten: 

vergroten sociale samenhang en veiligheid; het bevorderen van de leefbaarheid; hoe 

mantelzorgers en vrijwilligers kunnen bijdragen en hoe gemeenten deze willen 

ondersteunen; in welke gevallen maatwerk moet worden aangeboden ter 

ondersteuning van de zelfredzaamheid. De Wmo-verordening dient vervolgens te 

bepalen onder welke criteria een cliënt aanspraak kan maken op algemene of 

maatwerkvoorzieningen en op welke wijze hij wordt betrokken op de lokale uitvoering 

van het beleid. 

Gemeenten maken vaak gebruik van  aanbestedingsprocedures om zorgaanbieders te 

contracteren. Omdat de Wmo 2015 (veel) vrijheid geeft aan gemeenten over de wijze 

hoe zij de voorzieningen willen vormgeven en hoe zij organisaties willen contracteren, 

ontstaat er veel verschil per gemeente. Bij aanbestedingsprocedures zijn gemeenten vrij 

in de keuze om  kwaliteitseisen en keurmerken als gunningscriteria te vragen van 

zorgorganisaties. Iedere gemeente maakt afspraken over kwaliteit in de contracten met 

aanbieders. Voldoet de zorg niet aan de gestelde (kwaliteits-)normen, dan kan de 

gemeente besluiten om geen contract te sluiten of deze tussentijds te ontbinden.  

Rol van de zorgaanbieder 

Zorgaanbieders zijn er verantwoordelijk voor dat de zorg die zij aan cliënten bieden van 

goede kwaliteit is. Zowel de algemene als de maatwerkvoorzieningen dienen van goede 

kwaliteit te zijn, het voldoen aan kwaliteitsstandaarden maakt daar deel van uit. 

Hiermee draagt de aanbieder zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 

ondersteuning. 

Daarnaast maken gemeenten afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit en de prijs 

voor de zorg. De Wmo 2015 verplicht gemeenten tot het stellen van regels voor een 

goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van een voorziening. De AMvB (Algemene 

Maatregel van Bestuur) Reële prijs Wmo 2015 regelt hoe een reële kostprijs moet 

worden vastgesteld. De AMvB is van toepassing op alle vormen van Wmo-

dienstverlening met uitzondering van de verstrekking van hulpmiddelen en 

woningaanpassingen. Zowel gemeenten als aanbieders moeten zich houden aan de 

verplichtingen, zoals transparantie en het juist en onderbouwd toepassen van de 

verschillende kostprijselementen. 

Om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een contract met een gemeente 

moet een organisatie deelnemen aan de zorginkoopprocedure van desbetreffende 

gemeenten of samenwerkende gemeenten. Tussen de verschillende gemeenten zijn 

(grote) verschillen merkbaar. In het inkoopbeleid worden eisen gesteld, voldoet een 

zorgaanbieder niet aan deze eisen dan bestaat de kans dat geen contract wordt 

aangeboden. Wanneer een gemeente een contract heeft afgesloten met een 
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zorgaanbieder kunnen de cliënten bij deze zorgaanbieder terecht en worden zorgkosten 

vergoed. 

Rol van de zorgontvanger 

De essentie van de wet is dat de cliënt eerst moet onderzoeken of hijzelf of zijn sociale 

netwerk een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de situatie. Pas nadat blijkt 

dat dit niet mogelijk is, kan er maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente 

geboden worden. De gemeente kan de hulp van een sociaal netwerk niet afdwingen.  

De gemeente verwacht een actieve bijdrage. Dit komt voort uit het uitgangspunt dat 

mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor 

hun zelfredzaamheid en participatie.  

Als, na onderzoek, blijkt dat iemand zichzelf niet helemaal kan redden, moet hij er zeker 

van zijn dat de gemeente hem ondersteunt. In dat geval wordt beslist - binnen de 

grenzen van wat daarover in het plan en de verordening is vastgelegd - tot het leveren 

van een maatwerkvoorziening. Er moet dus sprake zijn van maatwerk, dat betekent dat 

de beslissing moet zijn afgestemd op individuele omstandigheden en mogelijkheden van 

iemand.  

Als cliënt heb je zeggenschap over de wijze waarop de ondersteuning wordt uitgevoerd. 

Als cliënt moet je bijvoorbeeld kunnen kiezen over welke aanbieder je zou willen. 

Cliënten zullen daarom actief bij het inkoopbeleid betrokken moeten worden. 

Eigen bijdrage 

Gemeenten kunnen een eigen bijdrage vragen voor de zorg die mensen ontvangen. De 

eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wmo 

2015 is in 2019 voor iedereen gelijk. Iedereen die een voorziening ontvangt betaalt 

straks een vast bedrag per vier weken, ongeacht het inkomen, vermogen of de 

draagkracht.  

Klachtrecht  

Het kan voorkomen dat een cliënt een klacht heeft over een gedraging van de gemeente 

of over een aanbieder. Het is van belang dat een aanbieder een zorgvuldige en 

laagdrempelige regeling voor de indiening en afhandeling van klachten heeft.  

Ook kan een cliënt met klachten naar de gemeente. Gemeenten moeten cliënten goed 

informeren over de mogelijkheden. Een cliënt, die het niet eens met een beslissing van 

de gemeente op zijn aanvraag om ondersteuning, kan daartegen bezwaar (volledige 

heroverweging door de gemeente) en beroep (bij de rechtbank) aantekenen. Hierover 

meer in het hoofdstuk bezwaar en beroep.  

Proces aanvraag maatschappelijke ondersteuning 

Voor zorg en ondersteuning kan een cliënt terecht bij de gemeente bij het Wmo-loket. 

Het proces van het aanvragen van maatschappelijke ondersteuning begint bij de 

melding door of namens de cliënt. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen zal 
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een keukentafelgesprek gehouden worden door de gemeente met de aanvrager. Tijdens 

het keukentafelgesprek onderzoekt de Wmo adviseur of iemand van het wijkteam de 

persoonlijk situatie van de cliënt. Er wordt besproken welke belemmeringen iemand 

tegenkomt in het dagelijks leven en wat hieraan gedaan kan worden.  

Tijdens het gesprek moet de Wmo adviseur duidelijk krijgen wat een cliënt nodig heeft 

of eventueel zelf kan doen om de situatie te kunnen verbeteren. Iedere adviseur zal de 

situatie anders kunnen interpreteren. Een Wmo adviseur maakt daarvoor gebruik van 

zijn discretionaire ruimte. Discretionaire ruimte is de bevoegdheid om in bepaalde 

gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen.  

Procedure Wmo aanvraag: 

stap 1: Melding 

De eerste stap bij het aanvragen van hulp en ondersteuning is het maken van een 

melding bij (het Wmo loket van) de gemeente. Een verzoek tot maatschappelijke 

ondersteuning wordt aangemerkt als melding. 

stap 2: Verslag 

In reactie op een melding moet een onderzoek worden verricht door een medewerker 

van de gemeente. Het doel van het onderzoek is in kaart brengen hoe de 

zelfredzaamheid en participatie van degene die zich heeft gemeld. Het onderzoek naar 

aanleiding van een melding levert geen besluit op, maar wordt vastgelegd in een verslag. 

Tijdens het gesprek (keukentafelgesprek) wordt onderzocht waar de problemen liggen 

en wat er nodig is om die problemen op te lossen. De gemeente kijkt daarbij in hoeverre 

iemand zelfstandig is en wat familie en naasten in de omgeving kunnen betekenen.  

Het onderzoek gebeurt samen met de cliënt en eventueel mensen uit zijn/haar 

omgeving, bijvoorbeeld mantelzorgers. Ook is het mogelijk dat mensen zich laten 

bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente moet dit regelen en 

actief aanbieden. Deze ondersteuning is kosteloos. 

Van het keukentafelgesprek wordt een verslag gemaakt. Het gespreksverslag is het 

uitgangspunt voor de verdere stappen. In het verslag is te lezen op welke van de vier 

(maatwerk)oplossingen of een combinatie iemand aangewezen is: iemand moet verder 

op eigen kracht, iemand kan zijn sociale netwerk inschakelen, iemand kan gebruikmaken 

van een algemene voorziening of iemand kan in aanmerking komen voor een 

maatwerkvoorziening.  

Stap 3: Aanvraag 

Zodra iemand het eens is met het gespreksverslag van het keukentafelgesprek en het 

voorstel, dan kan deze ondertekend en teruggestuurd worden naar de gemeente. Dit 

geldt als definitieve aanvraag voor hulp. De gemeente beslist vervolgens binnen twee 

weken of iemand in aanmerking komt voor een bepaalde voorziening, wanneer deze 

wordt verstrekt en in welke vorm.  
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Stap 4: Besluit 

Als er een aanvraag volgt, neemt de gemeente een schriftelijk besluit. Het besluit bevat 

de toe- of afwijzing van het verzoek om toekenning van een maatwerkvoorziening. 

Tegen dit besluit kan een cliënt in bezwaar en beroep. Zie hiervoor het hoofdstuk over 

bezwaar en beroep. 

Bij het aanvragen van hulp en ondersteuningen hebben cliënten meestal de keuze 

tussen een persoonsgebonden budget of hulp in natura.  

 

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget  

Als iemand in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo 2015 dan heeft hij 

de keuze uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Voor zorg in natura 

heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met verschillende zorgaanbieders. 

Afspraken tussen gemeente en zorgaanbieders zijn vastgelegd in overeenkomsten. De 

gemeente betaalt de zorgaanbieders voor geleverde zorg. In deze vorm ontvangen 

inwoners met een indicatie zelf geen financiële middelen van de gemeente . 

Met een pgb kan iemand zelf zorg inkopen bij een aanbieder naar keuze. De Wmo 2015 

bevat waarborgen die als doel hebben dat het pgb een gelijkwaardig alternatief voor 

zorg in natura is. Bij een cliënt die in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening 

heeft de gemeente op grond van deze wet verschillende gronden om een pgb te 

weigeren. Een gemeente kan een pgb weigeren indien niet aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

• De gemeente acht de aanvrager in staat de aan het persoonsgebonden budget 
verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren (o.a. het sluiten van 
overeenkomsten en het aansturen en aanspreken van de hulpverlener op zijn 
verplichtingen); 

• De aanvrager heeft in het geval van de Wmo 2015 gemotiveerd dat het pgb 
passend is in zijn specifieke situatie. De aanvrager moet kunnen toelichtingen 
waarom hij een voorkeur heeft voor een pgb. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn 
als ondersteuning niet goed vooraf is in te plannen, op ongebruikelijke tijden of op 
veel korte momenten per dag geboden moet worden of op verschillende locatie 
moet worden geleverd;  

• Naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen, andere maatregelen of hulp van goede kwaliteit zijn. Doordat 
de budgethouder zelf regie krijgt over de ondersteuning die hij met het pgb 
contracteert, krijgt hij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde 
ondersteuning en kan hij zo nodig bijsturen. Met deze bepaling kan er vooraf 
getoetst worden of de kwaliteit door de budgethouder voldoende is gegarandeerd 
door van de aanvrager te vragen, bijvoorbeeld in een persoonlijk plan, waar hij zijn 
ondersteuning zal inkopen, op welke manier deze ondersteuning bijdraagt aan zijn 
participatie en zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit van de ondersteuning is 
gewaarborgd. 
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Overige voorwaarden ten aanzien van een pgb: 

• De cliënt heeft geen onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt en de verstrekking 
van juiste of volledige gegeven zou tot een andere beslissing hebben geleid; 

• De cliënt heeft voldaan aan de aan het pgb verbonden voorwaarden; 

• De cliënt heeft het pgb niet voor een ander doel gebruikt.  
 

Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid een pgb te weigeren als de kosten van de 

diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen hoger zijn dan de 

kosten van de maatwerkvoorziening. Als een budgethouder toch een pgb wil, kan hij zelf 

de extra kosten bijbetalen.  

 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de verplichtingen 

houdt 

De zorgaanbieder is er verantwoordelijk voor dat de zorg die zij biedt van goede 

kwaliteit is. Zo worden er door gemeenten bijvoorbeeld eisen gesteld aan het 

kwaliteitsmanagementsysteem en het opleidingsniveau van de medewerkers 

(afhankelijk wat de eisen zijn in de inkoopprocedure). Mocht een zorgaanbieder niet aan 

de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen voldoen dan kan dit gevolgen hebben. Zo 

kan de overeenkomst tussen zorgaanbieder en gemeente op deze gronden worden 

beëindigd, de geleverde zorg niet worden vergoed of reeds uitbetaalde zorgdeclaraties 

teruggevorderd worden. 

Toezicht 

De decentralisatie van verantwoordelijkheden leidt ertoe dat gemeenten integraal 

verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering van de opgedragen taken uit de 

wet, de handhaving daarvan en het toezicht daarop. Gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor de handhaving van de Wmo 2015.  

De Wmo 2015 stelt dat de gemeente het toezicht zelf moet inrichten en het zodoende 

kan afstemmen op haar situatie. Artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015 geeft een verplichting om 

een toezichthouder aan te wijzen. Waar die concreet toezicht op gaat houden, is zeker 

voor het rechtmatigheidstoezicht, aan de gemeente zelf om te regelen. In de Wmo 2015 

is ook geregeld dat de gemeente in de verordening regels moet maken ter bestrijding 

van misbruik en oneigenlijk gebruik. Hierin kan een toezichthouder via zijn 

bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht een rol spelen. 

Voor kwaliteitstoezicht geeft de Wmo 2015 meer specifieke eisen. In hoofdstuk 3 van de 

Wmo 2015 is onder meer geregeld dat de toezichthouder fungeert als meldpunt voor 

calamiteiten. Door middel van de bevoegdheden van de toezichthouders kan de 

gemeente ook toezien op de kwaliteit. Wat veel gebeurt in de praktijk is dat het toezicht 

op rechtmatigheid en kwaliteit van elkaar gescheiden zijn. Voor kwaliteitstoezicht 

schakelen gemeenten vaan de GGD in. Dat heeft te maken met de zorginhoudelijke 

kennis die dit toezicht vereist.  
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2.6     De Jeugdwet 

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. De Jeugdwet heeft tot doel om 

het jeugdstelsel te vereenvoudigen en efficiënter te maken. Vanuit de Jeugdwet regelt 

de gemeente de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het gaat om jongeren die 

tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien.  

Waarom deze wet 

Aanleiding voor de Jeugdwet was dat de Wet op de jeugdzorg onvoldoende bleek om de 

bestaande knelpunten in de jeugdzorg op te lossen. De kosten van de jeugdzorg liepen 

steeds verder op als gevolg van onnodige medicalisering van afwijkend gedrag, 

financiële prikkels die leidden tot meer dure, gespecialiseerde zorg en door 

tekortschietende samenwerking rond kinderen en gezinnen. De taken en 

verantwoordelijkheden voor de zorg aan jeugdigen waren verdeeld over rijk, provincies 

en gemeenten. 

De jeugdhulp was dus versnipperd: ouders en kinderen ‘verdwaalden’ in het systeem, 

zeker als ze meerdere problemen hadden waardoor ze met verschillende vormen van 

hulp te maken kregen. Elke vorm van zorg had zijn eigen wijze van financieren en een 

eigen wettelijk kader. De Jeugdwet moet zorgen dat er één kader en één 

financieringssysteem is.  

Het doel van de Jeugdwet is om de hulp efficiënter en effectiever te maken voor 

kinderen, jongeren en hun ouders. Daarvoor is een transformatie van de ondersteuning, 

hulp en zorg aan jeugdige en gezinnen nodig. Deze transformatie moet ertoe leiden dat - 

door meer in te zetten op preventie en het eerder bieden van de juiste hulp op maat - 

het beroep op dure gespecialiseerde hulp wordt verminderd, waarbij de eigen kracht 

van gezinnen het uitgangspunt moet zijn.  

Wat regelt de wet 

De jeugdwet vervangt de Wet op de jeugdzorg én diverse andere onderdelen van 

jeugdzorg die voorheen vielen onder de Zorgverzekeringswet (ggz voor jeugdigen) en 

AWBZ (zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking). De Jeugdwet 

decentraliseert taken op het terrein van zorg, werk en jeugd naar gemeenten. 

Gemeenten hebben de regierol, waarin zij verantwoordelijk zijn voor het leveren van 

alle jeugdhulp. Dat betekent dat zij zorg moeten dragen voor alle zorg bij opgroei-, 

opvoedings-, en psychische problemen en stoornissen (preventie, jeugdhulp, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering) en kinderbeschermingsmaatregelen.  

De zorgtaken voor jongeren zijn echter verdeeld onder een aantal verschillende wetten, 

afhankelijk van de vorm van hulpbehoefte. Wie regelt wat: 

Zorgverzekeringswet (Zvw)  
1. algemene (huisartsen) zorg 
2. medische specialistische zorg 
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3. verpleging 
4. persoonlijke verzorging 
5. intensieve kindzorg 
6. palliatief terminale zorg 
7. behandeling om te leren omgaan met een zintuiglijke beperking 

Wet langdurige zorg (Wlz) 
Zorg voor jongeren die 24-uurs zorg of permanente toezicht nodig hebben bij:  
1. een lichamelijke beperking 
2. verpleging en verzorging 
3. een zintuiglijke beperking 
4. verstandelijke gehandicaptenzorg 

 
Ambulante jeugdhulp 
Bij ambulante jeugdhulp is ondersteuning aan gezinnen met kinderen thuis die een 
hulpvraag hebben. Zowel het gezin als de jeugdige ontvangt hulp om de zelfredzaamheid 
te vergroten als er problemen in het gezin zijn. Bijvoorbeeld bij ruzie tussen kinderen en 
ouders en als kinderen licht depressief zijn. Binnen de jeugdhulp is onderscheid tussen 
jonge kinderen waarbij het accent ligt op gezin, school en oudere kinderen (15-18 jaar) 
waarbij het accent ligt op zelfstandigheid en voorbereiding op de arbeidsmarkt.  
 
Pleegzorg 
Pleegzorg betekent dat een kind in een ander gezin komt te wonen, omdat ondanks hulp 
dit bij ouders thuis niet kan. Pleegzorg moet zorgen voor een combinatie van zo gewoon 
mogelijk opgroeien en professionele hulp.  
 
Jeugdzorgplus 
Jeugdzorgplus is hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen, gecombineerd met 
een stoornis of gebrek. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. 
Voor verblijf in de Jeugdzorgplus is een 'machtiging gesloten jeugdhulp' nodig van de 
kinderrechter. 
 
Verblijf in jeugdinstelling 
Bij deze vorm van jeugdhulp verblijven jongeren met uiteenlopende problemen op 
vrijwillige of gedwongen basis, soms tijdelijk, in een jeugdinstelling. 
• 24-uurs verblijf - 24-uurs verblijf is een vorm van hulp voor jeugdigen die een 

belastende thuissituatie hebben, voor jongeren waarvan de ouders gebrekkige 
opvoedingsvaardigheden hebben, bij een verstoorde ouder-kindrelatie, of bij 
kindermishandeling. Het doel van het 24-uurs verblijf is om de jongeren een veilige 
omgeving te bieden, waarin de nodige hulp en ondersteuning worden geboden. 

• Verblijf deeltijd - Verblijf deeltijd voor jongeren bestaat uit intensieve begeleiding en 
behandeling, zonder dat de jongeren helemaal uit hun eigen omgeving worden 
gehaald. Bij de begeleiding en behandeling zijn vaak meerdere specialismen 
betrokken. De jongeren krijgen doordeweeks overdag, of een deel van de dag, hulp in 
een instelling (variërend van 2 tot 10 dagdelen per week). De rest van de tijd zijn de 
jongeren thuis. 
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Jeugdbescherming 
Jeugdbescherming is een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel, zoals 
een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel. Het doel hiervan is om ervoor te 
zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich veilig kunnen ontwikkelen. Bij een 
ondertoezichtstelling is het doel dat de ouders zo snel mogelijk weer in staat zijn om een 
veilige en verantwoorde opvoedsituatie te bieden voor hun kind. Bij de voogdij is het doel 
om te zorgen dat het kind in een veilige en verantwoorde omgeving kan opgroeien. 
Jeugdbescherming is een gedwongen maatregel die de rechter kan opleggen als er 
gebleken is dat vrijwillige hulp niet werkt. 
 
Jeugdreclassering 
Jeugdreclassering bestaat uit toezicht en begeleiding, als onderdeel van de door de 
rechter opgelegde voorwaarden bij schorsing van een voorlopige hechtenis (als een 
jongere of jongvolwassene nog niet veroordeeld is) of bij een voorwaardelijke 
veroordeling. 
 
Jeugd-GGZ 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle jeugd-GGZ. Ook als de behandeling 
langere tijd duurt. Gemeenten moeten zorgen voor de kwaliteit, toegang en 
beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. De 
geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz) richt zich op jeugdigen met 
psychische klachten of psychische stoornissen. Hieronder vallen onder andere: 
• preventieve ondersteuning 
• consultatie van ketenpartners 
• diagnostiek 
• ambulante behandelingen 
• dagbehandelingen 
• behandeling met verblijf 
• crisiszorg 
Voor hulp via de jeugd-ggz is een verwijzing nodig. Deze verwijzing moet komen via een 
deskundige die in dienst is van (of namens) de gemeente, de huisarts, medisch specialist 
of jeugdarts. De meeste behandelingen vinden plaats dichtbij huis (ambulante zorg). 
Bijvoorbeeld bij een psychiater die werkt bij een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie 
of bij een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut.  
 
Op wie is de wet van toepassing 
De Jeugdwet is bedoeld voor jeugdigen (kinderen en jongeren) tot 18 jaar die 
ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of bij de opvoeding. Na het 18e jaar vindt 
ondersteuning, hulp en zorg plaats uit een ander wettelijk kader, zoals Wmo of Zvw. 
Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, voor zover deze hulp niet 
onder een ander wettelijk kader valt en er bestaat geen leeftijdsgrens indien er sprake is 
van een strafrechtelijk kader.  
Daarnaast is de wet bedoeld voor ouders die ondersteuning nodig hebben bij de 
opvoeding. De meeste kinderen onder de 18 jaar, die zorg of ondersteuning nodig hebben, 
krijgen te maken met de Jeugdwet.  
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Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder en de overige betrokken partijen 
Bij de uitvoering en invulling van de Jeugdwet zijn verschillende partijen betrokken. 
Hieronder zullen de belangrijkste rollen nader worden toegelicht. 
 
De rol van de gemeente 
De decentralisatie naar gemeenten heeft ingrijpende wijzigingen voor de organisaties van 
de jeugdsector met zich meegebracht. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
toegang - dat wil zeggen de toeleiding tot en de toekenning van alle vormen van jeugdhulp 
- overgenomen van de voormalige bureaus jeugdzorg.  
De Jeugdwet regelt dat de gemeente alleen een voorziening hoeft te treffen, indien de 
eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van het gezin onvoldoende zijn 
en bestaat alleen voor jeugdigen die hun woonplaats in de gemeente hebben. Hoe deze 
toegang georganiseerd moet worden, schrijft de Jeugdwet niet voor, maar laat dit over 
aan de gemeente. In veel gemeenten zijn lokale teams, ook wel (sociale) wijkteams 
genoemd, die bepalen of, en zo ja welke jeugdhulp een jeugdige nodig heeft.  
De gemeente moet zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van 

jeugdhulp, - bescherming, en -reclassering. Deze integrale aanpak van de jeugdhulp moet 

het makkelijker maken, doordat gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle vormen van 

jeugdhulp (incl. specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-vb en gesloten jeugdhulp) én de 

uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.  

Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de aanpak 

van huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). In de Jeugdwet is geregeld dat de 

artikelen over het AMHK uit de Wmo 2015 worden overgenomen.  

Jeugdzorgprofessionals kunnen te maken krijgen met signalen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt 

een belangrijke plek in de Wet . Jeugdzorgaanbieders zijn verplicht om over een meldcode 

te beschikken waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling wordt opgegaan. 

Ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling, hebben gemeenten op grond van 

de wet in ieder geval de taak om: 

-  maatregelen te nemen om kindermishandeling te bestrijden; 

-  te zorgen dat er toezicht wordt gehouden op de naleving van het Besluit verplichte   

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 

-  zorg te dragen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 

-  beleid te ontwikkelen ter voorkoming en signalering van huiselijk geweld en 

kindermishandeling; 

-  hulp en nazorg te bieden bij geweld in de privésfeer. 

 

Daarnaast stellen gemeenten bij verordening en bij de financiering van jeugdhulp 

kwaliteitseisen aan de te leveren diensten. Iedere gemeente bepaalt zelf welke 

organisaties hiervoor worden gecontracteerd. Als gevolg van deze vrijheid die de 

Jeugdwet gemeenten geeft om de organisatie van de jeugdhulp aan te passen aan de 
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lokale behoefte, zijn landelijk grote verschillen ontstaan, zowel in de toegang tot 

jeugdhulp als het jeugdhulpaanbod.  

De gemeente moet ervoor zorgen dat er een kwalitatief en kwantitatief toereikend 

aanbod van jeugdhulp is. Dit doen zij door goed te onderhandelen en (selectief) te 

contracteren met zorgaanbieders. Gemeenten maken afspraken met zorgaanbieders, dit 

wordt ook wel de inkoop van zorg genoemd (lees hierover meer in het hoofdstuk 

Aanbestedingswet). Het uitgangspunt hierbij is het waarborgen van de kwaliteit van zorg 

en het beheersen van de zorgkosten. Gemaakte afspraken tussen de gemeente en de 

zorgaanbieder worden vastgelegd in een overeenkomst. 

Aan deze verplichting blijkt in de praktijk niet altijd te kunnen worden voldaan. Het budget 

voor jeugdhulp blijkt voor gemeenten niet altijd toereikend om te voldoen aan de vraag. 

Met name de specialistische hulp, zoals jeugd-ggz, maar ook pleegzorg, blijkt in de praktijk 

niet altijd tijdig beschikbaar.  

Rol van de zorgaanbieder 

De Jeugdwet verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om verantwoorde 

hulp te bieden. Dat is hulp die veilig en nuttig is. Aanbieders van jeugdhulp en 

jeugdbescherming moeten daarom voldoen aan de ‘norm van de verantwoorde 

werktoedeling’. Dat wil zeggen dat zij voor elke hulpvraag de juiste hulpverlener inzetten. 

Deze jeugdhulpverlener heeft de kennis, kunde en ervaring in huis om goede hulp te 

bieden. Voor bepaalde taken en verantwoordelijkheden moeten geregistreerde 

jeugdhulpverleners worden ingezet.  

Daarnaast wordt van een aantal kwaliteitseisen zo fundamenteel geacht dat zij in de wet 

opgenomen zijn. Zo worden er landelijk uniforme eisen gesteld aan aanbieders van 

jeugdhulp, zoals de norm van verantwoorde hulp, het gebruik van een hulpverleningsplan 

of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde hulp of de verplichte verklaring 

omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een jeugdhulpaanbieder, en voor 

uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering. 

Om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een contract met een gemeente moet 

men deelnemen aan de zorginkoopprocedure van desbetreffende gemeente. De Jeugdwet 

kent een bepaling dat gemeenten, voor een goede uitvoering van de Jeugdwet, regionaal 

moeten samenwerken. Om meerdere redenen is het doelmatig, doeltreffend en belangrijk 

dat er samenwerkt zal worden: 

- veilig stellen beschikbaarheid van capaciteit; 

- beperken lasten voor zorgaanbieders; 

- het veilig stellen van (boven) regionaal georganiseerde specialistische hulp; 

- regionaal samenwerking kan hulpbehoevenden beter beschermen; 

- regionaal samenwerken bevordert snellere hulpverlening.  



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

110 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders 

In zijn algemeenheid ligt de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van 

jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf. Indien er jeugdhulp nodig is, moet 

de Jeugdwet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de jeugdhulp en jeugdbescherming 

verbetert en goed aansluit bij jeugdigen en ouders. Bij de hulp die geboden wordt, houden 

jeugdhulpverleners meer rekening met wat de jeugdige en de ouders zelf kunnen doen. En 

jeugdhulpverleners krijgen meer ruimte om zelf, samen met de jeugdige en de ouder, te 

doen wat nodig is.  

Toegang tot jeugdhulp 

De toegang tot jeugdhulp kan op verschillende manier plaatsvinden. 

a. Vrij toegankelijk: in de verordening is onderscheid gemaakt tussen overige (vrij-

toegankelijke) en individuele (niet-vrij-toegankelijke) voorzieningen. Voor een deel 

van de hulpvragen kan volstaan worden met een vrij-toegankelijke voorziening. 

Hier kunnen de jeugdige en de ouders gebruik van maken zonder dat zij daarvoor 

een verwijzing of besluit nodig hebben van de gemeente. De jeugdige en/of ouders 

kunnen zich voor deze jeugdhulp dus rechtstreeks tot de jeugdhulpaanbieder 

wenden. 

 

b. Toegang jeugdhulp via de gemeente: ook kan een hulpvraag van een jeugdige of 

zijn ouder(s) binnenkomen bij de gemeente. De beslissing door de gemeente welke 

zorg een jeugdige of zijn ouders precies nodig heeft komt tot stand in overleg met 

de jeugdige en zijn ouders. In een gesprek tussen iemand van de gemeente 

(deskundige) zal gekeken worden wat een jeugdige en zijn ouders zelf of met 

behulp van hun netwerk kunnen doen aan het probleem. 

 

Als aanvullend daarop een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is, dan 

zal eerst gekeken worden of dit een vrij-toegankelijke voorziening is of een niet vrij-

toegankelijke voorziening. Is dat laatste het geval dan neemt de deskundige, 

namens de gemeente, een besluit en verwijs hij de jeugdige door naar de 

jeugdhulpaanbieder. 

 

c. Toegang via de huisarts, jeugdarts en medisch specialist: de Jeugdwet regelt 

daarnaast dat de jeugdhulp toegankelijk is na een verwijzing door de huisarts, de 

jeugdarts en de medisch specialist. Na een dergelijke verwijzing staat echter nog 

niet vast welke specifieke behandelvorm van jeugdhulp (dus bijvoorbeeld welke 

therapie) een jeugdige of zijn ouder precies nodig heeft. Een jeugdige kan op dat 

moment terecht bij de jeugdhulpaanbieders die de gemeente heeft ingekocht. In de 

praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder zelf zijn die op basis van zijn professionele 

autonomie na de verwijzing beoordeelt welke voorziening precies nodig is (de 

behandelvorm), hoe vaak iemand moet komen (de omvang) en hoe lang (de duur). 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

111 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

Bij deze beoordeling moet de jeugdhulpaanbieder zich houden aan de afspraken die 
hij daarover met de gemeente heeft gemaakt in het kader van de contract- of 
subsidierelatie. Deze afspraken zien op hoe de gemeente haar regierol kan 
waarmaken en op de omvang van het pakket. Deze afspraken zullen verder ook 
ingaan op hoe de artsen en de gemeentelijke toegang goed van elkaar op de hoogte 
zijn van de doorverwijzing of behandeling van een kind.  

Daarnaast moet de jeugdhulpaanbieder rekening houden met de regels die de 
gemeente bij verordening heeft gesteld. Deze verordening regelt welk aanbod van 
de gemeente alleen via verwijzing of met een besluit van de gemeente toegankelijk 
is. Juridisch is het niet noodzakelijk dat, als gebruik wordt gemaakt van de route via 
de huisarts e.a., de gemeente in alle gevallen het oordeel van de 
jeugdhulpaanbieder in een schriftelijke beschikking vastlegt voor de jeugdige of zijn 
ouders, zolang de gemeente maar regelt dat de jeugdige of zijn ouders de naar het 
oordeel van de jeugdhulpaanbieder benodigde voorziening daadwerkelijk ontvangt. 

Er kan ook voor gekozen worden om, in plaats van het geven van een beschikking in 
alle gevallen, alleen een beschikking af te geven als de jeugdige of zijn ouders dit 
wensen òf in het uitzonderlijke geval dat de gemeente een besluit neemt dat 
afwijkt van het oordeel van de jeugdhulpaanbieder. Op die manier wordt de 
jeugdige en zijn ouders nog steeds de benodigde rechtsbescherming geboden en 
wordt voorkomen dat de gemeente talloze beschikkingen moet gaan afgeven die 
hetzelfde luiden als hetgeen de jeugdige naar het oordeel van de 
jeugdhulpaanbieder nodig heeft. 

d. Toegang via de gecertificeerde instelling (GI), de kinderrechter, het openbaar 

ministerie en de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële 

jeugdinrichting: een andere ingang tot de jeugdhulp is via deze verschillende 

instanties. De GI is verplicht om bij de bepaling van de in te zetten jeugdhulp door 

de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te 

overleggen met de gemeente. Gemeenten moeten deze jeugdhulp inzetten en 

hebben een leveringsplicht.  

Als de kinderrechter een ondertoezichtstelling of gezagsbeëindiging uitspreekt, 
wijst hij gelijktijdig in de beschikking de gecertificeerde instelling aan die de 
maatregel gaat uitvoeren. Dit kan de rechter omdat de raad voor de 
kinderbescherming in zijn verzoekschrift een concreet advies geeft over welke 
gecertificeerde instelling de maatregel zou moeten uitvoeren. 

De Raad voor de Kinderbescherming neemt een gecertificeerde instelling in zijn 
verzoekschrift op die na overleg met de gemeente en gezien de concrete 
omstandigheden van het geval hiervoor het meest geschikt lijkt. De raad voor de 
kinderbescherming is verplicht om hierover met de gemeente te overleggen.  

e. Toegang via het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

(AMHK): ook het AMHK vormt een toegang tot onder andere jeugdhulp. Het AMHK 

geeft advies over vermoedens en gevallen van huiselijk geweld en 
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kindermishandeling. Het onderzoekt indien nodig op basis van een melding of er 

sprake is van kindermishandeling en beoordeelt welke hulp het gezin nodig heeft. 

Financiering  

Er zijn twee manieren om zorg of hulpverlening vanuit de Jeugdwet te ontvangen: via een 

persoonsgebonden budget of via zorg in natura. De gemeente dient te onderzoeken wat 

voor type voorziening, gelet op de omstandigheden van de jeugdige, noodzakelijk is. 

Indien nodig moet het college zich bij de besluitvorming laten adviseren door een 

specifieke (jeugdhulp)deskundige. Indien het college tot een individuele voorziening komt, 

kunnen de ouders of de jeugdige zelf aangeven dat zij een pgb willen. Wanneer ouders of 

de jeugdige deze wens kenbaar maken, dient het college in beginsel een pgb te 

verstrekken, artikel 8.1.1 lid 1 Jeugdwet. 

Persoonsgebonden budget (PGB) 

Mensen met een indicatie voor zorg kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een 

persoonsgebonden budget (pgb). Met dit budget kunnen cliënten zelf hun zorg 

organiseren en zorgverleners kiezen. De jeugdige en ouders krijgen het budget niet in 

geld, ze krijgen een zogenoemd ‘trekkingsrecht’. Dit houdt in dat de sociale 

verzekeringsbank (SVB) het geld voor de betreffende persoon beheert. De SVB verzorgt 

dan ook de betalingen aan de zorgverleners. De jeugdige en ouders bepalen wel zelf wie 

de zorg geeft. Het trekkingsrecht is bedoeld om verkeerd gebruik van het PGB tegen te 

gaan. 

 

Er zijn voorwaarden verbonden aan het al of niet krijgen van een PGB: 

• Bepaalde vormen van zorg zijn uitgesloten van PGB. De gemeente legt dit vast in de 
gemeentelijke verordening; 

• PGB mag nooit duurder zijn dan zorg in natura. In de Jeugdwet is het wel mogelijk 
om eventuele meerkosten zelf bij te betalen; 

• PGB kan alleen gebruikt worden voor individuele voorzieningen. Algemene 
voorzieningen worden alleen geleverd via natura zorg. 

 
Zorg in natura 
Wie kiest voor zorg in natura, krijgt de benodigde zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen 
via een instelling die een contract heeft met de gemeente. Hierbij bepaalt de zorgverlener 
in overleg met de ouders welke zorg de jeugdige (en het gezin) krijgt. De zorgverlener 
levert de zorg en regelt de administratie daar omheen.  
 
Welke gemeente betaalt voor de ingezette jeugdhulp? 
Dat hangt ervan af waar een kind en de ouders wonen. Wonen ze in één gemeente? Dan is 
die gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Wonen ze in verschillende gemeenten 
en zorgen zij in gedeeld co-ouderschap voor de kinderen? Dan is het ‘hoofdverblijf’ van 
het kind de verantwoordelijke gemeente. Gemeenten hanteren hierbij het volgende 
criterium: het hoofdverblijf is die gemeente waar de jeugdhulp aan het kind binnen zijn 
sociale netwerk (school, sport en vriendenkring) georganiseerd kan worden.  
Er is een wetsvoorstel om dit woonplaatsbeginsel aan te passen. Dit moet leiden tot een 
vereenvoudiging en meer eenduidigheid in de uitvoering waardoor administratieve lasten 
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verminderen en perverse prikkels voorkomen worden. Zo leidt het woonplaatsbeginsel er 
nu toe dat bij voogdij, waar ouders met gezag niet meer in beeld zijn, de woonplaats 
leidend is waar het kind (toevallig) uit huis is geplaatst en niet meer de gemeente van 
herkomst. In de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt in dit soort gevallen 
de verantwoordelijkheid gelegd bij de gemeente waar het kind vandaan komt.  
 
Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 
In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen 
verantwoorde hulp moeten verlenen. Jeugdhulpaanbieders doe dit onder andere door de 
juiste professional in te zetten. Professionals die vakbekwaam zijn en die beschikken over 
de kennis en kunde, die in bepaalde situatie of onder bepaalde omstandigheden nodig 
zijn. Dit wordt ook wel ‘de norm van de verantwoorde werktoedeling’ genoemd. Dit 
betekent dat voor bepaalde werkzaamheden geregistreerde professionals moeten worden 
ingezet. Volgens de Jeugdwet zijn dit professionals die óf in het Kwaliteitsregister Jeugd 
geregistreerd zijn, óf als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of 
psychotherapeut in het BIG-register. 
 
In het Kwaliteitskader Jeugd hebben de beroepsverenigingen, brancheorganisaties en 
gemeenten beschreven voor welke werkzaamheden, taken of verantwoordelijkheden een 
geregistreerde professional moeten worden ingezet. Het Kwaliteitskader is bedoeld als 
handreiking voor aanbieders van jeugdhulp of jeugdbescherming bij het toepassen van de 
norm van verantwoorde werktoedeling in de praktijk. Het Kwaliteitskader Jeugd beschrijft 
in welke situaties, omstandigheden en/of voor welke werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden een geregistreerde professional moet worden ingezet, en het 
bakent af in welke gevallen en/of voor welke werkzaamheden een niet-geregistreerde 
professional kan worden ingezet. Het biedt organisatie een leidraad bij het maken van een 
afweging bij de werktoedeling. 
 
Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt? 
Toezicht op jeugdhulp kent twee belangrijke uitgangspunten. Het eerste is dat jongeren en 
ouders erop mogen vertrouwen dat daar waar wettelijke kwaliteitseisen worden gesteld 
aan jeugdhulp, er ook controle plaats vindt op de naleving van die voorschriften. Het 
tweede uitgangspunt is dat het belangrijk is voor de uitvoerders (jeugdhulpaanbieders en 
gecertificeerde instellingen) om te weten waarop zij gecontroleerd worden en welke 
gevolgen het niet naleven van de wet kan hebben.  
Bij de toezicht op de uitvoering van de Jeugdwet en de daaraan verbonden geleverde zorg 
zijn verschillende partijen betrokken.  
De overheid zal toezicht houden op de gesloten vormen van jeugdhulp, het van 
staatswege ingrijpen (verplichte maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering) 
en mogelijk op sommige vormen van gespecialiseerde jeugdhulp.  
In de Jeugdwet is het toezicht op de kwaliteit belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd. De IGJ kan sancties opleggen en aanwijzingen geven. Het verschil met de Wmo 
2015 is dat het aanwijzen van een gemeentelijk toezichthouder niet verplicht is. De 
Jeugdwet kent een dergelijke verplichting niet voor gemeenten, maar sluit het aanwijzen 
van een gemeentelijk toezichthouder ook niet uit.  
Maar in het kader van contractering, samenwerking en afstemming en monitoring heeft 
de gemeente een rol bij het toezicht op / controleren van de kwaliteit. De ministeriële 
regeling Jeugdwet geeft gemeenten meer armslag voor onder meer materiële controle en 
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fraudebestrijding binnen de Jeugdwet. Net als in de Wmo 2015 is in de Jeugdwet geregeld 
dat de gemeente in de verordening regels stelt om misbruik en oneigenlijk gebruik te 
bestrijden (zie art. 2.9 lid d Jeugdwet). De verantwoordelijkheid voor het toezien op 
rechtmatigheid ligt dus bij de gemeente.  
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3. Organisatie en bedrijfsvoering van de zorgaanbieder 

________________________________________________________ 

 

3.1 De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) 

 

3.2 Jaarverantwoording Zorg: Regeling verslaglegging WTZi, 

Jeugdwet 

 

3.3 Ondernemingsrecht 

3.4 De Wet normering topinkomens 

3.5  Governancecode Zorg 2017 

3.6 Wetgeving op het gebied van de jaarrekening 

3.7 Handelsregisterwet 

3.8 Besluit gegevensverwerking CBS 
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3.1 De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) 

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is sinds 1 januari 2006 van kracht. In dit 

hoofdstuk zal nader worden ingegaan op wat deze wet betekent voor zorginstellingen.  

Waarom deze wet 

De kern van de WTZi is dat een instelling die zorg verleent in het bezit moet zijn van een 

zogenaamde toelating (WTZi-toelating). Het toelaten van instellingen in het Nederlandse 

zorgstelsel kan ook gezien worden als het recht om zorg te mogen leveren. Afhankelijk 

van de omstandigheden dient een instelling actief een WTZi toelating aan te vragen of 

beschikt een instelling van rechtswege over een toelating. 

De WTZi bevordert de overgang van een centraal aanbod gestuurd naar een decentraal 

vraaggericht zorgstelsel, door randwoorden te stellen voor de toelating tot de markt van 

verzekerde zorg. De WTZi stelt daarnaast regels voor goed bestuur en bepaalt in welke 

gevallen winst mag worden uitgekeerd door de zorginstelling.  

Wat regelt de wet 

Zorginstellingen die verzekerde zorg leveren, hebben een WTZi toelating nodig op grond 

van de wet. Dat betekent dat iedere instelling die zorg wil aanbieden dat vergoed wordt 

uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) een WTZi toelating 

moet hebben.  

Bepaalde categorieën instellingen hoeven geen aanvraag te doen voor een toelating, 

omdat zij worden aangemerkt als toegelaten (volgens Uitvoeringsbesluit WTZi). Dit 

betreft: huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, mondzorg, paramedische zorg, 

het verstrekken van hulpmiddelen, het verlenen van farmaceutische zorg, 

ziekenvervoer, erfelijkheidsadvisering, behandeling van gedragswetenschappelijke aard 

in verband met een psychiatrische aandoening en uitleen van verpleegartikelen. Deze 

instellingen vallen wel onder de (regels van de) WTZi, maar hoeven niet apart een 

toelating aan te vragen.  

Om een WTZi-toelating te verkrijgen en te behouden moeten instellingen aan 

verschillende vereisten voldoen. Eisen waaraan een instelling moet voldoen zijn de 

transparantie-eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering en eisen met betrekking tot 

de bestuursstructuur.  

Op wie is de wet van toepassing 
Zorgaanbieders die zorg aanbieden die betaald wordt uit de Zvw of de Wlz moeten een 
WTZi toelating hebben. Uitzondering hierop zijn de aanbieders die alleen zorg uit PGB 
aanbieden en ZZP-ers. De vrijstelling van PGB gefinancierde zorg (bijv. kleinschalige 
wooninitiatieven is besloten door het CIBG, dit verandert onder de WTZa). 
Rechtspersonen of organisatorische verbanden voor medisch-specialistische zorg, 
audiologische centra, trombosediensten, persoonlijke verzorging, verpleging, 
begeleiding en behandeling (niet zijnde behandeling van gedragswetenschappelijke aard 
in verband met een psychiatrische aandoening) moeten een aanvraag doen.  
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De andere instellingen zijn van rechtswege toegelaten, deze zijn in de wet genoemd als 

in het bezit van een toelating. 

Instellingen die een WTZi toelating aanvragen met een verblijfscomponent (ziekenhuis, 

verpleeghuis of gehandicapteninstelling) mogen geen winst uitkeren.  

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

Instellingen die een WTZi-toelating hebben, mogen zorg leveren die valt onder de Wlz 

en/of de Zvw. Hierover moet elke instelling wel nadere afspraken maken met de 

zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Het staat zorgverzekeraars of zorgkantoren vrij om 

al dan niet contracten af te sluiten met een zorginstelling. Een toelating biedt hier geen 

garantie voor.  

De toelating brengen een aantal belangrijk verplichtingen met zich mee: 

• Iedere instelling moet aan de in de wet gestelde eisen blijven voldoen, ook na de 

toelating; 

• Eventuele wijzigingen in de situatie die de toelating raken, moet zo snel mogelijk 

worden doorgegeven; 

• Op het moment van toelating moet iedere instelling elk jaar verantwoording 

afleggen over de manier waarop de organisatie het geld uit de Wlz en/of Zvw 

besteedt;  

• Deze Jaarverantwoording Zorg is beschreven in hoofdstuk 3.2; 

• Voor de instellingen, rechtspersoon is de Wet Normering Topinkomens van 

toepassing, deze is beschreven in hoofdstuk 3.4. 

 

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

Zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Bij de 

aanvraag voor de WTZi-toelating wordt getoetst of de instelling aan de gestelde eisen 

voldoet.  

Door het aanvragen van een WTZi erkenning maakt een zorginstelling zich openbaar en 

verklaart het tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die gelden voor zorginstellingen.  

Transparantie-eisen  

Zorginstellingen die verzekerde zorg verlenen, moeten verantwoording afleggen over 

hun handelen. Zorginstellingen leggen op twee wegen verantwoording af: vooraf door 

te voldoen aan de eisen voor de toelating als zorginstelling en achteraf door 

verantwoording af te leggen middels de jaarverslaggeving.  

Er bestaan transparantie-eisen met betrekking tot de bestuursstructuur en de 

bedrijfsvoering van zorginstellingen. De eisen die betrekking hebben op de 

bestuursstructuur wordt bepaald dat een instelling beschikt over een onafhankelijk 

toezichthoudend orgaan. Zij houden toezicht op de dagelijkse leiding van de 

zorginstelling. Het orgaan is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, 

de dagelijkse en algemene leiding van de instelling onafhankelijk en kritisch kunnen 
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opereren. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen het dagelijks bestuur en het 

toezichthoudend orgaan moet schriftelijk zijn vastgelegd. Een zorginstelling zal deze 

eisen moeten opnemen in de statuten.  

Zorginstellingen moeten beschikken over een ordelijke en controleerbare 

bedrijfsvoering. Dit houdt in dat de zorginstelling over zodanige documentatie beschikt 

dat de besluitvorming snel kan worden beoordeeld. Iedere zorginstelling moet een 

aantal zaken schriftelijk vastleggen, zoals: welke organen bevoegdheden hebben en 

waarover en hoe de zorg georganiseerd wordt. De verzekerde zorgactiviteiten van de 

instelling worden financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling en 

er moet voldaan worden aan een deugdelijke financiële administratie.  

Exploitatie met winstoogmerk  

In bepaalde gevallen is het winstoogmerk toegestaan. Dit geldt alleen niet voor elke 

instelling. Het Uitvoeringsbesluit WTZi geeft hier duidelijkheid over.  

Onder winstoogmerk moet worden verstaan de mogelijkheid winstuitkeringen te doen. 

Het winstoogmerk is niet toegestaan voor instellingen die zorg leveren in combinatie 

met de functie verblijf. Het winstoogmerk is wel toegestaan voor: 

• Extramurale zorg; 

• Zvw-zorg in verband met een psychiatrische aandoening niet in combinatie met 

verblijf; 

• Kleinschalige woonvormen; 

• Alle zorgcategorieën die zijn aangemerkt als toegelaten.  

 

Indien zorginstellingen binnen dezelfde rechtspersoon zowel zorg levert waarvoor het 

winstoogmerk niet is toegestaan als zorgprestaties waarvoor het winstoogmerk wel is 

toegestaan, zal voor alle zorgprestaties geen winstoogmerk mogelijk zijn. Indien 

winstuitkering wel gewenst is voor de prestaties waarvoor dit is toegestaan, is dat alleen 

mogelijk als deze zorgprestaties worden ondergebracht in een aparte rechtspersoon.  

 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de verplichtingen 

houdt 

De IGJ is belast met het toezicht op de naleving van de WTZi. Het is van belang dat er 

ook na de toelating wordt voldaan aan het bepaalde in de WTZi. De WTZi bepaalt dat er 

overgegaan kan worden tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter 

handhaving. Daarnaast kan een toelating ingetrokken worden. De minister kan hiertoe 

overgaan indien er niet wordt voldaan aan de voorschriften van de WTZi.  

Een toelating kan ook worden ingetrokken indien er gedurende een jaar (365 dagen) 

door een instelling geen zorg is verleend waarop aanspraak bestaat volgens de Wlz en 

de Zvw. In deze gevallen wordt het niet nodig geacht dat een instelling de toelating 

behoudt. De instelling wordt in dit geval geconfronteerd met één van de eisen waaraan 

een instelling niet kan voldoen. Indien zich dit voor zal doen, kan een instelling geen 

jaarverantwoording afleggen.  
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Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) 

De Tweede Kamer behandelt de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa). De 

WTZa is een aanvulling op en een uitbreiding van de WTZi.  

Doel van dit wetsvoorstel is kort gezegd om sneller en meer informatie bij de Inspectie 

gezondheidszorg en jeugd (IGJ) te krijgen over nieuwe zorgaanbieders. Aan de hand van 

deze informatie kan de IGJ bepalen welke zorgaanbieders zij na aanvang van de 

zorgverlening binnen vier weken tot zes maanden zal inspecteren om in de praktijk te 

toetsen of de kwaliteit van de zorg op orde is.  

Het is de bedoeling dat zorgaanbieders zich beter bewust worden van de eisen die 

worden gesteld aan zorgverlening en hun verantwoordelijkheid hiervoor. De WTZa 

introduceert een nieuwe meldplicht en een hernieuwde toelatingsprocedure voor 

zorginstellingen.  

De meldplicht houdt in dat een zorgaanbieder zich aanmeldt, voordat hij begint met 

zorgverlening. De meldplicht is eenmalig en geldt alleen voor nieuwe zorgaanbieders. 

Dit zijn zorgaanbieders die ná de inwerkingtreding van de WTZa beginnen met het 

verlenen van zorg. De meldplicht geldt ook voor bestaande zorgaanbieders die ná de 

inwerkingtreding hun werkzaamheden uitbreiden en daardoor vallen onder de 

reikwijdte van de WTZa.  

De bepalingen over toelating van zorgaanbieders uit de WTZi worden vervangen door de 

inwerkingtreding van de WTZa. In de toelatingsprocedure uit de WTZa wordt meer 

informatie gevraagd van de zorgaanbieder en wordt de kring van zorgaanbieders die 

deze toelating moet aanvragen vergroot. De extra informatie die wordt gevraagd ziet 

met name op goede kwaliteit van zorg. Op grond van de WTZa moet een toelating 

worden aangevraagd door instellingen die medisch specialistische zorg verlenen maar 

ook door instellingen met meer dan 10 zorgverleners die Wlz- of Zvw zorg leveren. 

Zorgaanbieders kunnen dus verplicht zijn om een toelating aan te vragen als de grens 

van 10 zorgverleners wordt overschreden. Een uitzondering (qua termijn) is gemaakt 

voor bestaande zorgaanbieders van Wlz-zorg of Zvw-zorg die eerst geen toelating nodig 

hadden, maar dit vanwege de overschrijding van het aantal zorgverleners ineens wel 

verplicht zijn. Deze zorgaanbieders moeten binnen zes maanden nadat zij verplicht zijn 

geworden een toelating aan te vragen, de toelating daadwerkelijk hebben aangevraagd. 

Er bestaat ook nog een overgangsperiode. Bestaande zorgaanbieders die op grond van 

de WTZi geen toelating nodig hebben en op grond van de WTZa wel, krijgen een termijn 

van twee jaar om de toelating aan te vragen. Deze termijn geldt ook voor 

zorgaanbieders die onder de WTZi van rechtswege een toelating hebben en vallen onder 

de werking van de WTZa. 

Indien niet wordt voldaan aan de vereisten uit de WTZa kan (afhankelijk van welk artikel 

niet wordt nageleefd) de toelating worden geweigerd, ingetrokken, een last onder 

dwangsom of een boete worden opgelegd. 
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3.2    Jaarverantwoording Zorg: Regeling verslaglegging WTZi, 

Jeugdwet 

Naast de regelingen uit het jaarrekeningenrecht is er specifiek voor de WTZi toegelaten 

instellingen en jeugdzorgaanbieders een verplichting om de Jaarverantwoording Zorg in 

te dienen. 

Waarom deze wet 

De regeling is gebaseerd op de Wet toelating zorginstellingen en de Jeugdwet en 

verplicht zorgaanbieders zich eenduidig te verantwoorden voor 1 juni in het jaar volgend 

op het boekjaar. 

Wat regelt de wet 

De wet regelt dat voor 1 juni over het voorafgaande boekjaar de Jaarverantwoording 

Zorg wordt ingediend. Deze Jaarverantwoording Zorg is een verantwoording van de 

jaarverslaggeving en daarnaast specifieke informatie. Voor de micro-onderneming is 

deze Jaarverantwoording beperkter. Ten opzichte van de grote entiteiten behoeven 

micro-onderneming minder informatie op te nemen over de balans en verlies en 

winstrekening, de wijze waarop met de Governancecode Zorg 2017 is omgegaan en de 

gegevens over patiënten/cliënten. 

Op grond van de Jeugdwet zijn instellingen voor jeugdhulp eveneens verplicht volgens 

het model de jaarverantwoording in te dienen. In het geval de jeugdzorgaanbieder een 

micro-onderneming is de verantwoording beperkter.  

De micro-onderneming behoeft geen accountantsverklaring toe te voegen, de kleine 

onderneming kan volstaan met een controle verklaring, de grote onderneming vraagt 

om een beoordelingsverklaring. Voor de indeling in micro, klein of grote onderneming 

zie het hoofdstuk over Wetgeving op het gebied van de jaarrekening. 

Op wie is de wet van toepassing 

De wet is van toepassing op WTZi toegelaten zorginstelling die medisch-specialistische 

zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling bieden.  

Jeugdzorgaanbieders, die op grond van de Jeugdwet zorg verlenen. Op 

jeugdzorgaanbieders die solistisch werken is de wet niet op van toepassing. 

Wordt er zowel zorg als Jeugdzorg geboden dan is de Jaarverantwoording Zorg van 

toepassing. 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

De zorgaanbieder moet bijtijds de verantwoording indienen. Verantwoording moet 

worden afgelegd over de financiën, het personeel, de cliënten, de Governancecode Zorg 

2017 en de WNT.  De gegevens zijn openbaar en kunnen op de website 

www.jaarverantwoordingzorg.nl worden ingezien.  

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
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Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

Door voor 1 juni van het jaar volgend op het verslagjaar bij het CIBG, met gebruikmaking 

van DigiMV, de Jaarverantwoording in te dienen. In geval van overmacht kan om uitstel 

worden verzocht bij de IGJ. Uitstel in geval van overmacht kan worden gevraagd bij het 

IGJ en dient voor 1 april te worden gedaan.  

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De IGJ kan een last onder bestuursdwang opleggen als niet of niet op tijd aan de 

verplichting is voldaan.  
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3.3 Ondernemingsrecht, rechtsvormen in de zorg 

De keuze voor de beste rechtsvorm in de zorg is niet eenvoudig maar is wel een 

belangrijk aandachtspunt. De keuze voor een bv, stichting, coöperatie, VOF, maatschap 

of commanditaire vennootschap hangt af van de wensen en de eisen die gesteld 

worden. De verschillende financiers (gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor) 

kunnen eisen stellen aan de rechtsvorm en verplichtingen waaraan een organisatie 

moet voldoen.  

De keuze voor de beste rechtsvorm is niet eenvoudig. In dit hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op de verschillende rechtsvormen.  

Personenvennootschappen - rechtspersonen 

Er bestaat een verschil tussen personenvennootschappen en rechtspersonen.  

De rechtspersoon wordt opgericht bij de notaris en heeft statuten. De rechtspersoon 

kan bijna alles doen wat een natuurlijk persoon ook kan. Zo kan de rechtspersoon een 

overeenkomsten sluiten, medewerkers aannemen, erven enz. De zaken die in het  

personen- en familierecht geregeld zijn kan de rechtspersoon niet.  

Personenvennootschappen worden niet gevormd door oprichting van een 

rechtspersoon, maar worden gevormd op basis van een overeenkomst tussen de 

oprichters. Zij komen overeen dat ze onder een bepaalde vorm/personenvennootschap 

met elkaar gaan samenwerken. De personenvennootschappen zijn: de maatschap, de 

Vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Daarnaast is er de 

eenmanszaak. Personenvennootschappen zijn niet gebonden aan veel regels hoe de 

eigenaren de afspraken vastleggen. Veel van de regels die wel bestaan, zijn van regelend 

recht (er mag iets anders worden afgesproken dan wat in de wet staat). Een eigenaar 

van een personenvennootschap  heeft geen werkgever en krijgt dus geen 

werknemersvoorzieningen. De eigenaar moet zelf zorgen dat hij zijn verzekeringen op 

orde heeft. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Rechtspersoon of personenvennootschap 

Het voordeel van de personen vennootschap ten opzichte van de rechtspersoon is dat 

(afhankelijk van de situatie) er minder belasting behoeft te worden betaald en niet naar 

de notaris behoeft te worden gegaan.  

Het voordeel van de rechtspersoon is dat de aansprakelijkheidsrisico’s voor de 

bestuurders in het privévermogen aanzienlijk kleiner is. Daarnaast eisen financiers 

(gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor) soms dat de zorgorganisatie in een 

rechtspersoon wordt ondergebracht of dat geen winst wordt uitgekeerd. In dat laatste 

geval is alleen de stichting in beeld.  
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Personenvennootschappen 

Eenmanszaak 

De eenmanszaak is de rechtsvorm die veel voorkomt als er sprake is van één eigenaar, 

zijnde een natuurlijk persoon. De eenmanszaak kan ook medewerkers in dienst hebben. 

De naam eenmanszaak betekent dan ook dat er maar één eigenaar is. Niet op het aantal 

werkzame personen. De eigenaar kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, ook met 

diens privévermogen. 

Maatschap 

Een andere rechtsvorm voor een bedrijf is de Maatschap: een samenwerkingsvorm 

tussen twee of meerdere personen (oftewel maten) die ieder iets inbrengen (arbeid, 

geld of goederen). Het gaat bij een maatschap meestal niet om een bedrijf maar om 

meerdere personen die een vrij beroep uitvoeren in samenwerking met anderen, denk 

bijvoorbeeld aan een artsenpraktijk.  

Elke ‘maat’ is dus in principe zelfstandig ondernemer, maar het voordeel van de 

maatschap is dat je voor bepaalde zaken samen oplossingen kan vinden, bijvoorbeeld 

het delen van bedrijfskosten. 

 

Voor de oprichting van een maatschap gelden geen bijzondere vormvereisten.  

Het is niet verplicht, maar wel verstandig om een akte op te stellen bij het oprichten van 

een maatschap waarin de afspraken tussen de verschillende maten vastliggen. Hierin 

kunnen bijvoorbeeld de volgende afspraken staan: 

- De inbreng van de verschillende maten; 

- Wat gebeurt indien een van de maten arbeidsongeschikt raakt; 

- De winstverdeling: deze is in verhouding met de inbreng, tenzij anders vastgelegd in 

het contract. Het mag niet zo zijn dat één maat de volledige winst krijgt; 

- Verdeling van de bevoegdheden: in principe kan elke maat ‘beheersdaden’ 

verrichten: handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap 

worden gerekend. Andere handelingen kunnen alleen gezamenlijk worden gedaan, 

tenzij anders vastgelegd; 

- Wat gebeurt er bij het beëindigen van de maatschap. 

 

Overeenkomsten over aansprakelijkheid worden onderling gemaakt tussen de maten. 

Wanneer er niets is vastgelegd, zijn maten niet verantwoordelijk voor elkaar. Wanneer 

een maat onbevoegd handelt, zijn de andere in beginsel niet aansprakelijk. Bij de 

maatschap zijn de eigenaren met privévermogen aansprakelijk.  

 

Vennootschap onder firma (VOF) 

Een Vennootschap onder Firma wordt afgekort een VOF genoemd. Een VOF is een 

bedrijf dat is opgericht door meerdere ondernemers. Het is vergelijkbaar met 

een eenmanszaak, het belangrijkste verschil is dat er meerdere eigenaren zijn. Alle 

https://zzpdaily.nl/de-eenmanszaak/
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ondernemers – vennoten – van de VOF brengen iets in, dit wordt vastgelegd in het 

oprichtingscontract. In veel gevallen is dit geld, maar het kan bijvoorbeeld ook arbeid of 

inventaris zijn. Net zoals bij de meeste rechtsvormen is er geen startkapitaal benodigd 

voor de oprichting van een vennootschap onder firma. 

Voordat je de VOF opricht, is het belangrijk om samen met de andere vennoten na te 

denken over zaken zoals winstverdeling, wat er door elke vennoot wordt ingebracht, wie 

de dagelijkse leiding heeft, wat gebeurt er als iemand arbeidsongeschikt raakt enz. Deze 

afspraken leg je vast in een vennootschapscontract die getekend moet worden door alle 

vennoten. Het is niet verplicht om dit contract op te stellen, maar uiteraard wel 

verstandig.  

 

Er kan bijvoorbeeld vastgelegd worden dat een individuele vennoot tot een bepaald 

bedrag contracten af mag sluiten namens de vennootschap zonder goedkeuring van de 

andere vennoten. Dit is makkelijk zodat er niet voor kleine bedragen bij alle vennoten 

toestemming gevraagd hoeft te worden. Als een vennoot een contract tekent zonder 

goedkeuren van de andere vennoten boven het bedrag dat is vastgelegd in het 

vennootschapscontract, kan deze vennoot zelf aansprakelijk worden gesteld, in plaats 

van de VOF. Zulke afspraken dekken dus wat risico’s af. Daarnaast is het verstandig om 

ook afspraken te maken in het contract over de opheffing van de VOF. Wat gebeurt er 

als de vennootschap failliet gaat, of als een vennoot uit wil treden? In deze gevallen 

kan er onenigheid ontstaan tussen de vennoten, omdat iedereen zijn eigen belangen wil 

behartigen. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Als dit soort afspraken zijn vastgelegd 

in het contract kunnen hier al geen discussies over ontstaan. 

Een vennootschap onder firma is geen rechtspersoon, de VOF bestaat uit natuurlijke 

personen. Dit betekent dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn. Je kunt dus privé 

aansprakelijk gesteld worden voor alle gemaakte schulden van de VOF. Het maakt niet 

uit welke vennoot de schulden heeft gemaakt, alle vennoten zijn hiervoor aansprakelijk. 

Commanditaire vennootschap 

De commanditaire vennootschap lijkt erg op de VOF, feitelijk is het een VOF met een 

stille vennoot, dat wil zeggen dat het iemand is die bijvoorbeeld geld inbrengt. Ook de 

commanditaire vennootschap moet zich inschrijven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel.  

Net als de andere personenvennootschappen zijn de bestuurders van de commanditaire 

vennootschap hoofdelijk aansprakelijk. Wanneer een schuldeiser van de commanditaire 

vennootschap zijn vordering niet kan verhalen op de vennootschap, dan kan hij dit doen 

op de beherend vennoot en niet op de commanditaire vennoot.  

De commanditaire vennoot draagt enkel bij in het kapitaal en kan niet worden 

aangesproken wanneer de commanditaire vennootschap haar verplichtingen niet 

nakomt. Hij mag echter enkel kapitaal inbrengen: wanneer hij zich bezig gaat houden 
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met het beheren van de vennootschap wordt hij automatisch beherend vennoot en is hij 

dus wel aansprakelijk, zoals alle reguliere bestuurders van personenvennootschappen.  

 

Rechtspersonen 

Rechtspersonen worden opgericht door natuurlijke of andere rechtspersonen en dat 

gebeurt altijd door een notaris. Iedere rechtspersoon heeft statuten, waarin het doel 

van de rechtspersoon staat, de organen (bestuur, ledenvergadering, raad van toezicht, 

raad van commissarissen), de bevoegdheden, de besluitvorming, de opheffing enz. De 

Governancecode Zorg schrijft veel zaken voor wat in de statuten moet worden geregeld. 

In de zorg komen vooral de BV de stichting en de coöperatieve vereniging voor. 

 

Besloten Vennootschap (BV) 

De BV is een rechtspersoon die aandelen heeft uitgegeven aan een of meer 

aandeelhouders. Een BV heet voluit Besloten Vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. Met ‘besloten’ wordt bedoeld dat er een groep van personen is die 

aandeelhouder zijn en staan ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Het kapitaal 

van de BV is in aandelen verdeeld. De aandeelhouders bezitten samen 100% van de 

aandelen.  

De beperkte aansprakelijkheid betekent dat de aandeelhouders niet verder 

aansprakelijk zijn dan met het kapitaal dat zij in de BV hebben gestopt en waarvoor zij 

aandelen hebben gekregen.  

De BV kan winst maken en deze uitkeren aan de aandeelhouders. De aandeelhouders 

hebben ook het stemrecht. De winstverdeling en het stemrecht kunnen op allerlei 

verschillende manieren geregeld worden.  

De wet geeft de BV rechtspersoonlijkheid. Dat houdt in dat de BV zelf drager kan zijn van 

rechten en plichten. Het houdt daardoor ook een scheiding in van het vermogen van de 

aandeelhouders en bestuurders en het vermogen van de BV zelf.  

De aandeelhouders benoemen het bestuur van de BV. Deze bestuurders besturen de 

BV. In de zorg is een onafhankelijk toezichthoudend orgaan nodig, bij de BV heet dat de 

Raad van Commissarissen, de RvC. De leden van de RvC worden ook benoemd door de 

aandeelhouders. De aandeelhouder en de bestuurder zijn vaak dezelfde personen. Als 

dat het geval is zal in de statuten rekening moeten worden gehouden dat de 

onafhankelijkheid van de RvC zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.  

 

Het oprichten van een BV gebeurt bij de notaris. De notaris maakt een notariële akte op, 

die wordt ondertekend door alle aandeelhouders en alle oprichters. De akte bevat de 

statuten van de BV. In de statuten staat de naam, de zetel (plaats) en het doel van de 

BV. Ook worden vaak allerhande andere bepalingen die van belang zijn voor de 

vennootschap opgenomen.  
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De belangrijkste eisen bij het oprichten van een BV zijn: 

• Oprichting gebeurt via de notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin 

de statuten; 

• Er moet minstens 1 eurocent in de vennootschap gestort worden. Dit kan met geld, 

maar ook in natura; 

• De notaris verzorgt meestal de inschrijving van de BV in het Handelsregister. Totdat 

dit is gebeurd, bent u ook persoonlijk aansprakelijk.  

 

Indien er sprake is van meer dan één aandeelhouder is het verstandig een 

aandeelhoudersovereenkomst te sluiten, waarin de onderlinge afspraken tussen 

aandeelhouders worden vastgelegd. Deze overeenkomst behoeft niet door de notaris te 

worden opgesteld.  

 

Stichting 

In de zorg komt de stichting veel voor. De stichting wordt gekenmerkt door het ideële 

doel dat in de statuten is opgenomen. De stichting wordt eveneens opgericht bij de 

notaris en heeft een bestuur. De stichting heeft in de zorg ook een toezichthoudend 

orgaan, dat noemen we de Raad van Toezicht (RvT). De stichting heeft geen leden of 

aandeelhouders. Dit betekent dat de leden van de RvT worden benoemd en ontslagen 

door de RvT zelf. De RvT houdt toezicht op het bestuur en de zorgorganisatie, is de 

werkgever van de bestuurder(s), keurt bepaalde besluiten goed en fungeert als 

klankbord voor het bestuur. 

De stichting mag geen winst uitkeren. Het mag wel winst maken, maar voegt dit dan toe 

aan het eigen vermogen.  

Het oprichten van een stichting is, net als bij alle andere rechtspersonen, iets dat bij de 

notaris moet gebeuren. Een notariële akte is namelijk vereist. In die notariële akte 

moeten de statuten van de stichting worden opgenomen. Daar moet onder andere de 

naam van de stichting, het doel van de stichting en de wijze van benoemen en ontslaan 

van bestuurders in worden opgenomen. Deze statuten kunnen alleen worden gewijzigd 

door bestuurders wanneer dit in de statuten is opgenomen.  

De stichting en BV vergeleken 

Voordelen van de BV ten opzichte van de stichting: 

- de aandeelhouders blijven eigenaar en benoemen en ontslaan de bestuurders 

- de BV kan winst uitkeren aan de aandeelhouders 

 

Nadelen van de BV ten opzichte van de stichting: 

- in sommige gevallen schrijft de wet of de gemeente voor dat geen winst mag 

worden uitgekeerd, de BV is dan niet mogelijk; 

- de BV komt ‘commerciëler’ over; 

- onder voorwaarden is de stichting vrijgesteld van vennootschapsbelasting, de BV is 

dat niet.   
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De coöperatieve vereniging, 

De coöperatieve vereniging of coöperatie is een rechtsvorm die minder vaak voorkomt, 

maar in de zorg meer en meer aanwezig is.  De coöperatie is een bij notariële akte 

opgerichte vereniging die een bedrijf uitoefent. Een coöperatie wordt opgericht om met 

samenwerking (coöperatief) van de leden in bepaalde behoefte te voorzien door het 

sluiten van overeenkomsten met die leden. De leden blijven zelfstandig maar leggen een 

deel van de bedrijfsvoering in handen van de coöperatie. 

Er zijn tal van mogelijkheden met de coöperatie. Het kan als zorgaanbieder optreden, 

bijvoorbeeld dat leden ZZP’ers hun krachten bundelen. Of een deel van de zorg 

overnemen, dat verschillende zorgaanbieders de coöperatie oprichten om hier hun 

krachten te bundelen, bijvoorbeeld de nachtzorg, of de gespecialiseerde zorg. De 

coöperatie kan ook een inkooporganisatie zijn. De coöperatie is ook een prima structuur 

vooruitlopend op een juridische fusie.  

Is de coöperatie een zorgaanbieder dan heeft zij naast het bestuur en de 

ledenvergadering ook een toezichthoudend orgaan, in dit geval de Raad van 

Commissarissen, nodig. 

Het hoogste orgaan van de coöperatie is de ledenvergadering.  

De coöperatie wordt opgericht bij notariële akte. Die akte moet ook de statuten van de 

coöperatie bevatten. Daarin moeten onder andere naam, zetel en doel worden 

genoemd. De oprichting gebeurt door minimaal twee oprichters. Ook moeten de 

verplichtingen van de leden tegenover de coöperatie worden aangeduid, moet de wijze 

van het bijeenroepen van de algemene vergadering (van leden) worden opgenomen en 

moet de wijze van ontslag en benoeming van bestuurders worden vastgelegd. Ten slotte 

moet de coöperatie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden 

ingeschreven.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de ledenvergadering 

heeft alle bevoegdheden die niet aan het bestuur of andere organen toekomen. 

Uit de statuten van de coöperatie kan blijken dat er een raad van commissarissen wordt 

ingesteld. Deze heeft als taak om het bestuur te controleren. 

De coöperatie heeft altijd een tweeletterige aanduiding achter de naam: WA, BA of UA. 

Hiermee wordt de aansprakelijkheid bedoeld van de leden als de coöperatie een tekort 

heeft. Bij WA (Wettelijke Aansprakelijk) zijn de leden gezamenlijk verantwoordelijk voor 

het tekort van de coöperatie, bij BA (Beperkte Aansprakelijkheid) dragen de leden tot 

een vastgelegd bedrag bij in het tekort en bij UA (Uitgesloten Aansprakelijkheid) dragen 

de leden niet bij in een tekort van de coöperatie.  

De voornaamste reden om voor de coöperatie te kiezen is de vrijheid die er is om de 

onderneming vorm te geven, de zelfstandigheid van de leden blijft (deels) bestaan. De 

coöperatie komt immers op voor het gemeenschappelijk belang van de leden.  
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Het is een rechtsvorm die winst maakt en is echt een maatwerkoplossing. Het nadeel 

van de coöperatie is dat de besluitvorming soms wat trager gaat, daar staat tegenover 

dat het draagvlak voor de genomen besluiten vaak groot is.  
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3.4    De Wet normering topinkomens (WNT) 

De Wet normering topinkomens stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden 

(topfunctionarissen) en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergoeding 

mogen ontvangen. Organisaties die onder de WNT vallen moeten jaarlijks deze gegevens 

openbaar maken.  

Waarom deze wet 

Maatschappelijk bestaat er weerstand tegen te hoge inkomens in de publieke sector, 

zoals onderwijs en zorg. De WNT wil te hoge beloningen en vergoedingen in de zorg 

tegengaan en op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau brengen.  

Wat regelt de wet 

De WNT regelt het maximumsalaris van een topfunctionaris in de zorg, de hoogste 

leidinggevenden, zoals de bestuurder. Daarnaast maximeert de wet ook de 

ontslagvergoeding en de maximale vergoeding voor de toezichthouder in de Raad van 

Toezicht of de Raad van Commissarissen.  Ook regelt de wet het stapsgewijs 

terugbrengen van het salaris als dit in het verleden boven de WNT-norm is vastgesteld 

naar het WNT-niveau (de overgangsregeling). 

Voor de topfunctionaris die niet in dienst is van de instelling (bijvoorbeeld tijdelijke 

bestuurders) geldt een aparte regeling onder de WNT. 

De bezoldigingsnorm die de topfunctionaris mag ontvangen is afhankelijk van de klasse 

waarin de zorgorganisatie is ingedeeld. Door middel van een puntensysteem wordt door 

de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen bepaald onder welke klasse de 

zorgaanbieder valt.  Deze indeling is onder andere afhankelijk van het type zorg van de 

instelling, de complexiteit van de bedrijfsvoering en de omzet.  

 

Er zijn vijf klassen van bezoldigingsmaxima, in 2019 is de laagste klasse vastgesteld op 

een bezoldiging van € 107.000,-- per jaar en de hoogste klasse op € 194.000,-- per jaar. 

Onder de bezoldiging wordt kort gezegd verstaan alle belaste vergoedingen die de 

werkgever betaalt aan de werknemer, zoals brutoloon, vakantiegeld, eindejaarsuitkering 

en alle andere belaste vergoedingen, zoals een auto van de zaak, werkgeversdeel 

pensioen enz.  

De maximale vergoeding van een toezichthouder is afgeleid van het 

bezoldigingsmaximum uit de WNT-klasse van de organisatie. Deze bedraagt maximaal 

15% voor de voorzitter en 10% voor het lid-toezichthouder.  

De ontslagvergoeding mag niet hoger zijn dan het jaarsalaris (loon en pensioen) en 

bedraagt maximaal € 75.000,-- bruto. De transitievergoeding die de werknemer 

ontvangt telt hierin niet mee. 
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Bij parttime werken gelden bovengenoemde bedragen naar rato van het dienstverband.  

Op wie is de wet van toepassing 

De wet is van toepassing op topfunctionarissen en toezichthouders bij alle 

zorginstellingen met een WTZi toelating en jeugdhulpaanbieders binnen de zorg.  

Daarnaast moet de zorgaanbieder een rechtspersoon zijn zoals een B.V., stichting of 

coöperatieve vereniging. Is echter de rechtsvorm van de zorgaanbieder een 

eenmanszaak, maatschap, VOF of Commanditaire Vennootschap dan is de WNT niet van 

toepassing. In aanbestedingsdocumenten van gemeenten, zorgverzekeraars en 

zorgkantoren wordt soms ook de eis gesteld dat de bezoldiging van topfunctionarissen 

onder het WNT-maximum moet blijven.   

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

De zorgaanbieder is beperkt om zelf de hoogte van het salaris en de bezoldiging van de 

toezichthouders vast te stellen, deze is gemaximeerd. Ditzelfde geldt voor de hoogte van 

een eventuele ontslagvergoeding. De overgangsregeling van een te hoge bezoldiging 

naar het WNT-maximum moet de zorgaanbieder strikt volgens de regels toepassen.  

De bezoldigingsmaxima uit de WNT kan op dit moment ontlopen worden door 

constructies met bijvoorbeeld andere rechtspersonen. Er is wetgeving in voorbereiding 

om inkomsten uit deze constructies mee te laten tellen bij de bezoldiging die valt onder 

het WNT-maximum.   

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

De zorgaanbieder zal de WNT moeten toepassen voor de bestuurders en 

toezichthouders. Dat wil zeggen dat deze eerst de klasse-indeling door de Raad van 

Toezicht of Raad van Commissarissen moet bepalen en dan de bezoldiging onder dit 

maximum vast moet stellen. Daarnaast moeten de WNT-gegevens gepubliceerd worden 

en door een accountant worden gecontroleerd. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De zorgaanbieder kan op twee manieren de wet overtreden: overschrijding van de 

maxima dan wel niet of onjuist publiceren.  

De accountant moet een controleverklaring WNT-gegevens opstellen en is verplicht om 

mogelijke overtredingen bij het ministerie Binnenlandse Zaken te melden. Ook een 

ander kan (eventueel anoniem) een melding doen.  

Naar aanleiding van een melding stelt het CIBG een onderzoek in en geeft de 

mogelijkheid tot herstel. Wordt de overtreding niet binnen de termijn hersteld dan 

wordt er een last onder dwangsom opgelegd.  

 

Betalingen die zijn gedaan boven de normen van de WNT kunnen door de zorgaanbieder 

worden teruggevorderd wegens onverschuldigde betaling.  
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3.5 Governancecode Zorg 2017 

Op 1 januari 2017 is de ‘nieuwe’ Zorgbrede Governancecode in werking getreden. In dit 

hoofdstuk zal nader ingegaan worden wat de governancecode inhoudt en wat dit 

betekent voor zorgorganisatie.  

Waarom de Governancecode Zorg 2017 

Sinds de laatste versie van de Zorgbrede Governancecode 2010 is er veel veranderd 

binnen de gezondheidszorg. De kennis, opvattingen en verwachting rond goed bestuur 

en toezicht, professioneel handelen en governance heeft zich ontwikkeld. Daarom 

hebben de organisaties van zorgondernemers ActiZ, GGZ Nederland, De Nederlandse 

Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuizen en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zicht verenigt in de 

Bracheorganisatie Zorg (BoZ) en is besloten om de code te herzien. Deze is vanaf 1 

januari 2017 van toepassing op zorgorganisaties (en de daarmee verbonden groeps- en 

dochtermaatschappijen die zorg verlenen) die lid zijn van één van de vijf 

brancheorganisaties.  

De code is een instrument om de governance van een zorginstelling zo in te richten dat 

die bijdraagt aan waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke 

doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De 

Governancecode Zorg 2017 nodigt organisaties uit tot dialoog: goede gesprekken over 

wat goed bestuur en toezicht in concrete situaties betekent, wat is de maatschappelijke 

doelstelling van de zorgorganisatie en welke kernwaarden horen daarbij? Wat is de 

toezichtvisie van de raad van toezicht? Nadenken over deze en andere 

governancevragen is wat de Governancecode Zorg 2017 probeert te bereiken.  

Het is van belang dat statuten en reglementen bij de tijd zijn (en blijven). De 

governancecode en de dialoog die daardoor ontstaat leiden vaak tot aanpassingen. 

Maar ook vanuit het perspectief van de veranderde wet- en regelgeving is er aanleiding 

genoeg om statuten en reglementen kritisch tegen het licht te houden.  

Wat regelt de Code 

Met de Governancecode Zorg 2017 wordt als doel gesteld om de sector een instrument 

te bieden om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van 

goede zorg, het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het 

maatschappelijk vertrouwen. De code moet aanzetten tot reflectie op en het gesprek 

over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge 

verhouding.  

Er worden vier speerpunten genoemd ten aanzien van het beleid van goed bestuur in de 

zorg: 

• Het aanscherpen van de verantwoordelijkheden over en weer van bestuurders en 

toezichthouders; 
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• Het versterken van extern toezicht en de aanpak van onbehoorlijk bestuur en 

wanbeleid; 

• Het optimaliseren van checks and balances langs de weg van medezeggenschap; 

• Het stimuleren van (debat over) goed bestuur. 

 

De Governancecode creëert een vorm van zelfregulering. Aan zorgorganisaties wordt 

ruimte geboden om op eigen en adequate wijze invulling te geven aan de realisatie van 

hun maatschappelijke doelstelling. Zelfregulering maakt het mogelijk om passend en 

actueel te zijn. Zelfregulering betekent ook zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de 

inhoud en de naleving van de code.  

De code bestaat niet uit regels maar is gebaseerd op 7 principes. 

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden 

van goede zorg aan cliënten.  

2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen 

bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.  

3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate 

invloed van belanghebbenden.  

4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol 

verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.  

5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke 

doelstelling.  

6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de 

zorgorganisatie.  

7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun 

professionaliteit en deskundigheid. 

 

De principes zijn uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels die de concrete toepassing 

van het principe beschrijven. Toepassing van de principes is niet vrijblijvend. De 

Zorgbrede Governancecode 2010 gaf zorginstellingen de mogelijkheid om, als een regel 

niet passend was voor de zorginstelling, de regel niet toe te passen en te kiezen voor 

een beter alternatief. Dit werd ook wel het ‘pas-toe-of-leg-uit-beginsel’ genoemd. Dit 

kon zolang de zorginstelling dit goed kon uitleggen in het jaarverslag.  

In de Governancecode Zorg 2017 wil men een vernieuwde en actuele manier omgaan 

met dit beginsel. Soms is bij toepassing juist uitleg nodig en soms kan afwijking niet aan 

de orde zijn. De zorgaanbieder bepaalt in dialoog welke bepalingen en gedragsregels zij 

volgt en in welke gevallen een (beter) alternatief passender is.  

Voor leden van de betrokken brancheorganisaties geldt een invoeringstermijn van één 

jaar om in zijn geheel aan de nieuwe code te voldoen. Voor de eventuele aanpassing van 

de statuten van een zorgorganisatie geldt dat deze bij de eerstvolgende 

statutenwijziging, maar toch uiterlijk binnen twee jaar, moet zijn doorgevoerd.  
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Toepassing in specifieke situaties 

In de code worden drie specifieke situaties onderscheiden: (A) zorgorganisaties met een 

algemene vergadering, (B) kleine organisaties en (C) universitaire centra (deze wordt 

niet nader toegelicht). 

Ad A: Algemene vergadering 

Voor zorgorganisaties (verenigingen, coöperaties, bv’s of nv’s) die leden of 

aandeelhouders hebben, bevat de code een aantal bepalingen om de rechten en 

plichten van de algemene vergadering (van leden van aandeelhouders) nader te regelen. 

De bepalingen zijn wenselijk omdat in de wettelijke regeling van de vereniging, 

coöperatie, bv en nv geen rekening wordt gehouden met de maatschappelijke 

doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin.  

Ad B: Kleine organisaties 

Voor kleine organisaties waar minder dan vijftig medewerkers in dienstverband 

werkzaam zijn of als Zzp’er zorg verlenen is bepaald, dat zij de principes en praktische 

bepalingen uit de code zo veel mogelijk bij de inrichting van hun governance moeten 

hanteren. Deze organisaties hoeven de code niet integraal toe te passen ‘gezien hun 

specifieke aard, omvang en diversiteit en het veelal ontbreken van een verplicht 

voorgeschreven toezichthoudend orgaan en/of formeel medezeggenschapsorgaan’. Zij 

kunnen volstaan met toepassing van principe 1 (de maatschappelijke doelstelling en 

legitimatie zijn het bieden van goede zorg aan cliënten) en, voor zover relevant, principe 

2 (de raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij 

de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie). 

Op wie is de code van toepassing 

De Governancecode Zorg 2017 is van toepassing en geldt als verplichting voor leden van 

brancheorganisaties. Door lid te zijn verplicht een zorgaanbieder zich de 

Governancecode Zorg 2017 na te leven.  

Ook als zorginstellingen niet lid zijn van een bij BoZ aangesloten brancheorganisatie kan 

de Governancecode Zorg 2017 op hen van toepassing zijn, doordat de naleving verplicht 

wordt gesteld door zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeenten.  

Wat is de betekenis van de code voor de zorgaanbieder 

De governance dient binnen zorgorganisaties zo te zijn ingericht dat deze bijdraagt aan 

het waarborgen van goede zorg voor cliënten en aan het realiseren van de 

maatschappelijke doelstellingen. Het is dan ook aan te raden om het onderwerp 

“governance” hoog op de agenda te zetten om zodoende visie en beleid ten aanzien van 

governance te ontwikkelen. Daarnaast dienen mogelijk statuten en reglementen te 

worden aangepast.  

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de code voldoen 

Allereerst zal er aandacht besteed moeten worden aan hetgeen de code voor de 
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zorgorganisatie betekent. Er moet nagegaan worden waar de organisatie al aan voldoet 

en waar nog een slag gemaakt moet worden. Het is verstandig om statuten, 

reglementen en convenanten met medezeggenschapsorganen tegen het licht te houden 

en zo nodig aan te passen.  

Bezien moet worden of de zorgorganisatie al beschikt over waarden en normen die 

passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Als dit niet het geval is, 

moeten deze door het bestuur ‘in dialoog binnen en tussen alle niveaus van de 

organisatie’ tot stand worden gebracht.  

De Code moet gaan leven in de zorgorganisatie. Dit betekent dat bestuurders en leden 

van de raad van toezicht de code moeten gaan toepassen in hun organisatie en door 

hun eigen gedrag laten zien ‘dat zij handelen volgens de waarden en normen die de 

organisatie drijven’. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de verplichtingen 

houdt 

Indien een zorgaanbieder niet aan de code voldoet en gesprekken tussen raad van 

bestuur met branchegenoten, belanghebbenden of diens raad van toezicht niet leiden 

tot naleving van de code, dan is schorsing of royement van het lidmaatschap mogelijk.  

Daarnaast kunnen externe toezichthouders de governance binnen een zorgorganisatie 

aan de orde stellen tijdens werkbezoeken.  
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3.6    Wetgeving op het gebied van de jaarrekening 

In Nederland wordt de Europese wetgeving gevolgd als het gaat om de jaarrekeningen 

van rechtspersonen. Dit is opgenomen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In deze 

wet staan de vereisten waaraan een jaarrekening moet voldoen en wanneer de 

jaarrekening door een accountant moet worden ondertekend. Dit brengt voor de 

zorgaanbieder verplichtingen met zich mee. De wetgeving op de jaarrekening wordt in 

dit hoofdstuk toegelicht. 

Waarom deze wetgeving  

Om als zorgaanbieder garant te kunnen staan voor het leveren van goede zorg is het van 

belang dat de financiën op de juiste manier verwerkt worden. Daarom heeft de overheid 

de wetgeving op de jaarrekening vormgegeven. De wetgeving vloeit voort uit de 

Europese richtlijnen die als doel hebben de wetgeving in alle EU-lidstaten op elkaar af te 

stemmen. 

 

Wat regelt de wet  

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geeft weer hoe de jaarrekening vormgegeven moet 

worden. De jaarrekening bestaat uit een balans, de winst- en verliesrekening met de 

toelichting. De wet regelt ook dat de jaarrekening bij kleine en grote organisaties 

onafhankelijk wordt beoordeeld en gecontroleerd door een accountant. Daardoor kan 

de lezer van de jaarrekening ervan uitgaan dat de jaarrekening conform de juiste wet- 

en regelgeving en op de correcte wijze is opgesteld. Dit geeft zekerheid dat er geen 

fouten zijn gemaakt in de jaarrekening. 

 

Op wie is de wet van toepassing 

Deze wet is van toepassing op rechtspersonen die te maken hebben met inkomsten en 

uitgaven. Het is van belang dat iedere zorgaanbieder de wet kan naleven. Daarom maakt 

de overheid onderscheid tussen 3 groepen: micro, kleine of grote organisaties. 

Afhankelijk van de grootte van de organisatie dient de jaarrekening gecontroleerd te 

worden door een accountant. Dit moet een AA (Accountant Administratieconsulent) of 

een RA (Register Accountant) zijn. Hij geeft een controleverklaring of een 

beoordelingsverklaring af. Administratiekantoren en boekhouders werken vaak nauw 

samen met de accountant voor de verklaring die nodig is. In onderstaande tabel wordt 

weergegeven wat de definitie is van de genoemde organisaties.  

Definitie: micro, kleine of grote organisatie 

Micro-organisatie 

Voldoet op twee opeenvolgende balansdata aan twee of drie van de eisen: 

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de 

grondslag van verkrijgings-en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000,-; 
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b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000,-; 

c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10. 

Kleine organisatie 

Voldoet op twee opeenvolgende balansdata aan twee of drie van de eisen: 

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op grondslag 

van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan €6.000.000,-; 

b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan €12.000.000,-; 

c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50. 

Grote organisatie 

De enige eis van de grote organisatie is dat zij niet voldoet aan de criteria van een micro 

of kleine organisatie. 

Wanneer is welke accountantsverklaring nodig 

Omvang Zorginstelling Jeugdhulp-

aanbieder 

Gecertificeerde 

instelling 

Regionale 

Ambulance-

voorziening 

Micro-

organisatie 

Geen verklaring Geen verklaring Samenstellings-

verklaring 

Controleverklaring 

Kleine 

organisatie 

Beoordelings-

verklaring 

Beoordelings-

verklaring 

Beoordelings-

verklaring 

Controle-verklaring 

Grote 

organisatie 

Controleverklaring Controleverklaring Controleverklaring Controleverklaring 

 

Financiers, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren stellen ook eisen aan de 

jaarrekening. Daar is soms ook een accountantsverklaring voor nodig. In dit hoofdstuk 

worden de verschillende accountantsverklaringen toegelicht.  

Bij het bepalen welke accountantsverklaring van toepassing is, wordt altijd uitgegaan 

van twee opeenvolgende verslagjaren. De zorgaanbieder mag één jaar van de gestelde 

eisen afwijken voordat zij naar een andere accountantsverklaring over moet gaan. Dit 

wordt een tussenjaar genoemd.   

Voorbeeld: uw omzet is voor één jaar hoger dan de gestelde eis voor vereenvoudigde 

verantwoording maar het jaar daarna weer onder de eis, dan blijft de vereenvoudigde 

verantwoording op u van toepassing. Pas na twee jaar hoger dan de eis gaat u over naar 

volledig verantwoorden. Andersom (van volledig naar eenvoudig verantwoorden) geldt 

dit ook.   
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Bij gecombineerde organisaties (zorg en jeugdhulp) gaat u bij het bepalen van de 

organisatieomvang uit van het geheel. 

Samenstellingsverklaring 

Wanneer een accountant, boekhouder of administratiekantoor het bestuur van de 

organisatie (of: de ondernemer) helpt bij het maken van de jaarrekening, geeft hij hierbij 

een samenstellingsverklaring af. Hierin staat de volgende informatie: 

• de inhoud van de opdracht; 

• de verantwoordelijkheden van het bestuur; 

• de verantwoordelijkheden van de accountant. 

Omdat de accountant, boekhouder of administratiekantoor het bestuur helpt met het 

maken van de jaarrekening, gaat hij uit van de informatie die hij ontvangt van het 

bestuur. De accountant onderzoekt in principe niet of deze informatie correct is. 

Wanneer de jaarrekening is opgesteld zal de accountant, boekhouder of 

administratiekantoor globaal nagaan of het beeld van de jaarrekening aansluit met zijn 

kennis van de organisatie. Als de accountant, boekhouder of administratiekantoor denkt 

dat de informatie van het bestuur niet compleet of onnauwkeurig is, dan zal hij het 

bestuur om aanvullende informatie vragen. Zo nodig zal hij zelf aanpassingen 

voorstellen. 

Als de accountant, boekhouder of administratiekantoor de opdracht niet kan afmaken 

omdat het bestuur geen informatie geeft of weigert om bepaalde aanpassingen te laten 

maken in de jaarrekening, dan geeft hij de opdracht terug. In dat geval informeert hij 

ook eventuele toezichthouders, zoals de raad van commissarissen of de raad van 

toezicht. 

Omdat de accountant, boekhouder of administratiekantoor het bestuur helpt bij het 

maken van de jaarrekening geeft hij geen oordeel of conclusie over de jaarrekening. Als 

de gebruikers van de jaarrekening een oordeel of conclusie willen, moet een accountant 

een controle- of beoordelingsopdracht uitvoeren. 

 

Beoordelingsverklaring 

Bij een beoordelingsopdracht gaat de onafhankelijke accountant na of de jaarrekening 

een goede weergave is van de financiële situatie van de organisatie. De accountant 

voert de volgende werkzaamheden uit: 

• risico’s inschatten en op basis hiervan de beoordeling inrichting  

• inlichtingen vragen aan mensen in de organisatie en 

• cijferanalyses maken  
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Zijn conclusie geeft een beperkte mate van zekerheid. De keuze hiervoor is afhankelijk 

van de behoefte aan zekerheid bij de gebruikers in verhouding tot de kosten. Als de 

accountant denkt dat de jaarrekening een afwijking heeft, dan doet hij nader onderzoek. 

In de beoordelingsverklaring stelt de accountant dat de jaarrekening een getrouw beeld 

geeft van het vermogen en het resultaat van de onderneming. De accountant kan van 

mening zijn dat de jaarrekening onvoldoende zekerheid biedt of fouten bevat. Wanneer 

dit het geval is neemt hij dit op in zijn conclusie.  

 

Controleverklaring 

Ook bij een controleopdracht controleert de accountant of de jaarrekening die het 

bestuur heeft opgesteld een goede weergave is van de financiële situatie van de 

organisatie. In de controleverklaring geeft de accountant zijn onafhankelijke mening 

hierover in de vorm van een oordeel. Dit doet hij voor gebruikers van de jaarrekening 

die op basis hiervan beslissingen nemen. 

Een jaarrekening moet een betrouwbaar beeld geven van het vermogen en het resultaat 

van de organisatie. De jaarrekening moet zo nauwkeurig zijn dat de gemiddelde 

gebruiker zijn beslissingen hierop kan nemen. Met andere woorden er mogen geen 

grote afwijkingen in de jaarrekening zitten. De jaarrekening hoeft niet op de euro 

nauwkeurig te zijn. 

Het doel van de controleverklaring is dat de accountant met veel zekerheid zegt dat de 

jaarrekening geen afwijkingen bevat. 

De accountant voert uitgebreide werkzaamheden uit om zijn oordeel te onderbouwen. 

Zo zal hij bijvoorbeeld: 

• nadenken over wat fout kan gaan en op basis hiervan zijn controle inrichten 

• inkoop- en verkooptransacties onderzoeken 

• een voorraadtelling bijwonen 

• een rekeningsaldo laten bevestigen door een afnemer 

• cijferanalyses maken 

• inlichtingen vragen aan mensen in en buiten de gecontroleerde organisatie. 

Het kan voorkomen dat er afwijkingen in de jaarrekening zitten. Afhankelijk van de ernst 

van de afwijkingen geeft de accountant een afkeurende verklaring of een verklaring met 

beperking. Soms heeft de accountant onvoldoende informatie om zijn oordeel over de 

jaarrekening te onderbouwen. Afhankelijk van de ernst daarvan geeft hij een 

oordeelonthouding of een verklaring met beperking.  

De reden voor het aanpassen van zijn oordeel zal de accountant altijd onderbouwen. 

Hierbij vermeldt hij alle relevante zaken die aanleiding geven het oordeel aan te passen. 

Omdat de accountant een mening geeft in zijn verklaring en gebruikers hierop af 
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moeten kunnen gaan is het belangrijk dat hij onafhankelijk is. Hij houdt zich aan 

onafhankelijkheidsregels. 

 

Wat betekent de wet voor zorgaanbieders 

De zorgaanbieder is verplicht een jaarrekening aan te leveren. De zorgaanbieder dient, 

afhankelijk van de rechtsvorm, in ieder geval binnen zes maanden na afloop van het 

boekingsjaar de jaarrekening in te dienen. Wanneer de zorgaanbieder en 

jeugdhulpaanbieder een verantwoordingsplicht in het kader van de WTZi heeft, is het 

van belang te weten dat de jaarrekening tegelijkertijd met de verslaglegging 

overhandigd moet worden. Hiervoor gelden andere termijnen. Deze termijnen kunt u 

vinden in het hoofdstuk over de WTZi. De termijnen voor het aanleveren van de 

jaarrekening kan met een periode van vier maanden worden verlengd. 

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

De zorgaanbieder zal de wetgeving moeten toepassen voor de organisatie wanneer zij 

een rechtspersoon is. Dat wil zeggen dat zij ieder jaar een jaarrekening moet deponeren 

bij de Kamer van Koophandel al dan niet met bijgevoegde accountantsverklaring. Deze 

verplichting bestaat naast de verplichting in het kader van de Jaarverantwoording Zorg. 

 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De jaarrekening dient uiterlijk binnen twaalf maanden te worden gedeponeerd. 

Wanneer dit niet het geval is kan dit bij faillissement gevolgen hebben voor de 

aansprakelijkheid van de bestuurder. Wanneer blijkt dat de jaarrekening te laat is 

gedeponeerd, ontstaat er een vermoeden van onbehoorlijk bestuur. Bij het vermoeden 

van onbehoorlijk bestuur wordt de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld.  

Daarnaast is het niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de 

jaarrekening. In het boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt omschreven dat de 

zorgaanbieder verplicht is binnen twaalf maanden na afloop van het boekingsjaar een 

jaarrekening te deponeren. Wanneer de zorgaanbieder binnen twaalf maanden na 

afloop van de termijn de jaarrekening niet heeft gedeponeerd wordt zij in gebreke 

gesteld. Het bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan dan een 

proces-verbaal opmaken. Op basis van het proces-verbaal kan het Openbaar Ministerie 

een geldboete opleggen. Ook kan de zorgaanbieder met een beschikking worden 

ontbonden van de Kamer van Koophandel.  
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3.7    Handelsregisterwet 

 

In de Handelsregisterwet is geregeld dat alle ondernemingen, ongeacht de rechtsvorm 

moeten worden ingeschreven in het handelsregister dat gehouden wordt door de 

Kamer van Koophandel. 

Waarom deze wet 

Het doel van de wet is feitelijk de registratie van de ondernemingen die in Nederland 

zijn gevestigd of in Nederland een nevenvestiging hebben. In de Wet zijn drie doelen 

opgenomen, bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer, gegevens 

ter bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en 

dienstverlening en als laatste dient registratie van het efficiënt functioneren van de 

overheid.  

Wat regelt de wet 

De ondernemingen moeten ongeacht hun rechtsvorm worden ingeschreven in het 

handelsregister dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel. De informele 

vereniging kan worden ingeschreven, de informele vereniging is een vereniging die niet 

door de notaris is opgericht met gedeponeerde statuten. 

Ingeschreven worden onder andere het unieke KvK-nummer, de handelsnaam of 

handelsnamen, wie de eigenaar is of eigenaren zijn, de vestigingen, de rechtsvorm, de 

statutaire zetel gegevens over de eigenaren in het geval van een 

personenvennootschap, (niet de commanditaire vennoot), de oprichtingsakte en de 

gegevens van bestuurders, commissarissen en aandeelhouder(s) in het geval van een 

rechtspersoon als mede de statuten.  

 

Ondernemingen zijn verplicht op al hun uitingen, met uitzondering van reclame, het KvK 

nummer te vermelden. 

 

De gegevens van de KvK zijn deels openbaar en tegen betaling beschikbaar.  

Op wie is de wet van toepassing 
De wet is van toepassing op alle ondernemingen in Nederland of buitenlandse 

ondernemingen met een vestiging in Nederland. 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

De zorgaanbieder registreert hiermee zijn onderneming.  

Ook kan hij in het handelsregister een volmacht opnemen dat personen bevoegd zijn de 

onderneming te binden tot een maximumbedrag. Tegen derden kan de zorgaanbieder 

er een beroep op doen als de gevolmachtigde de grens van zijn volmacht overschrijdt. 

Bij de KvK kan naast de statutaire naam ook een of meerdere handelsnamen worden 

gedeponeerd. Met deze namen treedt de zorgaanbieder dan ook naar buiten, let wel: bij 
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overeenkomsten, aanbestedingen enz. moet altijd de officiële naam gebruikt worden. 

Wordt een andere handelsnaam gebruikt dan wordt veelal de afkorting h.o.d.n. 

toegevoegd, dit staat voor ‘handelend onder de naam’. 

 

Van de KvK krijgt de zorgaanbieder ook een SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling), een 

voor de hoofdactiviteiten en maximaal twee voor de nevenactiviteiten.  Belangrijk is dat 

deze code klopt met de activiteiten. Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten 

kunnen controleren of de zorgaanbieder de juiste SBI-code heeft.   

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 
Door zich in te schrijven bij de KvK en mutaties in het bestuur, raad van commissarissen, 

raad van toezicht of bijzondere gevolmachtigden bijtijds door te geven. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

U bent verplicht volgens de handelsregisterwet de onderneming in te schrijven en van 

actuele informatie te voorzien. Sancties zijn niet opgenomen. Door de onderneming niet 

in te schrijven of foutief ingeschreven te zijn handelt de ondernemer in strijd met de wet 

en kan daarvoor eventueel aansprakelijk worden gesteld.  
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3.8    Besluit gegevensverwerving CBS 

Het besluit gegevensverwerving Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) vloeit 

voort uit de Wet op het CBS. Hier staat beschreven dat het CBS bevoegd is om gebruik te 

maken van de gegevens uit registraties die worden bijgehouden door zorgaanbieders. 

Het besluit is gebaseerd op artikel 33, tweede, derde en vierde lid van de Wet op het 

CBS. 

Waarom deze wet 

Het CBS verzamelt gegevens die als basis kunnen dienen voor besluitvorming van de 

overheid en anderen. Dit besluit regelt de verplichtingen van rechtspersonen deze 

gegevens tijdig aan te leveren aan het CBS.  

Wat regelt de wet 

In beginsel is het CBS verplicht om alle gegevens uit bestaande registers, zoals de 

Belastingdienst, te halen. Wanneer blijkt dat deze informatie onvoldoende is mag het 

CBS de zorgaanbieder verplichten gegevens te verstrekken.  

Op wie is de wet van toepassing 

De wet is van toepassing op iedere rechtspersoon die verzocht wordt gegevens te 

verstrekken aan het CBS.  

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

De zorgaanbieder dient op basis van het besluit de gegevens te verstrekken die van 

belang zijn voor het CBS. Er zijn algemene gegevens die mogen worden opgevraagd door 

het CBS. Dit kunnen gegevens zijn over bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, financiën, 

opleidingen, rechtsvorm enz. 

Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke gegevens horende bij de zorgaanbieder. 

Deze kunnen ook worden opgevraagd door het CBS. Het gaat om de volgende gegevens: 

a. de aard en de omvang van de voorzieningen en de aangeboden diensten alsmede 

het gebruik daarvan; 

b. de aard van de inrichtingen en tehuizen; 

c. de financiering van de zorg; 

d. de zorgvraag, het zorggebruik en de gezondheids- en welzijnstoestand van 

zorggebruikers. 

Wanneer het CBS vraagt om gegevens moeten deze worden aangeleverd binnen een 

bepaalde termijn. Deze termijn is gebaseerd op de reikwijdte van de gegevens die 

moeten worden opgevraagd. De directeur-generaal van het CBS mag deze termijn 

verlengen. Het gaat om de volgende termijnen: 
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a. 10 kalenderdagen wanneer het gaat om gegevens die betrekking hebben op een 

maand; 

b. 30 kalenderdagen wanneer het gaat om gegevens die betrekking hebben op een 

kwartaal; 

c. 45 kalenderdagen wanneer het gaat om gegevens die betrekking hebben op een 

half jaar; 

d. 60 kalenderdagen wanneer het gaat om gegevens die betrekking hebben op een 

periode van ten minste een jaar.  

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de verplichtingen 

houdt 

Wanneer de zorgaanbieder niet of niet tijdig de gegevens verstrekt aan het CBS kan de 

directeur-generaal een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 5.000,-. 
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4.  Privacy 

______________________________________________________________________________ 

 

4.1   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

4.2   Wet aanvullende bepalingen 
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4.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Een cliënt heeft verschillende rechten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op 

informatie over de gezondheid en de behandeling, het recht op vrije keuze van een 

hulpverlener, het recht op geheimhouding en het recht op privacy. 

De rechten van de cliënt liggen verankerd in diverse wetten. Bijvoorbeeld de Wet op de 

geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 

Voornoemde wetten dragen bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Sinds 25 mei 

2018 is daaraan de Algemene Verordening Gegevensbescherming toegevoegd (AVG). In 

dit hoofdstuk zal de AVG nader worden toegelicht. 

 

Waarom deze wet 

Ontwikkelingen wereldwijd hebben geleid tot een aanzienlijke toename van 

grensoverschrijdende stromen van persoonsgegevens. Dit in combinatie met de 

ontwikkelingen op technologisch gebied hebben gezorgd voor nieuwe vraagstukken en 

uitdagingen in de bescherming van persoonsgegevens. Deze ontwikkelingen vereisen 

een duidelijk kader voor de bescherming van de privacy van persoonsgegevens. 

Met de AVG wordt beoogd dit kader te bieden. Door de komst van de AVG is de gehele 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. Sinds 25 mei 2018 is de AVG van 

toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de 

hele Europese Unie. 

De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen. 

Door bijvoorbeeld het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek en door de registratie 

van persoonlijke gegevens in het (elektronisch) cliëntdossier wordt inbreuk gemaakt op 

de privacy van de cliënt. Een cliënt heeft daarom het recht dat zijn privacy zoveel 

mogelijk wordt gewaarborgd. 

 

Wat regelt de wet 

De AVG regelt de rechtmatige en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de 

Europese Unie. De AVG is gebaseerd op een aantal beginselen, elke verwerking van 

persoonsgegevens moet voldoen aan de volgende uitgangspunten: 

• Rechtmatig, behoorlijk en transparant. 

• Doelbinding; persoonsgegevens worden voor welbepaalde en rechtmatige doelen 

verzameld. Deze gegevens mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

• Minimale gegevensverwerking; alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het 

beoogde doel, mogen worden verzameld. 
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• Juistheid; de persoonsgegevens moeten correct zijn en moeten dit in de toekomst 

blijven. 

• Opslagbeperking; het bewaren van persoonsgegevens mag niet langer dan nodig 

voor het beoogde doel, tenzij een wet een andere bewaartermijn voorschrijft. 

• Integriteit en vertrouwelijkheid; bescherming van de persoonsgegevens tegen 

toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging. 

Bovengenoemde beginselen worden geconcretiseerd in diverse bepalingen uit de AVG. 

De bepalingen worden verderop in dit hoofdstuk nader besproken. 

 

Op wie is de wet van toepassing 

De AVG is van toepassing, kortgezegd, op organisaties die persoonsgegevens verwerken 

van cliënten uit de Europese Unie. De AVG heeft een breed toepassingsgebied, hierdoor 

vallen activiteiten van een zorgorganisatie al snel onder de AVG. Iedere zorgorganisatie 

heeft hiermee te maken, ook kleinere zorgaanbieders worden niet uitgesloten door de 

AVG.  

Het moet dus gaan om de verwerking van persoonsgegevens. Zowel het begrip 

‘verwerking’ als het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt ruim geïnterpreteerd.  

Een verwerking is elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Veel 

voorkomende verwerkingen zijn verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, ordenen, 

raadplegen, verstrekken en wissen. Oftewel het vastleggen van een zorgdossier, het 

bijhouden van afspraken met cliënten, het versturen van een nieuwsbrief en het 

bijhouden van een personeelsdossier zijn allemaal verwerkingen. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie kunnen verschaffen over een 

identificeerbaar natuurlijk persoon. Het kan naast namen, ook gaan om bijvoorbeeld (e-

mail)adressen, gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies, maar ook kunnen 

persoonsgegevens in beeld- en geluidsfragmenten voorkomen. Wanneer deze gegevens 

te herleiden zijn tot een persoon, spreekt men over persoonsgegevens. 

Naast ‘gewone’ persoonsgegevens benoemt de AVG een aantal categorieën gegevens 

tot ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Gegevens over de gezondheid vallen binnen deze 

categorie en worden door de verordening extra beschermd. Ook het begrip ‘gezondheid’ 

moet ruim worden opgevat. Het omvat niet alleen de gegevens die in het kader van een 

medisch onderzoek of een medische behandeling door een arts worden verwerkt, maar 

alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen. 

 

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

De beginselen welke eerder in dit hoofdstuk zijn benoemd moet leiden tot een 

praktische werkbare toepassing in de praktijk. Zorgaanbieders hebben met veel 
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persoonsgegevens van doen, waaronder bijzondere persoonsgegevens. Het is daarom 

van belang dat de organisatie zorgvuldig met deze gegevens om gaat. Dit leidt tot de 

volgende verplichtingen voor de zorgaanbieder. 

Legitieme gegevensverwerking 

De verwerking van persoonsgegevens dient legitiem te zijn. Op grond van de 

verordening mogen persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Het verzamelen van gegevens 

omdat deze ‘nog wel eens van pas kunnen komen’ is niet toegestaan. 

Daarnaast is het van belang dat de gegevensverwerking gerechtvaardigd is. Dit houdt in 

dat de verwerking gebaseerd moet zijn op één van de zes grondslagen die de AVG 

noemt. Is er geen grondslag, dan mogen de persoonsgegevens niet verwerkt worden. De 

AVG kent de volgende grondslagen: 

• Toestemming van de betrokkene, denk bijvoorbeeld aan het vragen van 

toestemming voordat iemand wordt opgenomen in het nieuwsbriefbestand. 

• Uitvoering van een overeenkomst, denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van een 

personeelsdossier op grond van de arbeidsovereenkomst. 

• Wettelijke verplichting, denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van een medisch 

dossier op grond van de WGBO. 

• Bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk 

persoon, denk bijvoorbeeld aan een situatie met acuut gevaar, maar de cliënt kan 

wegens bewusteloosheid geen toestemming geven. 

• Vervulling van een taak van algemeen belang. Deze grondslag kan alleen toegepast 

worden bij de uitoefening van een publieke taak voor het algemeen belang of het 

openbaar gezag. Het gaat daarbij om taken die in de wet zijn vastgelegd. 

• Behartiging van gerechtvaardigde belangen van de zorgaanbieder of van een derde. 

Bij een dergelijke grondslag moet met een afweging maken tussen het 

bedrijfsbelang van de zorgaanbieder en het privacybelang van de betrokkene.  

Verantwoordingsplicht zorgaanbieder 

De verordening legt de verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieder om aan te tonen dat 

de organisatie aan de privacyregels voldoet. Zo moet de zorgaanbieder aantonen dat er 

volgens de algemene beginselen wordt gewerkt en dat er passende technische en 

organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen. De 

belangrijkste verplichting die voortvloeit uit de verantwoordingsplicht is het opstellen en 

bij houden van een verwerkingsregister. 
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Verwerkingsregister 

De verwerkingsactiviteiten van de zorgaanbieder dienen in een verwerkingsregister 

opgenomen te worden. Dit register bevat een opsomming van de belangrijkste 

informatie over de verwerking van de verschillende categorieën van persoonsgegevens. 

Het register dient in schriftelijke vorm te worden opgesteld, elektronische vorm is ook 

toegestaan.  

Het register bevat overigens geen persoonsgegevens, maar bevat een beschrijving van 

de verwerkingsactiviteiten van de zorgaanbieder. Denk bijvoorbeeld aan het 

cliëntdossier, het personeelsdossier en het bestand waarin de nieuwsbriefcontacten 

staan opgeslagen. Per verwerkingsactiviteit dient vastgelegd te worden welke gegevens 

worden vastgelegd, wie de betrokkene is, met welk doel en onder welke grondslag 

gegevens worden verwerkt, voor wie de gegevens inzichtelijk zijn en met wie gegevens 

wordt gedeeld, de getroffen beveiligingsmaatregelen en de gehanteerde 

bewaartermijnen. 

Informatieplicht 

Op de zorgaanbieder rust een informatieplicht. Zij moet de cliënt informeren over welke 

gegevens worden verwerkt, met welk doel en of deze gegevens ook met derden worden 

gedeeld. Het moet voor de cliënt duidelijk zijn wat de zorgaanbieder met de 

persoonsgegevens doet. Daarnaast dient de zorgaanbieder contactgegevens van de 

zorgaanbieder en de eventuele Functionaris Gegevensbescherming te verstrekken. Dit 

gebeurt meestal middels een privacy statement op de website.  

Wanneer de cliënt wordt geïnformeerd moet dit in duidelijke en eenvoudige taal. 

Daarnaast dient de informatie in toegankelijke vorm worden aangeboden. Wanneer de 

zorgaanbieder zich tot bijvoorbeeld een kind richt moet hij daar rekening mee houden. 

Een belangrijk onderdeel van de informatieplicht ziet op de communicatie van de 

rechten van betrokkenen, en hoe zij hier een beroep op kunnen doen. Hieronder 

worden de rechten van betrokkenen nader uitgewerkt.  

Gehoor geven aan rechten van de cliënt/betrokkene 

Om de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen geeft de AVG een 

aantal rechten aan betrokkenen. Een betrokkene is degene waarvan de 

persoonsgegevens worden vastgelegd. In het geval van het cliëntdossier is de cliënt de 

betrokkene. Als zorgaanbieder dien je ondergenoemde rechten te respecteren, tenzij de 

verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.  

• Recht op informatie; dit recht vloeit voort uit de informatieplicht van de 

zorgaanbieder, zoals eerder in dit hoofdstuk besproken. 

• Recht op inzage; iedere betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die 

van hem verwerkt zijn in te zien. Als de betrokkene verzoekt om een kopie van deze 
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gegevens dient dit verstrekt te worden. Dit recht verschilt niet van het recht op 

inzage in het medische dossier zoals geregeld in de WGBO, met het enige verschil 

dat in beginsel geen vergoeding meer mag worden gevraagd. 

• Recht op correctie; persoonsgegevens moeten accuraat zijn en blijven. Kloppen 

gegevens niet dan heeft de betrokkene het recht deze gegevens te corrigeren. 

Wanneer deze gegevens met andere partijen zijn gedeeld, moet de zorgaanbieder 

deze partijen op de hoogte brengen van de correcties. 

• Recht op verwijdering; onder bepaalde omstandigheden mogen cliënten hun 

gegevens laten verwijderen. In Nederland zijn regels voor het bewaren van 

medische dossiers opgenomen in de WGBO. De wet regelt dat cliënten het recht 

hebben om gegevens uit hun dossier te laten vernietigen. In principe moet hier 

gehoor aan worden gegeven, tenzij een voorschrift of een wettelijke bepaling 

anders bepaalt. 

• Recht om vergeten te worden; oftewel het recht op vergetelheid gaat verder dan 

het recht op verwijdering. Dit recht geldt in principe niet voor medische dossiers. 

• Recht op beperking; dit houdt in dat betrokkenen de mogelijkheid hebben om de 

verwerking van hun persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten. 

• Recht op verzet; de betrokkene kan onder omstandigheden bezwaar maken tegen 

verdere verwerking van persoonsgegevens. 

• Recht op dataportabiliteit; dit is een nieuw recht dat inhoudt dat betrokkenen het 

recht hebben hun persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een 

andere zorgaanbieder. De persoonsgegevens die de cliënt zelf actief en bewust 

direct dan wel indirect heeft verstrekt vallen onder dit recht. Het recht op 

dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor conclusies, diagnoses of 

behandelplannen die de zorgaanbieder heeft opgesteld. 

Het is van belang dat de zorgaanbieder bij bovenstaande verzoeken de identiteit van de 

betrokkene vaststelt, om te verifiëren of het verzoek van de juiste persoon afkomstig is. 

Dit geldt in het bijzonder voor online verzoeken. Binnen een maand na ontvangst van 

het verzoek dient de zorgaanbieder de betrokkene te informeren over de uitvoering van 

het verzoek. 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 

De FG houdt intern toezicht op en adviseert over de toepassing en de naleving van de 

AVG. In sommige situaties is het aanstellen van een FG verplicht. Deze verplichting geldt 

in ieder geval wanneer er sprake is van grootschalige gegevensverwerking binnen de 

zorg. 
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Wanneer het voor een zorgorganisatie niet verplicht is om een FG aan te stellen, kan het 

nog steeds nuttig zijn om vrijwillig een FG aan te stellen. Een FG kan een organisatie 

namelijk helpen processen AVG-proof in te richten. 

Gegevenseffectbeoordeling (hierna: DPIA) 

Wanneer een voorgenomen verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog 

risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de cliënt, dan dient de 

zorgaanbieder voorafgaand aan de verwerking een DPIA uit te voeren. 

Met een DPIA beoordeelt de zorgaanbieder wat de effecten zijn van een 

verwerkingsactiviteit. Op basis van deze beoordeling kunnen maatregelen getroffen 

worden om de effecten voor betrokkenen te voorkomen of te verkleinen. Denk 

bijvoorbeeld aan het implementeren van nieuwe software voor het bijhouden van het 

cliëntdossier. Wil de zorgaanbieder gebruik maken van een nieuw ECD dan dient hij 

voorafgaand een DPIA uit te voeren om te kijken wat de effecten zijn voor de cliënt. 

Vervolgens dient hij eventuele maatregelen te treffen om negatieve effecten te 

voorkomen of zo veel mogelijk te verkleinen. 

 

Beveiligingsmaatregelen 

De zorgaanbieder dient zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Dit brengt onder 

ander met zich mee dat er passende technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen getroffen dienen te worden. De beveiligingsmaatregelen 

dienen afgestemd te zijn op het risico voor de betrokkene. Zo zijn gegevens over 

iemands gezondheid gevoelig en dienen daarom beter beschermd te worden, dan 

gegevens die minder privacygevoelig zijn. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn: 

• Pseudonimisering en versleuteling van gegevens; 

• Firewall; 

• Opslaan van persoonsgegevens in beveiligde omgeving; 

• Autoriseren van toegang tot bepaalde persoonsgegevens. 

De beveiligingsmaatregelen die getroffen zijn dienen periodiek geëvalueerd te worden, 

om na te gaan of de getroffen maatregelen nog steeds passend zijn. 

 

Datalek 

Sinds begin 2016 bestaat de plicht in Nederland op datalekken te melden. Ook in de AVG 

is deze plicht opgenomen. Er is sprake van een datalek wanneer een onbevoegde 

toegang krijgt tot persoonsgegevens, het onbedoeld vernietigen van persoonsgegevens 

of persoonsgegevens op een andere manier verloren gaan. 
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Bij een datalek zijn persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige 

verwerking. Een datalek kan in verschillende varianten voorkomen, het kan bijvoorbeeld 

gaan om een kwijtgeraakte USB-stick of een gesloten laptop, maar ook om een inbraak 

in een datasysteem of per ongeluk verstrekte toegang tot gegevens aan personen of 

instanties die daartoe geen toegang zouden mogen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het 

versturen van een e-mail/poststuk aan de verkeerde geadresseerde. 

Om te zorgen voor een eenduidig beleid dient de zorgaanbieder een datalekprocedure 

op te stellen. In deze procedure moet worden beschreven in welke situaties het datalek 

gemeld dient te worden aan de toezichthouder en in welke situaties het lek gemeld 

dient te worden aan de betrokkene(n). Daarnaast dient de zorgaanbieder een intern 

register datalekken aan te leggen. Alle voorgevallen datalekken (ook als zij niet extern 

gemeld hoeven worden), moeten worden opgenomen in het interne register. 

Verwerkersovereenkomsten 

Wanneer de zorgaanbieder gebruik maakt van zogenoemde verwerkers dan moet een 

verwerkersovereenkomst gesloten worden. Een dergelijke overeenkomst wordt 

gesloten tussen een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en een ‘verwerker’. Om te 

beoordelen of een verwerkersovereenkomst verplicht is, is het noodzakelijk om deze 

begrippen nader toe te lichten. 

Een verwerkingsverantwoordelijk is degene die het doel van en de middelen voor de 

verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verantwoordelijke is degene die 

zeggenschap heeft over hetgeen dat wordt verwerkt. De zorgaanbieder zal ik de meeste 

gevallen de verantwoordelijke zijn. 

Een verwerker is degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens 

verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. De verwerker is een 

partij die enkel persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden van de 

verantwoordelijke. 

Wanneer ben je nu precies een verwerker en wanneer een verantwoordelijke? De 

scheidslijnen hiertussen zijn niet altijd even duidelijk. Het wettelijk criterium om de 

verwerker van de verantwoordelijke te onderscheiden is dat de verantwoordelijke het 

doel en de middelen vaststelt. De verwerker kan en mag dit niet: de verwerker heeft 

louter de opdracht gekregen en dient instructies (met betrekking tot de 

gegevensverwerking) van de verantwoordelijke op te volgen. 

Als de verwerker zelf ook een doel heeft met de persoonsgegevens dan is de verwerker, 

géén verwerker maar zelf ook een verantwoordelijke. 
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Veel voorkomende situaties waarin een verwerkersovereenkomst wordt gesloten: 

• Uitbesteding van de salarisadministratie aan een salariskantoor; 

• Gegevensopslag in de cloud bij een cloud provider; 

• Gegevensopslag van fysieke dossiers in een extern archief. 

In een verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de onderlinge 

uitwisseling en de bescherming van persoonsgegevens. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de toepassing en 

naleving van de AVG. Voor het uitvoeren van de toezichthoudende functie heeft de AP 

diverse bevoegdheden. Denk hierbij aan bevoegdheden op het gebied van onderzoek, 

het treffen van corrigerende maatregelen en advies. 

Wanneer de AP een onderzoek instelt ben je als organisatie verplicht mee te werken. 

Wanneer de zorgaanbieder niet aan de verplichtingen uit de AVG voldoet loopt hij het 

risico dat de AP een bestuurlijke boete oplegt. De hoogte van de boete is afhankelijk van 

de aard en de ernst van de overtreding. Een boete kan oplopen tot maximaal 20 miljoen 

of 4% van de jaaromzet. 

Naast boetes voorziet de AVG ook in andere sancties die erop gericht zijn overtredingen 

te beëindigen of nadelige gevolgen te herstellen. Zo heeft de AP de mogelijkheid om een 

last onder bestuursdwang op te leggen. 

 

Uitvoeringswet AVG 

De verordening laat ruimte voor nationale regelingen, welke nader wordt geregeld in de 

Uitvoeringswet AVG. De Uitvoeringswet dient daarom altijd in samenhang met de AVG 

worden gelezen. De uitvoeringswet regelt het toepassingsbereik van de AVG, de rol, 

positie en de bevoegdheden van de AP, regelingen over bijzondere persoonsgegevens, 

rechten van betrokkenen en specifieke verwerkingssituaties. 
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4.2 Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in            

de zorg 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ziet op de bescherming van 

persoonsgegevens in het algemeen. In aanvulling op de AVG is de Wet aanvullende 

bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (hierna: de wet) in het leven 

geroepen. De wet is van kracht sinds 1 juli 2017 en ziet op specifieke situaties van 

verwerking van persoonsgegevens in de zorg, zoals het gebruik van het 

burgerservicenummer, de elektronische uitwisseling van medische gegevens en het 

inzagerecht in een elektronisch uitwisselingssysteem. In dit hoofdstuk wordt de wet 

nader toegelicht. 

Waarom deze wet 

Het gebruik van ICT heeft een grote impact in het dagelijks leven, in toenemende mate 

zijn steeds meer gegevens digitaal te raadplegen. Ook als het om zorg en gezondheid 

gaat. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal uitwisselen van medische gegevens en het 

bijhouden van een elektronisch cliëntendossier. De ontwikkelingen op technologisch 

gebied zijn niet te stoppen. Deze ontwikkelingen betekenen ook dat de veiligheid van al 

deze digitale persoonsgegevens steeds belangrijker wordt.  

Omdat zorgaanbieders steeds vaker elektronisch cliëntgegevens met elkaar uitwisselen 

om de kwaliteit van zorg te verbeteren, was het noodzakelijk dat er regels werden 

opgesteld. Daarom heeft de overheid regels in de Wet cliëntenrechten bij elektronische 

verwerking van gegevens in de zorg opgenomen. Deze wet maakt een belangrijk 

onderdeel uit van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de 

zorg.  

Wat regelt de wet 

Voor het uitwisselen van cliëntgegevens gelden wettelijke regels. De algemene regels, 

zoals neergelegd in de AVG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

(WGBO), verplicht de zorgaanbieder, kortgezegd, om zorgvuldig met persoonsgegevens 

om te gaan. Deze wetten zijn niet specifiek toegeschreven op de elektronische 

uitwisseling van gegevens. Daarom is de Wet aanvullende bepalingen verwerking 

persoonsgegevens in de zorg in het leven geroepen. 

De wet maakt duidelijk welke extra rechten en waarborgen de cliënt heeft bij de 

elektronische gegevensuitwisseling van persoonsgegevens via een elektronisch 

uitwisselingssysteem. In de zorg wordt gebruik gemaakt van diverse systemen voor 

elektronische gegevensuitwisseling. 

Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een elektronisch uitwisselingssysteem. Dit is 

een systeem waarmee zorgaanbieders op elektronische wijze dossiers of cliëntgegevens 

voor andere zorgaanbieders raadpleegbaar kunnen maken. Het bekendste voorbeeld is 
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het Landelijk Schakelpunt (LSP). Door middel van een elektronisch uitwisselingssysteem 

kan de zorgaanbieder beschikken over de meest actuele en juiste informatie over de 

cliënt. Bovendien hoeft de cliënt niet steeds zijn verhaal te doen, of dezelfde 

onderzoeken te ondergaan. 

Een intern informatiesysteem dat door de zorgaanbieder wordt gebruikt, zoals het 

Elektronisch Cliëntendossier (ECD), is geen elektronisch uitwisselingssysteem in de zin 

van de wet. Een intern informatiesysteem is bedoeld voor intern gebruik om 

cliëntgegevens overzichtelijk in bij te houden. 

Daarnaast bevat de wet bepalingen omtrent het gebruik van het burgerservicenummer 

van de cliënt. De zorgaanbieders dienen immers de identiteit van de cliënt vast te 

stellen. Later in dit hoofdstuk worden de concrete verplichtingen en randvoorwaarden 

voor de zorgaanbieder besproken. 

Een deel van de wettelijke bepalingen is per 1 juli 2017 in werking getreden, de overige 

wettelijke bepalingen zullen per 1 juli 2020 in werking treden. Aanvullend zijn in het 

‘Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders’ functionele, technische 

en organisatorische eisen gesteld aan elektronische gegevensuitwisseling.  

Op wie is de wet van toepassing 

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg heeft dezelfde 

reikwijdte als de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet ziet op 

zorgaanbieders die zorg leveren als omschreven in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). PGB-zorg vanuit de Zvw of Wlz valt ook onder de wet. 

Daarnaast dienen solistisch werkende zorgaanbieders, privé- of particuliere klinieken 

aan de verplichtingen uit de wet te voldoen. De wet geldt niet voor ondersteuning uit de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).  

De wet geldt overigens ook voor zorgaanbieders die ‘andere zorg’ bieden. Met ‘andere 

zorg’ wordt gedoeld op alternatieve zorg en plastische chirurgie. 

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

De wet brengt een aantal belangrijke verplichtingen met zich mee inzake het gebruik 

van een elektronisch uitwisselingssysteem. Deze verplichtingen zullen hieronder verder 

worden belicht. 

Toestemming 

Een zorgaanbieder mag cliëntgegevens slechts met andere zorgaanbieders delen in een 

elektronisch uitwisselingssysteem indien de cliënt daarvoor uitdrukkelijke toestemming 

heeft verleend. De cliënt heeft de mogelijkheid de toestemming ‘gespecificeerd’ te 

geven. Dit betekent: toestemming waarbij de cliënt specificeert of de zorgaanbieder alle 

of slechts bepaalde gegevens beschikbaar mag stellen en aan welke zorgaanbieders hij 

die gegevens beschikbaar mag stellen. 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

159 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

Wanneer een cliënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft, wordt de toestemming 

gegeven door deze wettelijke vertegenwoordiger. Heeft de cliënt de leeftijd tussen 12 

en 16 jaar, dan moeten zowel de ouders met gezag als het kind toestemming geven. 

Minderjarigen van 16 jaar of ouder mogen zelfstandig toestemming geven. De 

zorgaanbieder dient de gegeven toestemming te registreren. 

De zorgaanbieder mag overigens alleen cliëntgegevens beschikbaar stellen in een 

elektronisch uitwisselingssysteem, voor zover deze gegevens de persoonlijke levenssfeer 

van de cliënt niet schaadt.  

Bij een elektronisch uitwisselingssysteem gaat het erom dat cliëntgegevens voor 

toekomstige situaties raadpleegbaar worden gemaakt. Andere zorgaanbieders, die met 

de cliënt te maken hebben, kunnen op deze manier gegevens inzien, zonder dat 

daarvoor een aanvullende actieve handeling nodig is. Dit wordt ook wel pull-verkeer 

genoemd. 

De wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg ziet op pull-

verkeer, niet te verwarren met push-verkeer. Push-verkeer is het gericht sturen van 

informatie van de ene zorgaanbieder naar de andere zorgaanbieder in het kader van de 

behandeling. Bijvoorbeeld het versturen van een recept naar de apotheek. In het geval 

van dit soort push-verkeer is op grond van de WGBO geen toestemming nodig van de 

cliënt. 

Informatieplicht 

Een cliënt kan alleen toestemming geven voor het beschikbaar stellen van zijn gegevens 

in een elektronisch uitwisselingssysteem als hij op de hoogte is, oftewel voldoende 

geïnformeerd is. De cliënt moet immers weten waar hij toestemming voor verleend.  

Daarom rust op grond van de wet een informatieplicht op de zorgaanbieder, hij moet de 

cliënt informeren over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling, de wijze 

waarop hij zijn rechten kan uitoefenen en over de werking van het elektronisch 

uitwisselingssysteem. Daarnaast dient de zorgaanbieder te informeren over aansluiting 

van nieuwe categorieën zorgaanbieders bij het systeem of als de werking van het 

systeem substantieel wijzigt. 

Inzagerecht 

De cliënt heeft een recht op elektronische inzage in en een afschrift van zijn dossier. 

Wanneer een cliënt hierom verzoekt moet de zorgaanbieder meewerken aan 

elektronische inzage of een elektronisch afschrift. Dergelijke verzoeken moeten 

kosteloos worden afgehandeld. 

Daarnaast moet de zorgaanbieder inzage bieden in de logging gegevens. Uit deze 

gegevens moet duidelijk blijken wie bepaalde informatie op welke datum gegevens 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

160 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

beschikbaar heeft gesteld en wie bepaalde informatie op welke datum heeft ingezien of 

opgevraagd in het elektronisch uitwisselingssysteem. 

Verboden toegang voor zorgverzekeraars en bedrijfs- en keuringsartsen 

Zorgverzekeraars mogen geen toegang hebben tot het elektronisch 

uitwisselingssysteem van zorgaanbieders. Dit verbod geldt ook voor bedrijfs-, 

verzekerings- en keuringsartsen. Bij een vermeende overtreding op dit verbod dient dit 

zo spoedig mogelijk door de zorgaanbieder gemeld te worden aan de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft de bevoegdheid om op te treden tegen dit verbod, zo 

kan hij een aanwijzing of een bestuurlijke boete op leggen. 

Gebruik burgerservicenummer in de zorg 

Naast de bepalingen over het elektronisch uitwisselen van cliëntgegevens bevat de wet 

ook regels ten aanzien van het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. 

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht het BSN van hun cliënten vast te leggen. Het BSN 

is een uniek persoonsgebonden nummer. Het primaire doel is het voorkomen van 

persoonsverwisselingen en het voorkomen van medische fouten als gevolg van 

persoonsverwisselingen. Daarnaast maakt het declareren van zorg eenvoudiger en zorgt 

het voor een betere bescherming tegen identiteitsfraude. De zorgaanbieder kan het BSN 

verifiëren bij de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). 

Zorgaanbieders moeten controleren of de cliënt degene is die bij het BSN hoort, dit 

doen zij door te vragen naar een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of 

identiteitskaart). Dit gebeurt bij de eerste keer dat de cliënt zich tot de zorgaanbieder 

wendt. De zorgaanbieder dient het BSN van de cliënt vast te leggen in de administratie. 

De zorgaanbieder mag geen kopie of scan maken van het identiteitsbewijs, maar enkel 

de volgende gegevens mogen in de administratie opgenomen worden: het nummer en 

het type van het identiteitsbewijs. 

Het vastleggen van het BSN is alleen toegestaan als dat volgens een wettelijke regeling is 

toegestaan. De wet verplicht zorgaanbieders om, naast bovengenoemde verplichtingen, 

in berichtgeving tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieder en 

zorgverzekeraar of indicatieorgaan het BSN van de cliënt kenbaar te maken. 

Uitvoeringsbesluit 

Naast de wet is er ook een uitvoeringsbesluit: ‘Besluit elektronische gegevensverwerking 

door zorgaanbieders’. Het besluit is vanaf 1 januari 2018 van kracht en bevat 

aanvullende verplichtingen voor zorgaanbieders. 

Het besluit legt voor de zorgaanbieder de volgende specifieke, functionele, technische 

en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling: 
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• Het verplicht aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) 

wanneer de zorgaanbieder gebruik maakt van een elektronisch 

uitwisselingssysteem. 

• Een zorgaanbieder dient te voldoen aan normen uit de NEN 7510, 7512 en 7513. 

NEN 7510 ziet op de informatiebeveiliging in de zorg, NEN 7512 gaat over het veilig 

uitwisselen van persoonsgegeven en NEN 7513 heeft betrekking op het vastleggen 

van acties op het cliëntdossier (zogenaamde logging). 

• Het vastleggen van beleid, de procedures en verantwoordelijkheden rondom het 

toegepaste elektronisch uitwisselingssysteem en het interne 

zorginformatiesysteem. 

• Het elektronisch uitwisselingssysteem en het interne zorginformatiesysteem 

moeten voldoen aan de veiligheid- en zorgvuldigheidseisen uit de NEN 7510. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

Wanneer een zorgaanbieder zich toegang verschaft tot cliëntgegevens in een 

elektronisch uitwisselingssysteem, zonder dat hij daartoe bevoegd is, maakt hij zich 

schuldig aan computervredebreuk. Dergelijke overtreding is strafbaar op grond van het 

Wetboek van Strafrecht. 

De wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg voegt 

daaraantoe, dat indien een zorgaanbieder deze feiten begaat met betrekking tot 

cliëntgegevens, hij uit de uitoefening van zijn beroep kan worden ontzet. Het hoeft in 

dergelijke gevallen niet om een BIG-geregistreerd beroep te gaan. Ook andere 

zorgverleners lopen dit risico. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de toezichthouder die de bescherming van 

persoonsgegevens bewaakt. De IGJ houdt toezicht op informatiebeveiliging in de zorg en 

toetst in welke mate de zorgaanbieder vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit 

van informatie waarborgt. Deze toezichthoudende organen en de bevoegdheden zijn 

nader besproken in het hoofdstuk over de Wkkgz en de AVG. 
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5.  Aanbesteden 

______________________________________________________ 

 
5.1         Aanbestedingswet, inkoop en aanbesteden in de zorg
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5.1 Aanbestedingswet, inkoop en aanbesteden in de zorg 

De inkoop in de zorgsector is een thema waar elke zorgorganisatie mee te maken krijgt. 

Maar wat betekent dit precies voor een organisatie? Er bestaan verschillende wettelijke 

financieringsstelsels op grond waarvan zorg wordt ingekocht. In dit hoofdstuk wordt 

hierop nader ingegaan. 

Inkoopproces 

Het belang van een goed contract voor een zorgaanbieder neemt alsmaar toe. Inkoop 

vervult daarbij een cruciale rol. 

Inkoop in de zorg is een strategisch instrument om, redenerend vanuit een 

gestandaardiseerd aanbod, de vraag van inwoners hierop af te stemmen. De opkomst 

van selectieve zorginkoop (er worden alleen contracten afgesloten met zorgaanbieders 

die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen) de versnelling van het contracteerproces en 

de versterking van de positie van de inkopende instanties spelen een belangrijke rol. 

Voor zorgaanbieders neemt het belang van een goed contract steeds meer toe. Er wordt 

vaker gewerkt met meerjarige overeenkomsten. Tegelijk wordt werken zonder contact 

ontmoedigd en de vergoeding voor de niet-gecontracteerde zorg laag gehouden of zelfs 

verder verlaagd.  

Het Nederlandse zorgstelsel kent naast de zorgverleners en de cliënten een andere 

belangrijke partij, de zorgverzekeraars.  

In het huidige zorgstelstel dienen zorgverzekeraars selectief zorg in te kopen bij 

zorginstellingen zoals ziekenhuizen of thuiszorgorganisaties. Het is aan de 

zorgverzekeraar om tegen zo laag mogelijke kosten, zo efficiënt mogelijk in te kopen. In 

het contract wordt vermeld hoeveel zorg er wordt geleverd tegen welke prijs. 

Het zorginkoopproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is een ingewikkeld 

proces. Zorgaanbieders, en zeker de kleinere partijen, hebben het vaak over de macht 

van zorgverzekeraars. Van een onderhandelingsevenwicht zou geen sprake zijn. De 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is daarom vaak verzocht om regels op stellen voor de 

zorginkoop. Deze regeling is er op 1 januari 2016 gekomen (Regeling Transparantie 

zorginkoopproces Zvw). De regeling is van toepassing op alle zorginkoopcontracten valt.  

De regeling ziet erop toe dat er meer transparantie komt in de bekendmaking van het 

zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar en de procedure van zorginkoop. De regeling 

moet ertoe leiden dat de zorgaanbieder beter en tijdiger wordt geïnformeerd en zich 

dus ook beter kan voorbereiden.  

De NZa is verantwoordelijk voor het handhaven van de dwingende verplichtingen die 

zorgverzekeraars in acht hebben te nemen bij het contracteerproces. Zorgaanbieders 

kunnen de NZa om handhaving verzoeken.  
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Tijdens het proces van zorginkoop kan de zorgaanbieder de volgende punten in acht 

nemen: 

1. Vraag tijdig het inkoopbeleid op bij de zorgverzekeraar of het zorgkantoor 

Dit is van belang om na te gaan welke procedure bij de zorginkoop zal worden 

gevolgd en indien nodig daar tijdig bezwaar tegen te maken.  

Het is verstandig om snel inzichtelijk te krijgen aan welke criteria moeten worden 

voldaan en welke officiële documenten daarvoor nodig zijn. Dit is belangrijke 

informatie die een zorgaanbieder zo vroeg mogelijk wil weten om tijdig te kunnen 

handelen.  

2. Vraag opheldering en toelichting op het inkoopbeleid 

Sinds 1 januari 2018 moet de zorgverzekeraar een duidelijke reactie geven op 

vragen en opmerkingen van zorgaanbieders. Dus mochten er onduidelijkheden 

zijn is het belangrijk om daarover opheldering te vragen. Indien daarmee wordt 

gewacht, kan dat later in het nadeel uitpakken van de zorgaanbieder.  

3. Wees alert op de timing en termijnen 

Zorgverzekeraars zijn gehouden om redelijke termijnen te hanteren tijdens het 

zorginkoopproces. Er moet een redelijke termijn zijn om het voorstel te bestuderen en 

om vragen te stellen. De redelijke termijn bedraagt ten minste vier weken.  

Wat doe ik als ik geen contract krijg 

Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om voldoende zorg in te kopen voor 

hun verzekerden. Die zorg moet betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit zijn 

daarbij mogen verzekeraars keuzes maken met wie zij een contract sluiten. Wanneer 

een zorgverzekeraar voldoende zorg in een regio heeft ingekocht om aan de zorgplicht 

te voldoen, gaan zij vaak geen extra contracten meer aan.  

Krijg je als aanbieder geen contract, dan is het belangrijk dat alle cliënten goed worden 

ingelicht. In dergelijke gevallen moeten zij zelf de facturen indienen bij hun verzekeraar 

en het kan zo zijn dat niet alle kosten worden vergoed.  

Om als organisatie alsnog in aanmerking te komen voor een contract is het raadzaam 

om na te denken over een innovatief zorgaanbod. Zorgverzekeraars staan daar vaak 

voor open. Het is belangrijk om uit te kunnen leggen dat een innovatief aanbod 

toegevoegde waarde heeft voor verzekerden. Ook helpt het om de anticiperen op 

toekomstige ontwikkelingen.  

Het is de vraag of de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht van 

toepassing zijn op de zorginkoop van zorgverzekeraars. Indien gekozen wordt voor een 

vrijwillige aanbesteding (waarbij de procedure is ingericht alsof het een Europese 

aanbesteding betreft), geldt op grond van de precontractuele goede trouw dat de 
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fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing zijn. Dat betekent 

dat alle gegadigden gelijk dienen te worden behandeld en dienen transparantie en 

objectiviteit in acht te worden genomen. Daarnaast geldt ook de proportionaliteit.  

Aanbestedingsprocedure 

Sinds de overheveling van zorgtaken op het gebied van het sociaal domein naar 

gemeenten is voor veel zorginstellingen kennis van de aanbestedingsregels -verankerd 

in de Aanbestedingswet- onmisbaar geworden.  Gemeente zijn vrij of zij zorg, 

ondersteuning en begeleiding wel of niet openbaar aanbesteden.  

In de Aanbestedingswet staan regels voor aanbesteden. Zo staat erin wie moeten 

aanbesteden en hoe zij dat moeten doen. De Aanbestedingswet kent vooral veel 

procedurele regels. In het aanbestedingsrecht bestaat zelfs een specifieke procedure 

voor het aanbesteden van diensten binnen de gezondheidszorg. Die procedure geldt 

wanneer de opdracht een geraamde waarde heeft van meer dan €750.000,-. Dit is de 

procedure voor sociale en andere specifieke diensten, een zogenaamd een 

vereenvoudigd regime. Gemeenten zijn echter vrij om een andere procedure te volgen 

en kunnen dus wanneer zij dit willen gebruik maken van een reguliere procedure.  

In het vereenvoudigde regime dient onderscheid te worden gemaakt tussen opdrachten 

boven en onder de € 750.000,-. Voor opdrachten onder de € 750.000,- kan vaak nog de 

meervoudige onderhandse procedure worden gebruikt. Maar ook hier geldt dat een 

opdracht moet worden aangekondigd wanneer er sprake is van een grensoverschrijdend 

belang. 

Bij opdrachten boven de € 750.000,- gelden specifieke wettelijke voorschriften zoals een 

(voor)aankondiging met de technische specificaties van de opdracht en een 

gunningsbericht. De gegunde opdracht moet gepubliceerd worden. Het volgende 

stappenplan geldt dan: 

1. Gemeenten maken een vooraankondiging of een aankondiging van de 

overheidsopdracht bekend 

2. Daarin wordt beschreven wat de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure zijn 

3. Getoetst wordt of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbestedende dienst 

gestelde technische specificaties, eisen en normen 

4. Er wordt een proces verbaal van de opdrachtverlening gemaakt 

5. De overeenkomst wordt gesloten 

6. De aankondiging van de gegunde opdracht moet worden gepubliceerd.  

In de aankondiging van het EU-publicatieblad is het niet verplicht om te motiveren 

waarom voor deze procedure wordt gekozen. De aanbestedende dienst is wel verplicht 

om op verzoek van een marktpartij schriftelijk nader toe te lichten waarom voor deze 
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aanbestedingsprocedure is gekozen en welke ondernemers tot de procedure worden 

toegelaten. 

Gemeente kunnen ervoor kiezen om een subsidie te verstrekken. Een subsidie is een 

aanspraak op financiële middelen die verstrekt wordt door een bestuursorgaan. Door 

middel van een subsidie kan een gemeente op basis van een subsidieverordening 

éénzijdig een bedrag ter beschikking stellen aan een aanbieder (subsidieaanvrager) om 

invulling te geven aan gevraagde voorzieningen.  

Aan een subsidie kunnen voorwaarden worden verbonden. Als de subsidieregeling 

eenmaal van kracht is, zal de gemeente iedere subsidieaanvrager die aan de 

voorwaarden voldoet moeten toelaten tot de regeling. Het is daarbij wel mogelijk om 

selectiecriteria op te nemen of om een rangschikking aan te brengen totdat het budget 

op is.  

Bij een subsidie kan geen leveringsplicht worden overeengekomen. Indien gemeenten 

dat wel doen, zou de subsidie alsnog gekwalificeerd kunnen worden als een 

overheidsopdracht en zal er een aanbesteding moeten plaatsvinden. 

Tot slot kunnen gemeenten ervoor kiezen om voorzieningen in te richten op grond van 

een open toelatingsprocedure voor alle geïnteresseerde aanbieders middel Open House. 

Open House is niet te kwalificeren als een overheidsopdracht. Het Europese Hof van 

Justitie heeft bepaald dat het mogelijk is om te kiezen voor een wijze van contracteren 

die niet gekwalificeerd kan worden als overheidsopdracht maar waarbij wel sprake is 

van een aankoopsysteem op basis van een toelatingsprocedure.  

Een Open House procedure zal moeten worden ingericht op basis van bepaalde 

voorwaarden: 

- gemeenten dienen een openbare vooraankondiging te doen; 

- tijdens de gehele looptijd van het systeem moeten gemeenten overeenkomsten sluiten 

met iedere aanbieder die zich ertoe verbindt om te leveren tegen vooraf vastgestelde 

voorwaarden; 

- gemeenten sluiten een schriftelijke overeenkomst met elke aanbieder die voldoet aan 

en akkoord gaat met de voorwaarden. 

Waar moet je als aanbieder op letten bij aanbestedingen  

Als een gemeente over wil gaan om partijen de contracteren, moet de gemeente eerst 

duidelijk krijgen wat ze aan de markt willen vragen en wat de opdracht is die ze willen 

verstrekken.  

1. Ken de basisprincipes:  

• elke gemeente is anders en heeft een ander beleid; 

• gemeenten leggen de vraag om innovatie vaak terug bij aanbieders; 
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• de politieke kleur van de gemeenteraad kan na een (her)verkiezing veranderen en 

kan invloed hebben op het beleid; 

• pak als zorgorganisatie de kansen die er zijn in de markt en ga tijdig in gesprek met 

gemeenten en wacht niet af hoe zij het inkoopproces uiteindelijk zelf vorm ga 

geven. Neem hier een actieve rol in; 

• zorg voor onderscheidend vermogen. 

2. Ken uw gemeente(n) dus ken de opdrachtgever:  

• als aanbieder is het goed om aandacht te besteden aan de gemeenten waar je zorg 

wil verlenen. Breng de gemeente als doelgroep goed in kaart. 

• Onderzoek wat iedere gemeente heeft opgenomen in het beleidsplan: is er 

aandacht voor kwaliteitseisen, samenhang tussen de decentralisaties, heeft de 

gemeente aandacht voor het ‘belang’ van keuzevrijheid voor de cliënt? 

• het is goed om te onderzoeken wat het besteedbaar budget is per gemeente per 

inwoner. 

3. Ken het inkoopproces: 

• De gemeente bepaalt het inkoopmodel, zorg dat u weet welke er zijn en welke de 

betreffende gemeente hanteert; 

• Iedere gemeenten bepaalt zelf, al dan niet in samenwerkingsverband, de criteria en 

randvoorwaarden voor het inkoopproces; 

• Benader ieder inkoopproces met een projectmatige aanpak:  

- lees zorgvuldig de aanbestedingsdocumenten door. Zodat duidelijk wordt wat een 

gemeente precies van de aanbieders verwacht; 

- wees alert op de planning en termijnen die worden weergegeven in het bestek; 

- stel vast of er voldaan kan worden aan de eisen die gemeente stellen, en vraag 

tijdig de officiële documenten op; 

- probeer duidelijkheid te verkrijgen over de gemeentelijke visie en zorg voor een 

goede vertaling van de organisatievisie en zorg dat die met elkaar overeenkomen; 

- maak gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen zodra het bestek 

onduidelijkheden bevat of indien er aanvullende vragen zijn (via de zogeheten Nota 

van Inlichtingen). Let hierbij wel goed op de planning tot wanneer deze vragen 

gesteld kunnen worden. Gemeenten zijn daarin streng en wijken niet snel af van de 

planning.  

Wat kan je als aanbieder doen als je niet eens bent met de beslissing 

In het kader van een aanbestedingsprocedure die doorlopen wordt door een gemeente 

is bepaald dat een opdracht niet direct mag worden gegund nadat de gunningsbeslissing 

is genomen. De gunningsbeslissing moet eerst naar alle betrokken inschrijvers gestuurd 

worden. De aanbestedende dienst moet alle inschrijvers in staat stellen om bezwaar aan 

te tekenen tegen de gunningsbeslissing. Dit betekent dat de aanbestedende dienst eerst 
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een mededeling met de gunningsbeslissing verstuurt aan alle inschrijvers. Na 20 dagen 

gaat de aanbestedende dienst over tot definitieve gunning, als er geen bezwaren zijn 

ontvangen.  

De dag na verzending van de gunningsbeslissing begint de standstill-termijn te lopen. De 

afgewezen inschrijvers krijgen tijd om de gunningsbeslissing te onderzoeken en te 

beoordelen of zij beroep willen instellen tegen de beslissing.  

Als er een kort geding wordt aangespannen in de standstill-termijn dan mag de 

aanbestedende dienst niet tot gunning overgaan tot het vonnis is uitgesproken. 

Gedurende de opschortende termijn kunnen de afgewezen inschrijvers extra informatie 

opvragen over de afwijzing.  
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6.       Bezwaar en beroep 

______________________________________________________ 

 
6.1   Algemene Wet bestuursrecht (Awb) 
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6.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

Voordat een cliënt bepaalde zorg, hulp of ondersteuning (vanuit Wmo 2015, Jeugdwet 

of Wlz) kan ontvangen, is er een indicatiebesluit nodig vanuit de gemeente of CIZ. 

Gemeenten en het CIZ zijn aan te merken als bestuursorganen in de zin van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb). Indien iemand het niet eens is met het besluit van 

een bestuursorgaan kan daartegen bezwaar en beroep worden ingesteld. Maar wat 

moet je precies doen als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente of het 

CIZ? In dit hoofdstuk zal daar nader op ingegaan worden.  

Waarom deze rechtsbescherming 

Wanneer een bestuursorgaan, zoals een gemeente of CIZ, een beslissing heeft genomen 

met betrekking tot het wel/niet verlenen van een indicatie, zijn er wettelijke 

mogelijkheden om tegen die beslissing in te gaan.  

Bezwaar 

Wanneer iemand zich niet kan vinden in het besluit, kan er bezwaar worden gemaakt. 

Voordat je naar de rechter kan, is het verplicht om eerst bezwaar te maken bij het 

bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Bezwaar staat alleen open tegen een 

besluit. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan. Een 

bestuursorgaan zal het aangevochten besluit volledig heroverwegen op basis van alle 

relevante feiten en belangen. Een volledige heroverweging betekent dat het besluit 

volledig wordt getoetst, zowel op rechtmatigheid als doelmatigheid.  

Bezwaar maak je door het indienen van een bezwaarschrift. Hier zijn een aantal eisen 

aan verbonden. Zo moet eruit blijken wie er in bezwaar gaat, waarom in bezwaar wordt 

gegaan en tegen welk besluit en moet het ondertekend worden door de indiener. Een 

bezwaarschrift dat niet aan deze eisen voldoet, is ‘niet ontvankelijk’ en wordt niet in 

behandeling genomen.  

Het is belangrijk dat in het bezwaarschrift alle gronden worden genoemd die erbij 

betrokken moeten worden. De indiener moet de standpunten vermelden ten aanzien 

van de overwegingen van het besluit waarmee duidelijk wordt waarom de indiener het 

daar niet mee eens is.  

Een belanghebbende heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen nadat 

hij de beslissing heeft ontvangen. Deze bezwaartermijn begint te lopen vanaf de dag 

waarop de beslissing is verzonden. Na het verstrijken van de termijn is het niet meer 

mogelijk aanvullende gronden toe te voegen aan het bezwaarschrift. Wanneer het 

bezwaarschrift niet binnen de termijn is ingediend, wordt deze ook niet in behandeling 

genomen omdat het ‘niet ontvankelijk’ is.  

In bezwaar kan de belanghebbende zijn bezwaarschrift in een gesprek toelichten tijdens 

een eventuele hoorzitting. Dit is niet verplicht. Als het bezwaar is ingediend en de 

hoorzitting is geweest dan geeft het bestuursorgaan een oordeel over de eerder 
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genomen beslissing. De argumenten die in het bezwaar zijn aangevoerd moeten hierbij 

worden meegenomen.  

Het bestuursorgaan moet in het algemeen binnen zes weken beslissen op het 

bezwaarschrift. Dit kan nog eens met zes weken worden uitgesteld. 

Beroep 

Wanneer iemand het niet eens is met een beslissing van een bestuursorgaan en de 

mogelijkheid van bezwaar niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, is beroep bij de 

rechter mogelijk. Bij de beslissing van het bestuursorgaan op het bezwaar moet vermeld 

staan of iemand in beroep kan gaan, waar dit kan en binnen welke termijn.  

Waar bij bezwaar nog door hetzelfde bestuursorgaan wordt gekeken naar de zaak, 

wordt bij beroep de zaak behandeld door een onafhankelijke rechter. In een 

bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, 

maar het mag wel. Als iemand zich laat bijstaan door een advocaat, is er geen 

machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging 

nodig. 

Voor het instellen van beroep moet er een beroepschrift ingediend worden. Voor de 

behandeling van een beroep is de indiener van een beroepschrift een griffierecht 

verschuldigd. In het beroepschrift moet de indiener toelichten waarom hij het niet eens 

is met de beslissing van het bestuursorgaan en wat de beslissing van de rechter zou 

moeten zijn.   

De rechter beslist over het beroep tegen het besluit van het bestuursorgaan. De rechter 

besluit over datgene wat is aangevoerd. Dat betekent dat er alleen beroep kan worden 

ingesteld tegen onderdelen die in bezwaar ook zijn bestreden. Zijn bepaalde onderdelen 

niet bestreden in de eerste fase (bezwaar), dan kunnen ze ook niet worden aangevoerd 

in beroep. Wel mogen nieuwe argumenten gebruikt worden tegen eerdere bestreden 

onderdelen.  

De bestuursrechter kijkt voor het toetsen van het besluit naar de omstandigheden hoe 

die ten tijde van het nemen van het besluit waren. Dat is een verschil met de 

bezwaarschriftprocedure, waarbij het bestuursorgaan ook nieuwe omstandigheden mee 

moet nemen.  

Wanneer de rechter een beslissing heeft genomen over de zaak, zal hij uitspraak doen. 

Hoofdregel voor de uitspraak is dat degene die in beroep is gegaan niet slechter af mag 

zijn na de uitspraak dan voor de uitspraak. De rechter kan een aantal verschillende 

uitspraken doen: hij kan zich onbevoegd verklaren (de zaak wordt dan niet inhoudelijk 

behandeld omdat de bestuursrechter geen bevoegdheid heeft), hij kan het beroep ‘niet-

ontvankelijk’ verklaren (er kan dan geen inhoudelijk oordeel worden gegeven, 

bijvoorbeeld omdat het door de verkeerder persoon is ingediend of omdat het te laat is 

ingediend), hij kan het beroep ongegrond verklaren (inhoudelijk niet sterk genoeg) of 

kan het beroep gegrond verklaren (inhoudelijk wél sterk genoeg). 
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Wanneer dit laatste het geval is en het beroep wordt gegrond verklaard, wordt het 

besluit vernietigd. Ook de gevolgen ervan bestaan dan niet meer. Eventueel kan de 

rechter het bestuursorgaan opdragen om een nieuw besluit te nemen of kan hij zelf in 

de zaak voorzien (en dus zelf een beslissing nemen). 

Het sociaal domein 

Sinds de decentralisaties van 2015 heeft de overheid een andere kijk op de uitvoering 

van haar taak in het sociaal domein en heeft tot veel veranderingen geleid. De 

gemeente is er niet meer primair om aanspraken toe te staan of af te wijzen. Ze zullen 

samen met de aanvrager kijken hoe de problemen het beste kunnen worden opgelost 

(methode: het keukentafelgesprek). Wat daarvoor nodig is verschild van geval tot geval.  

Het contact tussen de gemeente en aanvrager moet leiden tot overeenstemming over 

hoe het probleem het beste kan worden aangepakt/opgelost en wat de bijdrage van de 

gemeente daarbij is. Denkbaar is ook dat beide partijen er niet samen uit komen.  

Een verzoek om hulp kan meer of minder concreet zijn. Bekeken vanuit het systeem van 

besluitvorming zoals in de Awb is neergelegd, is van belang of de vraag van iemand een 

aanvraag is. Dat wil zeggen of er sprake is van een verzoek van een belanghebbende om 

een besluit te nemen. Besluitvorming vanuit de Jeugdwet en Wmo 2015 is alleen anders 

georganiseerd.  

Het besluitvormingsproces in het sociaal domein kent vijf stappen. Deze vijf stappen 

kunnen worden aangeduid met de termen: melding, verslag, aanvraag, besluit en 

uitvoering (zie hiervoor het hoofdstuk Wmo 2015).  

Het onderzoek wat een gemeente doet naar aanleiding van een melding levert geen 

besluit op maar wordt vastgelegd in een verslag. Uit het verslag wordt duidelijk op welke 

van de vier oplossingen een betrokkene is aangewezen (verder op eigen kracht, gebruik 

maken van zijn sociale netwerk, gebruik maken van een algemene voorziening of 

iemand komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening). In het laatste geval zal er 

een aanvraag ingediend moeten worden bij de gemeente wat een beluit zal opleveren. 

In geval van de andere drie oplossingen rond de gemeente de procedure af door middel 

van alleen het verslag.  

Voor het gebruik van een algemene voorziening is geen besluit nodig en bij een beroep 

op de eigen sociale netwerk en eigen kracht ook niet. Maar dat neemt niet weg dat als 

iemand het niet eens is met de conclusie van het onderzoek dat hij geen hulp of een 

voorziening nodig heeft. 

De wijze waarop de besluitvorming in het sociaal domein is georganiseerd, heeft 

consequenties voor de rechtsbescherming van mensen. 

In de eerste plaats is het voor betrokkenen ongunstig dat een negatieve uitkomst uit het 

onderzoek niet resulteert in een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaan. 

Indien duidelijk wordt dat een betrokkene geen aanspraak maakt op hulp of een 

voorziening, dan moet hij op eigen kracht bedenken dat er toch een aanvraag moet 

worden ingediend. Zodat hij een besluit ontvangt waartegen bezwaar en beroep alsnog 
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mogelijk wordt. Het zou handig zijn dat het verslag van het onderzoek, standaard 

informatie bevat over wat de betrokkene kan ondernemen als hij het niet eens is met de 

conclusie(s) die de gemeente heeft getrokken uit het onderzoek. Indien er al 

hulpverlening aanwezig is bij een betrokkene is het verstandig om hierbij mee te kijken 

en de betrokkene wijzen op de mogelijkheden.  

Ten tweede bieden besluiten over aanspraken op voorzieningen te weinig 

rechtszekerheid. Daarmee wordt bedoeld dat degene die een indicatie ontvangt vanuit 

de gemeente, vaak een indicatie ontvangt dat een resultaat bevat, zoals een schoon en 

leefbaar huis. Als een besluit slechts vermeldt waarop een betrokkene aanspraak kan 

maken, heeft dit als consequentie dat zekerheid over de aard en omvang van de hulp 

pas ontstaat als de aanbieder beslist voor hoeveel uur per week hulp wordt geboden. In 

2016 heeft de rechter bepaald dat voor een cliënt inzichtelijk moet zijn welke 

activiteiten verricht worden, met welke frequentie en ook hoeveel tijd daarvoor nodig is. 

Recent is daaraan toegevoegd dat iemand moet weten hoeveel uren ondersteuning hij 

krijgt. De uitspraak maakt duidelijk dat een cliënt (of jeugdige) zo concreet mogelijk 

hoort te weten hoe de aanspraak die hij krijgt er precies uitziet.  

Het CIZ 

Tegen beslissingen van het CIZ staat ook de mogelijkheid open om in bezwaar en beroep 

te gaan.  Het indicatiebesluit wat het CIZ neemt heeft vergaande gevolgen. Niet alleen 

voor zorgvragen, ook voor zorgverleners is het van groot belang. De intensiteit, duur en 

soort zorg, en de hoogte van de vergoeding hangen af van dit besluit en het beïnvloedt 

dus welke zorg iemand inschakelt. Er zijn regels die dit zouden moeten waarborgen. 

Toch kan het voorkomen dat iemand het niet eens is met (een deel van) het 

indicatiebesluit of dat het simpelweg onrechtvaardige gevolgen heeft.  

Als iemand een indicatiebesluit heeft gekregen, kan niet tegen alles wat erin staat 

bezwaar worden aangetekend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘inhoud 

van het besluit’ en ‘de informatie bij het besluit’.  

De belangrijkste aspecten van het besluit, met de grootste gevolgen, behoren tot de 

inhoud: 

• De grondslag; is het gebaseerd op de juiste aandoening, beperking of handicap?  

• De functie(s); krijgt iemand het soort zorg dat er nodig is? 

• Aantal uren zorg; krijgt iemand genoeg zorg voor iedere functie? 

• Geldigheidsduur van de indicatie; hoeft iemand niet te snel opnieuw door de 

hele molen? 

• De begindatum; komt de zorg bijtijds? 

Naast deze inhoudelijke redenen kan iemand ook bezwaar aantekenen als het CIZ geen 

of niet op tijd een indicatiebesluit heeft afgegeven. In principe moeten ze dat binnen zes 

weken na de aanvraag doen. 
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Omdat het ook hier een zelfstandig bestuursorgaan gaat, moet het bezwaar aan 

wettelijke regels voldoen om recht te hebben op behandeling van het bezwaar. Het is 

natuurlijk wel belangrijk het punt helder en overtuigend wordt gemaakt: 

• Schriftelijk; het bezwaar kan niet mondeling worden ingediend; 

• Naam, adres en handtekening;  

• Omschrijving van het indicatiebesluit of het is verstandig een kopie van het besluit 

mee te sturen;  

• Redenen en motivatie van het bezwaar; waarom is iemand er niet mee eens? 

• Binnen zes weken; vanaf het moment dat het CIZ het besluit heeft opgestuurd 

Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan tot gevolg hebben dat het bezwaar niet-

ontvankelijk wordt verklaard. Dat wil zeggen dat het niet in behandeling wordt genomen 

en er dus niets zal veranderen. 

De afhandeling 

Het CIZ zal een bevestiging sturen dat ze het bezwaar hebben ontvangen en in 

behandeling nemen. Ze kunnen om aanvullende informatie vragen als er niet aan alle 

bovenstaande voorwaarden zijn voldaan. Vervolgens is dit de procedure: 

• Een hoorzitting; er bestaat een mogelijkheid om het bezwaar mondeling toe te   

lichten. Tot    tien dagen voor de hoorzitting kan iemand nog nieuwe stukken 

aanleveren.  

• Advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ); dat gebeurt in praktijk 

altijd tenzij je bezwaar direct gegrond wordt verklaard (je krijgt meteen gelijk), 

juist niet-ontvankelijk is (je hebt niet aan de voorwaarden voldaan), of het 

College niet binnen 10 weken advies uitbrengt. 

• Het CIZ neemt een beslissing en deelt die beslissing schriftelijk mee; de 

beslissing moet gemotiveerd zijn en er moet instaan hoe en bij welke instantie je 

beroep kan aantekenen. 

 

De beslissing kan drie dingen betekenen: 

 

• Iemand krijgt gelijk; het bezwaar is gegrond en het CIZ zal direct het nieuwe 

indicatiebesluit meesturen. 

• Iemand krijgt deels gelijk; het bezwaar is ongegrond maar er is aan sommige 

bezwaren gehoor gegeven en het indicatiebesluit aangepast. Deze wijzigingen 

kunnen theoretisch ook in iemands nadeel uitpakken. 

• Iemand krijgt geen gelijk; het bezwaar is ongegrond en het indicatiebesluit blijft 

zoals het was. 

 

Het CIZ  zal proberen een beslissing te nemen binnen 6 weken nadat ze het 

bezwaarschrift hebben ontvangen. Als ze iemand gelijk geven lukt dat meestal wel maar 
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soms duurt het langer, bijvoorbeeld als ze meer (medische) informatie moeten 

verzamelen. Het mag in ieder geval niet langer dan 21 weken zijn. In dat geval kan 

iemand direct naar de rechter (normaal alleen na de beslissing) omdat het niet nemen 

van een beslissing ook als een beslissing wordt gezien. 

Stel iemand is het niet eens met het ongegrond verklaren van het (volledige) bezwaar, 

dan kan ervoor gekozen worden om naar de rechter te stappen.  

Bezwaar tegen een beslissing over persoonsgebonden budget 

Indien iemand het niet eens is met de beslissing over de aanvraag voor een 

persoonsgebonden budget voor de Wlz, Jeugdwet of Wmo 2015 kan daartegen bezwaar 

gemaakt worden. Dit kan binnen 6 weken nadat iemand de beslissing heeft ontvangen. 

Dit geldt niet voor de beslissing over de pgb aanvraag voor de Zorgverzekeringswet. 

- Bezwaar pgb Wlz: schriftelijk bezwaar is mogelijk bij het zorgkantoor. In het besluit 

van het zorgkantoor staat hoe bezwaar gemaakt kan worden tegen de beslissing.  

- Bezwaar pgb Wmo en Jeugdwet: bezwaar is mogelijk bij de gemeenten die het 

besluit heeft genomen.  

Wordt het bezwaar tegen een beslissing van de gemeente of het zorgkantoor over een 

pgb afgewezen, kan er een beroepsprocedure gestart worden bij de rechter.  

Op wie is de wet van toepassing 

Bezwaar is mogelijk wanneer er een besluit is genomen door een bestuursorgaan. 

Daarnaast geldt dat alleen een belanghebbende bezwaar kan maken tegen een besluit 

van bijvoorbeeld een gemeente. Niet iedereen die zichzelf belanghebbende vindt is dat 

altijd voor de wet, er moet aan een aantal criteria worden voldaan. Iemand is 

belanghebbende als zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.  

Doorgaans is dit alleen de aanvrager (de cliënt) van de indicatie (het besluit) zelf. Een 

derde, zoals een zorginstelling, is meestal geen belanghebbende. Maar uit een recente 

uitspraak van de rechter wordt aangenomen dat ook een zorginstelling belanghebbende 

is. Hiermee wordt de ontwikkeling die gaande is in het sociaal domein/zorg voortgezet, 

waarbij (ook) zorginstellingen mee mogen procederen tegen die afzonderlijke besluiten 

wanneer die besluiten voor hun negatieve gevolgen hebben.  

In het sociaal domein is een ontwikkeling waar te nemen bij de vraag wiens belang 

rechtstreeks betrokken is bij besluiten van de gemeente. Ook de kwaliteit of continuïteit 

van de zorgverlenging door zorginstellingen lijken rechtstreekse belangen te zijn die bij 

de besluitvorming mee moet worden genomen. Dat betekent dat zorginstellingen in het 

sociale domein kritisch kunnen mee kijken naar de indicatiestellingen door gemeenten. 

Met name wanneer de gemeente of het zorgkantoor een besluit neemt waardoor de 

totale zorgvraag in omvang verandert, kan een zorgaanbieder overwegen haar belangen 

die hierdoor worden geschaad kenbaar te maken bij de gemeente of het zorgkantoor.    
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7.     Patiënten/cliënten 

_______________________________________________________ 

 

7.1 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

 (WGBO)             

7.2 Wijzigingen in Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (WGBO) 

 

7.3 Curatele, bewind en mentorschap 

 

7.4 Wet medezeggenschap cliënten in de zorg (Wmcz) 

 

7.5 Wijzigingen in Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (Wmcz) 

 

7.6 Besluit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

7.7 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 

ziekenhuizen             (Bopz) 

 

7.8 De Wet zorg en dwang 

 

7.9 Wet verplichte ggz  
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7.1   Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 

In het Burgerlijk Wetboek staan de regelingen met betrekking tot de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst. Deze regelingen worden meestal aangeduid als de Wet op 

de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het betreft de artikelen 446 tot 

en met 468 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn de rechten van patiënten 

en de plichten van zorgverleners die voortvloeien uit een geneeskundige 

behandelingsovereenkomst vastgelegd. 

Waarom deze wet 

Het doel van de WGBO is de positie van de patiënt ten opzichte van zijn hulpverlener te 

versterken. Dit is van belang omdat de patiënt in zekere mate afhankelijk is van de 

hulpverlener.  Het uitgangspunt van de WGBO is gelijkwaardigheid van de positie van 

patiënt en hulpverlener. De hulpverlener handelt volgens zijn professionele 

verantwoordelijkheid als goed hulpverlener.  

Wat regelt de wet 

In de WGBO wordt de relatie tussen hulpverlener en patiënt geregeld. Wanneer een 

hulpverlener een patiënt onderzoekt of behandelt, is sprake van een geneeskundige 

behandelingsovereenkomst. De hulpverlener is de persoon die in de uitoefening van een 

geneeskundig beroep handelingen verricht op het gebied van de geneeskunst. De 

hulpverlener is bijvoorbeeld een arts, een fysiotherapeut of een psychiater. Volgens de 

WGBO kan deze hulpverlener ook een zorgmedewerker zijn. 

De WGBO beschrijft een aantal rechten en plichten van patiënten en hulpverleners 

waaronder het toestemmingsvereiste, het recht op informatie, het recht op inzage in en 

afschrift van het medisch dossier en het recht op privacy en geheimhouding van 

medische gegevens van de patiënt. 

Op wie is de wet van toepassing 

Een geneeskundige behandelingsovereenkomst komt tot stand op initiatief van de 

patiënt of zijn vertegenwoordiger. Aan de andere kant van deze overeenkomst staat de 

hulpverlener. Hulpverlener in het kader van de WGBO is een zelfstandig gevestigd 

beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld een zelfstandig gevestigde arts of verpleegkundige) of 

de instelling waarbij de arts of verpleegkundige in dienst is.  De WGBO is dus van 

toepassing op de patiënt of zijn vertegenwoordiger en de hulpverlener.  

De behandelingsovereenkomst komt nooit tot stand tussen de patiënt en een 

werknemer van een instelling. De werknemer-hulpverlener zal de verplichtingen uit de 

behandelingsovereenkomst altijd namens zijn werkgever uitoefenen. De werknemer-

hulpverlener is wèl degene die verantwoordelijk is voor de geneeskundige behandeling 

van zijn patiënt. 
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Handelingen op het gebied van de geneeskunst 

De WGBO is in beginsel alleen van toepassing op handelingen die liggen op het terrein 

van de geneeskunst. Dit zijn alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op 

genezing van ziekte, de beoordeling van iemands gezondheidstoestand of de preventie 

van ziekte. De WGBO geldt ook voor alle zorg die daarmee samenhangt: verpleging, 

verzorging en nazorg. Let op: dit geldt dus ook voor zorg vanuit de thuiszorg en zorg in 

een verpleeghuis.  

Vereist is steeds dat dit handelen rechtstreeks betrekking heeft op een persoon.  Een 

voorbeeld om dit te verduidelijken: Als een arts adviezen geeft aan een verzorgende ten 

behoeve van een specifieke patiënt, dan zijn hierop de bepalingen van de WGBO van 

toepassing. Indien die arts algemene adviezen geeft ten behoeve van (alle) patiënten in 

de instelling, dan zijn hierop de bepalingen van de WGBO niet van toepassing. 

WGBO binnen de gehandicaptensector 

De zorg en ondersteuning van zorgaanbieders binnen de gehandicaptenzorg valt soms 

wel en soms niet onder de definitie van geneeskundige behandeling. In de 

gehandicaptenzorg wordt namelijk veel zorg geleverd die niet bestaat uit geneeskundige 

handelingen in de zin van de WGBO of zorg die samenhangt met geneeskundige 

handelingen. Dit levert onduidelijkheid en onzekerheid op voor zowel de zorgaanbieder 

als patiënt. In de richtlijn heeft de VGN de WGBO van overeenkomstige toepassing 

verklaard. Deze richtlijn legt vast dat leden van de VGN bij hun zorg en ondersteuning 

aan hun patiënten handelen in overeenstemming met de WGBO. 

WGBO bij onvrijwillige zorg 

Patiënten die onvrijwillig behandeld worden in het kader van de wet Bopz vallen onder 

de wet Bopz, maar indien deze patiënten behandeld worden voor somatische 

aandoeningen is de WGBO van toepassing. 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

De WGBO is niet op alle zorgaanbieders van toepassing. Zoals in de paragraaf ‘op wie is 

de wet van toepassing?’ te lezen is, is de WGBO alleen van toepassing op hulpverleners.  

Zoals zojuist beschreven is de hulpverlener volgens de WGBO een zelfstandig gevestigd 

beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld een zelfstandig gevestigde arts of verpleegkundige) of 

de instelling waarbij een beroepsbeoefenaar in dienst is. Zodra de zorgaanbieder gezien 

kan worden als hulpverlener zal de zorgaanbieder moeten voldoen aan de WGBO.  

 

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

De WGBO is van dwingend recht, dat wil zeggen dat hulpverleners en patiënten 

onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. Hulpverleners 

zullen dan ook moeten voldoen aan onderstaande rechten van de patiënt.  
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Recht op informatie 

De patiënt heeft recht op informatie in begrijpelijke taal over zijn gezondheidstoestand, 

het onderzoek, de behandeling, de gevolgen en de risico’s van de behandeling en over 

eventuele alternatieve behandelingen. Op verzoek van de patiënt geeft de hulpverlener 

de informatie schriftelijk. Een hulpverlener mag het alleen nalaten om bovengenoemde 

informatie aan de patiënt te geven op het moment dat de informatie ernstig nadeel zal 

opleveren voor de patiënt. Als het in het belang van de patiënt is, zal de hulpverlener de 

inlichtingen dan aan een ander geven. Of sprake is van ernstig nadeel zal de 

hulpverlener altijd eerst moeten overleggen met een andere hulpverlener.  

Als een patiënt aangeeft dat hij geen informatie wil ontvangen dan blijft de verstrekking 

van informatie achterwege tenzij het belang van de patiënt niet opweegt tegen het 

nadeel dat daaruit voortkomt voor hemzelf of voor een ander.  

Recht op bijhouden van een dossier 

Elke patiënt heeft recht op een dossier. De hulpverlener houdt een dossier bij van de 

patiënt. Iedere bij de zorg betrokken hulpverlener noteert gegevens over dat gedeelte 

van de behandeling dat hij heeft uitgevoerd. Al deze gegevens samen vormen het 

dossier van de patiënt.  

Uitgangspunt is dat het dossier vijftien jaar moet worden bewaard, te rekenen vanaf het 

moment waarop de gegevens zijn vervaardigd. In sommige situaties is het noodzakelijk 

dat de gegevens langer bewaard worden. Dit is bijvoorbeeld bij erfelijke ziekten. De 

hulpverlener bewaart de relevante gegevens dan zoveel langer als voortvloeit uit de 

zorg van een goed hulpverlener. 

Een patiënt kan de hulpverlener vragen zijn dossier te vernietigen. Aan dit verzoek moet 

de zorgverlener onverwijld maar in ieder geval binnen één maand voldoen. Als het gaat 

om veel aanvragen of om ingewikkelde verzoeken, mag de hulpverlener deze termijn te 

verlengen met maximaal twee maanden. Het is ook mogelijk dat de patiënt al tijdens de 

zorgverlening aan zijn hulpverlener vraagt om het dossier te vernietigen.  Een 

hulpverlener zal meewerken aan dit verzoek tenzij het hierdoor onmogelijk wordt om 

zijn werkzaamheden goed uit te voeren. Als een patiënt bijvoorbeeld vraagt om de 

medicatieoverzichten te verwijderen terwijl het geven van medicatie noodzakelijk is 

voor de behandeling, mag de hulpverlener dit verzoek weigeren.   

Recht op inzage 

De WGBO regelt dat een patiënt recht heeft om zijn dossier te bekijken. Dit wordt het 

recht op inzage genoemd.  Dit recht geldt niet ten aanzien van de persoonlijke 

werkaantekeningen van een hulpverlener in het dossier. Een hulpverlener kan weigeren 

een bepaald gedeelte van het medisch dossier te laten inzien.  Dit mag alleen als de 

privacy van iemand anders dan de patiënt wordt geschaad op het moment dat de 

patiënt inzage krijgt in zijn dossier.   
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Recht op privacy 

Ten aanzien van het dossier geldt een strikte geheimhoudingsplicht. Alleen de patiënt 

zelf, degenen aan wie hij toestemming geeft en de personen die direct bij de uitvoering 

van de behandelingsovereenkomst betrokken zijn, mogen het dossier inzien. Het recht 

om het dossier in te zien geldt enkel voor het gedeelte van het dossier, waarvoor 

toestemming is verkregen of voor het deel dat voor de behandeling noodzakelijk is. Een 

verzorgende mag bijvoorbeeld alleen het deel van het dossier inzien dat hij nodig heeft 

voor het verlenen van de zorg. De patiënt kan dus anderen toestemming geven om het 

dossier in te zien.  De toestemming hoeft niet te worden vastgelegd, maar dat is wel 

verstandig aangezien de toestemming moet kunnen worden aangetoond.  

Recht op vernietiging en wijziging 

Een patiënt kan vragen om een kopie van zijn dossier. Als hij vraagt om een afschrift van 

een dossier, wordt dit aan hem gegeven zonder dat daarvoor een vergoeding wordt 

gevraagd. Als de patiënt om extra kopieën verzoekt, kan hiervoor een redelijke 

vergoeding worden gevraagd. 

Een patiënt kan diagnoses, meningen of conclusies van zijn hulpverlener in het dossier 

niet laten corrigeren. De patiënt kan wel zijn schriftelijk commentaar aan het medisch 

dossier laten toevoegen. Feitelijke onjuistheden zoals een foutieve geboortedatum of 

een onjuist gewicht, kunnen wel gewijzigd worden.   

Toestemmingsvereiste 

De patiënt moet toestemming geven voordat een verrichting, als onderdeel van een 

behandelingsovereenkomst, kan worden uitgevoerd. Als de patiënt hierom verzoekt, 

moet de hulpverlener in het dossier ook de toestemming van de patiënt voor 

verrichtingen van ingrijpende aard opnemen. 

Wie de hulpverlener om toestemming moet vragen voor een medische behandeling, 

hangt af van de leeftijd van de patiënt: 

• Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders of voogd vereist. 

Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie.  

• Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de 

jongere zelf vereist. In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de 

jongere voldoende. 

1. als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel oplevert hoeven de 

ouders over de behandeling niet te worden ingelicht. 

2. als de behandeling de weloverwogen wens is van de jongere (denk aan abortus, 

vaccinatie). In dit geval dient de arts in principe wel met de ouders/voogden te 
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overleggen, maar het goed hulpverlenerschap kan met zich meebrengen dat zij 

over de behandeling niet worden geïnformeerd.  

• Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op 

informatie. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De WGBO is onderdeel van het overeenkomstenrecht. Dit betekent dat zowel de patiënt 

als de hulpverlener de gemaakte afspraken moet nakomen. Voor de hulpverlener is deze 

norm nader ingevuld in de WGBO: de hulpverlener moet de zorg van een goed 

hulpverlener in acht nemen en handelen in overeenstemming met de voor hem 

geldende professionele standaard.  

‘Toezicht’ door de patiënt 

De directe ‘toezichthouder’ op de naleving van de WGBO is de patiënt, met wie de 

hulpverlener de behandelingsovereenkomst afsluit. Als de gemaakte afspraken niet 

(volledig) nagekomen worden kan de patiënt een aantal rechtsmiddelen inzetten. Zo kan 

hij de overeenkomst opzeggen of ontbinden. In de WGBO zijn geen bijzondere 

bepalingen opgenomen over het opzeggen of ontbinden van de 

behandelingsovereenkomst door de patiënt. Daardoor gelden voor hem de algemene 

regels voor het beëindigen van een overeenkomst van opdracht.  

De opdrachtgever kan te allen tijde opzeggen. De opzegging heeft niet het onmiddellijk 

einde van de hulp- of zorgverlening tot gevolg. De hulpverlener heeft namelijk een 

zorgplicht zolang hij of de patiënt er niet in slaagt eventueel benodigde voortzetting van 

de behandeling of zorg bij een andere hulpverlener onder te brengen.  

Als de patiënt de overeenkomst wil opzeggen omdat de hulpverlener niet heeft voldaan 

aan de gemaakte afspraken (er is sprake van een tekortkoming in de nakoming) kan hij 

ook schadevergoeding eisen. Dit kan echter alleen als het niet nakomen van de 

afspraken toerekenbaar is aan de hulpverlener.  

Algemeen toezicht 

Bij het algemeen toezicht door de Inspectie op de kwaliteit van de zorg en het toetsen 

door de rechter (burgerlijk, bestuurs-, straf- en tuchtrechter) zullen de normen die 

voortvloeien uit de WGBO in principe altijd meegewogen worden. 
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7.2    Wijzigingen in Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (WGBO) 

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel (34.994) ‘Verbeteren 

patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier 

van overleden patiënt’ aangenomen. Dit is onderdeel van de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (hierna: WGBO). 

Ten tijde van het opstellen van deze notitie is nog niet duidelijk wanneer en welke 

wijzigingen in de WGBO van kracht zullen worden. 

Wat wordt er in de nieuwe wet van een hulpverlener verwacht 

In de wet staat nu nog ten aanzien van de verplichtingen van de hulpverlener dat de 

hulpverlener de patiënt op duidelijke wijze moet inlichten over (desgevraagd schriftelijk) 

het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. Als het gaat 

om patiënten die jonger dan 12 zijn, moet de hulpverlener de patiënt inlichten op een 

wijze die past bij zijn bevattingsvermogen.  

Dit gaat zodra de nieuwe WGBO in werking treedt voor iedere patiënt, ongeacht leeftijd, 

gelden. Nieuw is bovendien de vastgelegde plicht dat tijdig met de patiënt moet zijn 

overlegd. Wat tijdig is zal van de impact van de behandeling afhankelijk zijn.  

Niet alleen moet de hulpverlener de patiënt informeren over de te verwachten gevolgen 

en risico’s voor de gezondheid van de patiënt. De informatieplicht wordt nog breder 

getrokken naar voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling, de uit te voeren 

verrichtingen en over de gevolgen en risico’s bij niet behandelen. Dit was onder de oude 

WGBO nog niet zo expliciet in de wet vastgelegd. De hulpverlener moet ook gaan wijzen 

op de behandeling bij een andere hulpverlener over andere methoden van onderzoek 

en behandeling. Daarbij is ook nieuw dat een hulpverlener vooraf aan de behandeling de 

termijn waarbinnen een behandeling kan plaatsvinden en de tijdsduur ervan aan patiënt 

moet melden.  

Communicatie naar de patiënt  

In de nieuwe WGBO gaat het om samen beslissen in de behandelrelatie van hulpverlener 

en patiënt. Het gaat hierbij om inlichten van en overleggen met de patiënt. Dit heeft als 

doel de informatieongelijkheid tussen hulpverlener en patiënt op te heffen. De 

hulpverlener moet bij iedere patiënt rekening houden met diens bevattingsvermogen 

(waaronder lees – en schrijfvaardigheden).  

In de gesprekken moet de hulpverlener ook gaan aansluiten bij de belevingswereld, 

culturele achtergrond, de behoeften en situatie van je patiënt. Om dit te kunnen doen 

moet de patiënt uitgenodigd worden tot het stellen van vragen.  
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Het is een gegeven dat patiënten steeds vaker informatie uit verschillende bronnen 

raadplegen om zich een beeld te vormen over hun aandoeningen en mogelijke 

behandelingen. Informatiebronnen van de patiënt kunnen zijn het internet, andere 

patiënten, onderzoek of literatuur. De hulpverlener moet zich hier rekenschap van 

geven door tijd en ruimte hiervoor te laten aan de patiënt. 

Zoals eerder aangegeven ligt er in de nieuwe WGBO veel nadruk op samen beslissen. De 

nieuwe wet gaat daarbij uit van de situatie waarin de hulpverlener overlegt met de 

patiënt om zo een totaalbeeld te kunnen vormen. Om aan de behoefte van patiënt 

tegemoet te kunnen komen moet de hulpverlener niet alleen voorafgaand, maar ook 

tijdens en soms na een onderzoek of behandeling met de patiënt overleggen en de 

benodigde informatie verstrekken. 

Hoe lang moet je gegevens bewaren  

Momenteel is de bewaartermijn van een dossier nog 15 jaren maar dit gaat veranderen 

naar 20 jaren. De termijn van 20 jaren begint, in tegenstelling tot de huidige wetgeving 

hierin, te lopen vanaf het moment waarop de laatste wijziging in het dossier heeft 

plaatsgevonden. Onveranderd is de plicht zolang als gegevensbewaring noodzakelijk is. 

Dit kan dus ook langer dan de wettelijke bewaartermijn zijn. In de aangepaste versie van 

de WGBO zal men niet meer spreken van ‘bescheiden’ maar van ‘gegevens.’  

Wanneer en onder welke voorwaarden mag je als nabestaande een dossier van een 

overleden patiënt inzien 

Nieuw in de WGBO is het inzagerecht voor nabestaanden van een overledene. Dit wordt 

in een nieuw wetsartikel geregeld.  

In de volgende gevallen kunnen nabestaanden inzage krijgen in de gegevens van een 

overleden patiënt:  

1. De overleden patiënt heeft bij leven toestemming gegeven voor inzage na 

overlijden en deze toestemming is schriftelijk of elektronisch vastgelegd. Dit 

kunnen zowel nabestaanden als voormalig vertegenwoordigers (bijvoorbeeld een 

curator, mentor of voogd) zijn. Dit kan als volgt worden geregeld:  

• De patiënt kan een document (laten) opstellen en dit aan zijn hulpverlener 

geven. De patiënt kan in dit document opnemen aan wie hij na zijn overlijden 

toestemming geeft voor inzage in zijn dossier; 

• De patiënt kan mondeling aan de hulpverlener aangeven aan wie welke 

gegevens uit zijn medisch dossier na zijn overlijden wel of niet verstrekt mogen 

worden. Hiervan moet de hulpverlener een aantekening maken in het dossier. 

Enkel mondelinge toestemming is onvoldoende. 

 

2. In geval er een incident betreffende overledene heeft plaatsgevonden en hiervan 

een melding o.g.v. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is gedaan 
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en er zorg is verleend. Nabestaanden en voormalig wettelijk vertegenwoordigers 

ontvangen van de zorgaanbieder de mededeling van een incident. Zij zijn de 

personen aan wie de melding moet worden gedaan.   

Zij hebben in deze situatie een recht op inzage. In de Wkkgz staan de volgende 

personen die hier onder vallen: 

• De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de geregistreerde partner 

van de overledene; 

• Andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze al ten tijde van 

het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe 

krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was; 

• Degene die al vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de 

overledene in gezinsverband samenwoonde en in wier levensonderhoud hij 

geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en 

ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet; 

• Degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens 

levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de 

gemeenschappelijke huishouding; 

• Bloedverwanten van de overledene in de eerste graad en in de tweede graad in 

de zijlijn. 

 

 Voorbeelden van wettelijke vertegenwoordigers zijn in dit verband behalve de 

curator, mentor, voogd ook de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere 

levensgezel, een ouder, kind, broer of zus van de patiënt. Aan deze genoemde 

personen voegt dit wetsvoorstel toe: grootouders en kleinkinderen van de patiënt. 

Een persoon kan zowel nabestaande zijn als vertegenwoordiger. 

3. Zwaarwegende belangen. In dit nieuwe artikel worden de personen omschreven als 

‘een ieder.’ Men dient aannemelijk te maken dat er een belang wordt geschaad en 

dat inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier nodig zijn om voor het eigen 

belang op te komen, ook als dat niet parallel loopt of tegengesteld is met dat van 

de overledene. Het kan dan gaan om erfrechtelijke kwesties of wanneer de 

wilsbekwaamheid van de overledene ter discussie staat.  

4. Patiënten welke de leeftijd ten tijde van overlijden van 16 jaar nog niet hebben 

bereikt (tenzij dit in strijd is met de zorg van een goed hulpverlener). 

Het inzagerecht voor nabestaanden wordt wel begrensd doordat de wetgever aangeeft 

dat gegevens uitsluitend worden verstrekt voor zover deze betrekking hebben op de 

grond waarvoor inzage wordt verleend. Een voorbeeld kan zijn i.v.m. een te voeren 

procedure over een medische fout.  
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Als de overleden patiënt 12 jaar of ouder was en zelf voor zijn belangen kon opkomen 

(lees: een redelijke waardering van zijn belangen), maar schriftelijk of elektronisch geen 

toestemming voor inzage heeft gegeven zullen er geen gegevens worden verstrekt. 
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7.3 Curatele, bewind en mentorschap 

Vanaf 18 jaar is iemand in Nederland meerderjarig en daarmee (zelfstandig) 

handelingsbekwaam. Dit houdt in dat iemand zelfstandig rechtshandelingen kan 

verrichten, denk bijvoorbeeld aan het kopen van een fiets. Als iemand onvoldoende in 

staat is om zijn of haar belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen geeft de wet 

diverse mogelijkheden om maatregelen te treffen, namelijk: curatele, bewind en 

mentorschap.  

Tussen de genoemde maatregelen zitten grote verschillen. Welke maatregel het meest 

geschikt is, is erg afhankelijk van de situatie. In dit hoofdstuk zal daarom de 

ondercuratelestelling, onderbewindstelling en het mentorschap nader worden 

besproken. 

Waarom deze wet 

In Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn de drie beschermingsmaatregelen 

curatele, bewind en mentorschap opgenomen. De maatregelen zijn bedoeld voor 

mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen op persoonlijk dan wel financieel 

gebied. Zij worden beschermd door het benoemen van een wettelijke 

vertegenwoordiger. In de zorg komt deze situatie regelmatig voor, denk bijvoorbeeld 

aan cliënten met een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en 

psychiatrische patiënten. De maatregelen zijn in eerste instantie bedoeld ter 

bescherming van de cliënt tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. 

Dergelijke beschermingsmaatregelen kunnen alleen bij meerderjarige ingesteld worden. 

De belangen van minderjarigen worden immers behartigd door de ouders of de voogd. 

Wat regelt de wet 

Bewind 

Het bewind is een financiële maatregel en is bedoeld voor cliënten die door hun 

lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële 

belangen te behartigen. Wanneer een cliënt onder bewind staat mag hij niet meer zelf 

beslissen over zijn goederen en vermogen. Maar de cliënt blijft handelingsbekwaam. Zo 

mag een onder bewind gestelde, zonder toestemming van de bewindvoerder – een 

testament op laten stellen, maar niet zonder toestemming zijn huis verkopen. 

Het is niet altijd nodig om alle goederen onder bewind te stellen, daarom is het mogelijk 

om een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het 

vermogen bewind ingesteld. Bijvoorbeeld het huis of de spaarrekening. Over de overige 

goederen kan de cliënt dan vrij beschikken. 

Een bewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter. Bij toewijzing wordt een 

bewindvoerder aangesteld en laat de kantonrechter weten welke goederen onder het 

bewind vallen. Als bewind is uitgesproken over goederen die in een openbaar register 
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staan opgenomen, moet dat in dat register worden aangetekend. De bewindvoerder is 

daarvoor verantwoordelijk. Denk bijvoorbeeld aan de eigendom van een huis dat 

geregistreerd staat bij het Kadaster. 

Mentorschap 

De maatregel mentorschap wordt ingesteld wanneer de cliënt zijn of haar persoonlijke 

belangen niet meer kan behartigen. Deze maatregel is bedoeld voor cliënten die niet 

goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie en of anderen hebben waar zij op 

terug kunnen vallen. Vaak betreft het cliënten met dementie, een verstandelijke 

beperking en psychiatrische of comateuze patiënten. Bij mentorschap gaat het 

voornamelijk om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. 

Waar het bij het bewind gaat om de financiële belangen van de cliënt, staan bij het 

mentorschap juist de persoonlijke belangen van de cliënt centraal. 

Ook bij de maatregel mentorschap blijft de cliënt handelingsbekwaam. Beslissingen 

worden zoveel mogelijk samen met de mentor en de cliënt genomen. De mentor heeft 

overigens geen zeggenschap over hoogstpersoonlijke zaken, zoals donorschap. 

Het mentorschap wordt bij de kantonrechter aangevraagd. Bij toewijzing wordt een 

mentor toegewezen. Het mentorschap wordt niet openbaar gemaakt en niet 

bijgehouden in een centraal register. 

Curatele 

Als maatregel gaat de ondercuratelestelling het verst. Deze maatregel is bedoeld voor 

cliënten die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen 

behartigen. Iemand die onder curatele is gesteld mag bijna niets meer zelfstandig 

beslissen, omdat degene handelingsonbekwaam wordt. Dit is een groot verschil met 

bewind en mentorschap. Er moet dan ook een goede reden zijn om iemand onder 

curatele te stellen.  

De rechter kan iemand op drie gronden onder curatele stellen: 

• Wanneer iemand een geestelijke stoornis heeft, waardoor cliënt niet (of moeilijk) 

in staat is om zijn belangen behoorlijk waar te nemen. 

• Wegens verkwisting. 

• Wanneer iemand wegens gewoonte van drankmisbruik zijn belangen niet 

behoorlijk kan waarnemen. 

Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt gedaan bij de kantonrechter. Vanaf het 

moment dat de ondercuratelestelling wordt uitgesproken is de curatele 

handelingsonbekwaam en krijgt een curator toegewezen. Als iemand onder curatele is 

gesteld wordt dat gepubliceerd in de Staatscourant en wordt de onder curatele gestelde 

opgenomen in het centraal curatele- en bewind register. 
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Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

Voor de zorgaanbieder is het belangrijk om te weten of en welke maatregel van 

toepassing is op een cliënt. Dergelijke maatregelen komen namelijk veelvuldig voor in de 

zorg. Zo is de zorgaanbieder wettelijk verplicht de cliënt te informeren over en 

toestemming te vragen voor zorg- en behandelplannen. Als de cliënt niet in staat is 

daarover beslissingen te nemen, dan dient de zorgaanbieder de wettelijke 

vertegenwoordiger te betrekken bij dergelijke beslissingen.  

Sinds januari 2014 is de wet Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap in 

werking getreden. In deze wet staan wijzigingen en aanvullende regels met betrekking 

tot bovengenoemde beschermingsmaatregelen. Deze wet had bijvoorbeeld tot gevolg 

dat personeel in dienst van de zorgaanbieder niet meer tot bewindvoerder, curator of 

mentor kan worden benoemd voor cliënten die door diezelfde instelling worden 

verzorgd.  

Een bewindvoerder, curator of mentor mag dus niet tevens ook de behandeld 

hulpverlener zijn. Er moet namelijk altijd in het belang van de cliënt gehandeld worden, 

en omdat zij uit hoofde van hun functie ook andere, mogelijk conflicterende belangen 

kunnen behartigen is deze situatie niet wenselijk.  

Voor de zorgaanbieder is het wel mogelijk om om een beschermingsmaatregel (curatele, 

bewind of mentorschap) te verzoeken bij de kantonrechter. Er moet dan wel vermeld 

worden waarom een andere betrokkene geen verzoek indient. 

De Wet Zorg en Dwang, nader omschreven in het hoofdstuk over de Wet Zorg en 

Dwang, regelt dat zorgverleners ervoor moeten zorgen dat iedere cliënt die psychisch 

en/of verstandelijk beperkt is net als ieder ander instemt met zijn of haar zorg- of 

behandelplan. Kan de betrokken cliënt dat niet, dan zal de zorgverlener ervoor moeten 

zorgen dat de cliënt ondersteund wordt. Indien deze ondersteuning niet kan worden 

geboden door iemand uit de naaste omgeving van de cliënt, dan kan mentorschap of 

een andere beschermingsmaatregel worden aangevraagd. 

De rol en taken van de vertegenwoordigers 

De bewindvoerder, mentor en curator nemen beslissingen voor de cliënt. Welke rol en 

welke taken zij hebben zal hieronder kort worden toegelicht. 

Bewindvoerder 

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de cliënt die onder bewind 

staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de cliënt over zijn goederen 

en vermogen. De belangrijkste taak is het beheren van alle goederen en vermogen dat 

onder bewind staat. Hij dient goederen die onder bewind staat te onderhouden en 

bovendien moet hij een administratie voeren en dient hij de financiële huishouding van 

de betrokkene te regelen. 
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Wanneer de onder bewind gestelde wil beschikken over één van zijn goederen die onder 

bewind is gesteld heeft hij de medewerking nodig van de bewindvoerder. Verleent de 

bewindvoerder niet zijn medewerking dan kan de onder bewind gestelde vervangende 

toestemming vragen aan de kantonrechter. 

In omgekeerde situatie zal de bewindvoerder ook niet zonder toestemming van de 

onder bewind gestelde kunnen handelen. Wil op zijn beurt de betrokkene geen 

toestemming verlenen dan kan de bewindvoerder vervangende toestemming vragen 

aan de kantonrechter. 

Mentor 

De mentor behartigt de persoonlijke belangen van de cliënt. Hij neemt beslissingen over 

de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Het kan ook 

gaan over feitelijke handelingen, zoals het inzien van een dossier. De mentor heeft de 

verplichting om bij de vervulling van zijn taak de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten 

beslissen en om het zelfstandig optreden van cliënt zo veel mogelijk te bevorderen. De 

mentor heeft alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taak.  

De volgende taken neemt de mentor op zich: 

• Behartiging van persoonlijke belangen; 

• Adviseren van de cliënt bij het nemen van persoonlijke beslissingen; 

• Vertegenwoordiging van de cliënt in zijn of haar verzorging, verpleging, 

behandeling en begeleiding. 

Een mentor treedt ook op wanneer hij meent dat in de zorg fouten (dreigen te) worden 

gemaakt. Het zorg- of behandelplan behoeft instemming van de mentor (als de cliënt 

wilsonbekwaam is). Dit geldt niet voor de hoogstpersoonlijke aangelegenheden die 

daarin zijn opgenomen, zoals de levensbeëindiging van de cliënt. Wanneer de cliënt zich 

overigens expliciet verzet is er geen toestemming verleend. 

Een mentor is niet bevoegd om over financiële zaken te beslissen. Dit behoort tot de 

taakvoering van een bewindvoerder. Een cliënt kan zowel een bewindvoerder als een 

mentor hebben. 

Curator 

Een onder curatele gestelde verliest een aantal belangrijke bevoegdheden. De curator 

neemt een groot deel van deze bevoegdheden over. Uiteraard dient de curator altijd te 

handelen vanuit het belang van de curatele. De curator neemt beslissingen op financieel 

en persoonlijk vlak. 

Doordat de curatele handelingsonbekwaam is lijkt de rol van de curator op die van een 

ouder of voogd. Als curator is hij de wettelijke vertegenwoordiger van de curatele en 
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behartigt hij de financiële en de andere belangen. Zo neemt de curator de 

rechtshandelingen met betrekking tot de verzorging, verpleging, behandeling en 

begeleiding over. De curator dient bij beslissingen hierover zo veel mogelijk de curatele 

te betrekken. Als de onder curatele gestelde daar niet toe in staat is beslist de curator 

samen met de hulpverlener over bijvoorbeeld de medische behandeling of over het 

zorgplan. 

Voor een aantal (rechts)handelingen heeft de curator toestemming nodig van de 

kantonrechter. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het lenen van geld, doen van grote 

giften, verkopen van een huis. De onder curatele gestelde mag wel rechtshandelingen 

verrichten met toestemming van zijn curator. Daarnaast mag de onder curatele gestelde 

beschikken over het geld dat hij van de curator heeft ontvangen voor het 

levensonderhoud.  

Einde van de beschermingsmaatregel 

De beschermingsmaatregel eindigt wanneer de kantonrechter de ondercuratelestelling, 

onderbewindstelling of het mentorschap opheft. Dit is het geval wanneer de cliënt weer 

in staat is zijn eigen belangen te behartigen, voortzetting van de maatregel niet zinvol is, 

wordt vervangen door een andere maatregel of de cliënt is overleden. Voor opheffing 

moet een verzoek ingediend worden bij de kantonrechter. Door het opheffen van de 

maatregel eindigt de taak van de aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
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7.4 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking 

getreden. Met de komst van deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen 

om besluiten van een zorginstelling te beïnvloeden. Met andere woorden deze wet 

regelt de medezeggenschap van deze cliënten. Daarnaast is er het wetsvoorstel ‘Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018’, deze wet zal de huidige Wmcz op 

korte termijn moeten vervangen en beoogd de medezeggenschap van cliënten te 

versterken. De Wmcz en het wetsvoorstel worden in dit hoofdstuk nader besproken. 

 

Waarom deze wet 

Het doel van de Wmcz is het bevorderen van medezeggenschap van cliënten in de zorg. 

Cliënten hebben op grond van de Wmcz de mogelijkheden gekregen om besluiten van 

een zorginstelling te beïnvloeden en tegenwicht te bieden aan het bestuur. De wensen 

en behoeften van cliënten hebben in de Wmcz een centrale plek. Bovengenoemde 

medezeggenschap wordt gerealiseerd door het instellen van een cliëntenraad.  

Zoals aangegeven zal de huidige Wmcz vervangen worden door een gewijzigde versie. 

De wet wordt dusdanig gewijzigd dat de rechten van de cliëntenraad worden versterkt 

teneinde de cliëntenraad beter in staat te stellen om de belangen van de cliënt te 

behartigen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vond immers dat de 

invloed van cliëntenraden te beperkt was en dat zij te weinig betrokken werden bij 

besluiten. Met het wetsvoorstel zou de juridische positie van cliënten beter moeten 

verankeren. 

In 2019 is een wetswijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 

definitief vastgesteld. Deze nieuwe wet zal ingaan op 1 juli 2020, waarna de 

zorgaanbieders een half jaar de tijd krijgen deze in te voeren. Een uitgebreide 

beschrijving van de nieuwe Wmcz is toegevoegd na dit hoofdstuk. 

Wat regelt de wet 

Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten door invloed uit te oefenen en 

controle uit te voeren op het beleid van de zorginstelling. In de Wmcz is aan de 

cliëntenraad een aantal instrumenten en bevoegdheden toegekend om 

medezeggenschap mogelijk te maken. 

Zo heeft de cliëntenraad bijzondere rechten toegekend gekregen. Zo kent de Wmcz 

onder meer een informatie-, enquête- en adviesrecht. Met de wetswijziging zullen een 

aantal belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd om de positie van de cliëntenraad te 

versterken. Zo wordt het verzwaard adviesrecht vervangen door een instemmingsrecht, 

betere regeling van de financiering, wettelijke regeling van het enquêterecht en 

verplichtingen voor de zorgaanbieder. Wat deze wijzigingen in de praktijk concreet 
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zullen inhouden, wordt later in dit hoofdstuk behandeld. Dieper zal worden ingegaan op 

de instrumenten en de bevoegdheden die de cliëntenraad toekomt. 

Op wie is de wet van toepassing 

In de huidige Wmcz is de reikwijdte van medezeggenschap gekoppeld aan de Wet 

toelating zorginstellingen (WTZi). Instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke 

zorg of verslavingszorg moeten een cliëntenraad hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor cliënten 

met een lichamelijke en verstandelijke beperking, verzorgingshuizen, maar ook andere 

instellingen die zorg leveren op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).  

Met de herziening van de Wmcz wordt beoogd de koppeling met de WTZi los te laten en 

in plaats daarvan wordt aansluiting gezocht bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg (Wkkgz). De nieuwe Wmcz wordt van toepassing op alle rechtspersonen, 

natuurlijke personen en organisatorische verbanden van natuurlijke personen die zorg 

verlenen, het maakt daarbij niet uit of de zorg uit collectieve of uit private middelen 

wordt gefinancierd. Het wetsvoorstel kent een bredere toepassing dan de huidige 

Wmcz. 

Met het wetsvoorstel is een zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te stellen 

wanneer er minimaal 10 mensen zorg verlenen. Het gaat daarbij om het aantal 

natuurlijk personen en niet om fte’s. Alleen medewerkers die zorg verlenen bij een 

zorgaanbieder zijn hierbij relevant. Vrijwilligers en ondersteunend administratief 

personeel telt niet mee. Voor zorginstellingen waarin de cliënt niet gedurende ten 

minste een etmaal kan verblijven geldt in beginsel een grens van 25 medewerkers, 

voordat een cliëntenraad verplicht moeten worden ingesteld. 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

Medezeggenschap van cliënten is een belangrijk onderwerp voor zorgaanbieders. Op 

deze wijze kan tegenwicht worden geboden aan de zorgaanbieder, wat belangrijk is voor 

de versterking van de positie van de cliënt en de kwaliteitsverbetering van de zorg. Het 

belang van medezeggenschap wordt niet altijd erkend, want instrumenten en 

bevoegdheden die de cliëntenraad heeft worden lang niet optimaal benut. 

Met de wetswijziging Wmcz wordt beoogd de medezeggenschap van de cliënt te 

verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden tegenaan lopen, aan te 

pakken. Welke instrumenten en bevoegdheden de cliëntenraad heeft wordt hieronder 

nader toegelicht. 

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

In het wetsvoorstel worden twee vormen van medezeggenschap onderscheiden, 

namelijk: vertegenwoordiging via de cliëntenraad en medezeggenschap via inspraak. In 

het geval van medezeggenschap via de cliëntenraad worden de belangen van de cliënt 

behartigd door een daartoe ingesteld vertegenwoordigend orgaan. Medezeggenschap 
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via inspraak komt toe aan de individuele cliënt en gaat over het kenbaar maken van 

wensen en meningen richting de zorgaanbieder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

voeren van huiskamergesprekken. Om aan dergelijke vormen van medezeggenschap 

handvatten te geven komen de cliënten een aantal instrumenten en bevoegdheden toe, 

die hieronder uiteen worden gezet. 

Samenstelling cliëntenraad en regeling 

De cliëntenraad is een bij wet geregelde medezeggenschapsorgaan voor cliënten van 

een zorgaanbieder. Een cliëntenraad moet representatief zijn voor de cliënten van de 

zorgaanbieder. Daarom bestaat de raad bij voorkeur uit cliënten die zorg ontvangen van 

de zorgaanbieder. Wanneer cliënten niet in staat zijn om hun eigen belangen te 

behartigen kunnen zij iemand uit hun naaste omgeving vragen om namens de cliënt 

zitting te nemen in de raad.  

De cliëntenraad bepaalt zijn eigen werkwijze. Zo regelt hij zelf het aantal vergaderingen, 

de wijze van besluitvorming en onderlinge taakverdeling. Dergelijke afspraken worden 

vastgelegd in een reglement.  

Commissie van vertrouwenslieden 

Zowel in de huidige Wmcz als het wetsvoorstel staat de verplichting opgenomen om een 

commissie van vertrouwenslieden in te stellen. Deze commissie heeft een bemiddelende 

functie en een functie als geschillenbeslechter. Een commissie van vertrouwenslieden 

biedt uitkomst bij meningsverschillen tussen de cliëntenraad en de zorgaanbieder. 

Iedere zorgaanbieder kan, in goed overleg met de cliëntenraad, zelf een commissie van 

vertrouwenslieden instellen, maar deze commissie kan ook extern worden aangesteld. 

In het wetsvoorstel is neergelegd dat tegen een uitspraak van de commissie binnen drie 

maanden in beroep kan worden gegaan bij de kantonrechter. 

Rechten van de cliëntenraad 

Om de cliëntenraad goed te laten functioneren heeft zij een aantal rechten: 

• Recht op informatie: de zorgaanbieder moet de cliëntenraad alle informatie 

verschaffen die de raad nodig heeft voor de uitoefening van haar taken. 

• Recht op overleg: de cliëntenraad zal regelmatig overleg moeten voeren met de 

zorgaanbieder over het beleid van de zorginstelling. 

• Adviesrecht: de cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de zorgaanbieder 

adviseren. 

• Recht van enquête: een zorginstelling die een stichting of vereniging is, neemt in 

haar statuten een cliënt vertegenwoordigend orgaan op welke het recht van 

enquête krijgt toegewezen. 
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• Bindende voordracht bestuurslid: de cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de 

samenstelling van het bestuur of de raad van toezicht. De raad mag ten minste één 

persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht. 

Sommige van bovengenoemde rechten zullen hieronder nog nader inhoudelijk worden 

toegelicht. 

Advies- en instemmingsrecht 

Onder de huidige Wmcz heeft de cliëntenraad een (verzwaard) adviesrecht ten aanzien 

bepaalde categorieën onderwerpen. In geval van een verzwaard adviesrecht mag de 

zorgaanbieder geen van het advies van de cliëntenraad afwijkende beslissing nemen, 

tenzij de commissie van vertrouwenslieden heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder bij 

belangenafweging in redelijkheid tot zijn voorgenomen besluit heeft kunnen komen. 

De cliëntenraad heet gewoon adviesrecht bij besluiten over de volgende onderwerpen: 

• Wijziging van de doelstelling of de grondslag; 

• Overdragen van zeggenschap, fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame 

samenwerking met een andere instelling; 

• Gehele of gedeeltelijk opheffing, verhuizing of verbouwing; 

• Belangrijke wijziging in de organisatie; 

• Inkrimping of uitbreiding of andere verandering van de werkzaamheden; 

• Benoemen van management, directie of raad van bestuur; 

• Begroting en jaarrekening; 

• Toelatings- en ontslagbeleid van cliënten. 

 

Het gewoon adviesrecht houdt in dat als de zorgaanbieder een advies van de 

cliëntenraad niet wil overnemen, dat hij moet toelichten waarom. 

De cliëntenraad heeft ten aanzien van de volgende onderwerpen een verzwaard 

adviesrecht: 

• Voedingsaangelegenheden; 

• Algemeen beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid of hygiëne, geestelijke 

verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanning; 

• Systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de zorg; 

• Vaststelling of wijziging van klachtenregeling; 

• Aanwijzen van de leden van de klachtencommissie of andere personen die klachten 

behandelen; 

• Voor cliënten geldende regelingen, zoals waskosten, openingstijden en huisregels; 

• Benoeming afdelingshoofden. 
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Met het wetsvoorstel wordt het verzwaard adviesrecht voor het merendeel van de 

onderwerpen vervangen door een instemmingsrecht. Hierdoor wordt de 

medezeggenschap van de cliënt versterkt. Immers als de cliëntenraad niet met een 

voorgenomen besluit instemt, kan de bestuurder zich tot de commissie van 

vertrouwenslieden wenden met het verzoek toe te staan dat het besluit toch wordt 

genomen. Anders dan onder de huidige Wmcz zal de commissie moeten toetsen of de 

beslissing van de cliëntenraad om geen toestemming te geven onredelijk is. 

Wanneer de zorgaanbieder zonder instemming een besluit neemt, waarvoor 

instemmingrecht geldt, kan de cliëntenraad een beroep doen op de nietigheid van het 

besluit. 

Ongevraagd adviesrecht 

Zowel in de huidige Wmcz als het wetsvoorstel heeft de cliëntenraad de bevoegdheid 

om ongevraagd advies te geven aan de zorgaanbieder over onderwerpen die belangrijk 

zijn voor de cliënt. Wanneer de raad gebruikt maakt van dit recht, dan moet de instelling 

zo spoedig mogelijk besluiten of het advies wordt gevolgd. Wordt het advies van de 

cliëntenraad niet opgevolgd, dan moet de zorgaanbieder daarover ten minste eenmaal 

met de cliëntenraad overleggen en het besluit schriftelijk aan de cliëntenraad meedelen. 

Wanneer de zorgaanbieder afwijkt van het advies, moet de zorgaanbieder daar zijn 

redenen voor mededelen. 

Ontbinding van de cliëntenraad 

Een wijziging in het wetsvoorstel is de mogelijkheid om de cliëntenraad te ontbinden. 

Het kan bijvoorbeeld voor komen dat door een langdurig verstoorde verhouding de 

samenwerking niet wenselijk verloopt. De behartiging van de belangen van de cliënt kan 

daardoor niet optimaal verlopen. Daarom is in het wetsvoorstel de mogelijkheid 

gecreëerd, om onder strenge voorwaarden, de raad te ontbinden. Ontbinding is 

mogelijk: 

• Wanneer bij de zorgaanbieder niet langer door meer dan tien natuurlijke 

personen zorg wordt verleend. 

• Wanneer er sprake is van belangrijke wijzigingen van omstandigheden op grond 

waarvan ontbinding van een vrijwillig ingestelde cliëntenraad redelijkerwijs 

gerechtvaardigd is. 

Het wetsvoorstel beperkt de mogelijkheid tot ontbinding tot die situaties waarin de raad 

structureel tekortschiet in het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de 

cliënten. Het besluit tot ontbinding is overigens wel onderhevig aan het 

instemmingsrecht van de cliëntenraad.  
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Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

Met name veel kleine zorgaanbieders hebben geen cliëntenraad ingesteld, hoewel zij op 

grond van de Wmcz daartoe verplicht zijn (of met de komst van de wetswijziging 

verplicht worden). Cliënten die zorg ontvangen kunnen volgens de huidige regeling bij 

de kantonrechter een procedure starten wanneer de zorgaanbieder zijn verplichting om 

een cliëntenraad in te stellen niet nakomt. Dit gebeurt in de praktijk zelden. Daarom is in 

de gewijzigde Wmcz deze gang naar de rechter vervangen door toezicht door de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), op deze manier kan sneller en daadkrachtiger 

worden opgetreden. Indien de IGJ constateert dat er bij een zorgaanbieder in strijd met 

de Wmcz geen cliëntenraad is ingesteld of geen gelegenheid tot inspraak wordt 

geboden, kan zij hierover met de zorgaanbieder in gesprek gaan en uiteindelijk 

handhavend opstreden. 

Op grond van de wet kan de IGJ de volgende maatregelen jegens de zorgaanbieder 

treffen: 

• Schriftelijke bevel tot het onmiddellijk nemen van maatregelen; 

• Schriftelijke aanwijzing tot het nemen van maatregelen; 

• Opleggen van een bestuurlijke boete; 

• Last onder bestuursdwang; 

• Last onder dwangsom. 
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7.5    Wijzigingen in Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz) 

De nieuwe wet heeft tot doel verbeteringen aan te brengen in het stelsel van 

medezeggenschap in zorginstellingen, zoals dat is neergelegd in de huidige wet. De 

nieuwe wet beoogt de positie van cliëntenraden te verstevigen ten opzichte van 

zorginstellingen, en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wens van besturen van 

zorginstellingen en cliëntenorganisaties tot grotere ruimte voor maatwerk.  

Op 14 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het nieuwe voorstel tot wijziging van de huidige 

wet als hamerstuk afgewikkeld. De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 

(hierna: Wmcz 2018) zal op 1 juli 2020 in werking treden waarna de zorgaanbieder een 

halfjaar de gelegenheid krijgt om deze in de hun organisatie in te voeren, derhalve op 1 

januari 2021 moet de aanbieders aan de wet voldoen.  

Wie valt onder de nieuwe Wmcz 2018 

Alle zorgaanbieders die gehouden zijn aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de 

zorg (Wkkgz). Dat zijn zorgaanbieders die zorg leveren uit de Wet langdurige zorg (Wlz), 

de Zorgverzekeringswet (Zvw) of zorg die door particulieren wordt gefinancierd.  

De nieuwe wet regelt ook dat per algemene maatregel van bestuur wordt bepaald op 

welke vormen van zorg of categorieën van instellingen deze wet niet van toepassing is. 

Dit zal in deze notitie nader worden toegelicht.  

 

Wat betekent de nieuwe Wmcz 2018 voor zorgaanbieders 

In de nieuwe wet wordt met de term ‘’zorg” bedoeld zorg zoals omschreven in de 

Wkkgz. Dit is anders dan hoe dit onder de oude wet was geregeld. Ook is nieuw dat het 

recht van inspraak specifiek in de wet is opgenomen. Dit is een vorm van 

medezeggenschap. Hiermee beoogt de overheid de positie van cliënten te versterken. 

De wetgever is van mening dat het wettelijk regelen van de medezeggenschap via een 

vertegenwoordigend orgaan, denk aan de cliëntenraad, een noodzakelijke maar geen 

voldoende voorwaarde is. In de nieuwe wet is veel aandacht voor ad hoc en informele 

vormen van medezeggenschap om zo een bijdrage te leveren aan het bereiken van de 

doelen van medezeggenschap. Men beoogt hiermee dat een goede cliëntenraad zich zal 

laten leiden door de uitkomsten van de inspraak van cliënten.  

In de nieuwe Wmcz 2018 worden twee vormen van medezeggenschap geregeld, te 

weten: 

• Medezeggenschap via inspraak; 

• Medezeggenschap via een vertegenwoordigde cliëntenraad. 
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Medezeggenschap via inspraak 

Bij deze vorm van medezeggenschap is er sprake van directe participatie van cliënt. Het 

gaat om de mogelijkheid van alle individuele cliënten om direct bij de zorgaanbieder hun 

wensen, behoeften en meningen kenbaar te maken.  

Anders dan onder de oude Wmcz is voor zorginstellingen waar cliënten langer dan een 

half jaar verblijven in de nieuwe Wmcz 2018 de verplichting opgenomen om cliënten en 

hun vertegenwoordigers inspraak te geven. Onder de term “vertegenwoordiger” moet 

in deze context worden verstaan een mantelzorger, ouder of ander familielid. Dat is dus 

anders dan een wettelijk vertegenwoordiger waar men aan bijvoorbeeld een mentor, 

curator of bewindvoerder kan denken. De zorgaanbieder moet de cliënten en hun 

vertegenwoordigers in begrijpelijke taal informeren over hoe zij van het inspraakrecht 

gebruik kunnen maken.  

Inspraak gaat om zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten. De 

zorgaanbieder moet aan cliënten en vertegenwoordigers melden wat hij met de 

uitkomsten doet. Deze informatie kan de cliëntenraad vervolgens weer gebruiken bij 

haar werkzaamheden. 

Er zijn enkele opties om cliënten gebruik te laten maken van het recht op inspraak. 

Hieronder volgen vanuit de wetgever enkele voorbeelden: 

• (Periodieke) Vragenlijsten; 

• Enquêtes; 

• Huiskamergesprekken; 

• 1 op 1 gesprekken met cliënten; 

• Spiegelgesprekken; 

• Bijeenkomsten voor cliënten en hun vertegenwoordigers. 

 

Van belang is hierbij op te merken dat de wet de instelling alle ruimte biedt om deze 

inspraak te regelen met een minimum aan lasten voor zowel cliënt als instelling.  

Medezeggenschap via een vertegenwoordigde cliëntenraad 

In de nieuwe wet ligt de nadruk op de zogeheten ‘gelaagde medezeggenschap’. Dit 

betekent dat de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad in de wet eerst 

algemeen wordt besproken en daarna specifieker voor welke instellingen deze invloed 

gaat hebben.  

Zoals in het overzicht en eerder in deze notitie benoemt, moet een zorgaanbieder waar 

10 of meer medewerkers zorg verlenen een cliëntenraad instellen. Dit wordt door de 

wetgever als een grote zorginstelling gezien. Als een cliënt niet minimaal een etmaal in 

de instelling kan verblijven, ligt de grens bij 25 medewerkers.  
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Voor grotere zorginstellingen geldt dat als er sprake is van een verblijf van langer dan 6 

maanden of in geval zorg bij cliënt thuis wordt verleend, dat er op verzoek van de 

representatief geachte vertegenwoordiging van de cliënten (voor definitie zie 

“medezeggenschap via inspraak”) of van cliënten zelf meerdere cliëntenraden in worden 

gesteld.  

Dit heeft betrekking op situaties waarin een instelling bijvoorbeeld meerdere 

vestigingen heeft of zorg verleent in meerdere gemeenten (bijvoorbeeld thuiszorg). Of 

verschillende vormen van zorg verleent aan verschillende cliëntgroepen. Voor de termijn 

van 6 maanden is aansluiting gezocht bij de Wet langdurige zorg (Wlz). Een ander aspect 

is dat in het eerste half jaar niet altijd duidelijk is of een cliënt blijvend in een instelling 

wordt opgenomen.  

In geval van een grote zorginstelling die op grond van de nieuwe wet meerdere 

cliëntenraden (lees: decentraal niveau) heeft, kan er een centrale cliëntenraad worden 

ingesteld. Als er meerdere cliëntenraden worden ingesteld, dan moeten de taken en 

bevoegdheden van iedere cliëntenraad in een medezeggenschapsregeling zijn 

vastgelegd. De cliëntenraad die bijvoorbeeld de belangen van cliënten op een bepaalde 

locatie behartigt, moet in ieder geval de taken en bevoegdheden krijgen die betrekking 

hebben op zaken die cliënten op die locatie aangaan.  

Taken en bevoegdheden centrale en decentrale cliëntenraad  

In de nieuwe wet wordt er enige vrijheid gelaten wat betreft het regelen van taken en 

bevoegdheden in de medezeggenschapsregeling als het gaat om meerdere 

cliëntenraden. De regeling zoals deze nu wettelijk is vastgelegd, wijkt af van bijvoorbeeld 

de regeling in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In voornoemde wet bestaat 

namelijk wél een onderscheid tussen centrale en decentrale bevoegdheden als het gaat 

om meerdere ondernemingsraden. In de Wmcz 2018 is dit niet het geval. De wetgever 

beoogt hiermee bestuurder en cliëntenraad de gelegenheid te geven om samen te 

beoordelen wat in hun specifieke geval de beste structuur is voor de medezeggenschap. 

Het is van belang dat in geval van meerdere cliëntenraden, waaronder eventueel een 

centrale cliëntenraad, er geen onduidelijkheid bestaat over de verdeling van taken en 

bevoegdheden van de onderscheiden cliëntenraden. Dit om te voorkomen dat alle 

cliëntenraden zonder onderscheid over dezelfde bevoegdheden beschikken.  

In de praktijk kan dit betekenen dat je als zorgaanbieder goed moet nadenken over wat 

de beste structuur is wat betreft het regelen van centrale en decentrale 

medezeggenschap. Dit gaat dus om de situatie waarbij je een (grote)zorgaanbieder met 

meerdere locaties bent. Het is aan te bevelen om een onderscheid te maken, als het 

gaat om verdelen van bevoegdheden en taken, tussen locatie overstijgende 

aangelegenheden en zaken die louter van toepassing zijn op een bepaalde locatie. Het 

zal niet handig zijn dat afzonderlijke cliëntenraden zich buigen over het aanstellen van 

bijvoorbeeld een nieuw bestuurder van de instelling maar dat deze bevoegdheid wordt 
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gedelegeerd naar een centrale cliëntenraad. De wetgever noemt het instellen van een 

centrale cliëntenraad als oplossing voor dus de situatie waarin een instelling meerdere 

cliëntenraden heeft. Echter, elke cliëntenraad moet akkoord gaan met het overdragen 

van bepaalde advies – of instemmingsbevoegdheden aan de centrale cliëntenraad. Dit is 

in de nieuwe wet in het artikel dat gaat over instemming geregeld.  

Om die reden zullen de instelling en de verschillende cliëntenraden, waaronder de 

centrale cliëntenraad in de medezeggenschapsregeling vast moeten leggen wat de taken 

van de onderscheiden cliëntenraden zijn en hoe de verdeling van de bevoegdheden over 

de onderscheiden cliëntenraden is.   

De medezeggenschapsregeling, maar ook een wijziging daarvan, moet de zorgaanbieder 

op een geschikte wijze onder de aandacht van de cliënten en hun vertegenwoordigers 

brengen. Wat geschikt is hangt af van je cliënten en hun vertegenwoordigers. Je zou 

hierbij kunnen denken aan lees – en schrijfvaardigheden en bevattingsvermogen van je 

cliënten (en hun vertegenwoordigers).  

De zorgaanbieder moet de cliëntenraad in de gelegenheid stellen om een vacature voor 

de cliëntenraad op een geschikte wijze onder de aandacht te brengen van cliënten en 

hun vertegenwoordigers. Desgevraagd verleent de zorgaanbieder daarbij hulp. 

Uitzonderingen op de plicht tot het instellen cliëntenraad  

De wet biedt zogezegd bij algemene maatregel van bestuur de mogelijkheid om 

bepaalde instellingen uit te zonderen van de plicht om een cliëntenraad in te stellen. Het 

onderscheid zit daarbij in de kerntaak van de instelling. Dat wil zeggen dat een 

zorginstelling welke Wkkgz zorg levert dus valt onder de reikwijdte Wmcz 2018. Het 

dient te gaan om behandelen, verzorgen en verplegen. 

Zonder nadere inperking zou praktisch iedere zorgaanbieder onder de nieuwe wet 

vallen. Voor bijvoorbeeld een apotheker zal het niet handig zijn om verplicht te worden 

om een cliëntenraad in te stellen gelet op het soort zorg die hij levert. Het regelen van 

medezeggenschap voor deze vormen van zorg en dienstverlening ligt niet voor de hand 

omdat hier de relatie tussen cliënt en instelling een andere is dan die van cliënten in 

bijvoorbeeld verpleeghuizen of wijkverpleging door thuiszorgorganisaties. Het gaat 

hierbij dus om de duur en intensiteit van de contactmomenten tussen hulpverlener en 

cliënt. 

Een andere uitzondering die van belang kan zijn voor een zorgaanbieder zijn de PGB-

instellingen. Let wel, dit geldt alleen als het bestuur van instelling bestaat uit personen 

die naast bestuurder ook de wettelijke vertegenwoordigers van cliënten zijn. In dat geval 

heeft de instelling niet de plicht om een cliëntenraad in te stellen. Als de bestuurlijke 

functie door andere personen dan de wettelijke vertegenwoordiger van cliënt wordt 

uitgeoefend, dan valt de instelling wél onder de werking van de Wmcz 2018 verplichting 

een cliëntenraad in te stellen.  



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

207 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

Daling medewerkers in zorginstelling  

Indien in de zorginstelling het aantal medewerkers beneden de grens van 10 

medewerkers daalt, dan moet de zorgaanbieder de cliëntenraad, de cliënten en hun 

vertegenwoordigers schriftelijk of elektronisch informeren of de cliëntenraad vrijwillig in 

stand blijft of dat deze wordt ontbonden. Kiest de instelling voor ontbinding, dan blijft 

de cliëntenraad nog 3 maanden na de mededeling van ontbinding in stand. 

Blijft een cliëntenraad vrijwillig in stand, dan zijn de bepalingen die betrekking hebben 

op de wijze waarop de cliëntenraad wordt ingericht/werkwijze van toepassing. De 

bepalingen die betrekking hebben op instellingen met meerdere cliëntenraden blijven 

dan ook van toepassing. Dit laatste gaat over grote zorginstellingen die dus meerdere 

cliëntenraden hebben. 

Als de cliëntenraad vrijwillig in stand wordt gehouden, dan moet worden vastgelegd 

over welke onderwerpen de cliëntenraad medezeggenschap heeft en op welke manier 

dit is geregeld.   

Wat moet er in de medezeggenschapsregeling worden opgenomen 

In de nieuwe wet wordt de wijze waarop (en in geval meerdere cliëntenraden) een 

cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van ingrijpende besluiten aangepast. 

In de oude wet was dit als een adviesbevoegdheid geregeld. Nu moet je de cliëntenraad 

al bij de voorbereiding van een ingrijpend besluit betrekken. In de 

medezeggenschapsregeling moet dit worden vastgelegd. Een ingrijpend besluit is 

volgens de wet in ieder geval: 

• wijziging van de doelstelling of de grondslag van de instelling; 

• het aangaan van een fusie of duurzame samenwerking; 

• overdracht van de zeggenschap en specifiek in de langdurige zorg ingrijpende 

verbouwingen; 

• verhuizingen of nieuwbouw; 

• de selectie en benoeming van personen die leiding geven aan degenen die zorg 

verlenen aan cliënten.  

 

Door de cliëntenraad al bij de voorbereiding van een ingrijpend besluit te betrekken, kun 

je volgens de wetgever de belangen van cliënten beter behartigen dan door een 

instemmingsrecht.  

 

Verder moet je als zorgaanbieder de volgende zaken in een medezeggenschapsregeling 

opnemen: 

 

• De wijze waarop een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van 

bepaalde besluiten; 
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• De verdeling van taken en bevoegdheden van de cliëntenraden in het geval van 

meerdere cliëntenraden (waaronder mogelijk een centrale cliëntenraad). Zie ook 

onder het kopje “Taken en bevoegdheden centrale en decentrale cliëntenraad”; 

• De wijze waarop wordt bewerkstelligd dat de benodigde informatie op begrijpelijke 

wijze aan de cliëntenraad wordt verstrekt. 

 

Werkwijze cliëntenraad onder de nieuwe wet  

In de nieuwe wet is opgenomen dat de cliëntenraad bij zijn werkzaamheden de 

resultaten van inspraak behandelt en de betrokken cliënten en hun vertegenwoordigers 

informeert over hoe dit is gedaan. De cliëntenraad moet daarom regelmatig 

inventariseren wat de wensen en de meningen van de cliënten zijn. Nieuw is dat de 

instelling de cliëntenraad hierbij dient te ondersteunen. 

Het ongevraagd adviesrecht blijft in de nieuwe wet van toepassing.  

 

De instelling moet in haar statuten vastleggen (of anderszins schriftelijk als zij geen 

rechtspersoon is) dat de cliëntenraad in de gelegenheid wordt gesteld om een bindende 

voordracht te doen voor benoeming van ten minste één lid van het toezichthoudende 

orgaan van de instelling. Tussen voornoemd orgaan en de cliëntenraad moet minimaal 

één keer per jaar worden overlegd. Eenmaal per jaar moet het toezichthoudende orgaan 

de cliëntenraad informeren over wat er is gedaan met de inbreng van de cliëntenraad.  

 

Recht van enquête  

Behalve het al besproken recht van ongevraagd advies heeft de cliëntenraad onder de 

nieuwe wet een ander rechtsmiddel gekregen om hun positie te versterken. Het gaat 

hierbij om het indienen van een verzoek in het kader van het recht van enquête bij de 

Ondernemingskamer. De cliëntenraad van een instelling welke onder de regels van het 

Burgerlijk wetboek een rechtspersoon is heeft dit recht.  

De kosten van een dergelijk verzoek komen niet voor rekening van de cliëntenraad maar 

voor de instelling.  

 

Faciliteren cliëntenraad: informatie en budget 

In de nieuwe wet is het artikel dat de informatieplicht van zorgaanbieder naar 

cliëntenraad regelt uitgebreid. Een oud artikel is hierin opgenomen. Een instelling moet 

het de cliëntenraad mogelijk maken om voor de vervulling van zijn werkzaamheden over 

voorzieningen te beschikken. Dit gaat om voorzieningen waar een instelling zelf de 

beschikking over heeft. De verplichting om de cliëntenraad eenmaal per jaar te 

informeren over de wijze waarop ten aanzien van de instelling de wet is toegepast en 

om dit verslag openbaar te maken is in de nieuwe wet geschrapt. De informatieplicht 

zoals deze nu in de wet is opgenomen (bijvoorbeeld onder de aandacht brengen 

medezeggenschap onder cliënten en hun vertegenwoordigers) acht de wetgever 

toepasselijker dan de oude verslagplicht.  
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Over de kosten van een cliëntenraad is ook een en ander in de nieuwe wet opgenomen. 

Als het gaat om kosten met betrekking tot scholing, onafhankelijke ondersteuning en 

het voorleggen van een geschil/verzoek aan de commissie van vertrouwenslieden zijn 

deze kosten voor rekening van de zorgaanbieder. Kosten voor juridische bijstand voor 

het voorleggen van een geschil aan de commissie van vertrouwenslieden komen niet 

voor rekening van de zorgaanbieder.  

 

Nieuw is dat een instelling een budget aan de cliëntenraad ter beschikking kan stellen. 

De wetgever heeft dit als volgt ingericht. In overeenstemming met de cliëntenraad kan 

de instelling de kosten die de cliëntenraad in enig jaar zal maken vaststellen op een 

bepaald bedrag welke de cliëntenraad naar eigen inzicht kan besteden. Als het budget 

wordt overschreden, behoeft de cliëntenraad toestemming van de instelling.  

 

Maakt de cliëntenraad kosten die gaan om het indienen van verzoeken zoals het recht 

van enquête of een verzoek aan de Ondernemingskamer de instelling te bevelen een 

uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden na te leven? Dan komen de kosten 

slechts voor rekening van de instelling als deze redelijkerwijs noodzakelijk zijn en als de 

instelling dit vooraf weet.  

 

Wijzigingen in het adviesrecht en het nieuwe instemmingsrecht 

De nieuwe wet heeft een aantal wetsartikelen uit elkaar gehaald als het gaat om 

onderwerpen waarvoor voorheen een adviesrecht gold. Voor de volgende onderwerpen 

geldt in de nieuwe wet voor de cliëntenraad een adviesrecht: 

 

• Wijziging van de doelstelling of de grondslag van de instelling;  

 

• Fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling is betrokken;  

 

• Overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan;  

 

• Gehele of gedeeltelijke beëindiging dan wel een belangrijke uitbreiding van de 

zorgverlening; Belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening;  

 

• Profielschets voor de benoeming van de leden van het toezichthoudend orgaan en 

de leden van het bestuur van de instelling;  

 

• Vaststelling van de begroting en de jaarrekening van de instelling; 
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• Algemeen huisvestingsbeleid van een instelling die erop is ingericht cliënten 

langdurig te laten verblijven; 

 

• Ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin deze 

cliënten verblijven; 

 

• Selectie en benoeming van personen die leidinggeven aan degenen die zorg 

verlenen aan cliënten, indien het een instelling betreft die erop is ingericht cliënten 

langdurig te laten verblijven.  

 

Als er sprake is van meerdere cliëntenraden, dan geldt het adviesrecht voor die 

cliëntenraad die conform de medezeggenschapsregeling bevoegd is advies over het 

betreffende onderwerp uit te brengen. De cliëntenraad moet voldoende tijd hebben om 

een goed oordeel te kunnen vormen en dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op 

het te nemen besluit. De cliëntenraad moet hun advies motiveren over een 

voorgenomen besluit binnen een redelijke termijn. De instelling moet eerst met de 

cliëntenraad overleggen voordat er een advies dan wel afwijkend besluit kan worden 

genomen als reactie op het advies van de cliëntenraad. De cliëntenraad moet hiervan 

schriftelijk in kennis zijn gesteld.  

 

Nieuw in de wet: Instemmingsrecht  

Ten aanzien van de volgende onderwerpen is in de nieuwe wet het verzwaard 

adviesrecht vervangen door een instemmingsrecht (waarvoor dus voorheen een 

verzwaard adviesrecht gold):  

 

• Voedingsaangelegenheden; 

 

• Algemeen beleid met betrekking tot veiligheid gezondheid of hygiëne, geestelijke 

verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanning; 

 

• Systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de zorg; 

• Vaststelling of wijziging van klachtenregeling; 

 

• Aanwijzen van de leden van de klachtencommissie of andere personen die klachten 

behandelen; 

 

• Voor cliënten geldende regelingen, zoals waskosten, openingstijden en huisregels; 

 

• Benoeming afdelingshoofden. 
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Het is van belang dat als je als zorgaanbieder zaken wilt wijzigen die betrekking hebben 

op voornoemde onderwerpen je instemming van de cliëntenraad hebt. Als je die 

instemming niet hebt, dan kan de cliëntenraad een beroep doen op nietigheid van dat 

besluit. 

 

Wat als een zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

Voorheen stond voor cliënten en hun vertegenwoordigers de gang naar de civiele 

rechter open indien instelling verplichtingen uit de Wmcz niet naar behoren nakwam, 

maar in de nieuwe wet is dit vervangen door een andere route, te weten naar de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

De wetgever heeft hiervoor gekozen omdat uit consultatie is gebleken dat cliënten 

minder snel neigen om een procedure bij de civiele rechter te starten. Dit betekent 

overigens niet dat cliënten niet meer naar de civiele rechter kunnen.  

 

De IGJ gaat overigens niet actief op zoek naar instellingen die niet aan de gestelde 

wettelijke verplichting zouden voldoen. Dit kan echter wel zal ter sprake komen bij 

reguliere bezoeken aan een instelling of als de IGJ-meldingen of signalen van cliënten 

ontvangt dat een instelling geen invulling wil geven aan hun recht op medezeggenschap. 

De commissie van vertrouwenslieden blijft gehandhaafd.  

 

Ontbinden bestaande cliëntenraad 

Een cliëntenraad kan worden ontbonden als deze structureel tekort schiet in de 

behartiging van de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Hiervoor is de 

toestemming van de cliëntenraad nodig. Het voornemen een cliëntenraad te ontbinden 

moet tijdig en met redenen omkleed aan de cliëntenraad worden voorgelegd. Er moet 

eenmaal tussen instelling en cliëntenraad zijn overlegd en na het schriftelijk ontvangen 

van de beslissing van de cliëntenraad komt de instelling met een reactie.  

De commissie van vertrouwenslieden kan, als de cliëntenraad zich niet houdt aan de 

verplichting om met de instelling eenmaal te hebben overlegd wat betreft ontbinding 

van de raad, ontbinding verlenen. Als een representatief geachte delegatie van cliënten 

of hun vertegenwoordigers ontbinding verlangen, maar de instelling en cliëntenraad 

weigeren dit dan kan op hun verzoek de commissie van vertrouwenslieden hierover een 

uitspraak doen. Er moet dan wel sprake zijn van een situatie waarin de cliëntenraad 

structureel tekortschiet in de belangenbehartiging en er geen andere oplossing bestaat 

dan ontbinding van de cliëntenraad.   

Als commissie van vertrouwenslieden wordt vaak de Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden door de zorgaanbieder aangewezen, dit hoeft niet maar dan moet 

de zorgaanbieder zelf een commissie regelen. 

Ontbinden vrijwillige cliëntenraad  

Een vrijwillig in standgehouden cliëntenraad kan de zorgaanbieder op grond van een 
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belangrijke wijziging ontbinden. Een besluit tot ontbinding van een vrijwillig in 

standgehouden cliëntenraad dient schriftelijk of elektronisch onder de aandacht van de 

cliëntenraad, cliënten en hun vertegenwoordigers te zijn gebracht.  
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7.6    Besluit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Sinds 1 juli 2013 bestaat in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de 

maatschappelijke ondersteuning (welzijn), jeugdhulp en justitie de wettelijke plicht om 

te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze bijdrage 

wordt nader ingegaan op deze meldcode.  

Waarom deze wet 

In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat huiselijk geweld en 

kindermishandeling op grote schaal voorkomt. Het gaat om een van de omvangrijkste 

geweldvormen in onze samenleving.  

Om deze geweldsvormen zoveel mogelijk te voorkomen of in elk geval terug te dringen, 

is vroeg signalering ervan belangrijk. Degenen die werken bij organisaties die onder de 

reikwijdte van de wet vallen als mede de in de wet bedoelde zelfstandige professionals 

hebben, gezien hun rechtstreekse contacten met cliënten een bijzondere 

verantwoordelijkheid hierin.  

Wat regelt de wet 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens 

van huiselijk geweld of kindermishandeling.  

Begrippen huiselijk geweld en kindermishandeling worden vaak gebruikt. Des te meer is 

het van belang te schetsen wat er precies wordt verstaan onder deze begrippen.  

Huiselijk geweld is een breed begrip waaronder geweld in vele verschijningsvormen 

wordt verstaan. De gangbare omschrijving van huiselijk geweld luidt: geweld dat 

gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, dat wil zeggen 

(ex-) partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het begrip huiselijk heeft 

expliciet te maken met de relatie tussen pleger en slachtoffer en niet met de plaats van 

het geweld. Onder geweld wordt verstaan de aantasting van de persoonlijke integriteit. 

Het kan daarbij gaan om lichamelijk geweld (mishandeling), psychisch of emotioneel 

geweld (uitschelden, treiteren, kleineren, bedreiging, stalking), ongewenste seksuele 

toenadering of seksueel misbruik. Naast (ex-)partnergeweld vallen ook eer gerelateerd 

geweld en ouderenmishandling onder de brede noemer van huiselijk geweld.  

In de wet wordt voor de definitie van kindermishandeling verwezen naar de jeugdzorg. 

Deze luidt als volgt: elke vorm van voor een minderjarig bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen 

ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid 

staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt 

te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. 

De Wet verplichte meldcode uit 2013 is per 1 januari 2019 aangevuld met een 

verplichting voor onder andere zorgaanbieders om een ‘afwegingskader’ voor het 
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melden van kindermishandeling en huiselijk geweld in hun meldcodes op te nemen. Het 

is een professionele norm geworden om melding te doen bij Veilig Thuis als er 

vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Iedere meldcode bevat ten 

minste de volgende onderdelen: 

• Een stappenplan; deze bevat een duidelijke omschrijving van de stappen voor het 

omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling voor 

professionals; 

• Een afwegingskader op basis waarvan professionals het risico op en de aard en de 

ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen en dat dat hen in 

staat stelt te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of 

kindermishandeling, dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is 

aangewezen; 

• Een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse medewerkers binnen 

de organisatie waar de meldcode wordt vastgesteld bij de stappen, inclusief 

vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de 

beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

• Specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en 

vaardigheden van personeel vereisen; 

• Voor zover van toepassing instructies voor het uitvoeren van een kindcheck bij 

cliënten; 

• Specifieke aandacht voor de wijze waarop professionals moeten omgaan met 

gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten 

vermoeden. 

Iedere organisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode met 

daarin 5 stappen. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om deze 5 stappen in haar 

meldcode op te nemen. Als hulpmiddel om te komen tot een besluit om een melding te 

doen is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te 

gebruiken. Dit afwegingskader moet helpen bij het wegen van het huiselijk geweld of de 

mindermishandeling en bij het beslissen.  

Stappenplan 

Stap 1: signalen in kaart brengen 

Stap 2: overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis 

Stapt 3: Gesprek met cliënt 

Stap 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling 

• Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of 

kindermishandeling? 

• Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? 
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Stap 5: Neem twee beslissingen 

1.  Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake van acute onveiligheid 

of een structurele onveiligheid. 

2.  Is hulpverlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulpverlenen is mogelijk als de 

professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren en als 

de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp. De geboden 

hulp moet leiden tot duurzame veiligheid. Indien hulpverlenen op basis van een van 

deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.  

Op wie is de wet van toepassing 

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn 

in de sectoren: 

• Gezondheidszorg; 

• Onderwijs; 

• Kinderopvang; 

• Maatschappelijke ondersteuning; 

• Jeugdhulp; 

• Justitie. 

Werkgevers in de hierboven genoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en 

implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen 

onder hun werknemers.  

De verplichtingen uit dit besluit zijn ook opgenomen in de Wkkgz, Jeugdwet en WMO. 

Hiermee zijn op deze wijze nog eens alle zorgaanbieders verplicht tot het hebben van 

een meldcode en hier uitvoering aan te geven.  

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft 

van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens 

van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en 

vermoedens van verwaarlozing.  

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat 

hoe bijvoorbeeld een hulpverlener moet omgaan met het signaleren van (vermoedens 

van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De Wet verplichte meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling bepaalt dat bepaalde organisaties en 

beroepsbeoefenaren een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten 

bevorderen.  
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Iedere organisatie en zelfstandig werkend beroepskracht moet een eigen meldcode 

ontwikkelen. 

Er is een basismodel opgesteld dat gebruikt kan worden bij het opstellen van een 

meldcode. Dit model beschrijft in vijf stappen wat een beroepskracht moet doen bij 

vermoedens van geweld. Iedere organisatie of zelfstandige beroepsbeoefenaar maakt 

de meldcode specifiek voor de eigen praktijk.  

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving. Gemeenten 

houden toezicht op de naleving voor wat betreft de maatschappelijke ondersteuning en 

de kinderopvang.  
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7.7 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen  

           (Bopz) 

 

Vooraf moet de opmerking gemaakt worden dat de Wet bijzondere opnemingen in 

psychiatrische ziekenhuizen (hierna Wet Bopz) op 1 januari 2020 vervangen zal worden 

door een tweetal nieuwe wetten, namelijk de Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijke 

gehandicapte cliënten.  

De Wet Bopz regelt de onvrijwillige opneming van mensen met een geestesstoornis in 

psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en 

psychogeriatrische verpleeghuizen. Ook bevat de wet een regeling van de rechtspositie 

van personen, als ze eenmaal onvrijwillig opgenomen zijn. Dit betreft onder meer regels 

voor (dwang)behandeling en vrijheidsbeperking. 

Waarom deze wet 

De Wet Bopz is de opvolger van de Krankzinnigenwet. De Wet Bopz geeft de 

mogelijkheid om patiënten die door een stoornis van hun geestvermogens een gevaar 

vormen voor zichzelf of anderen, onder dwang op te nemen in een psychiatrisch 

ziekenhuis, psychogeriatrisch verpleeghuis of instelling voor verstandelijk 

gehandicapten. Ook biedt de wet mogelijkheden om deze mensen, als zij eenmaal onder 

dwang zijn opgenomen, in de instelling aan dwangbehandeling en andere vormen van 

dwang te laten ondergaan. 

Een belangrijk doel van de wet is rechtsbescherming te bieden aan patiënten die 

geconfronteerd worden met dit soort vergaande inbreuken op hun grondrechten. Het 

zelfbeschikkingsrecht wordt van een cliënt aangetast, indien hij tegen zijn wil wordt 

opgenomen of behandeld. Daarom zijn gedwongen opname en behandeling gebonden 

aan strenge regels.  

Wat regelt de wet 

Bopz staat voor “Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen”. Deze wet geldt 

ook voor de psychogeriatrische afdeling van het verpleeghuis, kleinschalige 

woonvormen en gesloten afdelingen van het verzorgingshuis. De wet Bopz regelt onder 

welke voorwaarden iemand gedwongen opgenomen en zo nodig behandeld kan worden 

en wat de rechten van die personen zijn.  

De Wet Bopz regelt gedwongen opname en behandeling van mensen die lijden aan een 

geestesstoornis. Iemand kan gedwongen worden opgenomen als hij of zij een gevaar 

vormt voor zichzelf of anderen, of wanneer hij of zij niet meer in staat is om voor zichzelf 

te zorgen buiten een instelling. De wet Bopz is alleen van toepassing als iemand niet 

instemt met opname of als iemand niet goed kan aangeven of hij of zij opgenomen wil 
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worden.  

De gedwongen opname wordt gezien als de manier om het gevaar af te wenden. De 

Wet Bopz wordt daarom wel een opnamewet genoemd. Voor cliënten die vrijwillig zijn 

opgenomen geldt de Wet Bopz niet, maar de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (WGBO).  

Hoewel de Wet Bopz voor de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijk 

gehandicaptenzorg en voor de psychogeriatrie geldt, wordt na evaluatie van de Wet 

Bopz geconcludeerd, dat de wet overwegend ongeschikt is voor toepassing in de zorg 

voor mensen met dementie of een verstandelijke handicap. 

Voordat een cliënt gedwongen wordt opgenomen, moet de rechter een rechterlijke 

machtiging afgeven. Indien naar oordeel van de burgemeester deze machtiging niet kan 

worden afgewacht door dreigend gevaar, dan kan de burgemeester opdracht geven tot 

inbewaringstelling.  

Mogelijkheden van de Wet Bopz 

Naast de voorlopige machtiging, de machtiging tot voortgezet verblijf en de rechterlijke 

machtiging op eigen verzoek, is er de mogelijkheid van een voorwaardelijke machtiging 

en de observatiemachtiging en de artikel 60-procedure.  

Met de voorwaardelijke machtiging kan een patiënt gedwongen opname voorkomen 

door zich te houden aan bepaalde voorwaarden die zijn behandeling betreffen. De 

observatiemachtiging regelt dat wanneer iemand van wie ernstig wordt vermoed dat hij 

door een geestesstoornis een gevaar voor zichzelf veroorzaakt, maximaal drie weken ter 

observatie kan worden opgenomen. Tenslotte regelt de wet de zelfbinding. Kern van 

zelfbinding is dat de patiënt zich van tevoren verbindt tot opname en behandeling onder 

bepaalde omstandigheden, ook al verzet hij of zij zich op het bewuste moment 

daartegen. 

Bij een artikel 60-procedure onderzoekt het CIZ of een cliënt gebaat is bij een opname in 

een zorginstelling. Het gaat om cliënten die door dementie of een verstandelijke 

beperking zelf niet kunnen aangeven of ze het eens zijn met een opname.  

 

Wettelijke criteria voor onvrijwillige opneming: 

• De betrokken persoon heeft een geestesstoornis (of een gebrekkige 

ontwikkeling van de geestvermogens); 

• De geestesstoornis veroorzaakt gevaar voor de betrokkene zelf, voor anderen of 

voor de algemene veiligheid van personen of goederen; 

• Het gevaar kan niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een 

psychiatrisch ziekenhuis worden afgewend; 

• De betrokkene geeft geen blijk van de nodige bereidheid om zich te laten 

behandelen; 

• Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad kan onder gevaar worden verstaan: 

suïcidaliteit, zelfverminking, een gevaarlijke staat van zelfverwaarlozing, gevaar 
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voor het maatschappelijk of sociaal bestaan van de patiënt, gevaar voor zowel 

de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van buren van de patiënt en het 

creëren van chronisch explosieve situaties in de sociale omgeving, waardoor 

verdergaand geweld onafwendbaar lijkt. 

 

Behandelplan 

Centraal in de Wet Bopz staat het behandelplan. Dit plan moet aan bepaalde 

voorschriften voldoen. 

 

Overzicht voorschriften behandelplan: 

• inhoud: er moet samen met de cliënt een behandelplan worden opgesteld. In dit 

behandelingsplan moet beschreven staan welke therapeutische maatregelen worden 

genomen om de stoornis zó aan te pakken, dat daardoor het gevaar afneemt dat de 

aanleiding was voor de IBS of RM; 

• werkzaamheid: de wetgever bepaalt dat degene die het behandelplan opstelt, daarbij 

moet zorgdragen dat hij daarbij een zorgvuldige behandeling in acht neemt. Dat 

betekent dat er regelmatig een toetsing moet plaatsvinden van de werkzaamheid van de 

ingezette therapeutische middelen; 

• informatie: de patiënt dient volledig en juist voorgelicht te worden; 

• termijn: het behandelplan moet 'zo spoedig mogelijk' na de opname tot stand 

gekomen te zijn, dat betekent dat het binnen een week opgesteld moet kunnen zijn; 

• samen met de cliënt: het behandelplan wordt gemaakt samen met de (onvrijwillig 

opgenomen) cliënt. In het geval dat deze niet in staat is zijn wil met betrekking tot de 

voorgestelde behandeling te bepalen ('wilsonbekwaam'), moet het opgesteld worden 

samen met zijn vertegenwoordiger. Een cliënt kan als wilsonbekwaam beschouwd 

worden als die onder de Bopz valt. Onder wilsbekwaamheid wordt verstaan het 

vermogen om de eigen belangen met betrekking tot de behandeling te behartigen. 

Vindt de behandelaar dat een cliënt daartoe niet in staat is, dan moet voor 

plaatsvervangende toestemming contact gezocht worden met de vertegenwoordiger 

van de cliënt. 

• toestemming: zonder toestemming van de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) mag de 

behandeling niet worden uitgevoerd. Onvrijwillige opnemen geeft geen vrijbrief voor 

onvrijwillige behandeling. De cliënt heeft het recht om een behandeling te weigeren. 

Om ervoor te zorgen dat een cliënt op basis van voldoende informatie toestemming 

voor een behandeling kan geven, moet de behandelaar de cliënt begrijpelijke informatie 

geven.  

De cliënt kan zijn instemming met het behandelplan op elk moment intrekken, en kan 

overigens ook altijd behandeling weigeren. Als de cliënt voor wilsonbekwaam wordt 

gehouden, kan ook de vertegenwoordiger zich tegen de behandeling verzetten. Ook dan 

kan de behandeling niet worden toegepast. Indien met de vertegenwoordiger van de 

cliënt overeenstemming over behandeling is bereikt, kan behandeling niet worden 
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toegepast indien de cliënt zich verzet. 'Verzet' betekent dat de cliënt zijn bezwaren niet 

hoeft te motiveren of te onderbouwen. In al deze gevallen moet er dus opnieuw 

overlegd worden; 

• als het overleg niet slaagt: is bij het overleg geen overeenstemming over het 

behandelplan te bereiken, dan wordt de behandelaar de geneesheer-directeur hierover 

geïnformeerd. Er bestaat wel een grens aan de mogelijkheden van cliënt om 

behandeling te weigeren. Voor zover dit noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de cliënt 

of anderen, voortvloeiend uit de stoornis van de geestesvermogens, af te wenden; 

• acute noodsituaties: in acute noodsituaties kunnen passende middelen en 

maatregelen worden genomen, los van het behandelplan. Binnen zeven dagen moeten 

de middelen en maatregelen stoppen en plaats maken voor behandeling in het kader 

van een behandelingsplan. 

 

Op wie is de wet van toepassing 

In de Wet Bopz staan de rechten van cliënten tijdens een onvrijwillige opname in een 

psychiatrische instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of 

een verpleeghuis voor dementerende ouderen. 

De Wet Bopz geldt voor: 

- gedwongen opnamen en behandelingen in de psychiatrie; 

- de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; 

- de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, 

zoals dementie). 

Dwang is alleen toegestaan voor ‘het afwenden van gevaar’ voor de personen zelf, 

anderen of de omgeving. Alleen als dat gevaar niet op een andere manier is af te 

wenden, kan een persoon zonder zijn eigen toestemming worden opgenomen of 

behandeld.  

De wet kent een speciaal klachtrecht voor cliënten die gedwongen zijn opgenomen. Zij 

(of hun naasten) kunnen onder meer een klacht indienen tegen het wilsonbekwaam 

verklaren, het toepassen van dwangbehandeling of middelen of maatregelen of het niet 

uitvoeren van een behandelplan.  

Klachtrecht 

Op grond van de Wet Bopz heeft de onvrijwillig opgenomen cliënt het recht om te 

klagen over ingrijpende beslissingen die genomen worden op grond van deze wet. Het 

gaat dus om klachten over de bepaling van wilsonbekwaamheid, dwangbehandeling, 

toepassing van middelen en maatregelen, vrijheidsbeperking en het niet uitvoeren van 

het overeengekomen behandelplan. 

In elk algemeen psychiatrisch ziekenhuis en op sommige psychiatrische afdelingen van 

algemene en academische ziekenhuizen is een vertrouwenspersoon aanwezig. Deze 

vertrouwenspersoon informeert en ondersteunt cliënten over zijn rechten en plichten. 
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Hij dient dus uitsluitend de belangen van de cliënt. Bij klachten over de behandeling kan 

de vertrouwenspersoon bemiddelen. 

 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder? 

Instellingen in de zin van de Wet Bopz zijn verantwoordelijk voor het leveren van goede 

zorg. Dat betekent dat de zorg van goede kwaliteit en van goed niveau moet zijn. De 

zorg moet in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht zijn. 

 

Instellingen kunnen niet vanuit zichzelf zorg leveren vanuit de Wet Bopz. Een instelling 

moet aan bepaalde vereisten voldoen om in aanmerking te kunnen komen als Bopz 

instelling. Er wordt getoetst of een zorgaanbieder kan voldoen aan de eisen die de Wet 

Bopz stelt. Het gaat daarbij zowel om eisen die aan de organisatie worden gesteld, als 

om eisen ten aanzien van het gebouw.  

 

1. Er is een geneesheer-directeur aangesteld 

Met geneesheer-directeur (GD) wordt de Bopz-arts bedoeld die binnen de 

zorginstelling is belast met de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied, 

inclusief de uitvoering van de Wet Bopz. Dit betekent dat een Bopz-arts 

zwaarwegende taken en bevoegdheden heeft. Hij heeft daarom een onafhankelijk 

positie binnen de organisatie. De Bopz-arts is in de gevallen waarin hij beslissingen 

neemt die consequenties hebben voor de rechtspositie van de cliënt (bijvoorbeeld 

het verlenen en intrekken van verlof of ontslag) een bestuursorgaan (op die 

beslissing kan bezwaar worden ingediend).  

Als het gaat om zorg voor cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag of cliënten 

met een verstandelijke beperking, zal het veelal niet gaan om een GD die een 

directeursfunctie bekleedt, maar om een arts (bijvoorbeeld een specialist 

ouderengeneeskunde) die belast is met de zorg voor de algemeen gang van zaken 

op geneeskundig gebied.  

 

2. De zorgvoorziening is geschikt voor het afwenden van gevaar, veroorzaakt door een 

geestesstoornis en geschikt voor de op te nemen doelgroep 

De instelling, afdeling of locatie moet geschikt zijn voor mensen met een 

psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking die daarin met een 

inbewaringstelling, een rechterlijke machtiging of met een artikel 60-indicatie 

worden opgenomen. Dit betekent dat de voorziening zodanig is ingericht dat 

gevaar, veroorzaakt door de geestesstoornis kan worden afgewend. In veel gevallen 

houdt dit in dat voor individuele cliënten de voorziening afgesloten moet kunnen 

worden of dat individuele cliënten op andere wijze behoed worden van gevaar 

(bijvoorbeeld door elektronische alarmering). Tot slot moet de voorziening geschikt 

zijn voor het zorgvuldig en verantwoord uitvoeren van dwangbehandeling en het 
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toepassen van middelen of maatregelen in noodsituaties.  

 

3. Er is voldoende kwalitatief en kwantitatief persoon voor het leveren van 24-

uurszorg 

Als een zorgaanbieder intramurale zorg levert aan psychogeriatrische of 

verstandelijk gehandicapte cliënten moet aan deze groep 7 dagen per week 24-uur 

per dag zorg verleend kunnen worden. Dat betekent dat er ook op ieder moment 

daarvoor voldoende en geschikt personeel aanwezig dan wel bereikbaar moet zijn. 

Een arts dient binnen 30 minuten aanwezig te zijn.  

 

4. Administratie en cliëntdossiers van de zorgaanbieder zijn op de juiste wijze 

ingericht in overeenstemming met de eisen  

De administratie van de zorgaanbieder en de cliëntdossiers moeten voldoen aan de 

voorschriften uit de Wet Bopz. Dit betekent dat het dossier van cliënten op een 

juiste wijze toegankelijk en bewaard moeten worden. De Wet Bopz verplicht de GD 

tot verschillende registraties, zoals registraties in verband met overplaatsing, 

ontslag en het maandelijkse overzicht.  

 

5. De interne rechtspositie van de cliënt is gewaarborgd 

Met ‘interne rechtspositie van de cliënt’ worden de rechten bedoeld die de cliënt 

heeft als hij onvrijwillig is opgenomen. De zorgaanbieder moet daarom voorzien in:  

1. Schriftelijke informatie aan de cliënt, zijn echtgenoot, de wettelijk 

vertegenwoordiger en de naaste familie over huisregels, cliëntenrechten, 

klachtadres en cliëntendossier; 

2. Een behandel- dan wel zorgplan, dat de behandelaar zo spoedig mogelijk na 

opname in overleg met de cliënt opstelt; 

3. Een klachtencommissie in de zin van de Wet Bopz: er moet een 

klachtenreglement zijn met waarborgen voor onafhankelijkheid van de 

klachtenbehandeling, hoor en wederhoor, bijstand voor klager en aangeklaagde en 

bescherming van de privacy van betrokkenen. Een psychiatrisch ziekenhuis is 

verplicht een klachtencommissie in te stellen die uit minimaal drie personen 

bestaat. Bij Bopz-klachten moeten daarin in ieder geval een jurist en een psychiater 

in zitten. De commissie beslist over de klachten.  

 

6. Melden aan de inspectie is geregeld 

Voor alle Bopz-aangemerkte instellingen geldt een meldingsplicht van bepaalde 

gegevens aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. De meldingen van 

dwangbehandeling en van middelen of maatregelen in noodsituaties vinden plaats 

op voorgeschreven formulieren. Sinds 2010 is het mogelijk dat een instelling een 

boete ontvangt indien er niet (tijdig) een melding wordt gedaan. De overige 
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meldingen zijn vormvrij. 

 

7. Beleidsplan en uitvoeringsprotocollen 

De manier waarop de zorgaanbieder van plan is aan de verplichtingen van de Wet 

Bopz te voldoen, moet vastgelegd zijn in een beleidsplan. Voor de uitvoering van 

dwangbehandeling en middelen of maatregelen moeten protocollen worden 

opgesteld. Met behulp van een beleidsplan en protocollen kan ook de 

deskundigheid en bekwaamheid van de medewerkers bevorderd en op peil 

gehouden worden. 

 

Toezicht 

De Wet Bopz kan flink ingrijpen in het leven van cliënt. Daarom zijn gedwongen opname 

en behandeling gebonden aan strenge regels en houdt de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ) hierop toezicht. De Inspectie handhaaft de kwaliteit van zorg, onder meer 

door controles op te toepassing van dwang. Alle Bopz-aangemerkte instellingen hebben 

een meldplicht aan de IGJ. Deze instellingen moeten melden over bepaalde aspecten 

van een gedwongen opname, het toepassen van dwangbehandeling, het toepassen van 

middelen of maatregelen in noodsituaties, klachtbehandeling, verlof en ontslag. 

Bopz-aangemerkte instellingen uit de gehandicaptenzorg (GZ) en verpleging en 

verzorging (V&V) hoeven niet alle gevallen te melden. Dit in tegenstelling tot instellingen 

uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  

 

Hieronder een overzicht van de meldingen die een Bops-aangemerkte instelling 

verplicht is om te doen bij de inspectie: 
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Verplichte meldingen Sector 

Beslissing van de behandelaar op verzoek  

om schriftelijke verklaring van einde 

voorwaardelijke machtiging 

GGZ 

Zelfbindingsverklaring GGZ 

Dwangbehandeling (aanvang en 

beëindiging) 

GGZ, GZ, V&V 

Middel of maatregel (aanvang en 

beëindiging) 

GGZ, GZ, V&V 

Afwijzing overplaatsingsverzoek GGZ, GZ, V&V 

Beslissing ontslagverzoek GGZ, GZ, V&V 

Maandlijst van patiëntnamen bij wie 

sprake is van: dwangopname, verlof langer 

dan 60 uur + eventuele voorschriften, 

voorwaardelijk verlof + voorwaarden, 

voorwaardelijk ontslag + voorwaarden, 

intrekking verlof en voorwaardelijk verlof, 

intrekking voorwaardelijk ontslag, ontslag, 

overlijden + doodsoorzaak en beëindigde 

inbewaringstelling + verslag. 

GGZ, GZ, V&V 

Ongeoorloofde afwezigheid en terugkeer 

na ongeoorloofde afwezigheid 

GGZ, GZ, V&V 

Beëindiging voorwaardelijke machtiging GGZ 

  



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

225 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

7.8    De Wet zorg en dwang (Wzd) 

Een hoofdregel van het gezondheidsrecht is dat niemand tegen zijn wil behandeld kan 

worden of van zijn vrijheid worden ontnomen. Soms is dat wel nodig, bijvoorbeeld als er 

een gevaar is voor de persoon zelf of door die persoon, voor anderen. Op grond van de 

Wet zorg en dwang (Wzd) kan onder omstandigheden tegen de wil van de cliënt toch tot 

onvrijwillige zorg besloten worden. Deze wet gaat op 1 januari 2020 in en vervangt 

samen met de Wet verplichte GGZ, de wet BOPZ.  

Waarom deze wet 
De Wet BOPZ is een wet die verouderd is, waar vooral de psychiatrische patiënt en het 
gevaar voor deze of voor anderen moest worden geregeld. In de gevallen dat sprake is 
van een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening bleek de BOPZ 
ongeschikt.   

Wat regelt de wet 

De Wet regelt de onvrijwillige zorg als uiterste middel en is helemaal gericht op de 

cliënt. Waar de BOPZ-aanmerking vooral betrekking had op de aanbieder van zorg in de 

instelling of de afdeling is de Wzd van toepassing waar de cliënt ook verblijft. De 

onvrijwillige zorg kan dus ook in de thuissituatie, de kleinschalige woonvoorziening of op 

de dagbesteding aan de orde zijn.  

De bestaande maatregelen uit de Wet BOPZ, zoals de “geen bereidheid, geen bezwaar”-

regeling, de rechterlijke machtiging en de in bewaringstelling blijven gewoon bestaan in 

de Wzd. Daarbij komt dat er situaties kunnen zijn waardoor er toch onvrijwillige zorg 

moet worden toegepast. Hiertoe kan de zorgaanbieder zelfstandig beslissen, maar moet 

dan aantoonbaar de juiste stappen doorlopen, deskundigheden betrekken en 

vastleggen.  

De Wzd maakt het mogelijk dat tegen de wil van de cliënt er toch onvrijwillige zorg kan 

worden verleend. De wet stelt regels gericht op het voorkomen en als het niet anders 

kan, zo kort mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen. De wet heeft 

betrekking op cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische 

aandoening, die professionele zorg krijgen. Deze cliënten hoeven niet door het CIZ 

geïndiceerd te zijn, ook een ter zake kundige arts kan dit vaststellen.  

De wet regelt dat de zorg zoveel mogelijk vrijwillig wordt verleend. De zorgaanbieder 

moet zijn uiterste beste doen om de zorg vrijwillig te verlenen. Alleen als er een risico is 

op ‘ernstig nadeel’ en de cliënt (of de vertegenwoordiger) verzet zich tegen de 

noodzakelijke onvrijwillige zorg dan kan de zorg onder voorwaarden, tijdelijk, onvrijwillig 

verleend worden.  

Voorwaarde is als gezegd dat er sprake moet zijn van een risico op ‘ernstig nadeel’ voor 

de cliënt of een ander.  
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Van een ‘ernstig nadeel’ is sprake in geval het bestaan van of het aanzienlijk risico op: 

a. de cliënt zichzelf of anderen in levensgevaar brengt, ernstig lichamelijk letsel 

toebrengt, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade 

toebrengt, ernstig verwaarloost of ‘maatschappelijk ten onder gaat’, of als zijn 

eigen ontwikkeling ernstig verstoord is of hij andermans ontwikkeling ernstig 

verstoort; 

b. de veiligheid van de cliënt bedreigd wordt, al dan niet onder invloed van een ander; 

c. het gedrag van de cliënt zo hinderlijk is dat het agressie van anderen oproept; 

d. de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is. 

Dit ernstig nadeel moet worden afgewogen bij het opstellen van het zorgplan én op het 

moment dat de onvrijwillige zorg wordt toegepast.  

Als het over onvrijwillige zorg hebben gaat het in de Wzd over zorg waartegen de cliënt 

of zijn vertegenwoordiger zich verzet en die bestaat uit: 

a. toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische   

controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, 

ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, 

een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan 

wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een 

somatische aandoening;  

b. beperken van de bewegingsvrijheid; 

c. insluiten; 

d. uitoefenen van toezicht op betrokkene; 

e. onderzoek aan kleding of lichaam; 

f. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en 

gevaarlijke voorwerpen;  

g. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen; 

h. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot 

gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder begrepen het 

gebruik van communicatiemiddelen; 

i. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek. 
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Als in het uiterste geval onvrijwillige zorg moet worden verleend dan moet deze 

onvrijwillige zorg zo kort mogelijk duren, in verhouding zijn met het ‘ernstig nadeel’ 

waarop het risico bestaat en doelmatig zijn. In de situaties onder a, b en c moet altijd 

een arts betrokken worden voordat tot deze vormen van onvrijwillige zorg besloten kan 

worden.  

In geval van een ernstig nadeel zorg volgt de zorgverantwoordelijke een stappenplan.  

De zorgverantwoordelijke, meestal een begeleider of zorgmedewerker, maakt met de 

cliënt een zorgplan. Als er sprake is van een risico op ernstig nadeel dan bespreekt de 

zorgverantwoordelijke met een deskundige van een andere discipline of er alternatieven 

zijn en probeert de zorgverantwoordelijke met de cliënt (of de vertegenwoordiger) tot 

overeenstemming te komen. 

Zijn er geen alternatieven gevonden en de cliënt (of de vertegenwoordiger) verzet zich 

dan bespreekt de zorgverantwoordelijke met deskundigen (bijvoorbeeld het MDO) of er 

nog alternatieven zijn en zo deze er niet zijn kan onvrijwillige zorg ingezet worden, deze 

moet in verhouding staan tot het ernstig nadeel dat moet worden voorkomen. De 

periode is maximaal drie maanden en er moet een afbouwplan komen gericht op 

vrijwillige zorg. Als de onvrijwillige zorg niet afgebouwd kan worden wordt het advies 

gevraagd van een externe deskundige die gaat adviseren over de afbouw, einde of 

vermindering van de onvrijwillige zorg. Lukt dit niet dan moet iedere zes maanden de 

inzet en de omstandigheden van de onvrijwillige zorg in relatie tot de cliënt opnieuw 

beoordeeld worden.   

Alle stappen, adviezen, verslagen en dergelijke moeten in het zorgplan worden 

vastgelegd. Ieder half jaar moet de IGJ worden geïnformeerd over de ingezette 

onvrijwillige zorg. 

In alle gevallen dat de cliënt wilsonbekwaam is het verplicht het stappenplan te volgen 

als sprake is van beperking van de bewegingsvrijheid en gedrag beïnvloedende 

medicatie (anders dan de reguliere medicatie). 

Ieder organisatie die onvrijwillige zorg verleent moet de beschikking hebben over een 

Wzd-functionaris. Dit is een arts, GZ-psycholoog of Orthopedagoog-generalist. Deze 

functionaris behoeft niet in dienst te zijn van de zorgaanbieder.  

Op wie is de wet van toepassing 

De wet is van toepassing op alle zorgaanbieders die onvrijwillige zorg leveren aan 

psychogeriatrische cliënten of cliënten met een verstandelijke beperking. Het maakt niet 

uit of cliënten daarvoor een indicatie van het CIZ hebben. Het maakt niet uit welke zorg 

wordt verleend en waar, indien onvrijwillige zorg noodzakelijk is voor deze groepen 

cliënten is deze wet van toepassing, als het maar gaat om professionele zorg. De 

verwachting is dat ook andere cliënten onder de werking van de Wzd worden gebracht, 

te denken valt aan cliënten met NAH, Korsakov en Huntington  
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Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder en de overige betrokken 

partijen 

De betekenis is groot. Op zich is de zorgaanbieder met de genoemde cliënten al snel in 

de situatie dat er sprake is van een risico op “ernstig nadeel” waardoor onvrijwillige zorg 

noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door het afsluiten van buitendeuren, cameratoezicht, 

onderzoek naar alcohol en drugs, alle andere maatregelen die de vrijheid beperken en 

de cliënt of zijn vertegenwoordiger verzet. Als je onvrijwillige zorg verleent ben je 

verplicht je daarvoor aan te melden.   

De wet is op onderdelen nog niet geheel duidelijk, bijvoorbeeld over de vergoeding van 

de kosten die er zijn, welke functionarissen nu de rol van de zorgverantwoordelijke 

mogen zijn, een extern netwerk van cliënt vertrouwenspersonen en deskundigen enz. 

De minister heeft dan ook in een zgn. roadmap aangegeven dat 2020 vooral moet 

worden gezien als overgangsjaar, vooral voor de thuissituatie zal veel ervaring moeten 

worden opgedaan. Ook de IGJ zal zich wat terughoudender opstellen, maar nadrukkelijk 

kijken naar de zorgvuldigheid hoe met de inzet van onvrijwillige zorg wordt omgegaan.  

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen  

De zorgaanbieder is verplicht een beleidsplan op te stellen waarin hij vastlegt welke 

alternatieven er zijn om onvrijwillige zorg te voorkomen, hoe omgegaan en de wijze 

waarop het intern toezicht is georganiseerd bij de uitvoering van de onvrijwillige zorg.  

Bij ambulante zorg is verplicht toe te voegen wat de factoren zijn voor de afweging 

ambulante zorg boven zorg in een accommodatie en daarnaast een aantal zaken 

rondom de uitvoering en veiligheid.  

Hoewel de wet ingaat in 2020 is het belangrijk als je van plan bent eventueel 

onvrijwillige zorg te gaan leveren, en dat is al snel aan de orde, om je hier goed op voor 

te bereiden. Dit betekent vooral een zorgverantwoordelijke met deze taak te belasten, 

het zorgplan en stappenplan in te voeren volgens de nieuwe wet en verbinding te 

zoeken met een Wzd functionaris en andere deskundigen. Het is een ingewikkelde wet 

die op dit moment nog niet helemaal klaar is.  

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de verplichtingen 

houdt 

De IGJ houdt toezicht op de uitvoering van de wet. Houd de zorgaanbieder zich niet aan 

de Wzd en verleent deze opzettelijk toch onvrijwillige zorg dan is sprake van een misdrijf 

met een maximum gevangenisstraf van drie jaar.  

Handelt de zorgaanbieder hierbij niet opzettelijk, dan is sprake van een overtreding en 

dan is er sprake van een boete van € 4.150,-- (2018). 

Opmerkelijk 

Hoewel de Wet op 1 januari 2020 ingaat, zijn er ten tijde van het schrijven van dit 

document nog een aantal onduidelijkheden. Ook vraagt de invoering in de praktijk de 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

229 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

nodige inzet en het opdoen van ervaring, zeker in de situatie buiten de muren van een 

instelling, zoals thuis en op de dagbesteding.  

De minister heeft in juli 2019 een Roadmap gepubliceerd, hierin wordt onder andere 

vastgelegd dat het jaar 2020 ervaring moet worden opgedaan met de invoering van de 

Wzd. Ook de IGJ zal in haar toezicht vooral benadrukken dat niet lichtvaardig met de 

inzet van onvrijwillige zorg wordt omgegaan en zich concentreren op de vraag of de 

zorgorganisatie zich aan het voorbereiden is op de nieuwe wet.  
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7.8    Wet verplichte ggz 

Op 1 januari 2020 treden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Beide wetten komen in plaats van de Wet 

bijzondere opnemingen in psychiatrische instellingen (BOPZ) die (behoudens 

overgangsrecht) per dezelfde datum vervalt. De Wvggz geeft regels voor bijzondere 

situaties waar het noodzakelijk is om verplichte geestelijke gezondheidszorg te verlenen. 

In dit hoofdstuk zal nader in gegaan worden op de Wvggz.  

Waarom deze wet 

Goede geestelijke gezondheidszorg is van groot belang voor het goed functioneren van 

individuele burgers en de samenleving als geheel. De zorgwetgeving is daarom gericht 

op het realiseren van de randvoorwaarden voor een goede zorgverlening door 

zorgaanbieders aan burgers. Uitgangspunt hierbij is de keuzevrijheid van burgers ten 

aanzien van de zorgaanbieder en de zorg die zij willen ontvangen.  

Zowel zorgaanbieders als de overheid kunnen mensen niet verplichten om bepaalde 

vormen van zorg te ondergaan. Maar in bijzondere situaties kan het voor komen dat het 

weigeren van zorg gevaar kan opleveren voor anderen of dat iemand niet meer in staat 

is om zijn situatie redelijk te beoordelen. In dergelijke situaties rust er op de overheid 

een verplichting om medeburgers te beschermen en de noodzakelijk zorg, in het uiterste 

geval tegen de wil van iemand, te verlenen. 

Op 1 januari 2020 treedt de Wvggz en de Wzd in werking. Deze twee wetten vervangen 

de BOPZ. De BOPZ kwam onvoldoende tegemoet aan de toenemende ambulantisering 

in de psychiatrie. De BOPZ is locatie gebonden; pas als iemand opgenomen is, kan je 

overgaan tot het toepassen van gedwongen zorg. De Wvggz is ‘patiënt volgend’ en biedt 

de mogelijkheid om ook in ambulante situaties verplichte zorg toe te passen. Daarnaast 

beoogt de Wvggz de rechtspositie van de patiënt die tegen zijn of haar wil zorg krijg en 

de positie van diens naasten te verbeteren. De wet kent meer klachtgronden en hebben 

patiënt en diens systeem meer in de wet verankerde procedurele recht op verschillende 

momenten in de aanvraag en/of uitvoering van verplichte zorg.  

Tot slot wordt er met deze wet beoogd om de kwaliteit van zorg te verhogen, doordat 

verplichte zorg moet worden vastgelegd in een ‘zorgplan’. 

Wat regelt de wet 

De Wvggz is bedoeld voor psychiatrische cliënten en focust op de zorgbehoefte van de 

cliënt. Dat betekent dat de Wvggz de behandeling centraal stelt en niet de opname. In 

bepaalde gevallen leidt een psychiatrische aandoening bij iemand ertoe dat hij een 

gevaar voor zichzelf of anderen is. Op dit moment, onder de BOPZ, is een verplichte 

opname in een instelling de enige manier om deze mensen te helpen en het gevaar weg 

te nemen.  
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In de BOPZ is het criterium ‘gevaar voor zichzelf of anderen’ bepalend. De Wvggz ziet 

een basis voor gedwongen zorg voor de psychiatrische cliënt van wie stoornis een 

aanzienlijk risico op ernstig nadeel voor zichzelf of andere veroorzaakt. Dit is een ruimer 

kader dan de BOPZ toestaat. In de Wvggz betekent ‘ernstig nadeel’ hetzelfde als ‘gevaar’ 

onder de BOPZ, namelijk (het aanzienlijke risico) dat: 

• De betrokkene zichzelf of anderen in levensgevaar brengt, ernstig lichamelijk letsel 

toebrengt, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade 

toebrengt, ernstig verwaarloost of ‘maatschappelijk ten onder gaat’, of als zijn 

eigen ontwikkeling ernstig verstoord is of hij andermans ontwikkeling ernstig 

verstoort; 

• De veiligheid van de betrokkene bedreigd wordt, al dan niet onder invloed van een 

ander; 

• Het gedrag van de betrokkene zo hinderlijk is dat het agressie van anderen oproept; 

• De algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is. 

De wet kent meer vormen van verplichte zorg en maakt het mogelijk om verplichte zorg 

ook buiten het psychiatrische ziekenhuis (dus ambulant) te geven. Degene die zorg 

krijgt, kan dan makkelijker contact blijven houden met familie en vrienden en blijven 

deelnemen aan de samenleving. Als het in de eigen omgeving echt niet kan, als het er 

niet veilig genoeg is voor de persoon zelf en/of zijn omgeving, of de persoon dat niet zelf 

wil, kan opname in een instelling juist een betere oplossing zijn.  

De Wvggz kent meer mogelijkheden tot het bieden van zorg dan de BOPZ. Er wordt 

meer rekening gehouden dat zorg een combinatie van zorg, beveiliging en begeleiding 

kan zijn. De Wvggz kent de volgende mogelijkheden: 

• Toedienen van vocht, voeding en medicatie, en het verrichten van medische 

controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter 

behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter 

behandeling van een somatische aandoening; 

• Beperken van de bewegingsvrijheid; 

• Insluiten; 

• Uitoefenen van toezicht op betrokkene; 

• Onderzoek aan kleding of lichaam; 

• Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en 

gevaarlijke voorwerpen; 

• Controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen; 

• Aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot 

gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik 

van communicatiemiddelen; 

• Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek; 
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• Opnemen in een accommodatie; 

• Ontnemen van de vrijheid van betrokkene door hem over te brengen naar een 

plaats die geschikt is voor tijdelijk verblijf (als bedoeld in artikel 7:3, derde lid). 

Net als in de Wzd wordt ook in de Wvggz het uitgangspunt gehanteerd dat verplichte 

zorg binnen een accommodatie wordt verleend. Maar er wordt ook de mogelijkheid 

geboden dat verplichte zorg ambulant wordt toegepast. Daarnaast kent de Wvggz de eis 

dat alle uit te voeren verplichte zorg in een rechterlijke zorgmachtiging moet zijn 

opgenomen. De Wvggz voorziet daarmee – anders dan de Wet zorg en dwang – in een 

voorafgaande objectieve en externe toetsing van alle verplichte zorg. In de Wvggz is een 

belangrijke rol weggelegd voor de rechter, als het gaat om het al dan niet toepassen van 

verplichte zorg. De rechter toetst alle vormen van gedwongen zorg vooraf. Alle 

verplichte zorg die bij een cliënt mag worden toepast, moet zijn opgenomen in een 

zogeheten ‘zorgmachtiging’; een rechterlijke machtiging om verplichte zorg te verlenen. 

Dit betekent dat wanneer zorgverleners menen dat verplichte zorg bij een cliënt 

noodzakelijk is, daarvoor eerst een machtiging van een rechter dient te worden 

verkregen. De rechter kijkt zodoende altijd mee voorafgaand aan het uitvoeren van 

verplichte zorg, om welke vorm van verplichte zorg het ook gaat. 

Op wie is de wet van toepassing 

Allereerst geldt de wet voor betrokkenen waarbij hun gedrag het gevolg is van een 

psychische stoornis, dat leidt tot ernstig nadeel voor de betrokkene of voor anderen. 

Verplichte zorg wordt alleen toegepast als het de enige manier is om het ernstige nadeel 

weg te nemen (geen vrijwillige mogelijkheid, geen minder bezwarend alternatief, 

proportioneel en effectief).  

De wet geldt niet voor cliënten met een verstandelijke beperking of dementie. Daarvoor 

geldt de Wzd. 

Daarnaast is de wet van toepassing op alle zorgorganisaties die verplichte zorg verlenen. 

Het maakt niet uit welke zorg wordt verleend en waar, als verplicht zorg noodzakelijk is 

voor deze groepen cliënten is deze wet van toepassing.  

Wat is de betekenis van de wet voor de betrokkenen 

De Wvggz beoogt een aantal doelstellingen te realiseren. Allereerst moet deze wet de 

rechtspositie van personen met een psychische stoornis, die tegen hun wil zorg krijgen, 

worden versterkt. Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing tot verplichte zorg zal 

daartoe aan moeten bijdragen, waarbij betrokkene beter moet worden gehoord en 

meer rekening wordt gehouden met zijn voorkeuren. En in de tweede plaats heeft deze 

wet tot doel om dwang te voorkomen en de duur van dwang te beperken. De Wvggz is 

‘cliënt volgend’ en biedt de mogelijkheid om ook in de ambulante situatie verplichte 

zorg toe te passen. De wet stelt (bijna) alle vormen van verplichte zorg ambulant 

toepasbaar. Alleen de verplichte zorgmaatregel van het beperken van het recht op het 

ontvangen van bezoek is niet ambulant toepasbaar. 
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Vervolgens beoogt de Wvggz de rechtspositie van de cliënt die tegen zijn of haar wil zorg 

krijgt en de positie van diens naasten te verbeteren. Zo zijn er veel minder 

klachtgronden in de Wvggz en hebben cliënt en diens systeem meer in de wet 

verankerde procedurele rechten op verschillende momenten in de aanvraag en/of 

uitvoering van verplichte zorg.  

De Wvggz biedt zorgverleners meer instrumenten voor zorg op maat. Het is beter om te 

streven naar goede passende zorg zodat daardoor geen verplichte zorg opgelegd hoeft 

te worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen en instanties goed 

samenwerken en signalen opvangen, zodat tijdig gestart kan worden met een passende 

behandeling. Er zal gekeken moeten worden naar welke aanpak het beste bij iemand 

past; verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Bovendien geeft de 

wet de mensen die verplicht worden behandeld en hun familie meer inspraak. Zij 

kunnen mee beslissen hoe de zorg en ondersteuning eruit gaat zien.  

Voor de zorgprofessionals betekent de wet op onderdelen een andere manier van 

werken. Dit geldt zowel voor het eigen werk als voor de wijze van samenwerking met 

andere partijen. Deze beschrijving van de samenwerking in de keten wordt ook wel 

betiteld als ‘ketenprocessen’.  

Op grond van de Wvggz kan de zorgaanbieder alleen een BIG-geregistreerde als 

zorgverantwoordelijke aanwijzen.  

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

Op 1 januari 2020 gaat deze wet in. Na inwerkingtreding van de Wvggz worden alle 

zorgaanbieders die verplichte zorg verlenen vermeld in een openbaar register. 

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen die nu een BOPZ-aanmerking hebben, worden 

ambtshalve opgenomen in het register. De instelling hoeft hiervoor niets te doen. 

Verplichte zorg 

De besluitvorming over gedwongen zorg kent straks twee trajecten: 

1. De zorgmachtiging; 

Als er geen sprake is van crisis met een onmiddellijk dreigend gevaar, moet de 

procedure met betrekking tot de zorgmachtiging worden doorlopen. De 

zorgmachtiging wordt bij de rechter aangevraagd. Alle vormen van verplichte zorg 

moeten via een zorgmachtiging worden aangevraagd en moet worden getoetst 

door een rechter. De geneesheer-directeur is zorginhoudelijk verantwoordelijk en 

de officier van justitie regisseert het proces. 

 

2. De crisismaatregel; 

Als een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht, kan de burgemeester een 

crisismaatregel nemen. Dit was de inbewaringstelling (IBS) onder de BOPZ. De 

crisismaatregel is breder dan de IBS, omdat alle vormen van verplichte zorg via een 
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crisismaatregel kunnen worden opgelegd, niet alleen opname. Bovendien kan 

gedurende de procedure tijdelijk (max. 18 uur) verplichte zorg worden opgelegd. 

Hoe werkt de Wvggz in de thuissituatie 

De Wvggz maakt het mogelijk dat de zorg ambulant, dus in de thuissituatie kan worden 

gegeven. De ambulante zorg wordt geregeld in een uitwerking van de wet in het Besluit 

verplichte ggz. In dit besluit wordt geregeld welke vormen van verplichte zorg buiten 

een accommodatie van een zorgaanbieder (hierna: ambulant) zijn toegestaan en onder 

welke voorwaarden. Ambulante verplichte zorg is nieuw. Onder de BOPZ was het niet 

mogelijk om verplichte zorg (bijvoorbeeld het gedwongen toedienen van vocht, voeding 

of medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkenen) ambulant te verlenen. Wel 

bood de BOPZ door middel van de voorwaardelijke machtiging de mogelijkheid om met 

een voorwaardelijke machtiging de ambulante behandeling als voorwaarde te stellen 

om een gedwongen opname te voorkomen. Als een patiënt zich echter niet aan de 

voorwaarden hield en ambulante behandeling weigerde, moest hij alsnog gedwongen 

worden opgenomen. Onder de Wvggz is de verwachting dat betrokkene, doordat hij 

weet dat hij zich niet aan gedwongen zorg kan onttrekken, in de meeste gevallen ervoor 

zal kiezen om thuis de behandeling te laten plaatsvinden. In dat geval is er geen sprake 

van dwang, want betrokkene verzet zich niet, maar van hele sterke drang. 

Ambulante zorg kan enkel worden toegestaan voor die vormen van verplichte zorg die in 

het besluit zijn opgenomen, onder de in dit besluit genoemde voorwaarden. Omdat het 

kunnen toepassen van ambulante dwang nieuw is, zijn voorafgaand aan het opstellen 

van dit besluit met verschillende personen met (ervarings)deskundigheid binnen de ggz 

of de zorg voor mensen met psychogeriatrische problematiek of een verstandelijke 

beperking – zorgverleners, patiënten en hun vertegenwoordigers – informele 

overleggen gevoerd over hoe zij verplichte zorg in de ambulante situatie voor zich 

zouden zien: welke vormen en onder welke voorwaarden.  

Ambulante verplichte zorg moet deskundig, zorgvuldig en veilig worden uitgevoerd. Dit 

wordt gewaarborgd door het wettelijk kader. De aanvullende gestelde eisen zien vooral 

op het verschil in setting. Buiten een accommodatie zijn bepaalde randvoorwaarden 

minder vanzelfsprekend. Zo is, anders dan bij zorg binnen een accommodatie, bij zorg 

buiten een accommodatie geen sprake van een structuur waarin zorgverleners aanwezig 

zijn die te allen tijde toegang hebben tot de betrokkenen om noodzakelijke zorg te 

verlenen. Ook is het minder makkelijk om snel assistentie van een collega te krijgen en 

er is minder sociale controle. Door waarborgen te stellen wordt beoogd alsnog in deze 

randvoorwaarden te voorzien door eisen te stellen over de wijze waarop toezicht op de 

betrokkene wordt gehouden, het aantal zorgverleners dat op het moment van de 

uitvoering van verplichte zorg aanwezig moet zijn, de termijn van evaluatie van het 

zorgplan en de bereikbaarheid van een ter zake deskundige zorgverlener. Ook zijn er 

nadere eisen gesteld aan de factoren die een zorgaanbieder dient mee te nemen in het 
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opstellen van het beleidsplan, die vervolgens moeten worden uitgewerkt in het zorgplan 

en toegepast bij het verlenen van de verplichte zorg.  

 

Waarborgen Wvggz 

De Wvggz biedt bepaalde waarborgen, ongeacht of de zorg binnen of buiten een 

accommodatie wordt verleend, wordt gewezen op het volgende.  

 

• Verplichte zorg is altijd een ultimum remedium. Eerst moet worden onderzocht of 

alle alternatieven om vrijwillige zorg te verlenen zijn uitgeput. Als dan toch 

verplichte zorg nodig is, moet gekozen worden voor de minst ingrijpende vorm en 

dat zo kort mogelijk. Ook in de ambulante situatie moet deze afweging worden 

gemaakt: verplichte zorg, alleen als het echt niet anders kan; 

 

• Verplichte zorg moet voldoen aan de uitgangspunten subsidiariteit, 

proportionaliteit en doelmatigheid. Zo mag niet worden gekozen voor een 

vergaande vrijheidsbeperkende maatregel, als er minder vergaande maatregelen 

zijn om hetzelfde doel te bereiken. Ook moet worden gekeken of de interventie 

bijdraagt aan het te bereiken doel. Als bijvoorbeeld in de zorgmachtiging staat dat 

de woning mag worden gecontroleerd op gedrag beïnvloedende middelen, maar 

betrokkene een dag later via anderen weer over deze middelen kan beschikken, 

kan de vraag worden gesteld of deze vorm van verplichte zorg doelmatig is; 

 

• De wensen en voorkeuren van betrokkene moeten zoveel mogelijk worden 

gehonoreerd. Betrokkene kan zijn voorkeuren aangeven op een zorgkaart. Dat geldt 

ook voor verplichte zorg in de ambulante situatie. Betrokkene kan bijvoorbeeld 

aangeven dat hij niet uit zijn huis gehaald wil worden om verplichte medicatie te 

ontvangen, maar dat hij dan liever die gedwongen medicatie in zijn huis ontvangt of 

juist andersom. De Wvggz beoogt verplichte zorg zo mogelijk te voorkomen. Een 

van de instrumenten daarvoor is het “plan van aanpak” dat door de betrokkene 

met familie of naasten kan worden opgesteld. Een plan van aanpak kan de 

noodzaak voor een zorgmachtiging wegnemen; 

 

• Familie en naasten moeten zoveel mogelijk worden betrokken. Belangrijk bij het 

verlenen van verplichte zorg is de context waarbinnen deze wordt uitgevoerd. Leeft 

iemand alleen of niet, wordt goed voor iemand gezorgd en let iemand op het tijdig 

innemen van medicatie. In het zorgplan kunnen familie en naasten hun zienswijze 

geven op de zorgverlening;  

 

• De verlening van verplichte zorg moet veilig zijn, dat geldt zowel voor betrokkene, 

voor hulpverleners en voor familie en naasten. Voor iedere betrokkene moet een 

inschatting worden gemaakt of goede zorgverlening in de ambulante situatie 
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mogelijk is, en zo ja, onder welke voorwaarden; 

 

• Alle vormen van verplichte zorg, ook de zorg in de ambulante situatie, worden 

vooraf door de rechter getoetst; 

 

• Alleen die zorgvormen die door de rechter zijn getoetst en vastgelegd in de 

zorgmachtiging, mogen ambulant worden toegepast, waarbij de 

zorgverantwoordelijke pas tot uitvoering daarvan mag overgaan als hij zich op de 

hoogte heeft gesteld van de actuele gezondheidstoestand van betrokkene, met 

betrokkene overleg heeft gevoerd over de uitvoering en, als de 

zorgverantwoordelijke geen psychiater is, hierover overeenstemming heeft bereikt 

met de geneesheer-directeur; 

 

Als betrokkene het niet eens is met de wijze waarop de verplichte zorg waartoe de 

zorgmachtiging of crisismaatregel legitimeert, wordt uitgevoerd, kan op grond de wet 

een klachtprocedure worden geïnitieerd. Elke zorgaanbieder is aangesloten bij een 

klachtencommissie. 

 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De IGJ houdt toezicht op de uitvoering van de wet. Als een zorgaanbieder zich niet aan 

de Wvggz houdt zijn er verschillende maatregelen te nemen. Er kan een bestuurlijke 

boete ten hoogste van opgelegd worden of een strafrechtelijk gehandhaafd worden met 

een gevangenisstraf (ten hoogste van drie jaar) of een geldboete.  
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8. Belastingen 
 
________________________________________________________ 
 
 
8.1 Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 
 
8.2 Zorgaanbieder en BTW 

 

8.3 ANBI stichting  
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8.1    Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 
 
Afhankelijk van de rechtsvorm heeft de zorgaanbieder te maken met de 
inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.  
 
Als de zorgaanbieder de rechtsvorm van een personenvennootschap heeft is de 
inkomstenbelasting op de zorgaanbieder van toepassing.  De zorgaanbieder is dan een 
eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma. De eigenaar, maat of vennoot is 
dan belastingplichtig als eigenaar van een bedrijf. 
 
Is de zorgaanbieder een rechtspersoon, zoals een BV of coöperatieve vereniging dan is 
de vennootschapsbelasting van toepassing. De stichting kan vrijgesteld zijn van de 
vennootschapsbelasting. In dit hoofdstuk behandelen we in hoofdlijnen 
achtereenvolgens de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de vrijstelling 
van vennootschapsbelasting.  
 
Nadrukkelijk vermelden wij hier de hoofdlijnen van de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting, uitzonderingen en nuances zijn soms achterwege gelaten voor 
de leesbaarheid. 
 
Inkomstenbelasting  
In het geval dat de zorgorganisatie als eenmanszaak, maatschap, VOF of commanditaire 
vennootschap wordt gedreven zijn de resultaten uit de bedrijfsvoering voor de 
eigenaren winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting.  

Winst uit onderneming 
De fiscale wetgeving verstaat onder het ondernemersbegrip: ondernemer is de 
belastingplichtige voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven en die 
rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen van de onderneming.   
 
Om van een onderneming te kunnen spreken is vooral van belang hoe iemand de 
activiteiten heeft georganiseerd, de feitelijke situatie. Hierbij wordt onder meer gekeken 
of de onderneming winst maakt en zo ja, hoeveel. Worden er risico’s gelopen, zoals het 
ondernemersrisico of debiteurenrisico. Is het niet gewoon een hobby, hoe zelfstandig is 
de onderneming, hoe groot is de klantenkring, hoe treedt de onderneming naar buiten 
toe en wat is de omvang van de werkzaamheden.  
 
Met name bij ZZP-ers in de zorg is de ondernemingstoets een steeds terugkerend 
discussiepunt, zie hierna.  
 
(Let wel. Het ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting is een andere dan voor de 
omzetbelasting, hier speelt het winstoogmerk geen enkele rol.)  
 
Voor de inkomstenbelasting gaat het om het inkomen dat de ondernemer als winst uit 
de onderneming haalt.  
Onder winst wordt verstaan alle omzetten uit de onderneming minus de zakelijke kosten 
en afschrijvingen. Autokosten van de privéauto kunnen door de onderneming worden 
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vergoed ad € 0,19 per kilometer. Is de onderneming de eigenaar van de auto en rijdt de 
ondernemer er ook privé in dan volgt een bijtelling bij het inkomen, tenzij dit op 
jaarbasis dit minder is dan 500 kilometer bedraagt.  

Oudedagsreserve 
Voldoet de ondernemer aan het urencriterium (dat wil zeggen minimaal 1.225 uur aan 
de onderneming besteden per jaar en meer tijd besteden aan de onderneming dan aan 
andere werkzaamheden) dan kan deze een deel van de jaarwinst toevoegen aan zijn 
oudedagsreserve. Dit betekent dat dan een bedrag van de winst mag worden 
afgetrokken. 

Over het saldo van de oudedagsreserve dient bij staking van de onderneming 
inkomstenbelasting te worden betaald, tenzij hiervoor een lijfrente wordt gekocht. De 
oudedagsreserve wordt bij (volledige) staking opgeheven. Het saldo kan ook afnemen of 
worden opgeheven als het saldo hoger wordt dan het ondernemingsvermogen en een 
paar jaar niet aan het urencriterium wordt voldaan. 

Verlies verrekenen 
Een verlies uit box 1 kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de 3 
voorafgaande jaren en met positieve box 1-inkomsten uit de 9 volgende jaren. De 
verliesverrekening kent een verplichte volgorde: eerst de 3 voorafgaande jaren en dan 
de 9 volgende jaren. Verliezen die u niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. U 
kunt die verliezen dan niet meer verrekenen. 

Verliezen uit box 1 kunt u niet verrekenen met positieve resultaten uit aanmerkelijk 
belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3). 

Ondernemersaftrek  
De ondernemersaftrek is een aftrekpost op de winst en bestaat uit: zelfstandigenaftrek, 
startersaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. 
Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek moet de ondernemer voldoen 
aan het “urencriterium”, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur aan de onderneming 
besteden per jaar en meer tijd besteden aan de onderneming dan aan andere 
werkzaamheden. Let wel ook als de ondernemer start in de loop van het jaar geldt het 
urencriterium van 1.225 uur.  
De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2019 € 7.280,--, daarnaast is het mogelijk dat de 
aftrek verhoogd wordt met een startersaftrek van € 2.123,--, gedurende maximaal drie 
jaar. 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen 
voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, 
moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. 
Om in 2019 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u 
een bedrag tussen € 2.301 en € 318.449 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw 
onderneming. 

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties, Wet DBA 
In de praktijk van de zorg speelt de vraag of sprake is van een onderneming nadrukkelijk 
bij Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Veel discussie is er over de vraag of er sprake is 
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van een fictief dienstverband met de ZZP-er, de zgn. de schijnzelfstandigheid van ZZP-
ers. 
 
De Wet DBA (vervanger van de VAR) heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij 
moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen. Dit zal echter 
niet eerder gebeuren dan januari 2021. Tot deze datum is de handhaving van de Wet 
DBA, met uitzondering van kwaadwillenden, opgeschort. Huurt de zorginstelling een 
ZZP-er in en constateert de belastingdienst achteraf dat er sprake is van een 
dienstbetrekking? Dan krijgt de zorginstelling in ieder geval tot 1 januari 2021 géén 
correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook worden daarvoor tot 
die tijd geen boetes opgelegd. Dit is anders bij “kwaadwillenden”, dit is het geval als de 
zorgaanbieder 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan 
of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van 
een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het 
speelveld op een oneerlijke manier aantast).'  

In dat geval kunnen er dus we dus wel correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen 
opgelegd worden. Drie dingen moeten dan bewezen worden: 
- een (fictieve) dienstbetrekking 
- evidente schijnzelfstandigheid 
- opzettelijke schijnzelfstandigheid 

Met de opdrachtnemer kunt u het best een modelovereenkomst of een andere 
overeenkomst sluiten waarin u nadrukkelijk het fictieve dienstverband uitsluit, door de 
afspraken zodanig vast te leggen dat geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking.   

Er is sprake van loondienst als op alle drie onderstaande vragen met ja wordt 
geantwoord. 

1. Heeft de opdrachtnemer een verplichting tot persoonlijke arbeid? 

2. Is er een gezagsverhouding tussen de zorgaanbieder en de opdrachtnemer? 

3. Krijgt de opdrachtnemer loon? 

Vennootschapsbelasting 
Rechtspersonen zoals een BV of een Coöperatieve Vereniging moet altijd aangifte 
vennootschapsbelasting doen.  
De stichting is onder omstandigheden vrijgesteld van het doen van aangifte. Dit is aan 
de orde als de fiscale winst in een jaar niet meer is dan € 15.000,-- en de winst in dat jaar 
plus de vier daaraan voorafgaande jaren bij elkaar niet meer bedraagt dan € 75.000,--. 
Bovendien zijn er voor de stichting die in de zorg werkzaam is mogelijkheden om in het 
geheel vrijgesteld te worden van de vennootschapsbelasting, zie hierna. 
Een speciale plaats neemt de ANBI-stichting in, deze behandelen we in een apart 
hoofdstuk. 
 
De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst in een boekjaar dat de 
rechtspersoon maakt. In principe wordt de winst hetzelfde berekend als bij de 
onderneming in de Inkomstenbelasting. Dat wil zeggen opbrengsten, minus kosten en 
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afschrijvingen. Onder de kosten valt ook het loon van aandeelhouders met een 
aanmerkelijk belang.   

Gebruikelijkloonregeling  
Voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang die werken voor een vennootschap 
of leden van de coöperatie en daarin werkzaam zijn, en (eventueel samen met hun 
fiscale partner) een aanmerkelijk belang hebben, geldt de gebruikelijk-loonregeling. 
Gebruikelijk loon is fictief loon, dat wil zeggen dat de belastingdienst ervan uit gaat dat 
het loon is uitbetaald. Dit geldt ook voor de inkomstenbelasting, de aandeelhouders 
ontvangen het gebruikelijk loon als inkomen voor de inkomstenbelasting.  
Iemand is aandeelhouder of lid met een aanmerkelijk belang als hij, eventueel met zijn 
fiscale partner 5% of meer van de aandelen heeft in een vennootschap of voor 5% of 
meer stemrecht heeft in de algemene vergadering van een coöperatie.  

Voor een aanmerkelijkbelanghouder geldt de gebruikelijk-loonregeling. Op grond van 
deze regeling moet de vennootschap of de coöperatie voor de werkzaamheden die deze 
doet een loon betalen dat aan een minimum is gebonden, het gebruikelijk loon. Dit loon 
is voor de aanmerkelijkbelanghouder inkomen voor de inkomstenbelasting. 

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de aanmerkelijkbelanghouder een loon krijgt dat 
gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn werk.  
Dit loon is het hoogste van de volgende bedragen: 
1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking 
2. het loon van de meestverdienende werknemer  
3. € 45.000,  
als de aanmerkelijkbelanghouder aannemelijk kan maken dat het loon te hoog is kan om 
vermindering gevraagd worden.  

Deeltijdsituaties 
Werkt een aanmerkelijkbelanghouder in deeltijd, dan mag het gebruikelijk loon niet 
automatisch op een lager bedrag vastgesteld worden dan € 45.000. Ook in dit geval 
moet aannemelijk gemaakt worden dat een evenredig deel van het loon uit de meest 
vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer lager is 
dan € 45.000. Als aanmerkelijkbelanghouder dat aannemelijk kan maken, gaat men uit 
van het evenredige bedrag van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of 
van het loon van de meestverdienende werknemer. 

Startende ondernemingen 
U mag uitgaan van een lager loon als u het gebruikelijk loon door het opstarten van de 
onderneming niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u veel hebt geïnvesteerd of een 
lage cashflow hebt. U mag dit maximaal 3 jaar doen vanaf het moment dat de 
vennootschap of coöperatie inhoudingsplichtig wordt. Dit mag alleen als hiervoor 
toestemming is gevraagd aan en gekregen van de belastingdienst. 
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Ondernemingen die verlies lijden 
Lijdt uw onderneming zoveel verlies dat de continuïteit van de onderneming in gevaar 
is? Dan mag u het loon lager vaststellen dan het gebruikelijk loon. Maar niet lager dan 
het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de 
aanmerkelijkbelanghouder werkt. 
In de volgende situaties mag u het loon niet lager vaststellen: 
- de onderneming lijdt incidenteel verlies. 
- de onderneming kan de rekeningen nog steeds betalen.  
- de onderneming kan de rekeningen niet betalen als gevolg van een oplopende 
rekeningcourantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.  
Dit mag alleen als hiervoor toestemming is gevraagd aan en gekregen van de 
belastingdienst. 

Wel loon, maar (gedeeltelijk) niet uitbetalen: Fictief loon  
Bij de gebruikelijk-loonregeling gaat de belastingdienst ervan uit dat de 
aanmerkelijkbelanghouder een loon krijgt dat gebruikelijk is voor zijn werk. Als er wel 
loon wordt uitbetaalt, maar minder dan het gebruikelijke loon, moet het verschil als 
loon in de administratie verwerken en daarover loonheffingen berekenen. Dat verschil is 
het zogenoemde fictieve loon: u betaalt het niet werkelijk uit.  
Als er helemaal geen loon wordt uitbetaald, is het gebruikelijke loon volledig als fictief 
loon aan te merken.  

Directeur-grootaandeelhouder (DGA) 
Een directeur-grootaandeelhouder is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen 
en de Zvw in dienst bij zijn eigen vennootschap. Een directeur-grootaandeelhouder is 
niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In die gevallen betaalt de 
vennootschap geen premies werknemersverzekeringen en houdt verder 5,70% bijdrage 
Zvw in. Heel kort gezegd is de DGA de bestuurder ook aandeelhouder die niet door een 
ander ontslagen kan worden. Ook de bestuurders die tevens aandeelhouders zijn voor 
ieder een gelijk deel zijn aan te merken als DGA. 
 
Met 'bestuurder' wordt in deze regeling de statutair bestuurder bedoeld. Is de statutair 
bestuurder een rechtspersoon, dan wordt degene die het bestuurswerk doet, ook als 
bestuurder gezien. 

Winst en dividend 
Het gebruikelijk loon wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder die daarover 
inkomstenbelasting verschuldigd is 

Vennootschapsbelasting  
Over de winst die de BV, de coöperatie en de niet-vrijgestelde stichting hebben behaald, 
moet vennootschapsbelasting worden betaald.  
De vennootschapsbelasting bedraagt in 2019 19% over de eerste € 200.000,-- winst en 
25 % over de winst daarboven. 
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Verliesverrekening 
Een verlies uit een bepaald jaar kan op 2 manieren verrekend worden: 
De onderneming verrekent het verlies van het jaar met de belastbare winst uit het 
voorgaande jaar. Dit wordt carry back of achterwaartse verliesverrekening genoemd. 

De onderneming verrekent het verlies met de winsten van maximaal 6 volgende jaren. 
Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd. Carry forward 
betekent verrekening met toekomstige winsten. 

Dividendbelasting 
De BV kan ook dividend uitkeren, de winst wordt dan (geheel of gedeeltelijk) uitgekeerd 
aan de aandeelhouders. Dit besluit wordt genomen door de aandeelhouders en er moet 
door het bestuur van de BV mee worden ingestemd. Het bestuur mag alleen weigeren 
als de uitkering van het dividend het voortbestaan van de BV in gevaar brengt.  
Van het uit te keren dividend moet 15% dividendbelasting ingehouden worden, dat op 
aangifte aan de belastingdienst betaald moet worden. 
 
Winst van de coöperatie 
De winst van de coöperatie moet worden verdeeld in  
1. echte winst: de winst van de coöperatie, onderworpen aan vennootschapsbelasting; 
2. winst leden: de zogenaamde verlengstukwinst, dit is de winst die toerekenbaar is aan 
de prestatie van of door de leden. De verlengstukwinst is aftrekbaar van de winst van de 
coöperatie als het wordt uitgekeerd aan natuurlijke personen. Deze leden dienen dan 
zelf inkomstenbelasting te betalen over de winst. Winst dat wordt uitgekeerd aan 
rechtspersonen is niet aftrekbaar van de winst van de coöperatie. De coöperatie draagt 
hierover dus vennootschapsbelasting af. De rechtspersoon die de winstuitkering heeft 
ontvangen, hoeft hierover niet nogmaals vennootschapsbelasting te betalen door het 
gebruik van de zogenaamde deelnemingsvrijstelling.  
 
Zorgvrijstelling vennootschapsbelasting 
Een belastingplichtige zorginstelling, bijvoorbeeld de stichting die niet onder de 
vrijstellingsgrens valt (zie hiervoor) kan onder omstandigheden een beroep doen op de 
vrijstelling voor de vennootschapsbelasting.  
Voldaan moet worden aan twee voorwaarden: 
1. De werkzaamhedeneis; 
2. De winstbestemmingseis. 

Ad 1. Werkzaamhedeneis 
De werkzaamhedeneis houdt in dat een zorginstelling minimaal 90% 
zorgwerkzaamheden dient uit te voeren. Onder zorg wordt kortgezegd verstaan, alle 
zorg die gefinancierd wordt uit de Zvw, Wlz, of WMO. Preventie valt hier ook onder, 
mits geïndiceerd onder de Zvw of de Wlz. 
Ten aanzien van jeugdzorgactiviteiten zal naar verwachting op een later moment een 
nadere toelichting volgen.  
Indien minder dan 90% van de activiteiten bestaan uit zorgwerkzaamheden dan is de 
gehele omzet van de zorgaanbieder belast.  
Voorbeelden van wel belaste omzet zijn bijvoorbeeld thuiszorgwinkels, 
welzijnsactiviteiten, servicepakketten en dergelijke. 
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Ad 2. Winstbestemmingseis 
De winstbestemmingseis schrijft voor dat als een zorginstelling winst behaalt, deze winst 
zowel statutair als feitelijk uitsluitend kan worden aangewend ten bate van het 
algemeen maatschappelijk belang. Doel van dit vereiste is te waarborgen dat de onder 
de zorgvrijstelling vrijgestelde winsten niet kunnen worden aangewend anders dan ten 
bate van de vrijgestelde zorgsfeer of een algemeen maatschappelijk belang. 
De staatssecretaris van mening dat de zorgvrijstelling niet geschreven is voor BV’s. Om 
als zorg-BV toch in aanmerking te komen voor de zorgvrijstelling zijn er extra 
voorwaarden gesteld, waaronder de eis dat de aandelen van de zorg-BV uiteindelijk 
gehouden dienen te worden door een stichting. Daarnaast zijn er in dit besluit een 
aantal eisen gesteld aan de inrichting van de governance, de besturing van de BV.  
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8.2    Zorgaanbieder en BTW 

Zorgaanbieder en BTW is een lastig onderwerp. De zorg zelf is vrijgesteld van het in 

rekening brengen van BTW, maar hoe zit het met medewerkers die niet in dienst zijn. 

Wat verstaan we onder zorg en wat niet, wat zijn de gevolgen ervan.  

De hoofdregel van de BTW is dat een ieder die producten of diensten levert hierover 

BTW in rekening moet brengen. De ondernemer draagt deze af aan de belastingdienst 

en mag de door hemzelf betaalde BTW daarop in mindering brengen. Afhankelijk van de 

soort dienst/ product is de BTW 21%, 9% of 0%. 

Als gezegd is de zorg vrijgesteld van de BTW, dit betekent dat de zorginstelling ook geen 

BTW kan terugvragen over de BTW die aan hem in rekening is gebracht.  

Wanneer is zorg vrijgesteld van BTW 
Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige 
verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw. 

De vrijstelling geldt voor: 

- medische beroepsbeoefenaren  
- tandartsen en tandtechnici 
- verzorging en verpleging in instellingen 
- maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg 
- dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang 

Medische beroepsbeoefenaren 
De vrijstelling geldt alleen voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de 
mens. Hiervan is sprake als de behandelingen zijn bedoeld om de gezondheid van een 
patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen. In het algemeen moet het 
gaan om handelingen die als doel hebben ziekten te diagnosticeren en, zo mogelijk, te 
genezen. 

De vrijstelling van btw geldt voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de 
mens door: 

- medische beroepsbeoefenaren die een door de Wet BIG geregeld 
beroep uitoefenen en diensten verrichten die tot hun deskundigheidsgebied horen 
en die een onderdeel zijn van de BIG-opleiding, zoals omschreven in de Wet BIG; 

- medische beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen, maar buiten hun 
deskundigheidsgebied behandelen. Hun behandelingen moeten dan van een 
gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn als die van daartoe bevoegde Wet BIG-
beroepsbeoefenaren; 

- medische beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, maar persoonlijke 
gezondheidskundige zorg van de mens bieden met een gelijkwaardig 
kwaliteitsniveau als bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaren. 
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Er is een aantal bijzondere gevallen: 

- Artsen zijn vrijgesteld voor alle behandelingen die zijn gericht op de bescherming 
van de gezondheid van de patiënt. Hieronder vallen ook alternatieve 
behandelingen. 

- Voor de toepassing van de vrijstelling maakt het niet uit of de medische 
beroepsbeoefenaar bij het verrichten van de diensten onder leiding en toezicht 
staat van een andere medische beroepsbeoefenaar. 

- Diensten uitgevoerd door een derde (geen medische beroepsbeoefenaar) kunnen 
onder de vrijstelling vallen als deze diensten een onlosmakelijk onderdeel zijn van 
een medische behandeling die in zijn geheel gezien een therapeutisch doel heeft. 

Vrijstelling voor verzorging en verpleging in een instelling 
Verzorging en verpleging van personen in een instelling is vrijgesteld van btw. 
Voorwaarde is dat de instelling geen winstoogmerk heeft. 

Instellingen voor verzorging en verpleging zijn bijvoorbeeld: 

• ziekenhuizen 
• psychiatrische inrichtingen 
• rusthuizen 
• verzorgingshuizen 
• verzorgingsflats 
• verpleeghuizen 
• internaten 

Vrijgestelde diensten 

De volgende diensten zijn vrijgesteld van btw: 

• verzorging en verpleging van opgenomen personen  
• medische analyses door laboratoria op verzoek van een huisarts of de instelling 

Goederen die tijdens arbeidstherapie zijn gemaakt en diensten die in het kader van 
arbeidstherapie zijn geleverd, zijn wel belast met btw. 

Verzorgingsflats 

De volgende diensten die exploitanten van verzorgingsflats aan hun bewoners leveren, 
zijn ook vrijgesteld van btw: 

• eten en drinken 
• huishoudelijke hulp 
• verpleegkundige verzorging van bewoners bij ziekte 
• gemeenschappelijke recreatieruimten 
• de verhuur van logeerkamers aan gasten van bewoners 
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Commerciële instellingen 

Commerciële instellingen zijn bijvoorbeeld particuliere verzorgingstehuizen, 

verpleeghuizen en tehuizen die gehandicapten opvangen. Deze instellingen zijn 

gedeeltelijk vrijgesteld van btw. Commerciële tehuizen zijn vrijgesteld van btw voor de 

verzorging en verpleging van personen die zijn opgenomen, op voorwaarde dat: 

- er een gediplomeerde verpleegkundige aan het tehuis is verbonden 

- het tehuis diensten levert aan personen die verpleging en verzorging nodig hebben 

- de btw over kosten en inkoop voor verzorging en verpleging niet in aftrek wordt 
gebracht 

Vrijstelling voor maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg 

Maatschappelijke ondersteuning 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) geeft regels om door middel van 
algemene en maatwerkvoorzieningen mensen zo lang mogelijk in hun eigen 
leefomgeving te laten functioneren. De volgende Wmo-diensten zijn vrijgesteld van btw: 

• het schoonhouden van de woonruimte 
• het schoonhouden van kleding en huishoudlinnen dat tot het huishouden van de 

cliënt behoort 
• het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de 

verzorging van degene voor wie de Wmo-diensten zijn bestemd 
• ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en 

zelfredzaamheid 

De vrijstelling voor Wmo-diensten is alleen van toepassing als is voldaan aan de 
volgende twee voorwaarden: 

• de diensten worden verleend vanuit de Wmo 
• de diensten worden verleend aan personen waarbij vaststaat dat zij volgens de 

Wmo op die diensten zijn aangewezen 

Bij een maatwerkvoorziening blijkt uit de beschikking van de gemeente dat de ontvanger 
op de Wmo-diensten is aangewezen. Bij een algemene voorziening wordt echter geen 
beschikking afgegeven door de gemeente. In die situatie is de btw-vrijstelling alleen van 
toepassing als wordt aangesloten bij het “gemeentelijke beleidsplan maatschappelijke 
ondersteuning” en de hiervoor geldende verordening van de gemeente. De criteria aan 
wie de algemene voorziening kan worden verstrekt zijn in deze gemeentelijke 
verordening opgenomen. 

Langdurige zorg 

De Wet langdurige zorg (Wlz) omvat zorg voor mensen die meestal 24 uur per dag 
toezicht moeten hebben of altijd zorg moeten kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld 
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ouderen of mensen met een beperking die in een instelling verblijven. Het is ook 
mogelijk deze zorg thuis te ontvangen. 

De volgende langdurige zorg is vrijgesteld van btw: 

• verblijf in een instelling, met inbegrip van voorzieningen die niet ten laste van de 
verzekerde kunnen komen waaronder in elk geval: 
o het verstrekken van eten en drinken 
o het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde 
o    voor meerdere verzekerden te gebruiken of te hergebruiken roerende 
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of het 
opheffen/verminderen van belemmeringen die de verzekerde door een 
aandoening, beperking, stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik 
van zijn woonruimte 

• persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging 
• behandeling, omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek 

gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is voor 
de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde 

• huishoudelijke hulp als de persoon niet verblijft in een instelling 

De vrijstelling voor Wlz-diensten is alleen van toepassing als zij worden verricht aan 
personen voor wie in een indicatiebesluit op grond van de Wlz is vastgesteld dat ze op 
die zorg zijn aangewezen. 

Zorgdiensten die behoren tot het verzekeringspakket van de Wlz zijn vrijgesteld van btw. 
Voorwaarde voor de vrijstelling is dat in een indicatiebesluit is opgenomen dat de cliënt 
is aangewezen op deze zorgdiensten. 

Vrijstelling voor dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang 
Verzorgt u als ondernemer tegen vergoeding dagbesteding, arbeidstraining of 
dagopvang? Dan zijn deze activiteiten vrijgesteld van btw als u ze verricht op basis van 
een schriftelijke overeenkomst met 1 van de volgende partijen: 

• een instelling als bedoeld in de Wlz 
• een aanbieder als bedoeld in  de Wmo 
• de persoon zelf als deze een persoonsgebonden budget heeft op grond van de Wlz 

of de Wmo 

Belaste en vrijgestelde omzet bij de zorgaanbieder 
Is er omzet waarover btw moet worden berekend, maar ook vrijgestelde omzet? Dan 
zijn er waarschijnlijk kosten voor zowel de belaste, als de vrijgestelde omzet. Alleen de 
btw voor kosten die gemaakt worden voor belaste omzet is aftrekbaar. 

Hebt u zowel belaste als vrijgestelde omzet, dan hebt u te maken met 3 soorten 
uitgaven: 

• goederen en diensten die u alleen gebruikt voor belaste omzet 
De btw die u hierover betaalt, is geheel aftrekbaar. 
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• goederen en diensten die u alleen gebruikt voor vrijgestelde omzet 
De btw die u hierover betaalt, is niet aftrekbaar. 

• goederen en diensten die u gebruikt voor belaste én vrijgestelde omzet 
De btw die u hierover betaalt, is gedeeltelijk aftrekbaar. Bij de aanschaf maakt u 
een inschatting welk deel van de goederen of diensten u gaat gebruiken voor 
belaste omzet. De btw over dat deel is aftrekbaar. 

Uitzendkrachten, inlenen van medewerkers  

Uitzendbureaus en detachering 
Uitzendbureaus en detacheringsbureaus die personeel in de zorg uitzenden of 
detacheren, moeten altijd 21% btw berekenen over deze diensten. Dit geldt ook als dat 
personeel een BIG-registratie heeft (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 

Uitlenen van personeel  
Het uitlenen van personeel tegen vergoeding is in beginsel belast met btw. Onder 
uitleen van personeel wordt verstaan: het ter beschikking stellen van personeel aan de 
inlener, waarbij dat personeel onder toezicht of leiding van de inlener arbeid verricht. 
Als hier niet aan wordt voldaan, is geen sprake van uitleen maar van andersoortige 
dienstverlening. Beoordeeld moet worden of deze andersoortige dienstverlening is 
belast of vrijgesteld van btw. 

In het besluit van de staatssecretaris van 28 december 2018 voorziet alleen in het ter 
beschikking stellen of uitlenen van personeel en reikt een aantal mogelijkheden aan om 
btw-vrij personeel uit te lenen. Dit is onder meer van belang voor de zorgsector. 

Structurele uitleen, voor onbepaalde tijd 

De structurele uitleen van personeel tussen zorginstellingen kan onder de voorwaarden 

van het nieuwe besluit vrij van btw. Van belang is onder meer dat de uitleen structureel 

van karakter is, de vergoeding niet hoger is dan de brutoloonkosten en de inlener 

verantwoordelijk wordt voor de financiële gevolgen bij ontslag van de werknemer. 

Onder structureel moet worden verstaan: voor onbepaalde tijd. Waarbij vervolgens 

wordt aangegeven dat het structurele karakter moet blijken uit de arbeidsovereenkomst 

tussen de uitlener en de werknemer. Deze moet dus voor onbepaalde tijd zijn gesloten.  

Aangaande de financiële gevolgen van het ontslag van de werknemer, blijft de 

vrijstelling van toepassing als de aansprakelijkheid voor de inlener wordt beperkt tot de 

periode waarin de werknemer bij de inlener werkzaam is geweest.  

De rol van werkgever wordt inhoudelijk overgenomen door de inlenende werkgever.  

 

Uitleen voor bepaalde tijd 

De uitleen voor bepaalde tijd is vrijgesteld van btw-heffing indien deze kan worden 

aangemerkt als nauw met de zorg samenhangende werkzaamheid. Een btw-vrije 

onderling uitleen tussen zorginstellingen is mogelijk, mits beide zorginstellingen 

werkzaam zijn op het gebied van het verzorgen en verplegen van in een inrichting 

opgenomen personen (ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis enz.); de werknemer 
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wordt ingezet voor die verpleging en verzorging; de inleen onontbeerlijk is voor de 

inlener voor het kunnen leveren van de zorg; en de vergoeding niet hoger is dan de 

brutoloonkosten van de betreffende werknemer, vermeerderd met een redelijke 

vergoeding voortvloeiend uit het werkgeverschap. 

Nieuw is dat een btw-vrijgestelde uitleen onder dezelfde voorwaarden tussen 
instellingen op het gebied van de WMO- en Jeugdzorg ook wordt toegestaan. Deze 
regeling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 geldig. Onduidelijk is of 
onderlinge uitleen tussen een WMO-instelling en instelling met opgenomen personen 
ook wordt vrijgesteld. 
Dat uitleen onontbeerlijk moet zijn voor de inlener om de zorg te kunnen verlenen is 
een vereiste. Wat precies onder onontbeerlijk moet worden verstaan is niet duidelijk. 
Het geef wel een uitzonderingssituatie aan, waarbij het gaat om directe zorgverlening. 

Uitlenen bij fusies 

Bij een voorgenomen fusie kan personeel voorafgaand aan de fusie onderling btw-vrij 

worden uitgeleend tussen de te fuseren entiteiten. Let wel dat aan de voorwaarden 

moet zijn voldaan en vooraf een schriftelijk verzoek moet worden ingediend om gebruik 

te maken van de vrijstelling. 

Samenvattend. Het is voor het uitlenen van personeel in sommige situaties de BTW 
vrijstelling onder voorwaarden mogelijk. Waar het gaat om tijdelijke uitleen lijkt dit vrij 
beperkt. Belangrijk is de belastingdienst de situatie voor te leggen.  

Fiscale eenheid 
Bij een fiscale eenheid worden meerdere ondernemers samen gezien als 1 ondernemer 
voor de btw. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en 1 of meer 
dochtermaatschappijen. 

Gevolgen voor de btw 
Als u een fiscale eenheid vormt, heeft dit gevolgen voor de BTW. De fiscale eenheid doet 
bijvoorbeeld 1 btw-aangifte voor alle ondernemingen samen. Ook betaalt een fiscale 
eenheid geen btw over leveringen van goederen en diensten tussen de ondernemingen. 

Voorwaarden fiscale eenheid 
Voor het vormen van een fiscale eenheid, gelden een aantal voorwaarden. De 
ondernemingen moeten: 

• een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied 
• elk ondernemer zijn voor de btw 
• gevestigd zijn in Nederland 

U kunt een fiscale eenheid vormen met iedere rechtsvorm. Wel moet minstens 1 bv, cv, 
stichting of vereniging deel uitmaken van de fiscale eenheid. Een fiscale eenheid met 
alleen natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, vof of man/vrouw-firma) is niet 
mogelijk.  
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8.3    ANBI-stichting 

De ANBI-stichting komt in de zorg veel voor en is vooral bekend als de stichting 

“Vrienden van <naam zorginstelling>”. Met behulp van deze stichting worden extra 

activiteiten of aanschaffen van de zorginstelling betaald. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut 

Beogende Instelling’  

Voordelen ANBI 
De reden dat deze gelden in een aparte stichting worden ondergebracht is dat de gever 
of erflater belastingvrij gelden kan schenken of nalaten. De stichting zelf behoeft over de 
schenkingen zelf die zij doet ook geen schenkbelasting te betalen.  

Ook dat giften aan de ANBI-stichting kunnen door de gever kunnen worden afgetrokken 

van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze gift moet dan wel vastgelegd zijn in 

een overeenkomst. 

Legaten in testamenten aan een goed doel betreffen veelal ook ANBI-stichting. Ook dan 

hoeft er geen erfbelasting te worden afgedragen. 

Bij het verstrekken van fondsen door charitatieve instellingen wordt regelmatig de eis 

gesteld dat de ontvanger de ANBI-status heeft.  

Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 

Vrijwilligers die voor een ANBI werken doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een 

gift aan een ANBI. 

Omdat er geen winst aan derden mag worden uitgekeerd is de ANBI bijna altijd in de 

vorm van een stichting. We gaan hier uit van de stichting als rechtsvorm.  

 

Eisen aan de ANBI 

Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status moet een aanvraag worden ingediend 

bij de Belastingdienst. De aanvraag wordt getoetst op grond van de navolgende 

voorwaarden. Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle 

volgende voorwaarden: 

• De stichting moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen 
belang dienen. Dit is de 90% eis. 
 

• De stichting heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het 
algemeen belang dienen.  
 

• De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, voldoen 
aan de integriteitseisen. 
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• Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de 
instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en 
beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het 
vermogen van de instelling. Ook is het niet toegestaan dat een van de 
bestuursleden een doorslaggevende stem of veto heeft. Als bijvoorbeeld een 
bestuur of beleidsbepalend orgaan bestaat uit 3 personen met evenveel stemrecht, 
dan voldoet deze aan de voorwaarde. 
 

• De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor 
het werk van de stichting. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 
 

• De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of 
minimale vacatiegelden. 
 

• De stichting heeft een actueel beleidsplan. 
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier 
waarop de ANBI haar doelstelling wil bereiken. Het plan mag een meerjarig 
beleidsplan zijn, maar het moet in ieder geval inzicht geven in het komende jaar. 
Advies is het beleidsplan te publiceren op de website van de ANBI. Zo informeert de 
stichting sympathisanten en donateurs en voldoet de stichting mogelijk meteen aan 
de publicatieplicht die geldt voor ANBI’s. Het publiceren van het beleidsplan is niet 
verplicht. De stichting moet wel een aantal gegevens uit beleidsplan belichten op 
de website  
De ANBI-stichting is verplicht om een beleidsplan te hebben, daarnaast moet de 
ANBI de volgende gegevens op te nemen en toe te lichten in het beleidsplan: 
- de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting 
- de wijze van verwerving van inkomsten 
- het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting. 
 

• De stichting heeft een redelijke verhouding tussen beheerskosten en de 
bestedingen. 
 

• Geld dat overblijft na opheffing van de ANBI   wordt besteed aan een ANBI met een 
soortgelijk doel. 
 

• De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
 

• De stichting publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke 
website, zoals het beleidsplan en het beloningsbeleid. 

Zolang de ANBI-stichting bestaat zal aan de eisen voldaan moeten worden. 

Aanvraag ANBI 
Een aanvraag voor een ANBI wordt gedaan bij de Belastingdienst aan de hand van een 
formulier dat ingevuld en toegezonden moet worden. De statuten van de ANBI en het 
beleidsplan moeten daarbij gevoegd worden.  
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9  Arbeidsrecht/Wet verbetering Poortwachter 

________________________________________________________ 

 

9.1  Arbeidsrecht 

9.2 Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

9.3 Arbeidsomstandighedenwet 

9.4 De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 

 9.4a De CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en 

Jeugdgezondheidszorg 2018 – 2019 (CAO VVT) 

9.4b De CAO Gehandicaptenzorg 

9.4c CAO Jeugdzorg 

9.4d CAO Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
 
9.5 Wet op  de Ondernemingsraden 
 
9.6  Wet Huis voor klokkenluiders 
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9.1 Arbeidsrecht 

Elke werkgever heeft te maken met het arbeidsrecht. De belangrijkste regels van het 

arbeidsrecht staan in het Burgerlijk Wetboek, waarin beschreven is wat een 

arbeidsovereenkomst inhoudt en welke regels gelden voor werkgevers en werknemers. 

In dit hoofdstuk worden de, voor de werkgever, meest relevante onderwerpen van het 

arbeidsrecht toegelicht: 

1. Wat is een arbeidsovereenkomst 

2. Soorten arbeidsovereenkomsten 

3. Inhoud van de arbeidsovereenkomst 

4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

5. De zieke werknemer 

6. Functioneren  

1. Wat is een arbeidsovereenkomst? 

Volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) is een arbeidsovereenkomst een overeenkomst 

waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de 

werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. N.a.v. deze definitie 

kunnen er drie vragen gesteld worden om vast te stellen of er sprake is van een 

arbeidsovereenkomst.  

1. Wordt de arbeid persoonlijk verricht door de werknemer?  

Hiervan is sprake wanneer de werknemer zich niet zonder toestemming van de 

werkgever mag laten vervangen door een ander.  

2. Krijgt de werknemer loon voor de arbeid die hij verricht?  

Het loon zal meestal in geld aan de werknemer betaald worden. Er zijn echter ook 

andere vormen van loon te bedenken zoals: kost en inwoning of een winstaandeel. 

Fooien, onkosten en pensioen worden niet gezien als loon. 

3. Bestaat er een gezagsverhouding tussen de werknemer en de werkgever? 

Gezag is aanwezig wanneer de werkgever zeggenschap heeft over de werknemer. 

Meestal komt dit tot uitdrukking in de bevoegdheid van de werkgever om aanwijzingen 

te geven over de werkzaamheden. Het is voldoende dat de werkgever “kan” ingrijpen 

(gezagsbevoegdheid heeft), bijvoorbeeld door te bepalen hoe het werk uitgevoerd moet 

worden of aan welke nadere voorschriften de werknemer zich moet houden. 

Alleen wanneer alle drie de vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden is er sprake van 

een arbeidsovereenkomst. Let op: bij de beoordeling van een arbeidsovereenkomst 
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wordt gekeken naar de feitelijke situatie. Dus ook wanneer de partijen niet de intentie 

hebben om een arbeidsovereenkomst te sluiten kan er toch sprake zijn van een 

arbeidsovereenkomst wanneer er is voldaan aan de drie bovengenoemde kenmerken.  

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst 

Een werknemer heeft recht op een arbeidsovereenkomst wanneer een werknemer drie 

maanden minimaal 20 uur per maand werkt voor de werkgever. Dit heet het 

rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft dan recht op alle 

wettelijke voordelen die bij een contract horen. Zoals recht op vakantiedagen en loon bij 

ziekte. 

2. Soorten Arbeidsovereenkomsten 

Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende vormen. Wat moet een werkgever 

weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten? 

Bepaalde of onbepaalde tijd 

Het eerste onderscheid dat bij arbeidsovereenkomsten gemaakt kan worden is het 

onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd.  

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijke overeenkomst. Dit wil 

zeggen dat de arbeidsovereenkomst aangegaan wordt voor een bepaalde duur. De duur 

van de arbeidsovereenkomst kan een vaste duur zijn zoals één jaar, maar kan ook 

aangegaan worden voor de duur van bijvoorbeeld een opdracht, de einddatum ligt dan 

niet vast. Na verloop van de bepaalde tijd houdt de arbeidsovereenkomst vanzelf op te 

bestaan. De werkgever hoeft de werknemer dus niet te ontslaan. In principe kan een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opgezegd worden. Werkgever 

en werknemer mogen hier echter andere afspraken over maken. Dit moet dan wel in de 

arbeidsovereenkomst worden opgenomen (zie hiervoor paragraaf 4: Beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst). 

Een arbeidsovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd worden aangegaan, dit wordt 

ook wel een vast contract of een vast dienstverband genoemd. Dit houdt in dat er in de 

overeenkomst niet is bepaald wanneer deze eindigt. 

De ketenregeling 

Meestal zal een werkgever de werknemer pas een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd 

aanbieden op het moment dat hij overtuigd is van de kwaliteiten van de werknemer. 

Daarom zal de werkgever vaak eerst een contract voor bepaalde tijd aanbieden. De 

overeenkomst voor bepaalde tijd kan vervolgens overgaan in een arbeidsovereenkomst 

onbepaalde tijd. Hierbij speelt de ketenregeling een belangrijke rol. De ketenregeling is 

de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal 

achter elkaar gesloten mogen worden voordat er een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd ontstaat. De hoofdregel is: er mogen maximaal drie contracten voor 
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bepaalde tijd op rij gesloten worden binnen een periode van twee jaar. Bij het vierde 

contract of op de dag na het verstrijken van de tweejaarstermijn ontstaat automatisch 

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Pas als er tussen twee contracten een 

periode zit van meer dan zes maanden dan ontstaat er een nieuwe keten (en mogen er 

opnieuw drie tijdelijke contracten in een periode van twee jaar gesloten worden). 

In de meeste CAO’s binnen de zorgsector staat beschreven dat de voorkeur uit gaat naar 

het aangaan van contracten voor onbepaalde tijd. Dit niet alleen met het oog op de 

continuïteit van de zorg maar het geeft ook de werknemers zekerheid.  

Oproepovereenkomsten 

Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met 

voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-max contract. Kenmerkend voor 

oproepcontracten is dat de werknemer komt werken wanneer de werkgever hem 

oproept. De oproepkracht heeft dus geen vast maandloon en de arbeidsduur kan per 

week variëren. De verschillende soorten oproepovereenkomsten worden hieronder 

nader toegelicht:  

1. Oproepcontract met voorovereenkomst 

Het oproepcontract met voorovereenkomst is de meest vrije vorm van de 

oproepovereenkomst. De werkgever roept bij deze overeenkomst de werknemer op om 

te komen werken en vervolgens bepaalt de werknemer zelf of hij gehoor geeft aan deze 

oproep. Als de werknemer gehoor geeft aan de oproep, ontstaat een 

arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Voor elke 

periode waarin de werknemer werkt, krijgt hij een nieuwe tijdelijke 

arbeidsovereenkomst. Maar let op: bij 3 opeenvolgende contracten ontstaat 

een contract voor onbepaalde tijd. Ook krijgt de werknemer een contract voor 

onbepaalde tijd als hij langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gehad (zie 

hiervoor paragraaf over de ketenregeling). De werkgever betaalt loon over de uren die 

de werknemer werkt. 

2. Nulurencontract 

Bij een nulurencontract moet de werknemer gehoor geven aan de oproep van de 

werkgever. De werknemer moet dus komen werken als de werkgever hem oproept. 

Werkgever en werknemer sluiten een arbeidsovereenkomst maar in deze overeenkomst 

worden geen afspraken gemaakt over het aantal uren dat de werknemer werkt. De 

werkgever hoeft alleen die uren te betalen die de werknemer heeft gewerkt. Hierbij 

geldt een minimum van drie uur. Als een werknemer maar één uur hoeft te werken 

moet de werkgever hem toch drie uur uitbetalen. 

Werkgevers en werknemers in de zorgsector hebben afgesproken dat 

nulurencontracten zo min mogelijk worden afgesloten. Dit wordt geregeld in de CAO’s. 
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3. Min-max contract 

Een min-max contract kan gezien worden als een deeltijd dienstverband met daarin een 

flexibele component. Werkgever en werknemer spreken een minimumaantal uren af dat 

de werknemer per week of maand zal werken. Het minimumaantal uren moet de 

werkgever altijd uitbetalen. Ook als de werknemer deze uren niet werkt. Daarnaast kan 

de werknemer opgeroepen worden als de werkgever meer werk heeft. Hij kan dan 

worden opgeroepen tot het maximumaantal uren dat in de arbeidsovereenkomst is 

opgenomen. De uren boven het minimumaantal uren worden alleen betaald als de 

werknemer daadwerkelijk arbeid verricht.  

Sommige Cao’s bevatten beperkende bepalingen over het gebruik van min-max 

contracten. Hierin kan bijvoorbeeld bepaald zijn dat het maximumaantal uren beperkt 

moet zijn tot twee maal het minimum aantal uren.  

Rechtsvermoeden van arbeidsomvang bij oproepcontracten 

Een oproepovereenkomst kan overgaan in een overeenkomst met vaste arbeidsduur als 

er een vast arbeidspatroon ontstaat. Wanneer een werknemer gedurende drie maanden 

regelmatig wordt opgeroepen dan heeft de werknemer recht op een vast aantal uren 

per week. Hierbij wordt gekeken naar het aantal uren dat hij gemiddeld per maand 

werkte in de afgelopen 3 maanden. Dit wordt het rechtsvermoeden van arbeidsomvang 

genoemd. De werkgever kan het vermoeden van arbeidsomvang weerleggen door 

bijvoorbeeld aan te tonen dat er de afgelopen maanden sprake was van een incidentele 

piek in het werk.  

Wanneer een werknemer het rechtsvermoeden van arbeidsomvang succesvol heeft 

ingeroepen dan ontstaat er een contract voor vaste uren. De werknemer heeft dan recht 

op doorbetaling van zijn loon. Dit geldt dus ook als hij niet werkt. Er is echter een 

uitzondering op deze doorbetalingsplicht. Een werkgever mag namelijk de eerste zes 

maanden afwijken van de doorbetalingsplicht. Dit moet dan wel schriftelijk zijn 

afgesproken. In een CAO kan staan dat de periode van zes maanden wordt verlengd. 

Uitzendkrachten  

De arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht is een bijzondere overeenkomst. De 

werkgever (het uitzendbureau) stelt de werknemer (de uitzendkracht) ter beschikking 

aan een derde (de inlener). De uitzendkracht werkt onder toezicht van de inlener maar 

hij is in dienst bij het uitzendbureau. Dit geldt ook voor andere vormen waarbij 

personeel beschikbaar wordt gesteld (bijvoorbeeld bij detachering). 

Meestal geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken de regel dat de 

uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de inlener niet langer gebruik wil maken 

van de werknemer of op het moment dat de werknemer ziek wordt. In de CAO kan 

bepaald worden dat deze periode van 26 weken verlengd kan worden tot 78 weken. 
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Zowel in de ABU-CAO als de NBBU-CAO is deze periode verlengd tot de maximale 78 

weken. 

De uitlener is verplicht om aan de uitzendkracht loon en vergoedingen te geven die 

overeenkomen met het loon en de vergoedingen die werknemers in vergelijkbare 

functies binnen het inlenende bedrijf krijgen.  

Zelfstandige zonder personeel (Zzp’er) 

In de zorgsector wordt veel gebruik gemaakt van het inhuren van Zzp’ers. Een Zzp'er is 

een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft.  

Bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst wordt gekeken naar de 

feitelijke situatie en niet zozeer naar de bedoeling van de partijen. Hoewel het meestal 

niet de bedoeling is dat een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de Zzp’er en de 

inhuurder lopen zij toch het risico dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit is 

niet wenselijk omdat de Zzp’er, op het moment dat er sprake is van een 

arbeidsovereenkomst, recht heeft op alle voordelen die horen bij een 

arbeidsovereenkomst. Om ervoor te zorgen dat de Zzp’er niet gezien wordt als een 

werknemer is het van belang dat de zelfstandige: 

• zelfstandigheid houdt bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het 

uitvoeren daarvan; 

• voor eigen rekening en risico werkzaamheden verricht; 

• gericht is op het maken van winst; 

• het ondernemerschap bekend maakt (maakt hij bijvoorbeeld gebruik van een 

logo en een website voor zijn onderneming); 

• streeft naar meerdere opdrachtgevers 

3. Inhoud van de arbeidsovereenkomst 

De inhoud van de arbeidsovereenkomst moet zorgvuldig overwogen worden. In deze 

paragraaf worden de belangrijkste onderdelen uit de arbeidsovereenkomst beschreven.  

De vorm van de arbeidsovereenkomst 

Net als elke overeenkomst mag een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als 

schriftelijk worden aangegaan. Het is echter verstandig om de arbeidsovereenkomst 

schriftelijk aan te gaan. Voor een aantal bepalingen is het zelfs verplicht om deze 

schriftelijk overeen te komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het proeftijdbeding. (meer 

hierover in de paragraaf proeftijd) 

Vaak wordt in de CAO wel aangegeven dat het verplicht is om de arbeidsovereenkomst 

schriftelijk aan te gaan. Als de werkgever en werknemer gebonden zijn aan de CAO zijn 
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zij dus wel verplicht om de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan  (zie hiervoor 

hoofdstuk 8.3: De collectieve arbeidsovereenkomst). 

Functie 

Meestal wordt in de arbeidsovereenkomst een omschrijving gegeven van de functie die 

de werknemer gaat vervullen. Wanneer een CAO van toepassing is kan het ook zijn dat 

voor de omschrijving van de functie verwezen wordt naar de functiebeschrijvingen uit 

de CAO. Sommige bedrijven beschikken over een eigen functiewaarderingssysteem. 

De werkgever doet er verstandig aan om een duidelijke functiebeschrijving op te stellen 

wanneer hij niet beschikt over de functiebeschrijvingen uit de CAO of uit het 

functiewaarderingssysteem. Hierin kunnen de taken en verantwoordelijkheden van de 

werknemer beschreven worden net als zijn plaats binnen de organisatie. Voor beide 

partijen is het dan duidelijk wat van de werknemer verwacht wordt en waarop de 

werkgever hem kan beoordelen.  

Beloning 

De werknemer heeft recht op een beloning voor de werkzaamheden die hij verricht. 

Hoewel een beloning in geld de meest voorkomende beloning is, zijn ook andere 

vormen van loon toegestaan. Zo is het ook mogelijk dat de werkgever zorgt of betaalt 

voor bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld een woning inclusief gas en licht. De wijze 

waarop de werknemer zijn beloning krijgt wordt meestal afgesproken in de 

arbeidsovereenkomst maar de werknemer blijft recht hebben op een beloning, ook als 

dit niet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.  

Het uitgangspunt is dat een werknemer betaalt krijgt voor de uren die hij werkt. Is het 

werk slechts gedeeltelijk uitgevoerd, dan zal er doorgaans een evenredig deel aan loon 

verschuldigd zijn. Toch zijn er een aantal situaties denkbaar waarin de werknemer wel 

recht heeft op loon ondanks dat hij niet gewerkt heeft (niet limitatief): 

▪ De werknemer was bereid om te werken maar hij kon niet werken door 

omstandigheden die voor rekening van de werkgever komen  

▪ De werknemer kan wegens ziekte niet werken (zie hiervoor paragraaf 5: De zieke 

werknemer). 

▪ De werknemer heeft vakantie 

▪ De werknemer heeft recht op betaald verlof wegens bijzondere omstandigheden. 

(bijvoorbeeld overlijden van naaste familie, zijn huwelijk of de geboorte van een 

zoon of dochter) 

▪ De werknemer heeft recht op kraamverlof 

▪ Doordat de medewerker als lid van de ondernemingsraad werkzaam is 

▪ De medewerker is op non-actief gesteld door de werkgever  

Het loon moet minimaal een wettelijk bepaalde hoogte hebben waarover de 

medewerker de vrije beschikking krijgt. Een beding dat de medewerker aanspraak geeft 
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op minder dan het minimumloon is ongeldig. In plaats daarvan geldt dan het 

minimumloon. Naast het wettelijk minimumloon is het ook mogelijk dat er in de CAO 

een minimumloon is opgenomen. Op het moment dat werkgever en werknemer 

gebonden zijn aan deze CAO heeft de werknemer recht op het in de CAO genoemde 

minimumloon.  

Naast het loon heeft de werknemer recht op vakantiebijslag. Het vakantiegeld bedraagt 

acht procent van het loon dat de werknemer heeft ontvangen. Het vakantiegeld wordt 

dus ook opgebouwd over de periodes dat de werknemer niet heeft gewerkt maar wel 

loon heeft ontvangen.  

Vakantie 

Een werknemer heeft recht op vakantiedagen. Tijdens deze vakantiedagen kan hij vrij 

nemen terwijl hij wel doorbetaald krijgt. Een werknemer heeft recht op minimaal vier 

keer zijn arbeidsduur aan vakantiedagen (wettelijke vakantiedagen). Een werknemer die 

32 uur per week werkt heeft dus minimaal recht op 4 x 32 = 128 vakantie uren. Vaak 

hebben werknemers recht op meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit zijn 

de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen.  

De werkgever dient de werknemer elk jaar in de gelegenheid te stellen om de wettelijke 

vakantiedagen op te nemen. In de wet is bepaald dat de werkgever de vakantie vaststelt 

‘overeenkomstig de wensen van de werknemer’. Hierop zijn enkele uitzonderingen 

mogelijk. De werkgever kan bijvoorbeeld schriftelijk aangeven dat bepaalde dagen 

verplichte vrije dagen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld bij een jaarlijkse bedrijfssluiting.  

Een werkgever mag een voorstel van een werknemer om bepaalde dagen vakantie op te 

nemen alleen weigeren als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Gewichtige redenen 

kunnen bijvoorbeeld zijn plotselinge drukte of onmisbaarheid wegens ziekte van andere 

werknemers.  

Bij het einde van een dienstverband kan een werknemer niet gedwongen worden om 

zijn resterende vakantiedagen op te nemen.  

Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst 

Proeftijd 

Partijen kunnen ervoor kiezen om in de arbeidsovereenkomst een proeftijd op te 

nemen. Tijdens deze proeftijd kan de arbeidsovereenkomst op elk moment opgezegd 

worden. Aan een proeftijd zijn een aantal voorwaarden verbonden: 

• Een proeftijd moet schriftelijk worden afgesproken 

• Een proeftijd kan worden afgesproken in overeenkomsten voor onbepaalde tijd. De 

proeftijd mag dan maximaal twee maanden zijn. Ook in overeenkomsten voor 

bepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Dit mag echter alleen als de 
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duur van de overeenkomst langer is dan zes maanden. Bij een contract van 

minimaal zes maanden en een dag tot maximaal twee jaar mag een proeftijd van 

een maand overeengekomen worden. In een overeenkomst voor twee jaren of 

langer mag een proeftijd tot twee maanden afgesproken worden. Is het vooraf niet 

mogelijk om de datum vast te stellen waarop de arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd eindigt? Dan kan de proeftijd maximaal een maand duren 

• De duur van de proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn  

• De proeftijd moet ingaan bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst 

• Een proeftijd is niet geldig wanneer de werkgever al op de hoogte is van de 

geschiktheid van de werknemer. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een 

werknemer eerder als uitzendkracht bij de werkgever heeft gewerkt.  

Een proeftijd is nietig als deze niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Dit wil 

zeggen dat er dan vanuit wordt gegaan dat de arbeidsovereenkomst zonder 

proeftijd is aangegaan. De medewerker kan het ontslag ongedaan maken en loon 

vorderen wanneer een werkgever toch opzegt terwijl sprake is van een nietige 

proeftijd. In sommige omstandigheden is het zelfs mogelijk om schadevergoeding 

te eisen.  

Concurrentiebeding 

Een werkgever kan er belang bij hebben dat zijn werknemers niet bij een concurrent 

werkzaam worden. Dit is te voorkomen door het aangaan van een concurrentiebeding. 

Een concurrentiebeding is het beding waarbij de medewerker beperkt wordt in zijn 

vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te worden bij andere 

werkgevers of als zelfstandige. 

Het concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn mogelijkheden om van werkgever 

te wisselen. Om de werknemer te beschermen worden er daarom eisen gesteld aan het 

concurrentiebeding. Als eerst wordt het concurrentiebeding schriftelijk 

overeengekomen en ondertekend door de werknemer. Het concurrentiebeding hoeft 

dus niet per se in de arbeidsovereenkomst te staan, het mag ook in een ander document 

staan. Ten tweede is het van belang dat de werknemer instemt met de verplichtingen 

die hij op zich neemt. Hierbij is het belangrijk dat het voor de werknemer duidelijk is wat 

precies de gevolgen zijn van het tekenen van het concurrentiebeding. Daarnaast is een 

concurrentiebeding in beginsel alleen mogelijk bij een contract voor onbepaalde tijd. 

Hierop is een uitzondering mogelijk wanneer in het contract voor bepaalde tijd wordt 

gemotiveerd welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het opnemen van het 

concurrentiebeding noodzakelijk maakt. Ten slotte kan een concurrentiebeding alleen 

worden gesloten door een meerderjarige werknemer.  

Als de werknemer het concurrentiebeding overtreedt kan de werkgever een vordering 

instellen. Hij vordert dan nakoming van het concurrentiebeding met daarbij, als de 

werknemer zich niet aan het concurrentiebeding houdt, een dwangsom. Naast het 
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nakomen van het concurrentiebeding kan een werkgever een schadevergoeding 

vorderen. Daarbij gaat het vaak om een bedrag dat verschuldigd is volgens de 

overeenkomst die het concurrentiebeding regelt. De rechter kan de schadevergoeding 

matigen. 

 Het beroep op het concurrentiebeding zal echter niet slagen als: 

–  de rechter het concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigt, of als 

–  de arbeidsovereenkomst is geëindigd of niet is voortgezet, wegens ernstig 

verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever 

Geheimhoudingsbeding 

Het is belangrijk dat een werknemer geen vertrouwelijke informatie aan derden 

verstrekt. Dit om geen concurrentiegevoelige informatie te delen maar zeker ook in het 

kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (meer hierover in het 

hoofdstuk AVG)  

Afspraken over het geheimhouden van informatie kunnen worden vastgelegd in een 

geheimhoudingsbeding. In het geheimhoudingsbeding kan worden opgenomen dat de 

werknemer een boete verschuldigd is op het moment dat hij zich niet houdt aan de 

gemaakte afspraken. In plaats van een boete kan de werkgever ook een volledige 

schadevergoeding van de werknemer eisen. Voor hetzelfde feit kan echter niet een 

volledige schadevergoeding en een boete geëist worden. De werkgever moet daarom 

kiezen.  

In beginsel geldt het geheimhoudingsbeding zowel tijdens de arbeidsovereenkomst als 

ook voor de periode daarna. De werkgever doet er echter verstandig aan dit 

uitdrukkelijk overeen te komen. 

Loondoorbetalingsbeding 

In beginsel is een werkgever verplicht om gedurende de eerste twee ziekte jaren het 

loon van de zieke werknemer door te betalen (zie hiervoor paragraaf 5: De zieke 

werknemer). Van deze hoofdregel mag worden afgeweken. Werkgever en werknemer 

kunnen in de arbeidsovereenkomst afspreken dat de werkgever geen loon hoeft te 

betalen over de eerste twee dagen van een ziekteperiode. Deze dagen worden de 

wachtdagen genoemd.  

4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

Soms is het niet langer wenselijk of mogelijk om een arbeidsovereenkomst te verlengen 

of voort te zetten. Er zijn dan een aantal mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te 

beëindigden. Deze mogelijkheden zullen in deze paragraaf beschreven worden.  
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1. Beëindiging in de proeftijd 

Beëindiging in de proeftijd is alleen mogelijk als partijen een proeftijdbeding in de 

arbeidsovereenkomst hebben opgenomen (zie hiervoor paragraaf 3: Inhoud van de 

arbeidsovereenkomst). Opzegging tijdens de proeftijd kan doorgaans op ieder moment 

plaatsvinden. Dit mag zelfs mondeling. Op verzoek van de andere partij moet diegene 

die opzegt het ontslag in de proeftijd schriftelijk onderbouwen. Zegt een werkgever de 

arbeidsovereenkomst in strijd met het discriminatieverbod op, dan kan de werknemer 

de beëindiging laten vernietigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verboden opzegging 

wegens geaardheid, ras of zwangerschap. 

2. Verloop van tijd  

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na verloop van de afgesproken tijd. 

De einddatum van een overeenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet altijd vast te staan. 

Het kan ook zijn dat het einde van de arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan een 

gebeurtenis. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vervanging wegens ziekte. Zodra de zieke 

werknemer zijn functie weer kan vervullen zal de arbeidsovereenkomst met de 

vervanger eindigen.  

Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een periode van zes maanden of 

langer dan geldt een aanzegtermijn. Deze aanzegtermijn houdt in dat de werkgever 

uiterlijk één maand voor het eind van het contract schriftelijk aangeeft of de 

overeenkomst wel of niet wordt voortgezet en onder welke voorwaarde. De 

aanzegplicht geldt niet voor tijdelijke contracten zonder einddatum. De werkgever kan 

ook bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aangeven dat er geen 

sprake zal zijn van een opvolgend contract. Hiermee voldoet hij bij het aangaan van de 

overeenkomst al aan de aanzegverplichting.  

Bij niet naleving van de verplichting is de werkgever aan de werknemer een vergoeding 

verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan het loon voor één maand. Wanneer de 

werkgever niet tijdig aan zijn verplichting voldoet betreft dit een vergoeding naar rato. 

Het niet of niet tijdig nakomen van de aanzegplicht heeft overigens geen gevolgen voor 

de arbeidsovereenkomst: deze eindigt gewoon. 

3. Opzegging  

Opzegging van de arbeidsovereenkomst is slechts mogelijk als sprake is van: 

- een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; of 

- een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin de mogelijkheid van 

tussentijdse opzegging voor zowel de werkgever als de werknemer schriftelijk is 

overeengekomen. 

Een werknemer mag een arbeidsovereenkomst opzeggen. Hierbij is de reden niet 

relevant. Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever kan alleen als 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

269 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

sprake is van een redelijke grond voor ontslag. De wet kent de volgende uitputtende 

ontslaggronden: 

• Bedrijfseconomische redenen 

• Langdurige arbeidsongeschiktheid 

• Frequent ziekteverzuim 

• Disfunctioneren (zie hiervoor paragraaf 6: Functioneren van de werknemer) 

• Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer 

• Werkweigering wegens gewetensbezwaren 

• Verstoorde arbeidsverhouding 

• Andere omstandigheden 

De laatste ontslaggrond lijkt misschien ruim, maar is dat niet. Van deze ontslaggrond is 

slechts in uitzonderlijke situaties sprake. Er moet namelijk sprake zijn van een situatie 

die niet valt te scharen onder één van de andere ontslaggronden, maar waarin van de 

werkgever niet kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. 

Om als werkgever te mogen opzeggen moet, naast de ontslaggrond, herplaatsing van de 

werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie binnen de 

organisatie niet mogelijk zijn. Herplaatsing kan in ieder geval niet als er sprake is van 

dusdanig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer dat van de werkgever in 

redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 

Welke procedure de werkgever moet volgen voor een geldige opzegging is afhankelijk 

van de ontslaggrond. De arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden wegens 

bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige ziekte als er toestemming is 

verleend door het UWV. Voor de overige ontslagredenen moet een verzoek worden 

ingediend bij de kantonrechter. In beide gevallen moet de werkgever de 

ontslagaanvraag onderbouwen. De kantonrechter en UWV kunnen de ontslagaanvraag 

goedkeuren of afwijzen. Bijvoorbeeld omdat de ontslagreden niet geldig is of omdat de 

ontslagaanvraag niet genoeg onderbouwd is. 

Opzegtermijn 

Wanneer werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil opzeggen moet hij 

hierbij rekening houden met de opzegtermijn. De partij die wil opzeggen moet nagaan 

welke opzegtermijn er voor hem geldt. Als er in de CAO of in de arbeidsovereenkomst 

niets is geregeld over de opzegtermijn dan gelden de basisregels uit het Burgerlijk 

Wetboek. Opzeggen moet dan tegen het einde van de maand. Voor een werknemer 

geldt een opzegtermijn van een maand. Voor werkgevers geldt onderstaand schema.  
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Bij een dienstverband van: Bedraagt de opzegtermijn: 

 korter dan 5 jaar 1 maand 

 5 tot 10 jaar 2 maanden 

10 tot 15 jaar 3 maanden 

15 jaar of langer 4 maanden 

 

Opzegverbod 

Bij een opzegverbod mag een werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. De 

werknemer heeft dan namelijk extra ontslagbescherming. Als een werkgever opzegt 

terwijl er een opzegverbod geldt, kan de werknemer deze opzegging ongedaan maken. 

De meest voorkomende opzegverboden zijn: 

• De eerste 2 jaar dat een werknemer ziek is 

• Tijdens de zwangerschap en het zwangerschaps- en bevallingsverlof 

• Vanwege het lidmaatschap van een ondernemingsraad of    

personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar na het lidmaatschap)  

Transitievergoeding 

Bij ontslag door de werkgever krijgt de medewerker een financiële vergoeding. Dit heet 

de transitievergoeding. Voorwaarde is dat de werknemer 2 jaar of langer in dienst is 

geweest en het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij 

de werkgever ligt. 

De  hoogte wordt bepaald door het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris.  De 

hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de 

arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat de werknemer langer 

dan 10 jaar in dienst bent geweest. Voor 50 plussers geldt tot 2020 nog een andere 

regeling. 

De vergoeding is per 1 januari 2019  maximaal € 81.000 bruto. Als het jaarsalaris hoger is 

dan € 81.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.  

Indien het ontslag ernstig te verwijten is aan de werkgever kan de kantonrechter een 

aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.  

Ook indien de medewerker korter in dienst is dan 2 jaar of zelf ontslag heeft genomen 

kan de rechter ook in dat geval een vergoeding toekennen als het ontslag ernstig te 

verwijten is aan uw werkgever. 

Indien sprake is van ontslag door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de 

medewerker behoeft geen transitievergoeding te worden betaald door de werkgever.  
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4. Beëindiging met wederzijds goedvinden 

Bij ontslag met wederzijds goedvinden besluiten de werkgever en werknemer samen om 

de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever hoeft dan geen toestemming te 

vragen aan het UWV of de kantonrechter. De belangrijkste aandachtspunten voor een 

ontslag met wederzijds goedvinden zijn: 

• Werkgever en werknemer zijn het met elkaar eens over het ontslag. Beide 

partijen willen dat het dienstverband eindigt 

• De werkgever stelt voor om het dienstverband te beëindigen. Stelt niet de 

werkgever maar de werknemer voor om het dienstverband te beëindigen? Dan 

heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering 

• Partijen zijn het samen eens over de financiële afhandeling van het ontslag. 

Bijvoorbeeld over de uitbetaling van vakantiedagen 

• De werknemer mag niet ziek zijn. De werknemer heeft dan namelijk geen recht 

op een WW of ZW-uitkering.  

De afspraken over het ontslag worden vastgelegd in een beëindigings- of 

vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft vervolgens 14 dagen de tijd om deze 

vaststellingsovereenkomst op te zeggen. Hier moet de werkgever de werknemer op 

wijzen. Laat hij dit na? Dan heeft de werknemer 21 dagen de tijd om de overeenkomst 

op te zeggen.  

5. Ontbinding van de overeenkomst 

Wanneer een van de partijen niet instemt met het einde van een arbeidsovereenkomst, 

bestaat er naast opzegging van de arbeidsovereenkomst ook de mogelijkheid om de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden. Waar voor opzegging meestal een 

ontslagvergunning van het UWV nodig is, is die voor ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst niet nodig. Bij ontbinding is het de kantonrechter die beslist of de 

arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. 

De behandeling van een ontbindingsverzoek gebeurt in principe binnen 8 weken. 

6. Ontslag op staande voet 

Bij ontslag op staande voet is het gedrag van de werknemer de reden om hem per direct 

te ontslaan. Aan het ontslag op staande voet zijn een aantal regels verbonden. Als eerst 

moet er sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag. Daarnaast moet de reden 

door de werkgever worden aangetoond. Het ontslag moet per direct in gaan en de 

werkgever moet de werknemer direct informeren.  

Dringende redenen zijn bijvoorbeeld misleiding tijdens de sollicitatie, diefstal of fraude, 

dronken op het werk verschijnen, het in gevaar brengen van collega’s, mishandeling, 

grove belediging of bedreiging.  
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De werkgever moet kunnen aantonen dat er sprake is van een dringende reden voor 

ontslag. De werkgever moet dit dus kunnen bewijzen. Hoe hij dit kan bewijzen is 

afhankelijk van de specifieke situatie. Denk bijvoorbeeld aan klachten van collega’s of 

belastende e-mailberichten. In sommige situaties is er heel duidelijk een reden voor het 

ontslag op staande voet. Soms is er eerst een onderzoek nodig. Hier is tijd voor nodig. 

Een werkgever kan een werknemer schorsen tot hij voldoende bewijs heeft voor de 

reden van het ontslag op staande voet. Tijdens deze schorsing wordt de werknemer wel 

doorbetaald.  

Wanneer sprake is van een dringende reden dan stelt de werkgever de werknemer 

hiervan direct op de hoogte. Hierbij geeft hij aan wat de reden van het ontslag is. Dit 

mag mondeling, maar het moet zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd worden. Uit 

deze bevestiging moet in ieder geval blijken dat uw werknemer weet dat u hem op 

staande voet ontslaat en waarom.  

Ontslag op staande voet vindt plaats zonder tussenkomst van het UWV-werkbedrijf of 

kantonrechter en zonder dat de werkgever rekening hoeft te houden met een 

opzegtermijn. 

Wanneer een werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet dan kan hij 

het ontslag laten toetsen door de kantonrechter. Wanneer deze oordeelt dat het ontslag 

ten onrechte is verleend dan kan de werkgever veroordeeld worden tot het betalen van 

een schadevergoeding. Daarnaast kan het zijn dat de werkgever de werknemer weer 

terug in dienst moeten nemen.  

7. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

Het bereiken van de pensioengerechtigdeleeftijd kan een reden zijn voor beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit moet dan wel schriftelijk en 

voorafgaand aan het bereiken van deze leeftijd in de arbeidsovereenkomst opgenomen 

worden.  

5. De zieke werknemer 

Een werknemer die arbeidsongeschikt is als gevolg van ziekte heeft in beginsel recht op 

twee jaar loondoorbetaling. Het gaat dan om ziekte waardoor de werknemer niet langer 

in staat is om zijn eigen functie, zoals deze in de arbeidsovereenkomst is afgesproken, te 

kunnen vervullen. De arbeidsongeschikte werknemer heeft recht op doorbetaling van 

minimaal 70% van zijn loon. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk 

verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. Deze verplichting geldt niet voor 

het tweede jaar. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft 

ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan het UWV hem 

verplichten om ook het derde jaar loon door te betalen. 
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Op het moment dat de werknemer zich ziekmeldt moet de werkgever een aantal 

stappen ondernemen.  

1. Ziekmelden werknemer 

De werkgever meldt de ziekmelding binnen een week aan de arbodienst of 

bedrijfsarts. De werkgever doet eveneens een melding bij het UWV als de 

werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Hoewel het 

uitgangspunt is dat de werkgever zelf het loon doorbetaalt bestaan een aantal 

situaties waarin de werknemer recht heeft op een ZW-uitkering. De werknemer 

heeft recht op een ZW-uitkering als: 

• zijn dienstverband eindigt tijdens zijn ziekte; 

• hij een oproepkracht of uitzendkracht is, die bij ziekte geen recht op 

loondoorbetaling heeft; 

• hij een WW-uitkering krijgt en langer dan 13 weken ziek is; 

• hij een zogenoemd bijzonder dienstverband heeft. Hij is bijvoorbeeld thuiswerker, 

stagiair, provisiewerker of freelancer; 

•    hij minder dan een maand geleden zijn Ziektewet-verzekering heeft beëindigd; 

• hij vrijwillig verzekerd is voor de Ziektewet. 

2. Probleemanalyse 

Op het moment dat de werknemer zes weken ziek is, maakt de arbodienst of 

bedrijfsarts een probleemanalyse. In deze analyse staat waarom de werknemer niet 

kan werken en wat de mogelijkheden tot herstel zijn. Daarnaast wordt beschreven 

wanneer verwacht wordt dat de werknemer weer aan het werk denkt te kunnen.  

3. Plan van aanpak maken 

Als de werknemer langer dan acht weken ziek is moet de werkgever, in overleg met 

de werknemer, een plan van aanpak (PvA) opstellen. Dit volgt uit de Wet 

verbetering Poortwachter. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om 

de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA moet regelmatig besproken 

worden met de werknemer. Als de situatie wijzigt worden er nieuwe afspraken 

gemaakt.  

In het PvA wordt ook aangegeven welke persoon de in het PvA overeengekomen 

activiteiten begeleidt en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en 

bedrijfsarts of arbodienst. 

Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier. De werkgever is verplicht om 

een re-integratiedossier bij te houden wanneer er sprake is van dreigend langdurig 
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verzuim. In dit dossier staan alle activiteiten die werkgever en werknemer hebben 

ondernomen om terugkeer naar werk zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

4. Ziekmelding bij UWV 

De werkgever meldt de ziekte van de werknemer bij het UWV als de werknemer na 

41 weken nog steeds ziek is.  

5. Eerstejaarsevaluatie 

Tussen week 46 en 52 vindt een eerstejaarsevaluatie plaats. Werkgever en 

werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat 

ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen. 

6. Opstellen re-integratieverslag 

De werkgever stelt, in overleg met de werknemer, een re-integratieverslag op. Dit 

gebeurt als de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan het werk is. 

Hierin staan de volgende gegevens: 

• de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en 

bedrijfsarts of arbodienst; 

• gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever; 

• gegevens omtrent de functie van de werknemer; 

• gegevens omtrent de bekwaamheden van de werknemer; 

• vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid 

wegens ziekte; 

• het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst 

• het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en 

de bijstellingen 

• de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar 

• de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan 

van aanpak gemaakte afspraken; 

• een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever 

en de bedrijfsarts of de arbodienst; 

• een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de 

ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van 

de werknemer tot het verrichten van arbeid; 
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• een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over 

de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever, en 

• een oordeel van de werknemer over bovengenoemde gegevens. 

7. Aanvraag WIA 

Op het moment dat de werknemer in de 87e week nog ziek is zal hij een WIA-

aanvraagformulier ontvangen van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie 

weken retour zenden aan het UWV. In week 91 stuurt de werkgever de 

eindevaluatie naar het UWV. In de eindevaluatie geeft de werkgever aan wat de 

stand van zaken is van de re-integratie. Daarnaast stelt werkgever in deze week 

kopieën van het re-integratieverslag beschikbaar aan de werknemer. In week 93 

stuurt de werkgever het re-integratieverslag naar het UWV. 

Het UWV beoordeelt vervolgens de aanvraag en het re-integratieverslag. Het 

UWV legt een loonsanctie op indien het UWV van oordeel is dat de werkgever 

onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer. De werkgever 

kan dan verplicht worden om de ook het derde ziektejaar het loon van de 

werknemer door te betalen.  

8. Herstel melden van werknemer 

Is de werknemer weer hersteld? Dan geeft de werkgever de herstelmelding door 

aan de arbodienst of de bedrijfsarts en meldt hem beter bij het UWV. 

Aandachtspunten  

• Een werkgever mag niet vragen naar de reden van de ziekmelding. Hij mag wel 

vragen wanneer hij verwacht weer aan het werk te kunnen.  

• Een werkgever mag de werknemer verzoeken een bezoek te brengen aan de 

bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt of de werknemer in staat is aangepast 

werk te doen en hoe lang het verzuim kan gaan duren. 

• De werkgever kan de werknemer, in overleg met de bedrijfsarts of arbodienst, 

op arbeid therapeutische basis laten werken. Officieel is de werknemer dan nog 

wel ziek en moet zijn loon doorbetaald worden, ook al werkt hij nog niet in zijn 

oude functie of werkt hij niet volledig.  

• Als de werkgever met de werknemer en/of arbodienst van mening verschilt over 

de re-integratie, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. 

6. Functioneren van de werknemer 

De werknemer is verplicht om zijn werk naar beste kunnen te doen.  
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In veel CAO’s is vastgelegd dat de werknemer recht heeft op een functioneringsgesprek. 

Is er geen CAO van toepassing? Dan is je werkgever niet verplicht om een 

functioneringsgesprek te houden. Toch is het verstandig om functioneringsgesprekken 

te houden en het gespreksverslag door werkgever en werknemer te laten 

ondertekenen. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn op het moment dat er sprake is van 

disfunctioneren van de werknemer.  

Disfunctioneren 

Van disfunctioneren is sprake als de werkgever kan aantonen dat de werknemer 

ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Een werkgever kan een 

werknemer niet zomaar ontslaan op het moment dat hij vindt dat er sprake is van 

disfunctioneren. Hiervoor zal voldaan moeten zijn aan onderstaande voorwaarden: 

1. De werkgever moet aantonen dat sprake is van onvoldoende functioneren. Het gaat 

hierbij om functioneren in de functie waarvoor de werknemer is aangenomen. Dus de 

functie die staat beschreven in zijn arbeidsovereenkomst. Een werkgever kan dit 

aantonen door middel van gespreksverslagen van de functioneringsgesprekken. Ook kan 

hij hiervoor gebruik maken van andere documenten zoals brieven, memo’s of e-mails.   

2. De werkgever moet de werknemer tijdig hebben geïnformeerd over de kritiek die hij 

heeft op het functioneren van de werknemer. Daarnaast zal de werkgever moeten 

aantonen dat hij de werknemer meerdere keren op het tekortschieten heeft gewezen. 

Het is bijvoorbeeld niet voldoende als de werkgever alleen interne notities maakt over 

het functioneren van de werknemer.  

3. Van de werkgever wordt verwacht dat hij actief en serieus probeert om het 

functioneren van de werknemer te verbeteren. Hiervoor wordt een verbetertraject 

gestart. De werknemer moet tijdens dit traject een reële periode de kans krijgen om het 

functioneren te verbeteren. Afhankelijk van de functie en de lengte van het 

dienstverband mag een werknemer bijvoorbeeld verwachten dat hij extra coaching of 

begeleiding krijgt en soms zelfs dat de werkgever zorgt voor aanvullende scholing of 

training.  

Het is belangrijk dat aan een verbetertraject een termijn wordt gekoppeld, waarna moet 

blijken of het functioneren daadwerkelijk is verbeterd. Ook doet een werkgever er 

verstandig aan gedurende die periode evaluatiemomenten in te lassen. 

4. De werkgever moet kunnen aantonen dat het disfunctioneren van de werknemer niet 

het gevolg is van onvoldoende scholing of vanwege het feit dat de werkgever 

onvoldoende aandacht heeft gehad voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. 

5. De werkgever moet proberen om de werknemer te herplaatsen in een andere functie 

binnen de organisatie.  
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6. De werknemer mag niet ongeschikt zijn voor het uitvoeren van zijn werk door ziekte. 

Op het moment dat aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan zal een ontslag 

wegens disfunctioneren mogelijk zijn. Dit zal echter altijd aan een rechter voorgelegd 

moeten worden. De werkgever mag deze afweging niet zelf maken.  
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                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

279 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

9.2    Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

De eerste kamer heeft op 28 mei 2019 het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans 

onder kamerstuk 35.074 aangenomen. Dit gaat ook voor zorgaanbieders gevolgen 

hebben. De nieuwe wet gaat een aantal kernbegrippen uit het arbeidsrecht anders 

inrichten en formuleren. 

Wat regelt de nieuwe wet 

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet “Wet Arbeidsmarkt in Balans” (hierna: WAB) in 

werking om meer aan te sturen op vaste contracten in plaats van verschillende soorten 

oproepcontracten c.q. flexibele contracten. Men wil graag naar de situatie dat 

werknemers met flexibele contracten meer zekerheden krijgen zoals dat voor 

werknemers met een vaste aanstelling van toepassing is. Dit kan voor een (kleine) 

zorgaanbieder grote consequenties hebben bij zowel bestaande (aflopende) contracten 

evenals het aantrekken van nieuw personeel en in welke contractvorm je een 

arbeidsovereenkomst het beste vorm kunt gaan geven per 1 januari 2020. Het doel van 

de WAB is dat flexibele contracten minder flexibel worden en de vaste contracten 

minder vast. 

Oproepcontracten  

In principe geldt: geen arbeid, geen loon. Dit wordt echter met de WAB voor 

oproepcontracten aangescherpt. Het betreffende wetsartikel dat toeziet op de 

“loonaanspraak per oproep” gaat ook worden uitgebreid. Dit betekent dat het 

oproepcontract anders dan nu het geval is een soort eigen meer beschermde positie zal 

krijgen. Nieuw is dat de zowel de uitzendovereenkomst in fase A en de 

detacheringsovereenkomst met een uitsluiting van loondoorbetaling of zonder vaste 

arbeidsomvang een oproepcontract wordt. Dit wordt per 1 januari 2020 dus aangepast 

naar “oproepovereenkomst.” De werknemer hoeft niet op te komen dagen als de 

omvang van de opdracht niet duidelijk is (in praktische zin: het aantal uren dat de 

werknemer beschikbaar moet zijn). Het gaat hierbij om de zogeheten nul-uren 

contracten en de min-max contracten.  

De nieuwe wet beoogt het minder belastend voor de werknemer te maken om altijd 

beschikbaar te moeten zijn in geval van een oproepcontract. Dit betekent dat je minder 

flexibel mensen in kunt zetten nu het oproepcontract met deze wijziging wordt 

aangescherpt. Dit zal ook gevolgen hebben voor de verloning. Het wetsartikel dat 

invulling geeft aan het principe “geen arbeid, geen loon” zal nog worden uitgebreid met 

de volgende punten: 

1. Minimaal 4 dagen van tevoren zullen wijzigingen in uren elektronisch of schriftelijk 

kenbaar gemaakt moet zijn aan de werknemer anders hoeft deze niet te 

verschijnen en moet het loon doorbetaald worden, als in de situatie dat de 

bedongen arbeid wel zou zijn verricht.  
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2. Indien de werkgever binnen 4 dagen een opdracht gedeeltelijk of volledig intrekt, is 

deze volgens de WAB verplicht om loon uit te betalen aan werknemer als in de 

situatie dat hij de bedongen arbeid wél zou hebben verricht. 

3. Bij CAO kan de regeling van 4 dagen worden verkort tot 24 uur. 

4. Als de arbeidsovereenkomst in de vorm van een oproepcontract in totaal 12 

maanden heeft geduurd, moet de werkgever binnen een maand voor afloop 

contract schriftelijk of elektronisch een nieuw aanbod doen voor een vaste 

arbeidsomvang die tenminste gelijk is aan de arbeidsomvang in de voorgaande 12 

maanden. Je mag dit niet naar eigen inzicht indelen. De werknemer heeft 1 maand 

de tijd om erop in te gaan. De WAB kijkt naar de voorgaande kortdurende 

contracten. De periode van 12 maanden wordt berekend door 

arbeidsovereenkomsten waar niet meer dan 6 maanden tussen zitten bij elkaar op 

te tellen. Doet de werkgever dit aanbod niet, dan kan de werknemer het loon 

opeisen dat hij gemiddeld in de voorgaande 12 maanden heeft verdiend. Dit geldt 

ook als contracten elkaar met tussenpozen van 6 maanden opvolgen. 

5. Het voornoemde onder 4 is ook van toepassing in de situatie dat een werkgever 

eerst op tijdelijke basis via een uitzendbureau een werknemer inhuurt. Vervolgens 

besluit de werkgever de werknemer rechtstreeks, na afloop van de 

uitzendovereenkomst, bij hem in zijn bedrijf in dienst te nemen. Dit wordt ook wel 

‘opvolgend werkgeverschap’ genoemd. Het gaat hierbij dus om de 

arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen.  

6. Nieuw is ook dat de oproepovereenkomst in de nieuwe invulling onder de WAB een 

meer beschermde positie zal krijgen. Dit betekent dat als de werkgever de omvang 

van de arbeid niet als een aantal uren vastlegt per tijdseenheid van een maand of 

een jaar (waarin het loon gelijkmatig over dat jaar is verdeeld) dit onder de WAB 

standaard per 1 januari 2020 oproepovereenkomsten worden. Dit geldt ook voor 

uitzendovereenkomsten in fase A waarbij de loondoorbetalingsverplichting is 

uitgesloten.  

In de zorg wordt veel gebruik gemaakt van zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers).  

Volgens de Raad van State zou de WAB erop kunnen aansturen dat in de toekomst men 

nog meer gebruik gaat maken van ZZP-ers. Hier zal nog wetgeving op worden gemaakt 

om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.  

In het kader om de flexibele contracten minder aantrekkelijk te maken zullen de premies 

omhooggaan bij flexibele contracten. Onder de WAB  betaal je als zorgaanbieder straks 

meer aan WW – en andere sociale premies dan wanneer je een werknemer een vast 

contract aanbiedt.  
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Proeftijd  

De minister had in eerste instantie een proeftijd van 5 maanden voorgesteld als een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) wordt aangeboden, maar dit 

heeft het niet gehaald. Het wetsartikel dat de proeftijd regelt zal wel enkele wijzigingen 

ondergaan. De proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is 1 maand als 

de overeenkomst langer dan 6 maanden duurt maar korter dan 2 jaar. De proeftijd is 2 

maanden als de overeenkomst voor 2 jaar of langer is aangegaan. Er kan geen proeftijd 

worden overeengekomen als het contract korter dan 6 maanden duurt of je een 

opvolgende overeenkomst sluit (tenzij in het nieuwe contract andere vaardigheden of 

verantwoordelijkheden van je werknemer worden vereist). 

Wat betreft het concurrentiebeding wordt dit onder de WAB ook aangepast als er 

sprake is van opzegging in de proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

tijd. Een werknemer zal je in geval van opzeggen in de proeftijd niet meer aan het 

concurrentiebeding kunnen houden. Tenzij er sprake is van een zwaarwegende 

bedrijfseconomische reden.  

Informatieverplichting voor werkgever  

Heeft de werkgever te maken met oproepcontracten, of contracten die vanaf 1 januari 

2020 als oproepcontract worden beschouwd, dan moet deze de ingeleende werknemer 

informeren over de arbeidsvoorwaarden zoals die in de onderneming van toepassing 

zijn voor vaste werknemers. Ook moet aangeven worden of er sprake is van een 

oproepovereenkomst of payrollovereenkomst. De overheid wil dat dit ook expliciet op 

de loonstrook komt te staan. De overheid wil hiermee fraude tegengaan om een lage 

WW-premie af te dragen.  

 

Ontslagverruiming en transitievergoeding 

 

Opzegging door werkgever 

Voorheen moest je als werkgever één van de 8 ontslaggronden afzonderlijk volledig aan 

kunnen voeren wilde je een werknemer kunnen ontslaan. Met de invoering van de WAB 

wordt er een extra grond ingevoerd welke het mogelijk maakt om een combinatie van 

minimaal 2 of meer omstandigheden uit de huidige 8 ontslaggronden die nu in de wet 

staan aan te voeren om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te kunnen vorderen. 

Het gaat hierbij dan om dat er sprake kan zijn van een grond die afzonderlijk gezien een 

ontslag niet rechtvaardigt, maar in combinatie met nog een andere grond samen 

(cumulatie) wél voldoende (dringende) reden kunnen zijn om een werknemer te kunnen 

ontslaan.  

 

Hierdoor kan het wellicht aantrekkelijk zijn om met het opzeggen van de 

arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 te wachten (c.q. de procedure op te starten) als 

een contract voor bepaalde tijd nadien nog doorloopt. Daar staat wel tegenover dat je 

vanaf 1 januari 2020 een transitievergoeding moet gaan betalen vanaf dag 1 van de 
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arbeidsovereenkomst, ook aan oproepkrachten. De zogeheten ‘referteperiode’ gaat 

verdwijnen. Deze houdt anno 2019 nog in dat een werknemer pas voor een 

transitievergoeding in aanmerking komt als de arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer 

heeft geduurd. Vanaf 1 januari 2020 zal dit gaan veranderen. Dan heeft iedere 

werknemer van wie op initiatief van de werkgever zijn/haar arbeidsovereenkomst wordt 

opgezegd recht op een transitievergoeding. Ook in de proeftijd. Ieder jaar dat de 

arbeidsovereenkomst heeft geduurd heeft de werknemer recht op een derde van het 

loon per maand. Voor de berekening van de transitievergoeding blijven de lengte van de 

arbeidsovereenkomst en het bruto maandsalaris bepalend. In geval de 

arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd, heeft de werknemer recht op 

een transitievergoeding naar rato.  

 

In geval je je na 1 januari 2020 als werkgever beroept op cumulatie van ontslaggronden, 

dan moet je er rekening mee houden dat de rechter dan een extra vergoeding kan 

toekennen van maximaal een halve transitievergoeding. Die komt dan bovenop de 

transitievergoeding waarop al door de werknemer recht bestaat. 

 

Let wel: is er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding of zijn er andere 

omstandigheden die zodanig zijn dat het contract niet in stand kan blijven én speelt dit 

al vóór 1 januari 2020? Dan kun je als werkgever geen gebruik maken van het nieuwe 

ontslagrecht. De rechter zal het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dan 

volgens het oude recht beoordelen. 

 

Voor kleine werkgevers (met 25 of minder personeelsleden) bestaat er een recht op 

compensatie van de transitievergoeding die je werknemers moet betalen bij einde 

arbeidsovereenkomst in verband met beëindiging van je onderneming wegens 

pensionering, ziekte of overlijden. 

 

Opzegging door werknemer met oproepcontract 

Onder de WAB is geregeld dat een werknemer die op basis van een oproepcontract 

werkt maar waarbij het aantal uren niet is vastgelegd een opzegtermijn van 4 dagen 

heeft.  

 

Ketenregeling versoepeling 

Vanaf 1 januari 2020 is het weer mogelijk om i.p.v. 3 aansluitende contracten in 2 jaar 

weer 3 aansluitende contracten in 3 jaar te geven. Pas daarna wordt het volgende 

contract een vast contract. De tussenperiode tussen contracten blijft wel op 6 maanden. 

Gevolg is dat je als zorgaanbieder minder snel aan een werknemer vast zit doordat een 

werknemer pas na 3 tijdelijke overeenkomsten een vaste overeenkomst krijgt of na 3 

tijdelijke arbeidsovereenkomsten. 
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Payroll 

De payrollovereenkomst krijgt een apart wetsartikel in de WAB. Nieuw is dat de payroll-

werknemer dezelfde rechten zal krijgen zoals die gelden voor vaste werknemers die 

werkzaam zijn in de organisatie. Is het payrollcontract anders qua arbeidsvoorwaarden 

dan geldend binnen de inlenende zorgonderneming?  Dan zal het contract aangepast 

moeten worden. De bijzondere bepalingen die op uitzendovereenkomsten van 

toepassing zijn, mogen onder de WAB niet meer voor payroll-overeenkomsten worden 

gebruikt. Dit is zo bepaald omdat de wetgever een werknemer die op basis van een 

payroll-constructie werkt dezelfde rechten te geven als werknemers met een vaste 

aanstelling in hetzelfde bedrijf. 

 

Niet alleen administratief maar ook financieel zal dit een lastenverzwaring meebrengen. 

De overheid beoogt met de WAB de payrollconstructie minder aantrekkelijk te maken.  

 

Voor payrollers geldt dat zij een aparte pensioenregeling zullen gaan krijgen vanaf 2021.  
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9.3 Arbeidsomstandighedenwet 

Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan werkplezier en helpen ziekteverzuim 

voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden zijn dan ook voor zowel werkgever als 

werknemer zeer belangrijk.  

 

De uitgangspunten voor goede arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in de 

Arbeidsomstandighedenwet, ook wel de Arbowet genaamd. De wet geldt voor alle 

werkgevers en werknemers in Nederland en gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid. 

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet ingegaan. Veel detailregels zijn verdwenen. De 

hoofdlijn van de nieuwe Arbowet is dat werkgevers en werknemers zich moeten houden 

aan een aantal algemene regels die veilig en gezond werken garanderen. Ze kunnen zelf 

nader invulling geven aan deze algemene regels.   

Waarom deze wet 

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) bevat regels voor werkgevers en 

werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en 

zelfstandige ondernemers te bevorderen. 

Wat regelt de wet 

De Arbowetgeving valt uiteen in drie delen: 

1. de Arbeidsomstandighedenwet. 

De arbeidsomstandighedenwet is de basis van de Arbowetgeving. In deze wet staan 

de algemene bepalingen die gelden voor alle plaatsen waar arbeid wordt verricht. 

In de Arbowet staan geen concrete regels, het is namelijk een kaderwet. Zo geeft 

de Arbowet wel eisen aan het maximale geluid op de werkplek, maar bepaalt het 

bedrijf zelf hoe ze dit bereiken. De concrete regels zijn uitgewerkt in het 

Arbobesluit en de Arboregeling.  

2. het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)  

In het Arbobesluit staan verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer. Beide 

partijen moeten zich aan deze verplichtingen houden om arbeidsrisico’s tegen te 

gaan.  

3. de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)  

Het hiervoor genoemde Arbobesluit wordt weer verder uitgewerkt in de 

Arboregeling. In deze regeling worden concrete voorschriften genoemd.  

Op wie is de wet van toepassing 

De Arbowet geldt voor alle werkgevers (groot én klein) en alle werknemers in 

Nederland. De Arbowet geldt dus ook voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en 

personen met een nulurencontract. Op vrijwilligers is de wet niet van toepassing.  
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Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

Zoals hierboven beschreven is de Arbowet van toepassing op alle werkgevers binnen 

Nederland. Voor zover de zorgaanbieder gezien kan worden als werkgever zal de 

zorgaanbieder zich moeten houden aan de Arbowetgeving.  

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

Volgens de Arbowet moet de werkgever zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van 

de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Om dat te bereiken moet 

hij een beleid voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dat 

beleid moet hij regelmatig toetsen en eventueel aanpassen. 

Om de Arbowetgeving na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. 

Het arbobeleid beschrijft de manier waarop een bedrijf omgaat met de 

arbeidsomstandigheden en het verzuim. Het arbobeleid wordt opgesteld in 

samenwerking met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de 

vakbonden.  

Het is belangrijk om een arbobeleid op te stellen en dit ook uit te voeren. Een 

werknemer kan namelijk schadevergoeding eisen op het moment dat hij door de 

uitvoering van zijn werkzaamheden schade lijdt. Op dat moment moet de werkgever 

kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht 

kan worden om deze schade te voorkomen. Een goed uitgevoerd Arbobeleid kan hem 

hierbij helpen.  

In het beleid komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:  

Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

In een RI&E wordt beschreven welke risico’s spelen binnen het bedrijf op het gebied van 

veiligheid en gezondheid. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een plan van 

aanpak opgesteld. Hierin worden alle maatregelen beschreven die getroffen zullen 

worden om de risico’s te beperken.  

Arbodienst of bedrijfsarts 

Elke werkgever is verplicht om een overeenkomst te sluiten met een Arboarts of een 

bedrijfsarts. Dit wordt het basiscontract genoemd. In deze overeenkomst worden 

werkafspraken gemaakt over de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet 

moet laten bijstaan door een deskundige.  

 

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als 

hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog 

niet ziek is of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Als een 

werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de 

werknemer een second opinion vragen van een andere bedrijfsarts. De werkgever 

betaalt de kosten van deze second opinion. Daarnaast moet iedere bedrijfsarts 
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beschikken over een klachtenprocedure zodat een werknemer een klacht kan indienen.  

 

De bedrijfsarts moet door de werkgever in de gelegenheid worden gesteld om iedere 

werkplek te kunnen bezoeken. Op deze manier kan de bedrijfsarts goed inzicht krijgen in 

de arbeidsomstandigheden.  

Preventiemedewerker  

Bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn verplicht om minimaal één werknemer aan 

te wijzen als preventiemedewerker. Deze werknemer moet werkzaam zijn binnen het 

bedrijf en de benoeming kan alleen plaatsvinden met instemming van de OR of PVT. Als 

het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft mag de werkgever zelf de taken van de 

preventiemedewerker uitvoeren.  

De preventiemedewerker heeft drie in de wet genoemde taken: 

1. Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te 

realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

2. Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de 

ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen 

maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. 

3. Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen. 

Bedrijfshulpverlening 

Een werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van 

bedrijfshulpverlening. Hoe de werkgever dit moet regelen is niet in de wet 

voorgeschreven. Wel geldt de verplichting om te zorgen voor voldoende 

bedrijfshulpverleners (bhv’er).  Bij het vaststellen van een goede manier van 

bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet rekening gehouden worden met de 

grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het bedrijf horen. De werkgever mag ook zelf 

de taak van bhv’er vervullen. Het is dan wel van belang dat er een vervanger wordt 

aangewezen voor de momenten dat de werkgever zelf niet aanwezig is.  

De werkgever zorgt ervoor dat de bhv’ers beschikken over de juiste opleidingen en 

materialen om de taken goed uit te kunnen voeren.  

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) 

De werkgever heeft de verplichting om werknemers periodiek in de gelegenheid te 

stellen om een medisch onderzoek te ondergaan. De medewerker mag de werkgever 

hier zelf om verzoeken. Het PMO is erop gericht dat de risico's die de arbeid voor de 

gezondheid van de werknemers vormt zoveel mogelijk te beperken of voorkomen. Een 

bedrijfsarts kan gericht adviezen geven om verantwoord om te gaan met eventuele 

gezondheidsklachten en risico's in het werk. 

Voorlichting 

Een werkgever moet zijn werknemers voorlichten over het werk dat zij doen en de 
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veiligheids- en gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn.  De werkgever wijst de 

werknemer op de maatregelen om de risico’s te verminderen en ook geeft hij aan op 

welke wijze bijstand van deskundigen is geregeld. De voorlichting kan dus betrekking 

hebben op het gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, 

maar het kan ook gaan over hoe er in een bedrijf wordt omgegaan met agressie en 

geweld en seksuele intimidatie. 

Van werknemers mag verwacht worden dat zij een actieve houding aannemen tijdens 

deze voorlichting. Het is niet voldoende om de werknemers eenmalig voor te lichten. 

Het is belangrijk om de informatie regelmatig te herhalen. 

 

Ten aanzien van de voorlichting moeten werkgevers rekening houden met de volgende 

verplichtingen:  

• De voorlichting en instructie worden afgestemd op de resultaten van de RI&E. 

• De werkgever besteedt extra aandacht aan minderjarige werknemers. 

• De werkgever zorgt ervoor dat de voorlichting actueel blijft.  

• De werkgever wijst de werknemers op de gebruiksaanwijzingen van 

beschermingsmiddelen en controleert of de werknemer de middelen goed 

gebruikt. 

• Werknemers worden gewezen op de gevaren die het werken met apparatuur 

met zich meebrengen, ook als werknemers niet direct met deze apparatuur 

werken.  

De werkgever moet kunnen aantonen dat de voorlichting en instructie hebben 

plaatsgevonden. Zij kunnen dit aantonen door een registratie bij te houden waarin is 

aangeven wie de voorlichting wanneer heeft gegeven en welke personen daarbij 

aanwezig waren.   

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

De arbeidsinspectie (Inspectie SZW) houdt toezicht op de naleving van de Arbowet door 

zowel de werkgever als de werknemer. De inspectie kan een onderzoek instellen binnen 

een onderneming. Dit kan zij doen op het moment dat er een ongeval is gebeurd, op 

verzoek van de OR of op verzoek van de vakbond. Meewerken aan het onderzoek van de 

inspectie is verplicht. Indien noodzakelijk kan de werkgever zelfs dwang gebruiken.  

 

De arbeidsinspectie kan een aantal maatregelen nemen op het moment dat uit 

onderzoek blijkt dat de Arbowet niet (volledig) wordt nageleefd:  
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Afspraak  

Als de inspecteur van mening is dat er geen sprake is van een ernstige overtreding dan 

kan de inspecteur ervoor kiezen om een afspraak te maken met de werkgever. De 

werkgever wordt dan zonder toepassing van dwang verzocht om de wijzigingen door te 

voeren.   

 

Waarschuwing of eis  

De inspecteur stelt dat de Arbowet niet volledig is nageleefd en stuurt een schriftelijke 

waarschuwing of eis tot naleving aan de werkgever. Daarbij wordt een termijn gesteld 

waarbinnen de overtreding moet zijn hersteld.  Als de overtreding niet binnen de 

termijn wordt opgelost zal de inspecteur een boete uitschrijven.  

 

Boeterapport  

De inspecteur kan ook meteen overgaan tot het uitschrijven van een boete. Dit kan 

wanneer sprake is van een ernstige overtreding.  Ook als een inspecteur opnieuw 

eenzelfde overtreding aantreft, wordt direct een boete opgelegd. 

 

Werk stilleggen  

Wanneer sprake is van een ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van 

personen, kan de Inspectie SZW het werk voor bepaalde tijd stilleggen. Dit kan 

eventueel gekoppeld worden aan een boete.  

 

Proces-verbaal  

Wanneer het niet naleven van de Arbowet dusdanig ernstig is dat er sprake is van een 

misdrijf of overtreding van verbodsbepalingen dan wordt een proces-verbaal 

opgemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan kinderarbeid of het werken met wettelijk 

verboden stoffen.  

 

Consequenties arbeidsrecht 

Daarnaast heeft het niet naleven van de Arbowet tot gevolg dat een werkgever niet 

zorgvuldig is geweest. Dit kan van belang zijn wanneer er een arbeidsongeval 

plaatsvindt. De werkgever zal dan veel moeilijker verweer kunnen voeren tegen een 

vordering tot schadevergoeding van de werknemer.  
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9.4 De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 

Wat is een CAO? 

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst waarin 

afspraken zijn gemaakt over arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, 

betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een CAO wordt 

afgesloten tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer 

werknemersorganisaties. De afspraken in een CAO zijn vaak gunstiger voor de 

werknemer dan de wettelijk geregelde arbeidsvoorwaarden. Zo kan het loon in een CAO 

hoger zijn dan het wettelijk minimumloon. De afspraken in de CAO mogen echter nooit 

in strijd zijn met de wet.  

Voor wie geldt een CAO? 

Naast de partijen die de CAO hebben gesloten worden ook alle werkgevers en 

werknemers gebonden aan de CAO die lid zijn of worden van een vereniging die de CAO 

heeft afgesloten.  

Wanneer werkgevers en werknemerspartijen een CAO afsluiten kunnen deze partijen de 

minister van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) vragen om de CAO algemeen 

verbindend te verklaren. Als een CAO algemeen verbindend is verklaard, dan is deze van 

toepassing op alle werkgevers en werknemers die onder werkingssfeer van de CAO 

vallen. De werkingssfeer bepaalt welke soort ondernemingen en welke 

werknemerscategorieën onder de reikwijdte van de CAO vallen. In elke CAO is 

beschreven wat precies de werkingssfeer is van de desbetreffende CAO. (zie ook 

volgende paragraaf) 

Het doel van een algemeenverbindendverklaring is voorkomen dat organisaties binnen 

de bedrijfstak de concurrentie met elkaar aan gaan op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden.  

Een algemeenverbindendverklaring hoeft niet de hele CAO of sector te betreffen. Het 

kan ook zo zijn dat bepaalde delen van de CAO of bepaalde organisaties van de 

algemeenverbindendverklaring worden uitgezonderd.  

Ten slotte geldt een CAO als werkgever en werknemer in de individuele 

arbeidsovereenkomst verklaren dat de CAO van toepassing is. Werkgever en werknemer 

kiezen er dan zelf voor om de CAO van toepassing te verklaren terwijl zij dit niet 

verplicht zijn. Wanneer een werkgever en werknemer onder werkingssfeer van de CAO 

vallen dan hoeft de CAO niet van toepassing verklaard te worden in de individuele 

arbeidsovereenkomst. De partijen zijn dan sowieso aan de CAO gebonden.  

Op wie is de CAO van toepassing? 

Om vast te kunnen stellen of een CAO van toepassing is moet de werkingssfeer bekeken 
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worden. Per werknemer moet bekeken worden of de CAO van toepassing is of niet. Het 

is dus ook mogelijk dat een onderneming met maar één werknemer onder de CAO valt. 

De CAO is gesloten voor een bepaalde groep werknemers met een arbeidsovereenkomst 

die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Komt de inhoud van de arbeidsovereenkomst 

niet overeen met de voorwaarden van het toepassingsgebied van de CAO, dan is de CAO 

niet van toepassing. Sommige CAO benoemen heel specifiek welke werknemers onder 

de CAO vallen. In de CAO is dan bijvoorbeeld opgenomen dat deze alleen van toepassing 

is op de werknemers die de in de CAO bepaalde werkzaamheden verrichten. De meeste 

CAO’s binnen de zorgsector kennen echter een breder toepassingsbereik. Zij gelden vaak 

voor alle werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst met de 

werkgever. In die situaties is de CAO dus ook van toepassing op het ondersteunend of 

administratief personeel.  

Het kan voorkomen dat binnen een organisatie verschillende categorieën werknemers 

onder verschillende CAO’s vallen. Zo kan het binnen een instelling voorkomen dat een 

gedeelte van het personeel valt onder de CAO GGZ en een ander gedeelte onder de CAO 

gehandicaptenzorg. Ook in deze situatie is het van belang om de werkingssfeer van de 

CAO goed te bestuderen zodat vastgesteld kan worden welke CAO voor welke 

werknemer van toepassing is.  Om problemen te voorkomen, wordt in de werkingssfeer 

van de CAO zo duidelijk mogelijk omschreven welke werknemers onder welke CAO(‘s) 

vallen. Toch kan hierover wel eens onduidelijkheid ontstaan. In deze situaties is er geen 

algemene regel die dan uitkomst biedt. Soms kunnen CAO-partijen tot duidelijker 

afspraken komen. Maar het kan ook noodzakelijk zijn dat er een oplossing gezocht moet 

worden voor de individuele werknemer. Het vaststellen van de juiste cao kan maatwerk 

zijn waarvoor eventueel een specialist ingeschakeld kan worden. 

Hoe lang is een CAO geldig? 

De looptijd van een CAO staat beschreven in de CAO. Een CAO heeft meestal een 

looptijd van 1 of enkele jaren, maar nooit meer dan 5 jaar. Als er na afloop van de CAO 

nog geen nieuwe CAO is, dan blijft de oude CAO van toepassing tot er een nieuwe CAO 

is. De nieuwe CAO wordt dan met terugwerkende kracht, vanaf het moment dat de 

oude CAO afliep, van toepassing verklaard.  

 

Mag de individuele arbeidsovereenkomst afwijken van de CAO? 

In principe is elke afspraak die afwijkt van een CAO-bepaling ongeldig. Er zijn echter 

uitzonderingen. Vaak is een CAO bedoeld als een minimumregeling. In dat geval is een 

afwijkende voorwaarde die nadelig is voor een werknemer ongeldig. Voorwaarden die 

van de CAO afwijken, maar die gunstiger zijn voor een werknemer, zijn wel geldig. 
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9.4a De CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en 

Jeugdgezondheidszorg 2018-2019 (CAO VVT) 

 

1. Algemene Bepalingen 

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2018-2019 (CAO 

VVT)  is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat de CAO van toepassing 

is op alle werkgevers en werknemers die onder werkingssfeer van de CAO vallen. Alle 

afspraken tussen deze werkgevers en werknemers die in strijd zijn met de CAO zijn dan 

ook ongeldig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de CAO. 

De looptijd van de huidige CAO VVT is geëindigd, maar werkt juridisch nog na. 

Vakbonden en werkgevers zijn met elkaar in gesprek over een nieuwe cao. Het is de 

bedoeling dat de nieuwe cao voor medewerkers in de verpleging, verzorging, thuiszorg 

en jeugdgezondheidszorg met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019 in werking treedt. 

 De CAO is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten worden tussen 

werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Om te 

bepalen of een organisatie onder de werking van de CAO valt, wordt in de CAO 

onderscheid gemaakt tussen verpleeg- en verzorgingstehuizen enerzijds en 

thuiszorgorganisaties anderzijds.  Volgens de CAO zijn in ieder geval de volgende 

organisaties werkgevers: 

Verpleeg-en/of verzorgingstehuizen 

De rechtspersoon die tenminste als vorm van zorg verblijf in een instelling aanbiedt, 

waaronder het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de woonruimte 

en het verstrekken van hulpmiddelen en (roerende) voorzieningen, en daarnaast ten 

minste één of meer van de navolgende vormen van zorg aanbiedt:  

a. Persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling, geriatrische en of  

logeeropvang, voor zover deze instellingen, voornamelijk werkzaam zijn ten behoeve 

van cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking.  

b. Een of meer vormen van zorg zonder verblijf volgens de Wet langdurige zorg en/of de 

Zorgverzekeringswet.  

Met uitzondering van verblijf in een instelling en zorg zonder verblijf, kunnen de overige 

vormen van zorg ten behoeve van intramuraal verblijvende of zelfstandig wonende 

cliënten worden verricht. Hieronder wordt ook verstaan cliënten wonend in geclusterde 

woning en aanleunwoningen. 
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Thuiszorgorganisaties: 

De organisatie waarvan de activiteiten hoofdzakelijk een extramuraal karakter hebben 

en die zich voornamelijk richt op het verlenen van één of meer van de volgende 

ondersteunings- of zorgvormen:  

 

a. bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning of uit het Gemeentefonds  

gefinancierde algemene en/of maatwerkvoorzieningen ter ondersteuning van de 

zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, aandoening of 

problematiek,  bestaande uit één of meer van de volgende, al dan niet in samenhang 

uitgevoerde vormen:  

-  hulp bij het huishouden, 

 - extramurale begeleiding, zowel individueel als in groepsverband waaronder 

dagopvang en dagbesteding en in gezinsverband (gezinsbegeleiding), bestaande uit 

ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en 

zelfredzaamheid van de cliënt. 

 

 b. Jeugdgezondheidszorg. Hieronder wordt tenminste verstaan: het op systematische 

wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen 

en van gezondheid bevorderende en –bedreigende factoren, het ramen van de 

behoeften aan zorg, de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, 

het aanbieden van vaccinaties voortkomend uit het rijksvaccinatieprogramma, het 

geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding en het formuleren van 

maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen en/of - preventie en 

jeugdhulp als bedoeld in of krachtens de Jeugdwet, gericht op normaliseren, herstel van 

eigen regie dan wel voorkomen van verlies van eigen regie in het gezin. 

 c. Zorg zonder verblijf betaalt vanuit de Wet langdurige zorg en/of de 

Zorgverzekeringswet. Hieronder valt persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging, 

wijkverpleging, modulair of volledig pakket thuis, extramurale palliatieve zorg en 

intensieve kindzorg, aan zelfstandig wonende cliënten, waaronder tevens zijn begrepen 

geclusterde bewoning in huur- of koopwoningen en/of aanleunwoningen.  

 

Een werknemer is de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de 

hierboven genoemde werkgever. De volgende personen worden echter niet gezien als 

werknemer in de zin van deze CAO.  

- de directeur of eindverantwoordelijke 

- de vakantiekracht 

 

De werkgever en werknemer mogen in principe niet afwijken van de afspraken die in de 

CAO staan. Van sommige bepalingen in deze CAO mag wel worden afgeweken. Dit mag 
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alleen als de betreffende CAO-regeling dit toestaat en als aan de daarvoor geldende 

voorwaarden wordt voldaan.  

2. Het aangaan van de arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst wordt op basis van de in de CAO opgenomen 

modelovereenkomst 

schriftelijk aangegaan en gewijzigd en wordt in tweevoud opgemaakt. Deze 

overeenkomst ontvangt de werknemer minimaal twee weken voordat hij in dienst 

treedt. Daarbij ontvangt hij eveneens een exemplaar van de CAO en een exemplaar van 

de ondernemingsovereenkomst (Hierover meer in paragraaf 12) 

Alleen in de volgende situaties mag een werkgever een nulurencontract aanbieden: 

• Als er sprake is van opvang van onvoorziene en ongeplande cliëntvragen 

• Als er sprake is van opvang van onvoorziene en ongeplande uitval van personeel 

dat niet opgevangen kan worden door de werknemers met een contract voor 

(on) bepaalde tijd. 

Werkgever is verplicht om werknemers met een nulurencontract jaarlijks in de 

gelegenheid te stellen om het nulurencontract om te zetten naar een 

arbeidsovereenkomst waarin een gemiddelde arbeidsduur wordt opgenomen.  

Bij een min/max contract mag de maximale arbeidsduur maximaal 1,5 keer de minimale 

arbeidsduur bedragen. De werkgever is verplicht om elk jaar te beoordelen of het 

minimale aantal uren nog aansluit bij de feitelijke situatie.  

Pensioenfond Zorg en Welzijn  

Werknemers en werkgevers worden in de CAO verplicht om deel te nemen in de 

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Werknemers zullen dus volgens deze regeling 

pensioen opbouwen. De verdeling van de pensioenpremie is door CAO-partijen bepaald. 

De pensioenpremieverdeling is: 50% voor de werkgever en 50% voor de werknemer. Het 

werknemersgedeelte wordt door de werkgever op de werknemer verhaald. 

 

3. Rechten en Plichten  

Een werkgever is verplicht alles te doen of te laten wat van een goed werkgever 

verwacht mag worden. Deze algemene regel wordt in de volgende verplichtingen nader 

gespecificeerd:  

• De werkgever is verplicht om de werknemer een gratificatie te geven op het 

moment dat werknemer gedurende lange tijd onafgebroken werkzaam is 

geweest. Voor de sector verpleeg- en verzorgingshuizen geldt deze verplichting 

vanaf het moment dat de werknemer 12.5 jaar, zonder onderbreking, bij 

dezelfde werkgever in dienst is geweest. Werknemers die in de thuiszorg 
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werken hebben recht op de gratificatie op het moment dat de werknemer 25 

jaar (met of zonder onderbreking) in dienst is bij één of meerdere 

thuiszorgorganisaties die onder de werking van deze CAO vallen.  De hoogte van 

de gratificatie is per sector verschillend en afhankelijk van het aantal jaren dat 

de werknemer in dienst is.  

• De werkgever moet in samenspraak met de OR een strategisch opleidingsplan 

(SOP) opstellen. Bij het overleg met de OR over leren, ontwikkeling en loopbaan 

wordt de koers en toekomst van de organisatie betrokken. In het scholingsplan 

wordt ten minste aandacht besteedt aan de door werkgever verplicht gestelde 

scholing. Deze verplichte scholing wordt door de werkgever vergoed, zowel in 

tijd als geld.  Daarnaast bevat het plan een faciliteitenregeling.  Het 

scholingsbudget bedraagt minimaal 2% van de loonsom.  

4. Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag 

De werkgever deelt de functie van de werknemer in, in één van de functiegroepen 5 t/m 

80. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het computerondersteunde systeem FWG VVT.  

Als basis voor de functie indeling wordt  gebruik gemaakt van de functiebeschrijving van 

de functie die werknemer uitoefent. Deze functiebeschrijving wordt vastgesteld op basis 

van de door de CAO vastgelegde kwaliteitscriteria. De werkgever kan in geval van 

onzekerheid bij het waarderen en indelen van de functie de FWG helpdesk om advies 

vragen.  

De werkgever bepaalt vervolgens op basis van de functie-indeling welke salarisschaal 

van toepassing is. Het nummer van de salarisschaal komt hierbij overeen met het 

nummer van de functiegroep waarin de functie van de werknemer is ingedeeld. De 

bedragen die genoemd worden in de salarisschalen gelden bij een voltijd dienstverband 

van gemiddeld 36 uur per week. Voor het salaris dat behoort bij de functie Hulp bij het 

huishouden zijn in de CAO specifieke regels opgesteld.   

Een werknemer heeft jaarlijks recht op een salarisverhoging binnen zijn schaal. Het is 

mogelijk om hierover in de arbeidsovereenkomst andere afspraken te maken. Deze 

salarisverhoging wordt toegekend;  één jaar nadat de werknemer in dienst is gekomen, 

op het moment dat de werknemer bevorderd wordt naar een functie uit een hogere 

functiegroep of één jaar na de datum waarop de werknemer overgaat naar de 

aanloopperiodiek nul die hoort bij de betreffende salarisschaal door het vervallen van de 

leeftijdsperiodieken.  De werkgever kan op basis van de personeelsbeoordeling bepalen 

om géén of juist meerdere salarisverhogingen binnen de schaal toe te kennen.  

 Werknemer heeft recht op vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering. De 

vakantiebijslag bedraagt 8% van het maandelijks ontvangen salaris inclusief eventueel 

meerwerk.  Per 1 december 2018 is de opbouw van de eindejaarsuitkering gebaseerd op 
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7,4% van het door werknemer in de periode december 2018 tot en met november 2019 

verdiende bruto salaris. Per 1 december 2019 is de opbouw van de eindejaarsuitkering 

gebaseerd op 8,33% van het door werknemer in de periode december 2019 tot en met 

november 2020 verdiende salaris. 

5. Leerlingen en stagiaires 

In de CAO wordt geregeld onder welke voorwaarden een werkgever gebruik kan maken 

van leerlingen en stagiairs. Zo zijn vaste salarisvergoedingen opgenomen in de CAO en is 

beschreven wanneer stagiairs recht hebben op een stagevergoeding . 

6. Arbeidsduur  

De arbeidsduur van een fulltime dienstverband bedraagt gemiddeld 36 uur per week, 

gemeten over een periode van zes maanden. Het gemiddeld wekelijks te werken aantal 

uren wordt gemeten over een vooraf vastgestelde periode van 6 maanden. Na afloop 

van deze periode wordt het aantal gewerkte uren bekeken. Bij een negatief saldo wordt 

het aantal uren op nul gezet. Een positief saldo wordt aan de werknemer uitbetaald. In 

overleg met de werknemer kunnen (schriftelijk) andere afspraken gemaakt worden over 

verrekening van de min- en plusuren.  

7. Vergoedingen overwerk en bijzondere diensten  

Vergoeding voor overwerk voor Verpleeg- en verzorgingshuizen 

Wanneer een werknemer af en toe meer uren werkt dan afgesproken dan is er sprake 

van overwerk. Om vast te stellen of er sprake is van overwerk, wordt de arbeidsduur 

gemeten op half jaarbasis.  Een werknemer heeft alleen recht op vergoeding voor het 

overwerk als hij van zijn werkgever de opdracht heeft gekregen om over te werken  of 

als de werknemer ervan uit mocht gaan dat zijn werkgever hem de opdracht zou geven. 

Overwerk  van minder dan een half uur komt niet voor vergoeding in aanmerking. De 

werknemer die overwerkt, krijgt de uren die hij overwerkt terug in vrije tijd en hij 

ontvangt daarnaast een geldelijke vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is 

afhankelijk van het tijdstip waarop de werknemer heeft gewerkt. Hij krijgt bijvoorbeeld 

50% van zijn uurloon voor overwerk verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag 

tot en met vrijdag. 

Vergoeding voor overwerk voor Thuiszorgorganisaties  

Er is sprake van overwerk als de werknemer in opdracht van  werkgever moet werken en 

dit de voor werknemer geldende gemiddelde arbeidsduur per week overschrijdt. Dit 

wordt gemeten over een periode van 13 weken. Overwerk korter dan een half uur komt 

niet voor vergoeding in aanmerking. Het aantal uren dat de werknemer overwerkt mag 

niet meer zijn dan 10% boven de overeengekomen arbeidsduur gemeten over een 

periode van vier maanden. De werknemer heeft recht op een compensatie in vrije tijd, 
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gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd. De werknemer neemt deze 

vrije tijd uiterlijk op  in het kwartaal volgend op de periode waarin het overwerk heeft 

plaatsgevonden, tenzij werkgever en werknemer andere afspraken hebben gemaakt. 

Werkgever kan de compensatie in vrije tijd omzetten in een financiële vergoeding op 

basis van het  uurloon van werknemer. Werknemers met een fulltime dienstverband in 

hogere salarisschalen zijn uitgesloten van het recht op vergoeding ( FWG-65 en hoger). 

Onregelmatige dienst 

Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een toeslag die de werknemer ontvangt wanneer hij 

een dienst werkt met 'onregelmatige werktijden'. Welke diensten onregelmatig zijn 

staat omschreven in de CAO. Dit zijn bijvoorbeeld diensten die worden gewerkt tussen 

06.00 uur en 07.00 uur en tussen 20.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag. 

Bereikbaarheidsdiensten  

Tijdens bereikbaarheidsdiensten is de werknemer verplicht om gedurende een periode 

van maximaal 24 uur bereikbaar te zijn om op oproep arbeid te verrichten.  Een 

werknemer ontvangt een compensatie in vrije tijd voor  de tijd dat de werknemer 

bereikbaar moet zijn. Deze compensatie geldt niet voor werknemers die zijn ingeschaald 

in inpassingsschaal 88 of hoger. Voor de sector Verpleeg- en Verzorgingstehuizen geldt 

dat de compensatie binnen 2 maanden door de werkgever moet worden verleend en 

door de werknemer moet worden opgenomen, tenzij de partijen hier andere afspraken 

over maken.  

Slaapdienst specifiek voor Thuiszorgorganisaties  

Tijdens een slaapdienst slaapt de werknemer in de nabijheid van de cliënt om in acute 

situaties hulp te kunnen beiden. De werknemer die een slaapdienst verricht ontvangt 

een vergoeding voor de in slaapdienst doorgebrachte uren. 

Slaapdienst specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen  

Een werknemer die een slaapdienst verricht ontvangt daarvoor een bedrag van € 19,00 

per slaapdienst. Daarnaast krijgt de werknemer een compensatie in vrije tijd. In overleg 

met de OR kan de werkgever besluiten dat er alleen een compensatie in vrije tijd wordt 

gegeven. Deze vergoeding wordt alleen uitgekeerd aan werknemers die niet meer 

salaris ontvangen dan het bedrag genoemd in nummer 48 van de inpassingstabel.  

Aanwezigheidsdienst specifiek Verpleeg- en Verzorgingshuizen 

Voor alle werknemers geldt dat zij ingedeeld kunnen worden voor een 

aanwezigheidsdienst. Hierbij geldt dat een werknemer een aaneengesloten periode van 

maximaal 24 uur verplicht aanwezig is op de arbeidsplaats om, op oproep zo spoedig 

mogelijk de overeengekomen arbeid te verrichten. De werknemer ontvangt een 

compensatie in vrije tijd voor de uren doorgebracht in een aanwezigheidsdienst, tenzij 
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het salaris meer bedraagt dan het onder nummer 88 van de inpassingstabel aangegeven 

bedrag. 

Consignatiedienst specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen 

Er is sprake van een consignatiedienst als een werknemer in een periode tussen twee 

opeenvolgende diensten of tijdens een pauze uitsluitend verplicht bereikbaar is om in 

geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de 

overeengekomen arbeid te verrichten. De consignatiedienst geldt voor alle werknemers. 

De werknemer ontvangt een compensatie in vrije tijd voor de uren doorgebracht in een 

consignatiedienst, tenzij het salaris meer bedraagt dan het onder nummer 88 van de 

inpassingstabel aangegeven bedrag. 

8. Vakantie en verlof 

Elke werknemer heeft recht op vakantie uren. In de CAO wordt onderscheidt gemaakt 

tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantie uren. Bij een fulltime dienstverband 

(gemiddeld 36 uur per week) heeft de werknemer recht op 144 wettelijke en 58,4 

bovenwettelijke vakantie uren. Daarnaast ontvangt de werknemer 35 extra 

bovenwettelijke vakantie uren. Bij een parttime dienstverband wordt het aantal 

vakantie uren naar rato berekend. Voor werknemers boven de 50 jaar geldt in sommige 

situaties een overgangsregeling.  

De werknemer heeft het recht om zijn vakantie uren op te nemen. De werkgever biedt 

hiervoor de gelegenheid. De werkgever kan de gewenste opname van vakantie uren 

voor een bepaalde periode afwijzen als de belangen van de afdeling of dienst zich 

hiertegen verzetten. Een werknemer heeft tenminste recht op een periode van 3 

aaneengesloten weken vakantie. Wettelijke, bovenwettelijke en extra-bovenwettelijke 

vakantie uren verjaren vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin  deze zijn 

opgebouwd. 

Betaald verlof 
De CAO kent een aantal gebeurtenissen waarbij de werknemer recht heeft op betaald 
verlof. Als deze gebeurtenissen vallen op een werkdag van de werknemer dan worden 
ze doorbetaald. Situaties waarin de werknemer recht heeft op betaald verlof zijn:  

• huwelijk of registratie van partnerschap van werknemer;  

• het huwelijk of registratie van partnerschap van bloedverwanten in de eerste en 
tweede graad;  

• 25- en 40-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap van werknemer;  

• het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van (schoon)ouders of pleegouders 

• het bezoek aan een (tand)arts of specialist 

• het overlijden van partner of bloed- en aanverwant in rechte lijn en in tweede 
graad van de zijlijn 
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• De werkgever is verplicht om de werknemer in de gelegenheid te stellen om 

deel te nemen aan activiteiten van de vakbond. Als deze activiteiten 

plaatsvinden op uren waarop de werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst 

inzetbaar is, krijgt hij hiervoor betaald verlof tot een maximum van 200 uur per 

jaar.  

De vakantie uren zijn ook bedoeld voor verlof vanwege bijzondere persoonlijke 

omstandigheden, onvoorziene omstandigheden en wettelijke verplichtingen (met 

uitzondering van de hierboven genoemde omstandigheden). Op het moment dat de 

werknemer onvoldoende uren heeft opgebouwd om verlof op te nemen dan komt hij in 

sommige omstandigheden in aanmerking voor onbetaald verlof.  De werknemer moet 

dan voldoen aan de voorwaarden die genoemd zijn in de Wet Arbeid en Zorg.  

9. Meerkeuzesysteem 

Een werknemer kan er voor kiezen om verschillende arbeidsvoorwaarden tegen elkaar 

uit te ruilen. De werkgever bepaalt in overleg met de OR hoe het meerkeuzesysteem 

wordt ingericht.  

10. Kostenvergoedingen 

In de CAO zijn een aantal kosten opgenomen die voor vergoeding door de werkgever in 

aanmerking komen. In dit overzicht zijn de meest relevante vergoedingen opgenomen.  

Reiskostenvergoeding 

De werknemer heeft recht op een vergoeding voor de kosten die hij in verband met 

woon-werk verkeer maakt. Let op: hieronder vallen niet de kosten die de werknemer 

maakt om naar de thuissituatie van de cliënt te gaan (zie hiervoor Tegemoetkoming voor 

reizen van huis naar cliënten in de wijk). De hoogte van de tegemoetkoming woon-

werkverkeer is gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer en de kosten 

voortvloeiend uit het gebruik van brug, tunnel of veer tot een maximum van € 138,41 

per maand (niveau januari 2018). Op het bedrag van de vergoeding wordt een eigen 

bijdrage van € 65,74 (niveau januari 2018) in mindering gebracht. 

In overleg met de OR of PVT kan de werkgever andere afspraken maken over het 

vergoeden van werkkosten.    

Tegemoetkoming voor reizen van huis naar cliënten in de wijk   

De werknemer die cliënten vanuit zijn eigen huis bezoekt in de woning van de cliënt 

ontvangt daarvoor een tegemoetkoming in verband met deze reiskosten. De werkgever 

bepaalt samen met de werknemer van welk vervoermiddel wordt uitgegaan bij de 

berekening van de kosten. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het 

vervoermiddel en bedraagt bijvoorbeeld bij gebruik van een  auto of motor € 0,15 netto 
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per afgelegde kilometer voor de eerste 10 kilometer en voor alle kilometers daarboven  

€ 0,27 netto per kilometer.  

Vergoeding dienstreizen 

Een dienstreis is een reis die de werknemer maakt in opdracht van de werkgever. De 

werknemer moet deze reis maken om zijn werk te kunnen doen. De werknemer krijgt 

hiervoor een  vergoeding van de kosten van de laagste klasse van het openbaar vervoer. 

De werkgever mag vragen om vervoersbewijzen te overleggen. Als de werknemer,  met 

toestemming van je werkgever, met eigen auto reist ontvang hij een vergoeding van  

€ 0,27 netto per kilometer.    

Kosten voor (her)registratie 

De werknemer krijgt de kosten vergoed die verbonden zijn aan de verplichte 

(her)registratie in het kader van de Wet BIG. Deze vergoeding betreft zowel de 

doorbetaling van salaris over de binnen de werktijd vallende noodzakelijke bij- en 

nascholingstijd, inclusief activiteiten zoals intercollegiale toetsing, alsook de 

noodzakelijke kosten van de scholing.   

11. Maatregelen in het kader van arbeid en gezondheid 

Loondoorbetaling bij ziekte 

Een werknemer heeft de eerste 52 weken van zijn arbeidsongeschiktheid recht op 100% 

van zijn loon. Na 52 weken heeft hij nog recht op 70% van dit loon. Deze 

loondoorbetalingsplicht duurt in beginsel 104 weken.  Over de uren waarin de 

werknemer tijdens het tweede ziektejaar volgens zijn re-integratieplan  productief werkt 

of actief bezig is met de re-integratie, ontvangt hij 100% van zijn loon. 

Als de werknemer gedurende de eerste 52 weken van ziekte recht heeft op een IVA-

uitkering volgens de WIA, dan vult de  werkgever alsnog het loon aan tot 100%. 

De werknemer behoudt zijn recht op vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering tijdens 

de eerste 2 jaar van zijn ziekte.  

12. Medezeggenschap 

Naast de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de ondernemingsraden, is een 

werkgever verplicht om minimaal jaarlijks overleg te voeren met de Ondernemingsraad 

(OR) over: 

- het werktijdenbeleid en de medezeggenschap van de werknemers hierbij;  

- het contractenbeleid, waarbij het aangaan van arbeidsovereenkomsten met een 

hogere arbeidsduur en het vergroten van de omvang van deeltijdcontracten speciaal 

aandachtspunt is;  

- knelpunten in de uitvoering van de werktijdenregeling;  



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

302 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

Daarnaast moet de werkgever zich inspannen om samen met de Ondernemingsraad 

aandacht te besteden aan de thema’s werkdruk en veiligheid. 

De werkgever stelt de OR in de gelegenheid om advies uit te brengen over een besluit 

tot benoeming van een lid van het bestuur of een lid van de Raad van Toezicht.  

Tussen de werkgever en de Ondernemingsraad wordt een ondernemingsovereenkomst 

gesloten. In deze overeenkomst worden de regelingen uit artikel 13.3 van de CAO 

integraal en ongewijzigd opgenomen. Dit betreft onderwerpen zoals:  reglement 

ziekmelding, individueel scholingsbudget, beoordelingssystematieken en afspraken over 

integriteit. Werkgever kan vervolgens in overleg met de OR regelingen maken over deze 

bepalingen. 

13. Geschillen 

CAO-partijen kunnen vragen over de interpretatie van de tekst van deze CAO voorleggen 

aan de Commissie van Interpretatie. De samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van 

deze commissie liggen vast in een reglement dat door de CAO-partijen is opgesteld.  
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9.4b De CAO Gehandicaptenzorg 

 

1. Algemene Bepalingen 

De CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit 

betekent dat de CAO van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die onder 

werkingssfeer van de CAO vallen. Alle afspraken tussen deze werkgevers en werknemers 

die in strijd zijn met de CAO Gehandicaptenzorg zijn dan ook ongeldig. In plaats daarvan 

gelden de bepalingen uit de CAO. 

De CAO is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten worden tussen 

werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Volgens de 

CAO zijn in ieder geval de volgende rechtspersonen werkgevers: 

1. Een (zorg en/of jeugdhulp) aanbieder met als doelstelling: het verlenen van zorg- en 

dienstverlening en/ of ondersteuning aan mensen met een 

▪ Lichamelijke handicap en/of 

▪ Verstandelijke handicap en/of 

▪ Zintuiglijke handicap 

 

2. De rechtspersoon die tot doel heeft het verlenen van cliëntenondersteuning aan 

mensen met een beperking of chronische ziekte en hun ouders/verwanten.  

 

Een werknemer is de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de 

hierboven genoemde werkgever. Toch geldt de CAO niet voor alle werknemers. De 

volgende werknemers zijn bijvoorbeeld uitgesloten: 

▪ Aow-ers; 

▪ Stagiaires; 

▪ Vakantiewerkers; 

▪ De werknemer die alleen of samen met een ander eindverantwoordelijk is voor 

de dagelijkse leiding van de (zorg en/of jeugdhulp) aanbieder. 

De bepalingen van deze CAO gelden niet als zij in strijd zijn met dwingend recht. 

Dwingend recht zijn wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken. Dat 

houdt dus in dat partijen niets anders mogen afspreken dan de wet voorschrijft. In de 

wet zelf is geregeld of een bepaling van dwingend recht is.  

Van sommige bepalingen in deze CAO mag worden afgeweken. Dit mag alleen als de 

betreffende CAO-regeling dit toestaat en als aan de daarvoor geldende voorwaarden 

wordt voldaan. Een voorbeeld hiervan is de jaarurensystematiek. Deze wordt in de CAO 
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van toepassing verklaard. In ditzelfde artikel wordt echter aangegeven dat een 

werkgever mag afwijken van de jaarurensystematiek. Dit mag echter alleen als hiervoor 

een beleid wordt opgesteld dat is goedgekeurd door de ondernemingsraad. Meer 

hierover in paragraaf 6.  

2. Het aangaan van de arbeidsovereenkomst 

Een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt schriftelijk 

aangegaan. Het uitgangspunt binnen de CAO is dat de arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd wordt aangegaan. Een werkgever mag hiervan afwijken maar dit is 

alleen mogelijk als hierover afspraken zijn vastgelegd waarmee de ondernemingsraad 

(of de personeelsvertegenwoordiging) heeft ingestemd.  

Binnen het arbeidsrecht is het sluiten van flexibele arbeidscontracten, zoals een nul-

urencontract, aan de orde van de dag. Om de werknemer te beschermen wordt het 

gebruik van een nul-urencontract in de CAO zo veel mogelijk beperkt. Alleen in de 

volgende situaties mag een werkgever een nul-urencontract aanbieden: 

- wanneer er sprake is van onplanbare en/of onvoorzienbare cliëntvragen en/of; 

- wanneer er sprake is van onplanbare en/of onvoorzienbare uitval van 

personeel. 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

Werknemers en werkgevers worden in de CAO verplicht om ook deel te nemen in de 

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het is dus niet alleen een recht voor de 

werknemer om deel te nemen aan het pensioenfond, het is zelfs verplicht. Werknemers 

zullen dus volgens deze regeling pensioen opbouwen. De verdeling van de 

pensioenpremie is door CAO-partijen bepaald. De pensioenpremieverdeling is: 50% voor 

de werkgever en 50% voor de werknemer. Het werknemersgedeelte wordt door de 

werkgever op de werknemer verhaald.  

Ziektekostenregeling IZZ  

In het Reglement Collectieve Ziektekostenregeling van de Stichting IZZ worden de 

rechten en plichten van de werkgever en de werknemer en de voorwaarden voor 

deelneming geregeld die betrekking hebben op de Collectieve Ziektekostenregeling IZZ. 

Zo staat er beschreven wie verantwoordelijk is voor het betalen van de premie en welke 

aanvullende verzekeringen gekozen kunnen worden. 

3. Rechten en Plichten  

Het is belangrijk dat werkgever en werknemer fatsoenlijk met elkaar omgaan. Een 

werkgever hoort zich dan ook als een goed werkgever te gedragen. Dit begrip is 

verankerd in het arbeidsrecht en is zeer breed. In de CAO is hier nader invulling 

aangegeven door specifieke plichten van de werkgever te benoemen. Hieronder staan 

de meest relevante plichten. 
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• De werkgever heeft een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat de gegevens van de 

werknemer niet gedeeld mogen worden met anderen, tenzij de werknemer hier 

toestemming voor heeft gegeven. Deze geheimhouding duurt ook voort na einde 

dienstverband.  

• De werkgever dient een verzekeringsovereenkomst voor schade veroorzaakt door 

de werknemer af te sluiten.  

• Een werkgever moet voorzien in rechtsbijstand als de werknemer betrokken raakt 

in een klachtenprocedure. 

• Zonder toestemming van de werknemer mag de werknemer niet gedetacheerd 

worden.  

 

Plichten Werknemer 

Ook de werknemer moet zich als goed werknemer gedragen. In de CAO is hier nader 

invulling aangegeven door specifieke plichten van de werknemer te benoemen. De 

belangrijkste plichten van een werknemer zijn: 

• De werknemer voert zijn werk naar zijn beste vermogen uit. Daarbij volgt hij de 

aanwijzingen van zijn werkgever op.  

• De werknemer heeft een geheimhoudingsplicht.  

• Wanneer de werknemer door ziekte of wegens een andere reden niet aanwezig kan 

zijn op zijn werk, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij zijn werkgever. Dit 

geldt ook voor zijn werkhervatting, zodra bekend is wanneer hij zijn 

werkzaamheden weer kan verrichten moet hij dit te melden. 

• Nevenfuncties of nevenwerkzaamheden die onverenigbaar zijn met de functie van 

de werknemer zijn niet toegestaan.  

• Van de werknemer wordt verwacht dat hij integer handelt. Zo is het verboden om 

geschenken, beloningen en provisies aan te nemen of te vorderen van bijvoorbeeld 

leveranciers en is het, zonder de toestemming van werkgever, verboden om geld of 

goederen toebehorend aan de cliënt als geschenk aan te nemen. 

 

4. Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag 

Sinds 1 april 2018 kent de CAO een nieuw systeem voor functiewaardering. Hierbij 

wordt de functie van de werknemer door de werkgever ingedeeld in één van de 

functiegroepen. De indeling in een functiegroep volgt uit de toepassing van het systeem 

FWG Gehandicaptenzorg. Deze functiegroep is gekoppeld aan een salarisschaal. Om het 

salaris vast te kunnen stellen wordt vervolgens ook gekeken naar het aantal 

functiejaren. Een werknemer wordt ingedeeld bij functiejaar 0 tenzij de werknemer al 

ergens anders ervaring heeft opgedaan. Het is dan ook mogelijk om de werknemer in 

een hoger functiejaar in te delen. 

Het salaris van uitzendkrachten wordt ook volgens de CAO Gehandicaptenzorg 

vastgesteld.  
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5. Leerlingen en assistent-geneeskundigen i.o. 

In de CAO wordt geregeld onder welke voorwaarden een werkgever gebruik kan maken 

van leerlingen, stagiairs en assistent-geneeskundigen. Zo zijn vaste salarisvergoedingen 

opgenomen in de CAO en is beschreven wanneer stagiairs recht hebben op een 

stagevergoeding.  

6. Arbeidsduur en jaarurensystematiek 

In de CAO wordt het aantal uren dat een werknemer werkt op jaarbasis vastgesteld. 

Deze systematiek wordt de jaarurensystematiek genoemd. Bij een fulltime 

dienstverband is de arbeidsduur 1878 uur per jaar. Dit komt overeen met een gemiddeld 

aantal uren van 36 per week. De uren die de werknemer op jaarbasis moet werken 

worden ingedeeld in een bepaald arbeidspatroon. Deze indeling vindt zo veel mogelijk 

plaats in overleg met de werknemer. Mochten werkgever en werknemer er niet uit 

komen dan gaat het belang van de organisatie voor de individuele wensen van de 

werknemer.  

Het salaris wordt gebaseerd op de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur. Er wordt 

dus niet gekeken naar het feitelijk aantal gewerkte uren per maand. De werkgever moet 

ervoor zorgen dat de werknemer het afgesproken aantal uren op jaarbasis moet kunnen 

werken. Als de werkgever deze uren niet kan bieden, mag dit tekort aan uren niet als 

vakantie worden aangemerkt. 

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden te veel of te weinig gewerkte uren 

zoveel mogelijk gecorrigeerd binnen de opzegtermijn. Het resterende verschil wordt 

verzilverd of verrekend met vakantie uren dan wel ingehouden op het laatste salaris.  

De werkgever mag afwijken van de jaarurensystematiek. Dit mag echter alleen met 

instemming van de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging).  

7. Vergoedingen overwerk en bijzondere diensten  

In de CAO is aangegeven wanneer een werknemer recht heeft op uitbetaling van 

overwerk en bijzondere diensten.  

Overwerk 

Een werkgever hoeft het overwerk van een werknemer alleen te vergoeden als de 

werknemer opdracht tot overwerk heeft gekregen of wanneer hij mocht aannemen dat 

hij opdracht tot overwerk zou hebben gekregen. In die situatie stelt de werkgever 

achteraf vast dat het noodzakelijk was dat er werd overgewerkt. 

Onregelmatige dienst 

In de CAO is opgenomen welke diensten onregelmatige diensten zijn. Dit zijn 

bijvoorbeeld diensten die worden gewerkt tussen 06.00 uur en 07.00 uur en tussen 

20.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag. De vergoeding voor een 
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onregelmatige dienst wordt uitbetaald in salaris of, als de werknemer daarom verzoekt, 

in de vorm van vrije tijd. 

Vergoeding voor de bereikbaarheids-, consignatie-, en consultatiedienst 

Werknemers ontvangen voor de uren doorgebracht in bereikbaarheids-, consignatie- en 

consultatiedienst, een compensatie in vrije tijd. Dit geldt echter niet voor werknemers 

die een hoger salaris verdienen (niet hoger dan nummer 88 van de inpassingstabel). 

Wanneer de werknemer ook daadwerkelijk arbeid verricht tijdens deze diensten dan 

ontvangt hij hiervoor, naast de compensatie in vrije tijd, een geldelijke beloning. Een 

werknemer kan in een periode van 28 dagen maximaal 7 dagen worden ingepland voor 

het verrichten van bereikbaarheids- en consignatiediensten. 

8. Vakantie en verlof 

In de wet is bepaald dat een werknemer recht heeft op vakantiedagen. In de CAO is deze 

wettelijke bepaling verder uitgewerkt. Ook is in de CAO vastgelegd wanneer een 

werknemer recht heeft op (on)betaald verlof. 

Vakantie 

De werknemer met een fulltime dienstverband heeft recht op 144 vakantie uren per 

jaar. Voor de parttime werknemer wordt dit aantal uren vastgesteld naar rato van het 

dienstverband. De vakantie dient in de regel in het desbetreffende kalenderjaar te 

worden opgenomen. In uitzonderlijke situaties kunnen werkgever en werknemer in 

overleg besluiten hiervan af te wijken. 

Onbetaald verlof 

Bij onbetaald verlof neemt de werknemer een periode verlof op waarin hij geen salaris 

ontvangt. De werkgever geeft de werknemer voor een aantal in de CAO genoemde 

gebeurtenissen onbetaald verlof. Dit bijvoorbeeld bij een verhuizing van de werknemer 

of voor het doen van aangifte van geregistreerd partnerschap. 

Betaald verlof 

Bij bepaalde, in de CAO genoemde, gebeurtenissen heeft de werknemer recht op 

betaald verlof. Zo heeft de werknemer recht op een vrije dag voor een huwelijk van één 

van de leden van zijn gezin. Ook bij overlijden van gezinsleden of bloedverwanten heeft 

de werknemer soms recht op betaalde vrije dagen.  

De werkgever kan aan de werknemer betaald of onbetaald verlof verlenen in verband 

met overige bijzondere gebeurtenissen die niet in de CAO staan genoemd, dit is aan de 

werkgever om te beoordelen. 

9. Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) 

De werknemer ontvangt, naast zijn wettelijke vakantie-uren, een Persoonlijk Budget 

Levensfase (PBL) van 57 uur per kalenderjaar op fulltime basis. De werkgever faciliteert 

met het PBL de werknemer om zijn duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De 
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werknemer maakt (jaarlijks) een plan voor het gebruik van het PBL. De inzet van het PBL 

op basis van het plan van de werknemer wordt besproken in het jaargesprek. Het PBL 

kan door de werknemer geheel of gedeeltelijk als verlof worden opgenomen, in tijd 

worden gespaard of worden uitbetaald. 

10. Kostenvergoedingen 

In de CAO zijn een aantal kosten genoemd die, als is voldaan aan de genoemde 

voorwaarden, vergoed moeten worden door de werkgever.  

Reiskosten 

De meeste werknemers kennen het recht op reiskostenvergoeding. Een werknemer 

heeft recht op een vergoeding van zijn reiskosten van minimaal 8 cent per kilometer 

ongeacht de wijze van vervoer. De maximale vergoeding is gebaseerd op een enkele reis 

van 30 kilometer. 

De werknemer heeft ook recht op de vergoeding van de reiskosten die hij maakt in 

verband met dienstreizen. Werkgever stelt hiervoor een beleid op dat alleen met 

instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan worden 

vastgesteld. Als de werkgever (nog) geen beleid heeft opgesteld dan heeft de 

werknemer in ieder geval recht op: 

▪ de kosten van openbaar vervoer op basis van het laagste klasse tarief; 

▪ € 0,29 bruto per kilometer bij gebruik van de eigen auto met toestemming van 

de werkgever. 

 

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) 

Het is ook goed mogelijk dat een werknemer voor zijn werk andere kosten maakt. Zo zijn 

er in de CAO bijvoorbeeld regels opgenomen voor het vergoeden van de kosten van een 

VOG. De werkgever vergoedt namelijk de kosten voor het aanvragen van een VOG als de 

werkgever de werknemer heeft gevraagd om deze verklaring te overleggen.  

Werkgeversbijdrage Ziektekostenregeling IZZ 

De werknemer ontvangt een werkgeversbijdrage voor het aanvullende pakket “IZZ Zorg 

voor de Zorg”. De werknemer ontvangt deze werkgeversbijdrage voor zichzelf en voor 

zijn eventueel meeverzekerde echtgenoot of partner. De hoogte van de 

werkgeversbijdrage bedraagt €13,67 bruto per maand. 

Registratiekosten BIG, SKJ en RGS 

De werkgever vergoedt aan de werknemer de kosten voor de registratie in het BIG 

Register, het specialistenregister van de RGS en het register van Stichting 

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).  Dit uiteraard alleen indien de registratie betrekking heeft 

op de functie die de werknemer bij de werkgever uitvoert.  
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Contributie van beroepsverenigingen 

De werknemer die lid is van een bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg 

(FBZ) aangesloten beroepsvereniging zoals bijvoorbeeld de Koninklijk Nederlands 

Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of de Nederlandse vereniging van pedagogen 

en onderwijskundigen (NVO), ontvangt daarvoor van de werkgever een jaarlijkse 

bijdrage in de contributie van ten minste 75% tot een maximum van € 100,- bruto. 

Overige kostenvergoedingen 

De werkgever treft in overleg met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging 

een regeling ten aanzien van de volgende kosten: 

• Noodzakelijke telefoonkosten 

• Woon- en verblijfkosten 

• Verhuiskosten bij verplichte verhuizing 

• Voorgeschreven kleding 

• Maaltijdverstrekking 

11. Maatregelen in het kader van arbeid en gezondheid 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid bij werknemers kunnen vervelende situaties 

veroorzaken. Daarom zijn er door de wetgever veel bepalingen over deze onderwerpen 

in de wet geregeld. Ook de CAO gehandicaptenzorg besteedt aandacht aan dit 

onderwerp.  

Beleid 

De CAO bepaalt dat een werkgever een beleid dient op te stellen met betrekking tot 

voorkoming van ziekte en arbeidsongeschiktheid, reductie van het ziekteverzuim en re-

integratie van de arbeidsongeschikte medewerkers. 

Het preventiebeleid is bedoeld om het risico op psychische en fysieke belasting en 

werkdruk terug te dringen. In een plan van aanpak dient de werkgever hier verdere 

invulling aan te geven. 

Naast het preventiebeleid moet de werkgever een verzuim- en re-integratieprotocol 

opstellen. Een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer die niet herplaatst kan 

worden zal een re-integratietraject starten. De werkgever draagt de kosten voor het re-

integratietraject.  

Loondoorbetaling bij ziekte  

De werkgever dient in het geval van ziekte het loon van de werknemer door te betalen. 

De eerste 52 weken betreft dit 100 procent van het brutoloon. De daaropvolgende 52 

weken gaat het om een doorbetaling van 70 procent van het brutoloon. Als de 
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arbeidsongeschiktheid het gevolg is van omstandigheden waarvoor de werkgever 

aansprakelijk is, dan wordt gedurende 104 weken 100 procent loon doorbetaald. 

Daarnaast is het mogelijk om tijdens het tweede ziektejaar in individuele situaties meer 

dan 70 procent van het loon door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting vervalt 

wanneer het dienstverband met de werknemer eindigt. 

Verricht de werknemer in het kader van zijn re-integratieplan passende arbeid dan 

ontvangt hij 100 procent van zijn brutoloon. 

Gedeeltelijke arbeidshervatting na twee ziektejaren 

Is de werknemer na afloop van twee ziektejaren minder dan 35% arbeidsongeschikt? 

Dan heeft de werknemer recht op 100 procent van zijn salaris voor de uren dat hij 

werkzaam is in zijn functie. Wordt door de werknemer een andere functie bekleed, 

waarop een ander salaris van toepassing is, dan heeft de werknemer aanspraak op dit 

salaris. Uitgangspunt is dat dit een salaris is ter hoogte van ten minste 70% van zijn 

eerder vervulde functie. 

De werknemer met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35 vormt 

geen reden tot ontslag.  

12. Medezeggenschap 

Door middel van medezeggenschap worden werknemers betrokken bij het beleid en de 

gang van zaken binnen de organisatie. Een vorm van medezeggenschap kan 

plaatsvinden door het instellen van een ondernemingsraad. Zorgorganisaties met ten 

minste 35 werknemers zijn verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad. 

Wanneer een ondernemingsraad is ingesteld dient de werkgever faciliteiten te bieden. 

Zo mogen leden van de ondernemingsraad tijdens werktijd werkzaamheden voor de 

ondernemingsraad verrichten en dient de werkgever te zorgen voor mogelijke 

vervanging. De ondernemingsraad overlegt over de belangen van het personeel en heeft 

verschillende rechten, zoals adviesrecht en instemmingsrecht. 

Heeft de zorgaanbieder minder dan 35 medewerkers dan kan de organisatie vrijwillig 

een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging opzetten. De organisatie 

moet dit doen als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Is er geen 

ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging dan dienen er 

personeelsvergaderingen georganiseerd worden. 

13. Geschillen 

Wanneer er volgens de werknemer of werkgever sprake is van een geschil dan wordt dit 

schriftelijk kenbaar gemaakt aan de andere partij. Het geschil wordt voorgelegd aan de 

rechter, of bij uitsluiting van de gewone rechter, aan het Scheidsgerecht 

Gezondheidszorg. 
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9.4c De CAO Jeugdzorg 

 

1. Algemene Bepalingen 

De CAO Jeugdzorg 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat 

de CAO van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die onder werkingssfeer 

van de CAO vallen. Alle afspraken tussen deze werkgevers en werknemers die in strijd 

zijn met de CAO Gehandicaptenzorg zijn dan ook ongeldig. In plaats daarvan gelden de 

bepalingen uit de CAO. De CAO Jeugdzorg is verlengd tot 1 april 2020. 

 De CAO is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten worden tussen 

werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Volgens de 

CAO zijn in ieder geval de volgende rechtspersonen werkgevers: 

Werkgevers met als doelstelling: het bieden van ondersteuning van, en hulp en zorg aan 

jeugdigen en ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige als behorende tot hun 

gezin verzorgen en opvoeden bij opgroei- en opvoedingsproblemen door het inzetten 

van het vakmanschap van de orthopedagogiek, de ontwikkelingspsychologie en kennis 

van het gezinssysteem- met als doel: 

▪ deze problemen te verminderen, te stabiliseren, (methodisch) te behandelen of 

op te heffen en/of  

▪ om te gaan met de gevolgen van psychosociale problemen en/of 

gedragsproblemen van de jeugdige, of bij dreigende zodanige problemen. 

 

Hieronder vallen in ieder geval aanbieders die de volgende zorg(vormen) aanbieden: 

▪ (kortdurende) ambulante hulp (zowel generalistische als specifieke) aan 

jeugdigen, het gezin en netwerk daaromheen 

▪ (opvoedings)trainingen voor ouders en jongeren gericht op aanpak van gedrags- 

en ontwikkelingsproblemen 

▪ crisishulp: thuis, in een ander gezin of op locatie van een instelling 

▪ pleegzorg arrangementen of zorgprogramma’s waarin jeugdigen tijdelijk, in 

deeltijd of volledig, op locatie van een instelling verblijven (zorg, opvoeding, 

(gezins)behandeling)  

▪ gesloten jeugdhulp  

 

Een werknemer is de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de 

hierboven genoemde werkgever.  

 

De werkgever en werknemer mogen in principe niet afwijken van de afspraken die in de 

CAO staan.  
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De werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad afspraken maken in 

aanvulling op artikelen uit de CAO of over onderwerpen die niet in deze CAO staan. Deze 

afspraken mogen niet in strijd zijn met de afspraken die in deze CAO staan.  

Van sommige bepalingen in deze CAO mag worden afgeweken. Dit mag alleen als de 

betreffende CAO-regeling dit toestaat en als aan de daarvoor geldende voorwaarden 

wordt voldaan. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de model arbeidsovereenkomst 

die bij de CAO is gevoegd. Het uitgangspunt is dat de werkgever deze 

modelovereenkomst gebruikt. In de CAO wordt echter aangegeven dat een werkgever 

een andere arbeidsovereenkomst mag gebruiken. Dit mag echter alleen als hierover 

afspraken zijn gemaakt met de OR of de PVT. De afspraken die de werkgever en de OR of 

PVT maken, moeten ze schriftelijk vastleggen in een ondernemingsregeling. Hierin staat 

hoe lang de regeling geldig is en wat de opzegtermijn is. 

2. Het aangaan van de arbeidsovereenkomst 

In de Jeugdzorg wordt het werk zoveel mogelijk gedaan door werknemers met een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is van belang voor de kwaliteit van de 

zorg maar het geeft de werknemer ook zekerheid.  

Bij haar beleid ten aanzien van de arbeidsovereenkomsten houdt de werkgever rekening 

met de volgende aandachtspunten: 

 a. Een werkgever geeft de werknemer na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

zoveel mogelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

b. Een werkgever maakt samen met de OR/PVT afspraken over het aantal 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het aantal arbeidsovereenkomsten voor 

onbepaalde tijd.  

c. In het opleidingsbeleid en in de sociale plannen maakt de werkgever ook afspraken 

over werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.  

In principe wordt voor de arbeidsovereenkomst de modelovereenkomst gebruikt die als 

bijlage bij de CAO is gevoegd. De werkgever de OR/PVT kunnen hier andere afspraken 

over maken.  

Een afroepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever de 

werknemer moet vragen om te komen werken op het moment dat hij werk heeft. En 

waarbij de werknemer moet komen werken. Een werkgever gebruikt deze contractvorm 

zo min mogelijk. 

Als de werkgever de werknemer of sollicitant medisch wil laten keuren en als dat 

volgens de Wet op de Medische Keuringen is toegestaan, dan mag hij de werknemer 

verplichten hieraan mee te werken. De werkgever betaalt dan de kosten van de 

medische keuring.  
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Pensioenfond Zorg en Welzijn  

De werkgever is verplicht om de werknemer aan te melden als deelnemer bij het 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De werkgever mag een deel van de pensioenpremie op 

het salaris van de werknemer inhouden.  

3. Rechten en Plichten  

Een werkgever is verplicht alles te doen of te laten wat van een goed werkgever 

verwacht mag worden. Deze algemene regel wordt in de volgende verplichtingen nader 

gespecificeerd:  

• De werknemer sluit een aansprakelijkheidsverzekering af. Als een werknemer 

tijdens het werk schade bij iemand anders veroorzaakt, dan dient de werkgever in 

beginsel deze schade te vergoeden.  

• De werkgever zorgt voor professionele rechtsbijstand aan een werknemer die door 

het uitoefenen van zijn beroep betrokken raakt bij een interne of externe 

klachtenprocedure of bij een strafrechtzaak of tuchtrechtzaak. 

• Als de werkgever wil reorganiseren en daarbij een of meer werknemers wil 

ontslaan of het werk van werknemers in belangrijke mate wil wijzigen, dan moet hij 

daarover eerst advies vragen aan de OR of PVT. De werkgever moet dan een 

reorganisatieplan maken. 

• De werkgever stelt een gedragscode op waarin staat beschreven hoe mensen in de 

organisatie zich moeten gedragen. In de gedragscode worden in ieder geval de 

volgende onderwerpen opgenomen: respect voor de levensbeschouwelijke 

opvatting van anderen en  het voorkomen van agressiviteit, racisme, seksuele 

intimidatie en discriminatie op basis van leeftijd. De werkgever stelt de 

gedragscode op met instemming van de OR of PVT.  

• De werkgever stelt ieder jaar minimaal 1,5% van de totale loonsom van de 

organisatie beschikbaar voor opleidingsbeleid en loopbaanbeleid. De werkgever 

moet met instemming van de OR of in overleg met de PVT een plan maken over 

scholings- en loopbaanmogelijkheden van werknemers met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

• De werkgever is verplicht om samen met de OR of PVT een sollicitatieregeling op te 

stellen. Hierin staan rechten van sollicitanten, zoals die ook staan in de 

sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en 

Organisatieontwikkeling.  Daarnaast wordt in de sollicitatieregeling beschreven wat 

de sollicitant moet doen als hij een klacht heeft over de sollicitatieprocedure.  

• De werkgever neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers niet ziek of 

arbeidsongeschikt worden. Daarnaast worden maatregelen getroffen om het 
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herstel van werknemers te bevorderen. De cao-partijen hebben een Arbocatalogus 

Jeugdzorg vastgesteld. De werkgever is verplicht gebruik te maken van deze 

catalogus.  

• De werkgever besteedt in zijn aanstellingsbeleid en plaatsingsbeleid bijzondere 

aandacht aan gehandicapte werknemers. 

• In iedere organisatie ontwikkelen de werkgever en de OR/PVT samen beleid en een 

set van normen en/of afspraken om de werkdruk aan te pakken en het werkplezier 

te verhogen. Zij volgen daarbij de aanbevelingen van de Werkgroep Werkdruk, 

zoals opgenomen in bijlage 12 van de CAO. 

 

Plichten Werknemer 

De werknemer is verplicht alles te doen of te laten wat van een goed werknemer 

verwacht mag worden. Deze algemene norm wordt verder gespecificeerd in een aantal 

plichten voor de werknemer. 

• Soms is het voor het werk van de werknemer of voor de organisatie nodig dat de 

werkgever de afspraken over het werk van de werknemer tijdelijk wijzigt. De 

werknemer moet hier binnen redelijke grenzen aan meewerken. 

• De werknemer meldt nevenfuncties of vrijwilligerswerk aan zijn werkgever. 

• De werknemer houdt zich aan de door de werkgever opgestelde gedragscode. Als 

de werkgever nog geen gedragscode heeft opgesteld dan houdt de werknemer zich 

in ieder geval aan de in de CAO genoemde regels. Deze regels zien bijvoorbeeld op 

het verbod om cadeaus aan te nemen van cliënten of om spullen van de werkgever 

privé te gebruiken.  

• De werknemer is verplicht die bijscholingsactiviteiten te volgen, die noodzakelijk 

zijn voor de uitoefening van zijn functie. Deze bijscholingsactiviteiten worden in 

overleg door werkgever en werknemer vastgesteld. Omdat de bijscholing wordt 

beschouwd als opgedragen werkzaamheden, betaalt de werkgever de kosten voor 

de bijscholing. Het is niet de bedoeling dat de werknemer door de bijscholing moet 

overwerken. 

4. Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag 

De werknemer ontvangt een salaris volgens de salarisschaal die hoort bij zijn functie. Bij 

de CAO hoort een functieboek. Hierin staat onder meer welke functies er zijn en welke 

schaal bij welke functie hoort. De werkgever stelt de voorlopige functiebeschrijving van 

de werknemer vast en legt deze voor aan de werknemer.  

Een werknemer die niet instemt met de voorlopige functiebeschrijving vraagt binnen 14 

dagen een gesprek aan met zijn werkgever. In dit gesprek geeft hij zijn bezwaren aan. Na 
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dit gesprek maakt de werkgever een definitieve functiebeschrijving. Als de werknemer 

het met deze definitieve functiebeschrijving niet eens is kan hij hiertegen bezwaar 

maken bij de commissie van geschillen. (meer over deze commissie in paragraaf 13).  

Als de werknemer wel instemt met de functiebeschrijving dan wordt deze door beide 

partijen ondertekend. Vervolgens stelt de werkgever vast welke salarisschaal hierbij 

hoort. De werkgever maakt hierbij gebruik van de in de CAO opgenomen salarisschalen.  

De werknemer bouwt 8% vakantietoeslag op over het salaris dat hij  heeft verdiend. Dit 

geldt ook als de werknemer arbeidsongeschikt is en de werkgever het salaris 

doorbetaalt.  De vakantietoeslag wordt ieder jaar op zijn laatst op 31 mei uitgekeerd. De 

werkgever kan de vakantietoeslag in twee keer betalen, maar uiterlijk op 31 mei. 

In december ontvangt de werknemer een eindejaarsuitkering. Deze uitkering bedraagt 

8,3% van het salaris dat de werknemer in dat kalenderjaar heeft ontvangen, 

vermeerderd met de vakantietoeslag die de werknemer in dat jaar heeft opgebouwd.  

In principe krijgt elke werknemer er jaarlijks een periodiek bij. Dit gaat door totdat de 

werknemer het hoogste niveau binnen de salarisschaal voor zijn functie heeft bereikt. 

Werknemer en werkgever bepalen in onderling overleg wanneer de salarisverhoging in 

gaat. Dit kan zijn op één van de volgende momenten: op 1 januari, op de eerste dag van 

de maand dat de werknemer in dienst is gekomen of op de eerste dag van de maand 

waarop de werknemer is bevorderd naar een hogere functie. De werkgever kan de 

salarisverhoging af laten hangen van het functioneren van de werknemer. Dit mag 

echter alleen met instemming van de OR, PVT of personeelsvergadering.  

5. Leerlingen en assistent-geneeskundigen i.o. 

In de CAO wordt geregeld onder welke voorwaarden een werkgever gebruik kan maken 

van leerlingen of stagiairs. Zo zijn vaste salarisvergoedingen opgenomen in de CAO en is 

beschreven wanneer stagiairs recht hebben op een stagevergoeding. 

 

6. Arbeidsduur  

Een fulltime dienstverband is in principe een dienstverband voor 36 uur per week. Een 

werknemer kan er in overleg met de werkgever echter voor kiezen om 40 uur per week 

te werken.  

Het rooster van de werknemer wordt door de werkgever opgesteld. Hierbij overlegt hij 

met de werknemer.  

 

7. Vergoedingen overwerk en bijzondere diensten  

Onregelmatigheidstoeslag 

Als de werknemer een functie heeft in salarisschaal 0 tot en met 11, dan heeft de 

werknemer recht op een onregelmatigheidstoeslag als: 
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1. in de arbeidsovereenkomst staat dat de werknemer regelmatig op onregelmatige 

tijden moet werken en; 

2. Als de werknemer in opdracht van de werkgever daadwerkelijk op deze tijden heeft 

gewerkt.  

De werknemer mag kiezen of hij voor het overwerk een vergoeding in geld of tijd wil 

ontvangen. In de CAO is opgenomen hoe hoog deze vergoeding is. Zo ontvangt de 

werknemer die wisselende diensten werkt bijvoorbeeld een onregelmatigheidstoeslag 

van 30% als hij werkt op zaterdag, tussen 06.00 uur en 22.00 uur.  

Overwerk 

Er is alleen sprake van overwerk als een werknemer in opdracht van de werkgever meer 

uren werkt. Als de werknemer minder dan een half uur overwerkt, dan ontvangt de 

werknemer hiervoor geen vergoeding of verlofuren. Volgens de CAO is in de volgende 

situaties sprake van overwerk: 

1.  Wanneer een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 36 uur per 

week meer uren dan 36 werkt. 

2. Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor minder dan 

gemiddeld 36 uur per week dan is er pas sprake van overwerk als de werknemer meer 

dan 36 uur per week heeft gewerkt.  3.  Bij een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 

37, 38, 39 of 40 uur  zijn de uren die de werknemer  meer werkt dan dat aantal uren, 

overwerk.  

4.Werkt de werknemer volgens een dienstrooster gemiddeld 36 tot 40 uur? En werkt de 

werknemer in een periode van vier weken als gevolg van het dienstrooster langer dan 

144 tot 160 uur? Dan zijn de uren die de werknemer in opdracht van de werkgever meer 

werkt, overwerk. 

Werknemers jonger dan 18 jaar mogen niet overwerken. Voor vrouwen die langer dan 

drie maand zwanger zijn, vrouwen die borstvoeding geven en werknemers die 10 jaar 

jonger zijn dan de AOW-leeftijd geldt dat zij overwerk mogen weigeren. Is de 

werknemer 55 jaar of ouder én geboren voor 1963 en de werknemer wil niet 

overwerken, dan kan de werknemer aan de werkgever vragen om hiervan te worden 

vrijgesteld. De werkgever stemt hiermee in als dit naar zijn oordeel redelijk en billijk is. 

De vergoeding die de werknemer ontvangt voor het overwerk is afhankelijk van de 

salarisschaal waarin de werknemer werkt. Voor salarisschaal 0 tot en met 8 geldt dat de 

werknemer kan kiezen voor extra verlofuren of een extra vergoeding. De werknemer 

moet de extra verlofuren opnemen in het kwartaal ná het kwartaal waarin hij 

overwerkte tenzij werknemer en  werkgever hierover andere afspraken maken.  Als de 

werknemer kiest voor een extra uitbetaling van de uren die hij heeft overgewerkt dan 

ontvangt hij een vergoeding per overgewerkt uur van zijn eigen uurloon, plus 25%.  
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Een werknemer met salarisschaal 9 of hoger heeft in geval van overwerk recht op 

compensatie in tijd. De werkgever kan in overleg met de werknemer er ook voor kiezen 

om deze uren uit te betalen. Echter, de werknemer komt hierbij niet in aanmerking voor 

de extra vergoeding van 25% waar de werknemers uit salarisschaal 0 tot en met 8 wel 

recht op hebben.  

Consignatiedienst 

Bij een consignatiedienst geeft de werkgever de werknemer de opdracht om buiten zijn 

werktijd bereikbaar te zijn. De werkgever kan deze opdracht alleen geven als dit in de 

arbeidsovereenkomst van de werknemer staat. Vrouwen die langer dan drie maand 

zwanger zijn en vrouwen die borstvoeding geven mogen een slaapdienst weigeren. Dit 

geldt ook voor personen die 10 jaar jonger zijn dan de AOW-leeftijd. 

De werknemer mag kiezen of hij voor de consignatiedienst extra salaris of vrije tijd wil 

ontvangen.  

 

Slaapdienst 

Tijdens een slaapdienst is de werknemer op het werk en beschikbaar om te werken 

wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. De werkgever mag opdracht 

geven voor een slaapdienst. Deze dienst bestaat uit minimaal 6 uur en maximaal 8 uur 

aaneengesloten.  Vrouwen die langer dan drie maand zwanger zijn en vrouwen die 

borstvoeding geven mogen een slaapdienst weigeren. Dit geldt ook voor personen die 

10 jaar voor de AOW-leeftijd zitten.  

Voor de slaapdienst ontvangt de werknemer een vergoeding voor doorbetaalde vrije tijd 

ter grootte van de helft van het aantal uren dat hij slaapdienst had. Moet de werknemer 

tijdens de slaapdienst noodzakelijk werk doen, dan ontvangt de werknemer daarnaast 

salaris over de uren dat hij werkt. 

Begeleiding tijdens kampen 

Werkgever mag aan werknemer de opdracht geven om een kamp te begeleiden. Dit 

kamp mag dan maximaal 14 aangesloten dagen duren. In totaal mag de werknemer 

verzocht worden om vier keer per jaar een kamp te begeleiden tenzij de werknemer dit 

zelf vaker wil begeleiden.  

8. Vakantie en verlof 

In de wet is bepaald dat een werknemer recht heeft op vakantiedagen. In de CAO is deze 

wettelijke bepaling verder uitgewerkt. Ook is in de CAO vastgelegd wanneer een 

werknemer recht heeft op (on)betaald verlof. 

Vakantie 

Een werknemer heeft recht op vakantiegeld. Dit vakantiegeld bedraagt 8% van zijn 

feitelijk verdiende loon (exclusief overwerk). Het vakantiegeld wordt één keer per jaar in 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

318 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

mei uitbetaald. Wanneer de werknemer eerder uit dienst gaat dan wordt het 

vakantiegeld in de laatste maand van het dienstverband uitbetaald. 

Naast het recht op vakantiegeld heeft de werknemer ook recht op vakantiedagen. Een 

werknemer met een fulltime dienstverband heeft jaarlijks 144 vakantie uren. Voor de 

parttime werknemer wordt dit aantal uren vastgesteld naar rato van het dienstverband. 

Het is de bedoeling dat de werknemer de vakantie-uren zoveel mogelijk in hetzelfde jaar 

opmaakt. Daarnaast kan de werknemer met de werkgever afspreken dat de werknemer 

de uren meeneemt naar het volgende jaar. 

De werknemer heeft recht op drie aaneengesloten weken vakantie. 

Verlofbudget 

Bij een fulltime dienstverband heeft een werknemer recht op 56 uur extra verlof 

(verlofbudget). Als de werknemer deze uren opneemt, krijgt hij zijn salaris gewoon 

uitbetaald. Samen met de 144 vakantie-uren heeft de werknemer dus 200 uur verlof als 

hij 36 uur werkt. 

 

De werknemer kan ervoor kiezen om het verlof budget in te zetten voor doorbetaalde 

vrije tijd. Daarnaast is het ook mogelijk om het verlofbudget uit te laten betalen of om 

de uren te laten storten in de levensloopregeling 

Betaald verlof 

De werknemer heeft in een aantal situaties recht op bijzonder verlof, waarbij het salaris 

wordt doorbetaald. Als de werkzaamheden het niet toelaten heeft de werknemer geen 

recht op verlof. In de CAO zijn een aantal omstandigheden opgenomen waarin de 

werknemer recht heeft op onbetaald verlof. Dit is bijvoorbeeld bij het overlijden van de 

ouders of het bevallen van de partner.  

Onbetaald verlof 

Naast het betaald verlof kan de werknemer in sommige situaties ook niet hoeven 

werken zonder dat hij hiervoor een vergoeding krijgt van de werkgever. Dit is 

bijvoorbeeld mogelijk als de werknemer gaat trouwen of als de werknemer 25 jaar in 

dienst is.  

Gaat de werknemer langer dan twee maanden met onbetaald verlof? Dan is de 

werknemer na de tweede maand niet langer verzekerd voor salarisdoorbetaling bij 

arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan hiervoor een vrijwillige verzekering afsluiten. 

De premie voor deze verzekering betaalt de werknemer zelf 

9. Vitaliteitsbudget 

De werknemer heeft recht op een vitaliteitsbudget. Dit recht begint 10 jaar eerder dan 

de datum waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De fulltime 
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werknemer heeft jaarlijks recht op een vitaliteitsbudget van 79 keer zijn uurloon.  De 

werkgever nodigt de werknemer ieder jaar uit voor een gesprek over de besteding van 

het vitaliteitsbudget. De werknemer beslist na dit gesprek hoe hij de uren verdeelt. De 

uren kunnen bijvoorbeeld besteed worden voor studieverlof, persoonlijke ontwikkeling, 

verlof of minder werken per week.  

10. Kostenvergoedingen 

In de CAO zijn een aantal kosten opgenomen die voor vergoeding door de werkgever in 

aanmerking komen. In dit overzicht zijn de meest relevante vergoedingen opgenomen.  

Tegemoetkoming in de studiekosten  

Wil de werknemer in aanmerking komen voor een studiefaciliteit, bijvoorbeeld het 

volgen van een studie? Dan moet de werknemer dit bij de werkgever aanvragen voordat 

de studie begint. De werknemer moet de werkgever alle informatie geven die hij nodig 

heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen. Daarnaast moet de werknemer aangeven 

wat de studiekosten ongeveer zullen zijn.  De werkgever betaalt de volgende kosten 

volledig:  

- De reiskosten, die noodzakelijk zijn voor het volgen van lessen en het meedoen aan 

een examen of tentamen. Deze reiskosten worden vergoed op basis van de laagste 

tarieven van het openbaar vervoer. 

 - De verblijfkosten, die noodzakelijk zijn voor het meedoen aan een examen of 

tentamen.  

Daarnaast betaalt de werkgever minimaal 50% van het cursusgeld of lesgeld, de kosten 

voor een examen of diploma en de kosten voor de aankoop van verplicht 

studiemateriaal.  

Reiskostenvergoeding 

De reiskosten van de werknemer die met het openbaar vervoer reist worden volledig 

vergoed. Hierbij wordt uitgegaan van de reiskosten voor het reizen met de laagste klasse 

van het openbaar vervoer.  

Als de werknemer met eigen vervoer komt, dan is het bedrag dat de werknemer 

ontvangt, gebaseerd op de noodzakelijk te maken reiskosten voor het reizen met de 

laagste klasse van het openbaar vervoer. Daarbij stelt de werkgever met instemming van 

de OR of PVT vast wat de eigen bijdrage is van de werknemer en wat het 

maximumbedrag is wat de werknemer van de werkgever ontvangt. 

Vergoeding dienstreizen 

Een dienstreis is een reis die de werknemer maakt in opdracht van de werkgever. De 

werknemer moet deze reis maken om zijn werk te kunnen doen. De werkgever moet 

samen met de OR of PVT afspraken maken over het betalen van de kosten voor 

dienstreizen. Deze afspraken leggen zij vast in een ondernemingsregeling. In deze 

regeling worden onder meer afspraken gemaakt over de hoogte van de vergoeding.   
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Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

De werknemer is verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan de 

werkgever te geven als de werkgever hierom vraagt. De werkgever betaalt de kosten 

van deze VOG en stelt in overleg met de OR of PVT vast hoe vaak hij de werknemer om 

een VOG kan vragen. 

Kosten voor (her)registratie 

De werknemer krijgt de kosten vergoed die verbonden zijn aan de verplichte 

(her)registratie in het kader van de Wet BIG. Hieronder vallen ook de kosten van 

inschakeling van de Wegingscommissie van de Raad voor de Overgangsregeling 

Gezondheidszorgpsychologen. De kosten van verplichte herregistratie worden eens in 

de vijf jaar vergoed. 

De registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd kost tijd en geld. De werkgever en 

werknemer betalen allebei een deel van deze kosten en tijd. Voor de registratie van de 

jeugdzorgmedewerker zijn hierover de volgende afspraken gemaakt: 

 

De afspraken die gemaakt zijn t.b.v. de gedragswetenschapper zijn opgenomen artikel 

12.5 CAO Jeugdzorg.  

Tegemoetkoming kosten zorgverzekering 

Iedere maand krijgt de werknemer €20,00 bruto als tegemoetkoming in de kosten van 

de zorgverzekering. Hierbij is het niet van belang hoeveel uren de werknemer werkt.  

11. Maatregelen in het kader van arbeid en gezondheid 

Een werknemer die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, heeft maximaal 52 
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weken recht op doorbetaling van 100% van zijn loon. Na deze 52 weken (het tweede 

ziektejaar) heeft de werknemer in principe nog recht op maximaal 70% van zijn loon.  Er 

zijn echter ook situaties waarbij de werknemer in het tweede ziekte jaar recht heeft op 

maximaal 85% van zijn loon. Dit is aan de orde wanneer: 

• de werknemer werk doet dat in zijn plan van aanpak staat, gericht op re-integratie.  

• de werknemer scholing of een training volgt om weer aan het werk te gaan. 

• de werknemer tijdelijk ander werk doet in een lagere salarisschaal, bij zijn 

werkgever of ergens anders. 

12. Medezeggenschap 

De werkgever richt een Ondernemingsraad (OR) op wanneer er minimaal 35 

werknemers in dienst zijn bij de organisatie. De werkgever meldt dit schriftelijk bij de 

Bedrijfscommissie Markt I.  

De OR heeft verschillende rechten: 

• Zij heeft adviesrecht bij het aannemen van een werknemer die belast is met de 

hoogste dagelijkse leiding binnen de organisatie. 

•  De OR heeft het recht om namens de werknemers voor één plek in het bestuur een 

kandidaat voor benoeming voor te dragen. Is de hoogste dagelijkse leiding 

opgedragen aan het bestuur? Dan wordt in dit lid met bestuur de Raad van Toezicht 

of de Raad van Commissarissen bedoeld.  

• Voordat het bestuur de begroting vaststelt, heeft de OR het recht de begroting te 

bespreken. 

• De leden van de OR mogen tijdens werktijd gebruik maken van e-mail en intranet.  

• De OR heeft recht op een ambtelijk secretaris voor minimaal 250 uur per jaar en de 

werkgever zorgt ervoor dat er een secretariaat is dat de OR ondersteunt. 

• Een lid van de OR heeft het recht om tijdens werktijd aanwezig te zijn bij 

vergaderingen van de OR en bij vergaderingen van commissies die de raad heeft 

ingesteld. Als de werknemer fulltime werkt, dan ontvangt de werknemer voor alle 

andere werkzaamheden voor de OR per jaar in totaal 115 uur. 

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 

Als de organisatie geen OR hoeft in te stellen, omdat hij bijvoorbeeld minder dan 35 

werknemers heeft, dan wordt er een PVT ingesteld. De werkgever is verplicht om de 

volgende onderwerpen met de PVT te bespreken: 
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- Belangrijke inkrimping, uitbreiding, beëindiging, reorganisatie, fusie of andere    

wijzigingen van de werkzaamheden.  

-  Het aangaan of beëindigen van duurzame samenwerking met andere 

organisaties. 

-  Vaststellen of veranderen van regels over opleiding, bijscholing, werktijden en 

vakantieregelingen. 

-  Veranderingen in de statuten en veranderingen in het huishoudelijk reglement.  

13. Geschillen 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen werkgever en werknemer in 

conflict met elkaar komen.  In deze paragraaf is beschreven welke maatregelen de 

werkgever dan kan treffen.  Daarnaast wordt beschreven op welke wijze werknemer en 

werkgever geschillen kunnen beslechten. 

Non-actief 

De werkgever kan de werknemer op non-actief stellen als hij vindt dat de 

werkzaamheden binnen de organisatie ernstig worden belemmerd als de werknemer 

blijft werken. Hierbij maakt de oorzaak niet uit.  De werkgever mag dit niet doen als 

strafmaatregel. De werkgever kan de werknemer twee weken op non-actief stellen. Hij 

kan deze periode één keer verlengen met nog eens twee weken 

Schorsen 

De werkgever kan de werknemer schorsen als hij het vermoeden heeft dat er sprake is 

van een dringende reden om de werknemer op staande voet te ontslaan. De werkgever 

gebruikt de periode waarin de werknemer geschorst is om vast te stellen of er 

daadwerkelijk sprake is van een dringende reden. Wat dringende redenen zijn, staat 

omschreven in de artikelen 7:677 en 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. Dringende 

redenen kunnen bijvoorbeeld zijn het in ernstige mate ongeschikt zijn voor de functie of  

het schuldig maken aan diefstal. De werkgever kan de werknemer maximaal twee 

weken schorsen. Hij kan deze periode één keer verlengen met maximaal twee weken 

Geschillen 

Wanneer werkgever en werknemer een geschil hebben dat voortkomt uit de 

arbeidsovereenkomst dan proberen zij hier eerst in onderling overleg uit te komen. Als 

dit niet lukt kan het geschil schriftelijk worden voorgelegd aan de geschillencommissie 

(FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken). De commissie zal vervolgens de 

wederpartij vragen om op het geschil te reageren.  Als de commissie meer informatie 

nodig heeft om het geschil goed te kunnen beoordelen, dan kan het zijn dat de 

voorzitter van de commissie meer informatie vraagt. Ook kan de commissie beslissing 

dat er een mondelinge behandeling van het geschil zal plaatsvinden. Na de beoordeling 

zal de commissie een besluit nemen.  
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9.4d De CAO Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

 

1. Algemene Bepalingen 

De CAO Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit 

betekent dat de CAO van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die onder 

werkingssfeer van de CAO vallen. Alle afspraken tussen deze werkgevers en werknemers 

die in strijd zijn met deze CAO zijn dan ook ongeldig. In plaats daarvan gelden de 

bepalingen uit de CAO. 

Op 6 juli 2019 is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO gesloten, met een 

looptijd van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. In dit onderhandelaarsakkoord zijn onder 

andere afspraken gemaakt over een salarisverhoging en over opleidingen en registraties. 

De CAO is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten worden tussen 

werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Volgens de 

CAO zijn in ieder geval de volgende rechtspersonen werkgevers: 

Een zorgaanbieders met als doel het bieden van zorg, begeleiding en dienstverlening op 

het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en/of de verslavingszorg dan wel het 

ontwikkelen van kennis en/of methodieken op dit gebied. 

 

Een werknemer is de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de 

hierboven genoemde werkgever. Toch geldt de CAO niet voor alle werknemers. De 

volgende werknemers zijn bijvoorbeeld uitgesloten: 

• AOW’ers; 

• Stagiaires; 

• Vakantiewerkers; 

• De directeur. 

De bepalingen van deze CAO gelden niet als zij in strijd zijn met dwingend recht. 

Dwingend recht zijn wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken. Dat 

houdt dus in dat partijen niets anders mogen afspreken dan de wet voorschrijft. In de 

wet zelf is geregeld of een bepaling van dwingend recht is.  Van sommige bepalingen in 

deze CAO mag worden afgeweken. Dit mag alleen als de betreffende Cao-regeling dit 

toestaat en als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.  Zie hiervoor ook 

paragraaf 12.  

 

2. Het aangaan van de arbeidsovereenkomst 

Een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt schriftelijk 

aangegaan. Voordat de werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekent, ontvangt hij 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

324 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

uiterlijk een week voor indiensttreding een door de werkgever ondertekend exemplaar. 

Hierbij ontvangt hij ook een digitaal exemplaar van de cao.  

Het uitgangspunt binnen de CAO is dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

wordt aangegaan. Bij normaal of goed functioneren krijgt de werknemer met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, aansluitend een contract voor onbepaalde tijd. 

Dit geldt alleen als de werknemer een functie vervult die tot vast werk wordt gerekend. 

Of er sprake is van vast werk wordt vastgesteld aan de hand van de Strategische 

Personeelsplanning.  

Binnen het arbeidsrecht is het sluiten van flexibele arbeidscontracten, zoals een 

nulurencontract, aan de orde van de dag. Om de werknemer te beschermen wordt het 

gebruik van een nulurencontract in de CAO zo veel mogelijk beperkt. Alleen in de 

volgende situaties mag een werkgever een nulurencontract aanbieden: 

• Als er sprake is van opvang van onvoorziene en ongeplande ggz- activiteiten of  

• Als er sprake is van opvang van onvoorziene en ongeplande uitval van personeel 

dat niet opgevangen kan worden door de werknemers met een contract voor 

(on)bepaalde tijd. 

Pensioenfond Zorg en Welzijn 

Werknemers en werkgevers worden in de CAO verplicht om deel te nemen in de 

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Werknemers zullen dus volgens deze regeling 

pensioen opbouwen. De verdeling van de pensioenpremie is door Cao-partijen bepaald. 

De pensioenpremieverdeling is: 50% voor de werkgever en 50% voor de werknemer. Het 

werknemersgedeelte wordt door de werkgever op de werknemer verhaald. 

Ziektekostenregeling IZZ 

De werknemer kan deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ. De 

voorwaarden voor deelneming voor hem en zijn eventuele partner, zijn geregeld in het 

Reglement Ziektekostenregeling van de Stichting IZZ. Zo staat er beschreven wie 

verantwoordelijk is voor het betalen van de premie en welke aanvullende verzekeringen 

gekozen kunnen worden.  De werkgever verstrekt aan de werknemer een bijdrage in de 

premie. De hoogte van deze bijdrage is tweederde van de verschuldigde premie voor het 

IZZ Zorg voor de Zorg-pakket. 

3. Rechten en Plichten  

Werkgever en werknemer horen fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Dit brengt voor 

zowel de werkgever als de werknemer een aantal rechten en plichten met zich mee. In 

de CAO worden deze rechten en plichten benoemd. Voor de werkgever zijn de volgende 

rechten het meest relevant: 
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• De werkgever dient een verzekeringsovereenkomst voor schade veroorzaakt door 

de werknemer af te sluiten.  

• Een werkgever moet voorzien in rechtsbijstand als de werknemer betrokken raakt 

in een klachtenprocedure. 

• De werkgever zorgt er voor dat materiële schade die een cliënt aan de werknemer 

toebrengt vergoed wordt. Onder materiële schade wordt bijvoorbeeld schade aan 

goederen van de werknemer verstaan. 

• De werkgever zal zorgen voor een goede verdeling van alle functies over mannen, 

vrouwen, allochtonen en autochtonen. De werkgever maakt hiervoor een 

beleidsplan.  

• De werkgever spreekt met de uitlener af dat uitzendkrachten die bij de instelling 

werkzaam zijn dezelfde arbeidsduur, lonen en overige vergoedingen krijgen als 

werknemers die vallen onder de CAO. 

• In iedere organisatie ontwikkelen de werkgever en de OR/PVT samen beleid en een 

set van normen en/of afspraken om de werkdruk aan te pakken en het werkplezier 

te verhogen. Zij volgen daarbij de aanbevelingen van de Werkgroep Werkdruk, 

zoals opgenomen in bijlage 12 van de CAO. 

 

Plichten Werknemer 

Ook voor de werknemer gelden een aantal plichten waaraan zij moet voldoen.  De 

belangrijkste plichten van een werknemer zijn: 

• De werknemer voert zijn werk naar zijn beste vermogen uit. Daarbij volgt hij de 

aanwijzingen van zijn werkgever op.  

• De werknemer heeft een geheimhoudingsplicht die ook blijft gelden na zijn 

dienstverband. 

• Wanneer de werknemer door ziekte of wegens een andere reden niet aanwezig kan 

zijn op zijn werk, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij zijn werkgever.  

• Nevenfuncties of nevenwerkzaamheden die onverenigbaar zijn met de functie van 

de werknemer zijn niet toegestaan.  

• Van de werknemer wordt verwacht dat hij integer handelt. Zo is het verboden om 

geschenken, beloningen en provisies aan te nemen of te vorderen van bijvoorbeeld 

leveranciers en is het, zonder de toestemming van werkgever, verboden om geld of 

goederen toebehorend aan de cliënt als geschenk aan te nemen. 

 

4. Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag 

De werkgever deelt de functie van de werknemer in, in één van de functiegroepen. Hij 

maakt hierbij gebruik van het in de CAO genoemde Functiewaarderingssysteem. De 

werkgever bepaalt op grond van deze indeling vervolgens welke functionele 

salarisschaal voor de werknemer van toepassing. 
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Om het salaris vast te kunnen stellen wordt vervolgens ook gekeken naar het aantal 

functiejaren. Een werknemer dient te beschikken over het aantal functiejaren dat is 

aangegeven bij zijn salarisschaal. Hierbij geldt de volgende opbouw: 

• Bij de salarisschalen 10 t/m 40: één functiejaar;  

• bij de salarisschalen 45 t/m 60: twee functiejaren;  

• bij de salarisschalen 65 t/m 80: drie functiejaren. 

Beschikt de werknemer niet over bovengenoemde functiejaren dan geldt voor hem het 

salaris zoals genoemd in de aanloopschaal en wordt hij ingedeeld bij functiejaar 0. Als de 

ervaring van een werknemer daarvoor aanleiding geeft is het ook mogelijk om de 

werknemer in een hoger functiejaar in te delen. 

Het salaris van uitzendkrachten wordt ook volgens de CAO Gehandicaptenzorg 

vastgesteld.  

5. Leerlingen en werknemers die een opleiding volgen. 

In de CAO wordt geregeld onder welke voorwaarden een werkgever gebruik kan maken 

van leerlingen, stagiairs en assistent-geneeskundigen. Zo zijn vaste salarisvergoedingen 

opgenomen in de CAO en is beschreven wanneer stagiairs recht hebben op een 

stagevergoeding. 

 

6. Arbeidsduur en jaarurensystematiek 

In de CAO wordt het aantal uren dat een werknemer werkt op jaarbasis vastgesteld. 

Deze systematiek wordt de jaarurensystematiek genoemd. Bij een fulltime 

dienstverband is de arbeidsduur 1878 uur per jaar. Dit komt overeen met een gemiddeld 

aantal uren van 36 per week. De uren die de werknemer op jaarbasis moet werken, 

worden ingedeeld in een bepaald arbeidspatroon. Deze indeling vindt zo veel mogelijk 

plaats in overleg met de werknemer. Mochten werkgever en werknemer er niet uit 

komen, dan gaat het belang van de organisatie voor de individuele wensen van de 

werknemer.  

Voor iedere werknemer geldt een werktijdenregeling of een rooster. De werkgever stelt 

de werktijdenregeling of het rooster zo snel mogelijk maar ten minste 3 weken (streven 

is vier weken) voor aanvang van de betreffende periode beschikbaar aan de werknemer. 

Bij het einde van het dienstverband worden te veel of te weinig gewerkte uren zoveel 

mogelijk gecorrigeerd binnen de opzegtermijn. Het overblijvende deel wordt uitbetaald 

of verrekend met vakantie-uren dan wel ingehouden op het salaris. 

7. Vergoedingen overwerk en bijzondere diensten  

In de CAO is aangegeven wanneer een werknemer recht heeft op uitbetaling van 

overwerk en bijzondere diensten.  
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Vergoeding voor overwerk 

Wanneer een werknemer af en toe meer uren werkt dan vastgesteld in zijn 

werktijdenregeling of rooster dan is er sprake van overwerk. Een werknemer heeft 

alleen recht op vergoeding voor het overwerk als hij van zijn werkgever de opdracht 

heeft gekregen om over te werken of als de werknemer ervan uit mocht gaan dat zijn 

werkgever hem de opdracht zou geven. Overwerk van minder dan een half uur komt 

niet voor vergoeding in aanmerking. De werknemer die overwerkt krijgt de uren die hij 

overwerkt terug in vrije tijd en hij ontvangt daarnaast een geldelijke vergoeding. De 

hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het tijdstip waarop de werknemer heeft 

gewerkt. Hij krijgt bijvoorbeeld 50% van zijn uurloon voor overwerk verricht tussen 

22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag. 

Onregelmatigheidstoeslag 

Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een toeslag die de werknemer ontvangt wanneer hij 

een dienst werkt met 'onregelmatige werktijden'. Welke diensten onregelmatig zijn 

staat omschreven in de CAO. Dit zijn bijvoorbeeld diensten die worden gewerkt tussen 

06.00 uur en 07.00 uur en tussen 20.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag. 

Bereikbaarheidsdiensten 

Bereikbaarheidsdiensten zijn diensten waarbij de werknemer bereikbaar moet zijn om 

zo spoedig mogelijk zijn arbeid te verrichten. Onder dagaanwezigheidsdienst wordt 

verstaan dat de werknemer buiten zijn normale werktijden tussen 06.00 uur en 24.00 

uur in de instelling aanwezig moet zijn om op oproep beschikbaar te zijn voor werk. Bij 

nachtaanwezigheidsdiensten is de werknemer tussen 24.00 uur en 6.00 uur aanwezig. 

Daarnaast kent de CAO consignatiediensten. Dit zijn diensten tussen de normale 

diensten in of in de pauze waarin de werknemer bereikbaar moet zijn om in onvoorziene 

omstandigheden zo snel mogelijk te kunnen werken.  

Crisisdiensten 

Bij crisisdiensten is de werknemer bereikbaar om in geval van crisis op afroep 

beschikbaar te zijn om te werken. Deze arbeid wordt meestal verricht buiten de plaats 

waar de werknemer gewoonlijk de arbeid verricht. De werknemer ontvangt voor de 

uren waarin hij beschikbaar moet zijn een compensatie in vrije tijd. Daarnaast krijgt hij 

een vaste vergoeding voor het beschikbaar zijn voor crisisdiensten. Wanneer de 

werknemer tijdens de crisisdienst ook daadwerkelijk arbeid verricht, heeft hij recht op 

compensatie van de gewerkte tijd. Hierbij geldt ook reistijd als werkte tijd. Daarnaast 

heeft de werknemer aanspraak op een toelage op zijn loon. 

Slaapdienst 

Tijdens een slaapdienst slaapt een werknemer tussen 23.00 uur en 07.00 uur in de 

directe omgeving van de cliënt.  De werknemer moet zonder tussenkomst van een derde 

direct hulp bieden als de situatie van de cliënt dat vereist.  
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8. Vakantie en verlof 

In de wet is bepaald dat een werknemer recht heeft op vakantiedagen. In de CAO is deze 

wettelijke bepaling verder uitgewerkt. Ook is in de CAO vastgelegd wanneer een 

werknemer recht heeft op (on)betaald verlof. 

Vakantie 

Een werknemer heeft recht op vakantiegeld. Dit vakantiegeld bedraagt 8% van zijn 

feitelijk verdiende loon (exclusief overwerk). Het vakantiegeld wordt één keer per jaar in 

mei uitbetaald. Wanneer de werknemer eerder uit dienst gaat dan wordt het 

vakantiegeld in de laatste maand van het dienstverband uitbetaald. 

Naast het recht op vakantiegeld heeft de werknemer ook recht op vakantiedagen. Een 

werknemer met een fulltime dienstverband heeft jaarlijks 166 vakantie uren. Voor de 

parttime werknemer wordt dit aantal uren vastgesteld naar rato van het dienstverband. 

De werkgever kan bepalen dat de werknemer op twee door de werkgever aan te wijzen 

werkdagen, vakantiedagen moet inzetten. Deze dagen kan de werkgever alleen 

aanwijzen in overleg met de ondernemingsraad. Uiterlijk aan het einde van de maand 

januari moet de werkgever kenbaar maken welke twee dagen verplicht vrij genomen 

moet worden.  

 

Onbetaald verlof 

Onder verlof wordt verstaan de uren dat een werknemer geen werk verricht terwijl dit 

op basis van het rooster wel had gemoeten.  In de CAO wordt onderscheid gemaakt 

tussen betaald en onbetaald verlof. De werkgever geeft bij onbetaald verlof de 

werknemer vrij voor bepaalde gebeurtenissen maar hoeft deze vrije dagen niet te 

betalen.  

Voorbeelden van onbetaald verlof zijn: 

• verhuizing van de werknemer; 

• huwelijksaangifte van de werknemer; 

• het doen van aangifte van geregistreerd partnerschap 

Betaald verlof 

Naast het onbetaalde verlof kent de CAO ook een aantal gebeurtenissen waarbij de 

werknemer recht heeft op betaald verlof. Als deze gebeurtenissen vallen op een 

werkdag van de werknemer dan worden ze doorbetaald. Situaties waarin de werknemer 

recht heeft op betaald verlof zijn bijvoorbeeld:  

• verhuizing van de werknemer in opdracht van de werkgever: twee vrije dagen; 

• huwelijk of registratie van partnerschap van één van de leden van het gezin van de 

werknemer: één vrije dag; 

• 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer: één vrije dag; 
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Bovenwettelijke verlof 

In de Wet arbeid en zorg (Wazo) zijn een aantal wettelijke regels opgenomen ten 

aanzien van verschillende soorten verlof. Bijvoorbeeld ouderschapsverlof en het 

zorgverlof. In de CAO zijn deze wettelijke bepalingen verder aangevuld. Zo heeft een 

werknemer bijvoorbeeld, in aanvulling op het wettelijk recht van twee dagen, na de 

bevalling van zijn echtgenote of vriendin recht op verlof van 14,4 uur. 

9. Levensfasebudget (LFB) 

De werknemer ontvangt naast zijn vakantie-uren 35 verlofuren per kalenderjaar, in de 

vorm van een levensfasebudget (LFB). De werknemer benut zijn levensfasebudget voor 

zijn duurzame inzetbaarheid in elke levensfase. Opname van het LFB kan in principe naar 

inzicht en wensen van de werknemer. Daarbij moeten werknemer en werkgever wel 

rekening houden met onderstaande punten. 

• Als de werknemer een substantieel deel van zijn budget op wil nemen dan dient hij 

vier maanden voor de ingangsdatum van het verlof hiervoor een schriftelijk verzoek 

in.  

• Als er geen sprake is van een substantiële opname, dan dient de werknemer zijn 

verzoek op een redelijke termijn in; 

• De werkgever stemt in met het verzoek om verlof, tenzij er een zwaarwegend 

bedrijfsbelang speelt waardoor het niet mogelijk is.   

• In geval van tijdsparen is het mogelijk om deze uren te zetten voor verlof direct 

voorafgaand aan het pensioen. 

10. Kostenvergoedingen 

In de CAO zijn een aantal vergoedingen opgenomen die de werkgever aan zijn 

werknemers moet vergoeden.  

Reiskostenvergoeding 

De werknemer krijgt een vergoeding voor de reiskosten die hij maakt om van en naar 

zijn werk te gaan. De maximale vergoeding voor woon-werkverkeer bedraagt € 145,69 

per maand. Op dit bedrag wordt een eigen bijdrage in mindering gebracht van € 24,77 

per maand. Voor de werknemer die op minder dan 5 dagen werkt, worden de bedragen 

naar rato vastgesteld.  

Werknemers die reis- en verblijfkosten moeten maken voor dienstreizen, krijgen deze 

kosten vergoed. Voor de verblijfkosten worden de noodzakelijk gemaakte kosten 

vergoed. Voor de dienstreizen geldt een vergoeding gebaseerd op de laagste klasse van 

het openbaar vervoer, dan wel bij gebruik van een eigen auto een vergoeding van € 0,36 

per kilometer. 

Opleidingskosten 

Iedere werknemer heeft het recht op en de plicht tot scholing. Aan het verzoek van de 
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werknemer om scholing te mogen volgen zal worden tegemoetgekomen, voor zover dit 

past in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan of in het organisatie-opleidingsplan. Voor 

studies die in opdracht van de werkgever worden gevolgd, worden de kosten volledig 

vergoed. Daarnaast wordt de tijd voor het volgen van de lessen en het afleggen van 

examens als werktijd aangemerkt. 

Kosten voor (her)registratie 

De werknemer krijgt de kosten vergoed die verbonden zijn aan de verplichte 

(her)registratie in het kader van de Wet BIG. Hieronder vallen ook de kosten van 

inschakeling van de Wegingscommissie van de Raad voor de Overgangsregeling 

Gezondheidszorgpsychologen. De kosten van verplichte herregistratie worden eens in 

de vijf jaar vergoed. 

Vrije ruimte werkkostenregeling 

Via de werkkostenregeling kan een werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers 

geven. Denk bijvoorbeeld aan gereedschap, tablets of smartphones. De invulling van de 

vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt door de werkgever vastgesteld met 

instemming van de ondernemingsraad. De contributie van een werknemerspartij of 

beroepsorganisatie aangesloten bij een werknemerspartij bij deze cao maakt onderdeel 

uit van de invulling van de vrije ruimte. 

11. Maatregelen in het kader van arbeid en gezondheid 

De werkgever moet beschikken over beleid met betrekking tot het voorkomen van 

arbeidsongeschiktheid, de reductie van ziekteverzuim en het zorgen voor een spoedige 

re-integratie.  Daarnaast dient de werkgever ook een beleid op te stellen dat ziet op 

veilig en gezond werken. Dit beleid omvat onder andere het aangiftebeleid bij de politie, 

de veiligheid in en rondom het gebouw en de opvang na een agressie-incident.  

Loondoorbetaling bij ziekte 

Een werknemer heeft de eerste 52 weken van zijn arbeidsongeschiktheid recht op 100% 

van zijn loon. Na 52 weken heeft hij nog recht op 70% van dit loon. Deze 

loondoorbetalingsplicht duurt in beginsel 104 weken.  Over de uren waarin de 

werknemer volgens zijn re-integratieplan werkt op arbeidstherapeutische basis, 

ontvangt hij 100% van zijn loon. 

Maatregelen bij ziekteverzuim 

De werkgever stelt, in overleg met de ondernemingsraad, een verzuim- en 

herstelprotocol vast. Hierin wordt in ieder geval geregeld wanneer de werknemer zich 

ziek dient te melden, op welke wijze contact wordt onderhouden met de zieke 

werknemer, aan welke voorschriften de zieke werknemer zich moet houden, op welke 

wijze controle- en re-integratieactiviteiten door de werkgever worden uitgevoerd en 

hoe het verzuimdossier van de zieke werknemers wordt bijgehouden.   

 



 

                                                                                                                         Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders 

331 

© Zorg Zaken Groep, juli 2019                                                                         Branchevereniging Kleinschalige Zorg 

Maatregelen inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers 

De werkgever is verplicht de werknemer passend werk aan te bieden voor het aantal 

uren dat de werknemer arbeidsgeschikt is. Als hiervoor geen mogelijkheden zijn binnen 

de organisatie, dan zoekt de werkgever naar oplossingen buiten de organisatie. De 

werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie en zal een passende functie 

moeten aanvaarden. Als en zolang de werkgever volgens het UWV tekort is geschoten in 

de re-integratieverplichting en de werknemer daardoor geen recht heeft op een 

WAO/WIA uitkering dan zal de werkgever ook na twee jaar ziekte 70% van het loon door 

moeten blijven betalen.  

12. Medezeggenschap 

Door middel van medezeggenschap worden werknemers betrokken bij het beleid en de 

gang van zaken binnen de organisatie. Een vorm van medezeggenschap kan 

plaatsvinden door het instellen van een ondernemingsraad. Zorgorganisaties met ten 

minste 35 werknemers zijn verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad. 

De ondernemingsraad overlegt over de belangen van het personeel en heeft 

verschillende rechten, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht. 

De CAO GGZ heeft een standaardkarakter. Dat houdt in dat alleen van de CAO kan 

worden afgeweken indien dit nadrukkelijk in het artikel staat vermeld. In de CAO zijn 

een aantal “kan-bepalingen” opgenomen. Deze bepalingen bieden de werkgever de 

mogelijkheid om in of na overleg met de ondernemingsraad een andere regeling te 

treffen dan in de CAO staat. Deze regeling treedt dan in plaats van de regeling in de 

CAO. Wordt er geen afwijkende regeling getroffen, dan blijft de CAO regeling van 

kracht.  Afwijkende regelingen zijn mogelijk ten aanzien van bijvoorbeeld de vergoeding 

voor woon-werkverkeer of de regels ten aanzien van bevordering.  

13. Maatregelen & Geschillen 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen werkgever en werknemer in 

conflict met elkaar komen.  In deze paragraaf is beschreven welke maatregelen de 

werkgever dan kan treffen.  Daarnaast wordt beschreven op welke wijze werknemer en 

werkgever geschillen kunnen beslechten.  

Maatregelen 

De werkgever kan de werknemer maximaal drie weken op non-actief stellen, als de 

werkgever vindt dat de voortgang van de werkzaamheden, door welke oorzaak dan ook, 

ernstig wordt belemmerd. Als de werkgever vindt dat het uitvoeren van de 

werkzaamheden niet langer verantwoord is, dan kan de werkgever er ook voor kiezen 

om de werknemer voor maximaal een week te schorsen. Dit is, net als bij het op non-

actief stellen, met behoud van salaris.  

Geschillen 

Wanneer er volgens de werknemer of werkgever sprake is van een geschil dan wordt dit 
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schriftelijk kenbaar gemaakt aan de andere partij. Het geschil wordt voorgelegd aan de 

rechter, of bij uitsluiting van de gewone rechter, aan het Scheidsgerecht 

Gezondheidszorg. 
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9.5    Wet op de ondernemingsraden (WOR) 

 

De medezeggenschap van de medewerkers in de organisatie is geregeld in de Wet op de 

ondernemingsraden. Onder andere is hierin vastgelegd over welke aangelegenheden de 

bestuurder van de organisatie de Ondernemingsraad advies of instemming moet vragen. 

Waarom deze wet 

Het doel van de wet is de medezeggenschap van medewerkers in de organisatie te 

regelen door middel van een orgaan dat opkomt voor de gemeenschappelijke belangen 

van de medewerkers, de Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). 

De Wet heeft vooral tot doel de inspraak van medewerkers in belangrijke besluiten van 

de organisatie te regelen, dit gaat bijvoorbeeld om een fusie, een reorganisatie of de 

benoeming van een bestuurder.  

Wat regelt de wet 

De zorgaanbieder waar ten minste vijftig medewerkers in de regel werkzaam zijn, is 

verplicht een OR in te stellen. De leden van de OR worden gekozen uit en door de 

medewerkers.  

De omvang van de OR is afhankelijk van het aantal medewerkers en bestaat uit 

minimaal drie lede voor organisaties met minder dan vijftig medewerkers, tussen de 50 

en 100 medewerkers bestaat de OR uit vijf leden, tussen de 100 en 200 medewerkers, 

heeft de OR zeven leden, zo oplopend tot maximaal 25 leden voor de grote instellingen 

met meer dan 7.000 medewerkers. 

De WOR regelt de wijze van kiezen van de leden, de mogelijkheid van het instellen van 

commissies, een ambtelijk secretaris en het vastleggen van afspraken in een OR-

reglement.  

De redelijke te maken kosten van de OR dienen door de werkgever te worden betaald.  

 

De OR-leden hebben een aantal rechten zoals het recht op arbeidsonderbreking, het 

recht op scholing en een vorm van rechtsbescherming. De leden die in de OR zitting 

hebben of kandidaten die op de kieslijst hebben gestaan kunnen door de werkgever niet 

worden benadeeld in hun positie in de organisatie. Ditzelfde geldt voor de ambtelijk 

secretaris en de leden van OR-commissies, als zij geen zitting hebben in de OR.   

 

De WOR regelt voorts over welke onderwerpen de OR het adviesrecht en het 

instemmingsrecht heeft. Ook heeft de OR recht op informatie van de werkgever.  

De bestuurder moet voordat het besluit kan worden genomen dit als voorgenomen 

besluit voorleggen bij de OR en vraagt daarbij om advies of instemming (al naar gelang 

het voorgenomen besluit, zie hierna). Het advies of de instemming moet binnen redelijk 

termijn gegeven worden, in ieder geval moet er een overleg van de OR met de 

bestuurder plaatsvinden, de overlegvergadering. In deze overlegvergadering kan nadere 

toelichting worden gegeven en kunnen vragen vanuit de OR worden beantwoord.  
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Ook kan de OR behoefte hebben de achterban te raadplegen voordat zij het advies 

uitbrengt of de instemming verleent.  

Het voorgenomen besluit moet onderbouwd zijn. 

 

Brengt de OR advies uit dan kan de ondernemer dit opvolgen of niet. Als de ondernemer 

het advies niet opvolgt dan deelt hij dit de OR  gemotiveerd mee. Met de uitvoering van 

het besluit moet de onderneming dan wel een maand wachten. Deze wachttijd is ervoor 

dat de OR in de gelegenheid is om tegen het besluit in beroep te gaan bij de 

Ondernemingskamer.  

 

Verleent de OR geen instemming over een voorgenomen besluit dan kan de werkgever 

de Kantonrechter vragen het besluit te nemen. Als er geen instemming is en ook de 

Kantonrechter neemt geen besluit dan is het voorgenomen besluit nietig en kan het niet 

uitgevoerd worden.  

 

Adviesrecht 

Onderwerpen waarover de werkgever advies moet vragen zijn: 

a. Overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan;  

b. het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een 

andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke 

wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere 

onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of 

verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een 

dergelijke onderneming;  

c. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk 

onderdeel daarvan;  

d. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de 

onderneming;  

e. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling 

van bevoegdheden binnen de onderneming;  

f. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;  

g. het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten;  

h. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming;  

i. het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming;  

j. het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor 

belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale 

uitoefening van werkzaamheden in de onderneming;  

k. invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening;  

l. het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming 

voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, 

organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu;  
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m. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico bij 

ziekte 

Ook over het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een 

deskundige buiten de onderneming over een van voornoemde onderwerpen. 

De OR heeft ook het adviesrecht bij de benoeming of ontslag van de bestuurder. 

Instemmingsrecht 

Instemming moet worden gevraagd over vaststelling, wijziging of intrekking van:  

a. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een 

spaarregeling;  

b. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; 

c. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;  

d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het 

re-integratiebeleid; 

e. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;  

f. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;  

g. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;  

h. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;  

i. een regeling op het gebied van het werkoverleg;  

j. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;  

k. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de 

persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;  

l. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming 

van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming 

werkzame personen;  

m. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een 

misstand, als bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders; 

Personeelsvertegenwoordiging  

De werkgever met meer dan tien en minder dan vijftig medewerkers kan een 

personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. De PVT bestaat uit drie leden. 

De PVT heeft naast het recht op informatie ook het advies- en instemmingsrecht.  

Het advies moet gevraagd worden over elk voorgenomen besluit dat kan leiden tot: 

- Het verlies van de arbeidsplaats van tenminste een vierde van de medewerkers, of 

- Een belangrijke verandering van de arbeid of van de arbeidsvoorwaarden van 

tenminste een vierde van de medewerkers. 

De PVT heeft geen mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechter wanneer de 

ondernemer een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de PVT. 

 

De PVT heeft instemmingsrecht bij elk voorgenomen besluit over: 
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- Werktijdregeling 

- Arbobeleid 

- Ziekteverzuim en re-integratiebeleid 

Bij het instemmingsrecht heeft de PVT wel de mogelijkheid in beroep te gaan bij de 

rechter. Dat kan als de PVT geen instemming verleent en de ondernemer het besluit 

toch doorvoert. 

In onderling overleg tussen werkgever en PVT kunnen aanvullende afspraken worden 

gemaakt. 

 

Op wie is de wet van toepassing 

De wet is van toepassing op werkgevers waar in de regel meer dan 50 medewerkers in 

loondienst werkzaam zijn. Bij meer dan 50 medewerkers is een OR verplicht.  

Vanaf 10 tot 50 medewerkers kan de werkgever een personeelsvertegenwoordiging 

instellen. De werkgever is hiertoe verplicht als de meerderheid van de medewerkers 

hierom verzoekt. Als er geen PVT is ingesteld is de ondernemer verplicht tot minimaal 

twee keer per jaar overleg met de medewerkers. Bij minder dan 10 medewerkers kan de 

werkgever een PVT instellen.  

 

Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 

In het geval dat de zorgaanbieder een OR of een PVT heeft ingesteld kunnen bepaalde 

besluiten slechts genomen worden nadat de OR of de PVT een advies heeft uitgebracht 

of instemming heeft verleend op het voorgenomen besluit.  

De medewerkers hebben derhalve een rol in de besluitvorming waarmee het draagvlak 

voor bepaalde ingrijpende besluiten vergroot kan worden.  

 

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

Zorgaanbieders voldoen aan de wet door een OR of op verzoek van de medewerkers 

een PVT op te richten en te voldoen aan de rechten van de OR/PVT te voldoen, zoals het 

advies- en instemmingsrecht, het recht op informatie van de werkgever en het 

initiatiefrecht van de OR/PVT.  

 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

Iedere belanghebbende kan bij de Kantonrechter een verzoek indienen dat de 

werkgever (maar ook de OR zelf) zich aan de verplichtingen uit de WOR houdt.   

 

De OR kan bij een negatief advies over een voorgenomen besluit bij de 

Ondernemingskamer in beroep gaan.  
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9.6    De Wet Huis voor klokkenluiders 

De Wet Huis voor klokkenluiders dient ertoe de positie van klokkenluiders te versterken 

en het onderzoek naar misstanden mogelijk te maken.  

Waarom deze wet 

De Wet Huis voor klokkenluiders heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van 

maatschappelijke misstanden te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk 

te maken en de melders van misstanden beter te beschermen.  

Wat regelt de wet 

De Wet Huis voor klokkenluiders regelt dat werkgevers met vijftig of meer werknemers 

een interne klokkenluidersregeling moeten hebben, waarin een vermoeden van 

misstand kan worden gemeld.  

Een vermoeden van misstand is het vermoeden van een werknemer of oud-werknemer  

die in de organisatie waar die werkt of de organisatie waar die mee in aanraking is 

gekomen tijdens dat werk, sprake is van een misstand. Dit geldt voor zover dat 

vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden en het maatschappelijke belang in het 

geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de 

volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de 

aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare 

dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of 

nalaten. 

Daarnaast voorziet de Wet in een extern orgaan waar misstanden kunnen worden 

gemeld, Het Huis voor klokkenluiders.  Werknemers kunnen hier terecht voor advies en 

kunnen een misstand melden als de organisatie waar zij werkzaam zijn geen eigen 

klokkenluidersregeling heeft of als de werkgever onvoldoende heeft gedaan met een 

interne melding. Het Huis is dan bevoegd om onderzoek in te stellen. Als het Huis 

oordeelt dat sprake is van een misstand, kan het aanbevelingen doen aan de werkgever 

hoe de misstand op te lossen en deze ook publiceren.    

Op wie is de wet van toepassing 

De wet is van toepassing op werkgevers waar tenminste vijftig personen werkzaam zijn.  

Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 

De zorgaanbieder zal een procedure moeten vastleggen voor het melden van een 

misstand in zijn organisatie, hierin wordt in ieder geval vastgelegd: 

- de wijze waarop met de melding wordt omgegaan; 

- definitie van het vermoeden van misstand; 

- bij wie het vermoeden kan worden gemeld; 
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- verplichting melding vertrouwelijk te behandelen als de werknemer hierom verzoekt; 

- de mogelijkheid dat werknemer een adviseur inschakelt. 

De werkgever moet deze procedure aan diens medewerkers kenbaar maken en geeft 

ook informatie over de omstandigheden waaronder een vermoeden van misstand 

buiten de organisatie kan worden gemeld. Daarnaast geeft de werkgever informatie 

over de rechtsbescherming van de werknemer bij het melden van een vermoeden van 

misstand.  

Op grond van het arbeidsrecht mag de werkgever de werknemer die te goeder trouw 

een melding heeft gedaan niet benadelen. 

Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt 

Sancties zijn in de wet niet opgenomen. Wel is het zo dat de aanbevelingen die volgen 

uit een rapport van het Huis voor de klokkenluiders openbaar gemaakt worden. 
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10    Wetgeving van toepassing op zorgaanbieders 
 
 

 
 
10.1 Wetgeving van toepassing op zorgaanbieders 
 
10.2 Exceloverzicht  
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10.1    Wetgeving van toepassing op zorgaanbieders 

Inleiding 
In het “Overzicht wet- en regelgeving voor zorgaanbieders” is de wetgeving voor de 
zorgaanbieder in een matrix opgenomen, zie hiervoor 10.2. 
Onderstaand geven we een nadere toelichting op wie welke wetgeving van toepassing 
is. Dat verschilt enorm, soms is deze van toepassing als er sprake is van een WTZi 
toelating, soms is de Wkkgz bepalend, het aantal medewerkers en/of de 
financieringsvorm. 
We hebben ook de nieuwe wetgeving, die nog van kracht moet worden en de 
wetsontwerpen die in behandeling zijn in dit overzicht meegenomen. De lezer moet zich 
er wel bewust van zijn dat hierin nog wijzigingen kunnen komen voordat de wetgeving 
definitief is. 
Onderstaand per wet op wie deze van toepassing is. 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
Zorgaanbieders die zorg leveren als omschreven in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) moeten zich houden aan de regels uit de Wkkgz. PGB-zorg 
vanuit de Zvw of Wlz valt ook onder de wet. Daarnaast dienen solistisch werkende 
zorgaanbieders, privé- of particuliere klinieken aan de verplichtingen uit de wet te 
voldoen. De Wkkgz geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).  
De wet geldt ook voor zorgaanbieders die ‘andere zorg’ bieden, zij moeten zich houden 
aan de minimale eisen uit de Wkkgz. Met ‘andere zorg’ wordt gedoeld op alternatieve 
zorg en plastische chirurgie.  
Voornoemde zorgaanbieders dienen aan alle eisen uit de Wkkgz te voldoen, met 
uitzondering van de verplichting van de VOG van de medewerkers. Deze verplichting 
geldt daarentegen wel voor aanbieders die Wlz zorg bieden of intramurale GGZ. 

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 
Het kwaliteitskader heeft betrekking op gehandicaptenzorg die onder de Wlz valt. 
Hieronder valt: 
•  Zorg binnen woonlocaties of ‘zorg in de wijk’ rond steunpunten (minimaal 4 dagen 

per week zorg); 
• Integrale zorg en ondersteuning: rond wonen, dagactiviteiten en behandeling; 
•  Wlz-zorg in iemands eigen woning via een ‘volledig pakket thuis’. 
 
Er wordt nog nader bezien of de reikwijdte wordt verruimd met MPT (‘modulair pakket 
thuis’) en/of met zorg via een PGB. 
 
Alle domeinen van de gehandicaptensector vallen onder dit kader. De zorg wordt 
verleend in een grote verscheidenheid aan woonvormen, van ‘gewone’ huizen, tot 
kleinschalige woonvoorzieningen, woongroepen op grotere locatie of appartementen 
rond een steunpunt. 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
Het kwaliteitskader is van toepassing op aanbieders van verpleeghuiszorg. Het 
uitgangspunt van het kwaliteitskader is dat verpleeghuiszorg zich richt op de Wlz 
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geïndiceerde cliënten binnen de sector Verpleging en Verzorging. Onder 
verpleeghuiszorg wordt verstaan: continue, langdurige, systematische en 
multidisciplinaire zorg voor ouderen en chronisch zieken. Het gaat om een integraal 
aanbod van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen.  
Het kwaliteitskader gaat over de zorg en ondersteuning van cliënten met een ZZPVV 
indicatie  4 t/m 10, die 24 uur aangewezen zijn op Wlz zorg en ondersteuning. Het 
kwaliteitskader is ook van toepassing op cliënten die kiezen om met een 
persoonsgebonden budget in groepsverband zorg te krijgen.  
In de praktijk blijkt dat er steeds meer verpleeghuiszorg geleverd wordt in de directe 
woonomgeving van cliënten waarbij ook zorgverleners zoals specialisten 
ouderengeneeskunde in consult worden gevraagd. Op deze vormen van (consultatieve) 
verpleeghuiszorg (zoals Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) zijn 
delen van het kwaliteitskader toepasbaar. Voor de langdurige zorg thuis is een 
addendum landurige zorg thuis met Wlz-indicatie opgesteld.: immers, ook buiten de 
muren van zorgorganisaties moet het zorgaanbod kwalitatief goed zijn. 

Kwaliteitskader wijkverpleging 
Het kwaliteitskader Wijkverpleging heeft betrekking op alle verpleging en verzorging aan 
thuiswonende cliënten gericht op gezondheidsbevordering. Daarnaast is het ook van 
toepassing op de taken die samenhangen met de zorgverlening zoals het indiceren, 
coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en 
individuele, geïndiceerde preventie en zorg gerelateerde preventie. Ook 
gespecialiseerde verpleging valt onder de reikwijdte van het kwaliteitskader.  

Kwaliteitskader Jeugd 
Het Kwaliteitskader Jeugd is geschreven voor aanbieders van jeugdhulp en 
jeugdbescherming.  
Ook vrijgevestigde professionals (Zzp-ers) die jeugdhulp aanbieden zijn gebonden aan de 
norm van de verantwoorde werktoedeling. Als professionals in dienst van de gemeente 
(de toegang tot) jeugdhulp uitvoeren dan moet de gemeente zelf ook voldoen aan de 
norm van de verantwoorde werktoedeling. Daarnaast moet de gemeente controleren of 
de jeugdhulpaanbieders aan wie zij het werk toedelen kunnen voldoen aan de eisen uit 
de norm.  

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) 
De Wet BIG spitst zich toe op de individuele gezondheidszorg. Hiermee worden 
handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon die het doel hebben de 
gezondheid van die persoon te bevorderen of te bewaken bedoeld. 
Het kernbegrip om te bepalen of de wet van toepassing is het begrip ‘handelingen’. 
Artikel 1 van de Wet BIG spreekt over handelingen op het gebied van de individuele 
gezondheidszorg.  Gedacht moet worden aan het doen van onderzoek en het geven van 
advies welke betrekking heeft op de gezondheid van de cliënt, maar ook aan 
handelingen zoals het afnemen van bloed en het wegnemen van weefsel. Ook 
handelingen met een cosmetisch oogmerk vallen onder de wet zullen. 
De wet laat de uitoefening van de individuele gezondheidszorg in principe vrij voor 
iedereen. Met andere woorden: ook niet BIG-geregistreerde beroepsgroepen mogen tot 
op zekere hoogte zorg verlenen. Alle zorgverleners hebben een eigen 
verantwoordelijkheid in de zorgverlening gekregen. De huidige bevoegdheidsregeling 
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verbiedt uitsluitend het onbevoegd verrichten van voorbehouden handelingen zoals 
opgenomen in de Wet BIG. 
De wet is van toepassing op iedere zorgaanbieder die deze handelingen doet.  

Medicatiebeleid 
 De veldnorm “Veilige principes in de medicatieketen” is van toepassing binnen de 
sectoren verzorging, verpleging en thuiszorg waarvan de cliënten medicatie krijgen. 
 
De veldnorm “Handreiking medicatiebeleid Gehandicaptenzorg” is van toepassing op 
aanbieders van gehandicaptenzorg waarvan de cliënten medicatie krijgen 
 
Voor beschermd wonen is geen specifieke veldnorm ontwikkeld, aansluiting op de 
veldnorm “Gehandicaptenzorg” ligt het meest voor de hand. Ook in geval van zorg uit de 
Jeugdwet en Wmo 2015 is het van belang de principes uit de veldnormen te volgen.  

HACCP, voedselveiligheid 
Wanneer de zorgaanbieder levensmiddelen produceert, verwerkt of distribueert moet 
volgens de Europese Hygiëneverordening een voedselveiligheid procedure opgesteld 
worden. De HACCP is niet specifiek van toepassing op de zorgaanbieder, maar kent een 
bredere toepassing. De HACCP ziet namelijk op organisaties die omgaan met voedsel. De 
HACCP is een preventief systeem zodat de risico’s van voedselveiligheid zo ver mogelijk 
worden ingeperkt. De HACCP is dus binnen diverse bedrijfstakken relevant. Voor veel 
bedrijfstakken is een praktische vertaling opgesteld van het HACCP-plan, de 
zogenaamde hygiënecodes. 
Voor de kleinschalige zorgaanbieder zal met name de hygiënecode voor woonvormen 
van belang zijn. Daarom zal deze nog kort inhoudelijk besproken worden. Voor 
kleinschalig wonen en dagbesteding in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en 
geestelijke gezondheidszorg bestaat de hygiënecode voor de voedingsverzorging in 
woonvormen. Door het volgen van de hygiënecode maakt de zorgaanbieder 
aantoonbaar dat wordt gehandeld volgens de code. 
Deze hygiënecode kent een licht regime en is van toepassing op woonvormen. Er is 
sprake van een woonvorm wanneer een kleine groep bewoners in een woonruimte 
verblijven die te herkennen is als huis. De bewoners moeten op dit adres ingeschreven 
staan en er moeten gezamenlijke ruimten aanwezig zijn. In dergelijke woonvormen 
wordt een gewoon huishouden gevoerd door dat activiteiten als eten en afwassen 
gezamenlijk wordt gedaan. Maar bewoners richten zelf hun dagelijkse leven in. Ook 
dagbesteding valt onder deze hygiënecode. 

Wet langdurige zorg (Wlz) 
Een ieder die zorg verleent aan cliënten met een CIZ indicatie Wlz.  

Wetsontwerp Uitbreiding Wlz met cliënten met psychische stoornis 
Dit wetsontwerp regelt de overgang van de cliënten uit het beschermd wonen op grond 
van de Wmo naar de Wlz, voor zover deze cliënten geïndiceerd worden door het CIZ.  
Aanbieders die deze cliënten in zorg hebben moeten er voor zorgen dat deze indicatie 
wordt aangevraagd.   
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Zorgverzekerinsgwet (Zvw) 
Iedere zorgaanbieder die zorg verleent aan Zvw verzekerden die voor deze zorg zijn 
geïndiceerd.  

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) 
Iedere zorgaanbieder die zorg verleent die wordt gefinancierd vanuit de Wmo.  

Jeugdwet 
Een ieder die zorg verleent aan de jeugdigen waarop de Jeugdwet van toepassing is.  

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 
Deze wet is van toepassing op zorgaanbieders die beroeps of bedrijfsmatig zorg 
verlenen. Onder zorg wordt verstaan: zorg genoemd in de Wlz en de Zvw en daarnaast 
zorg verleend door zorgaanbieders uit de Wet BIG. 

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) 
Zorgaanbieders die zorg aanbieden die betaald wordt uit de Zvw of de Wlz moeten een 
WTZi toelating hebben. Uitzondering hierop zijn de aanbieders die alleen zorg uit PGB 
aanbieden en ZZP-ers. De vrijstelling van PGB gefinancierde zorg (bijv. kleinschalige 
wooninitiatieven is besloten door het CIBG, dit verandert onder de WTZa). 
Rechtspersonen of organisatorische verbanden voor medisch-specialistische zorg, 
audiologische centra, trombosediensten, persoonlijke verzorging, verpleging, 
begeleiding en behandeling (niet zijnde behandeling van gedragswetenschappelijke aard 
in verband met een psychiatrische aandoening) moeten een aanvraag doen.  
De andere instellingen zijn van rechtswege toegelaten, deze zijn in de wet genoemd als 
in het bezit van een toelating. 
 
Instellingen die een WTZi toelating aanvragen met een verblijfscomponent (ziekenhuis, 
verpleeghuis of gehandicapteninstelling) mogen geen winst uitkeren. 

Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa, nog niet van kracht) 
De Tweede Kamer behandelt de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). De 
WTZa is een aanvulling op en een uitbreiding van de WTZi.  
Op grond van de WTZa moet een toelating worden aangevraagd door instellingen die 
medisch specialistische zorg verlenen maar ook door instellingen met meer dan 10 
zorgverleners die Wlz- of Zvw zorg leveren. Zorgaanbieders kunnen dus verplicht zijn om 
een toelating aan te vragen als de grens van 10 zorgverleners wordt overschreden. Een 
uitzondering (qua termijn) is gemaakt voor bestaande zorgaanbieders van Wlz-zorg of 
Zvw-zorg die eerst geen toelating nodig hadden, maar dit vanwege de overschrijding van 
het aantal zorgverleners ineens wel verplicht zijn. Deze zorgaanbieders moeten binnen 
zes maanden nadat zij verplicht zijn geworden een toelating aan te vragen, de toelating 
daadwerkelijk hebben aangevraagd. Er bestaat ook nog een overgangsperiode. 
Bestaande zorgaanbieders die op grond van de WTZi geen toelating nodig hebben en op 
grond van de WTZa wel, krijgen een termijn van twee jaar om de toelating aan te 
vragen. Deze termijn geldt ook voor zorgaanbieders die onder de WTZi van rechtswege 
een toelating hebben en vallen onder de werking van de WTZa. 
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Jaarverantwoording Zorg: Regeling verslaglegging WTZi, Jeugdwet 
De wet is van toepassing op WTZi toegelaten zorginstelling die medisch-specialistische 
zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling bieden.  
Jeugdzorgaanbieders, die op grond van de Jeugdwet zorg verlenen. Op 
jeugdzorgaanbieders die solistisch werken is de wet niet op van toepassing. 
Wordt er zowel zorg als Jeugdzorg geboden dan is de Jaarverantwoording Zorg van 
toepassing. 

Governancecode Zorg 
De Governancecode Zorg 2017 is van toepassing op alle zorginstellingen die lid zijn van 
een bij BoZ aangesloten brancheorganisatie en geldt als verplichting voor leden van deze 
brancheorganisaties (BVKZ is dit niet). 
Ook als zorginstellingen geen lid zijn kan de Governancecode Zorg 2017 op hen van 
toepassing zijn.   
Bij het verkrijgen van een WTZi toelating toetst het CIBG er vooral op of de 
Governancecode Zorg 2017 op correcte wijze is opgenomen in de statuten. 
De code wordt veelal verplicht gesteld als eis voor de aanbesteding/contractering door 
zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeenten.  
De Governancecode Zorg 2017 kent een specifieke regeling voor kleine zorgorganisaties, 
dit zijn organisaties waar minder dan vijftig medewerkers in dienstverband werkzaam 
zijn of als Zzp’er zorg verlenen. Voor kleine organisaties is bepaald, dat zij de principes 
en praktische bepalingen uit de code zo veel mogelijk bij de inrichting van hun 
governance moeten hanteren. Deze organisaties hoeven de code niet integraal toe te 
passen ‘gezien hun specifieke aard, omvang en diversiteit en het veelal ontbreken van 
een verplicht voorgeschreven toezichthoudend orgaan en/of formeel 
medezeggenschapsorgaan’. Zij kunnen volstaan met toepassing van principe 1 (de 
maatschappelijke doelstelling en legitimatie zijn het bieden van goede zorg aan cliënten) 
en, voor zover relevant, principe 2 (de raad van bestuur en raad van toezicht hanteren 
waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie). 
Voor zorgorganisaties (verenigingen, coöperaties, bv’s of nv’s) die leden of 
aandeelhouders hebben, bevat de code een aantal bepalingen om de rechten en 
plichten van de algemene vergadering (van leden van aandeelhouders) nader te regelen. 
De bepalingen zijn wenselijk omdat in de wettelijke regeling van de vereniging, 
coöperatie, bv en nv geen rekening wordt gehouden met de maatschappelijke 
doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. 

Wetgeving op het gebied van de jaarrekening 
Deze wet is van toepassing op rechtspersonen die te maken hebben met inkomsten en 
uitgaven. Het is van belang dat iedere zorgaanbieder de wet kan naleven. Daarom maakt 
de overheid onderscheid tussen 3 groepen: micro, kleine of grote organisaties. 
Afhankelijk van de grootte van de organisatie dient de jaarrekening gecontroleerd te 
worden door een accountant. 

Handelsregisterwet 
De wet is van toepassing op alle ondernemingen in Nederland of buitenlandse 

ondernemingen met een vestiging in Nederland. 
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Besluit gegevensverwerving CBS 
De wet is van toepassing op iedere rechtspersoon die verzocht wordt gegevens te 
verstrekken aan het CBS.  

Algemene Verordening Gegevensbecherming (AVG) 
De AVG is van toepassing op organisaties die persoonsgegevens verwerken van 
natuurlijke personen (bijvoorbeeld cliënten en medewerkers) uit de Europese Unie. De 
AVG heeft een breed toepassingsgebied, hierdoor vallen activiteiten van een 
zorgorganisatie al snel onder de AVG. Iedere zorgorganisatie heeft hiermee te maken, 
ook kleinere zorgaanbieders worden niet uitgesloten door de AVG.  

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg  
Deze wet heeft dezelfde reikwijdte als de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz). De wet ziet op zorgaanbieders die zorg leveren als omschreven in de Wet 
langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). PGB-zorg vanuit de Zvw of Wlz 
valt ook onder de wet. Daarnaast dienen solistisch werkende zorgaanbieders, privé of 
particuliere klinieken aan de verplichtingen uit de wet te voldoen. De wet geldt niet voor 
ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp 
(Jeugdwet).  
De wet geldt overigens ook voor zorgaanbieders die ‘andere zorg’ bieden. Met ‘andere 
zorg’ wordt gedoeld op alternatieve zorg en plastische chirurgie. 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 
De WGBO is de wettelijke geregelde behandelingsovereenkomst tussen behandelaar en 
patiënt (of zijn vertegenwoordiger).  
Hulpverlener in het kader van de WGBO is een zelfstandig gevestigd beroepsbeoefenaar 
(bijvoorbeeld een zelfstandig gevestigde arts of verpleegkundige) of de instelling waarbij 
de behandelaar in dienst is.  
De behandelingsovereenkomst komt nooit tot stand tussen de patiënt en een 
werknemer van een instelling. De werknemer-hulpverlener zal de verplichtingen uit de 
behandelingsovereenkomst altijd namens zijn werkgever uitoefenen. De werknemer-
hulpverlener is wèl degene die verantwoordelijk is voor de geneeskundige behandeling 
van zijn patiënt. 
 
Handelingen op het gebied van de geneeskunst 
De WGBO is in beginsel alleen van toepassing op handelingen die liggen op het terrein 
van de geneeskunst. Dit zijn alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op 
genezing van ziekte, de beoordeling van iemands gezondheidstoestand of de preventie 
van ziekte. De WGBO geldt ook voor alle zorg die daarmee samenhangt: verpleging, 
verzorging en nazorg. Let op: dit geldt dus ook voor zorg vanuit de thuiszorg en zorg in 
een verpleeghuis.  
 
WGBO binnen de gehandicaptensector 
De zorg en ondersteuning van zorgaanbieders binnen de gehandicaptenzorg valt soms 
wel en soms niet onder de definitie van geneeskundige behandeling. In de 
gehandicaptenzorg wordt namelijk veel zorg geleverd die niet bestaat uit geneeskundige 
handelingen in de zin van de WGBO of zorg die samenhangt met geneeskundige 
handelingen. Dit levert onduidelijkheid en onzekerheid op voor zowel de zorgaanbieder 
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als patiënt. In een richtlijn heeft de VGN de WGBO van overeenkomstige toepassing 
verklaard. Deze richtlijn legt vast dat leden van de VGN bij hun zorg en ondersteuning 
aan hun cliënten handelen in overeenstemming met de WGBO. 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 
In de huidige Wmcz is de reikwijdte van medezeggenschap gekoppeld aan de Wet 
toelating zorginstellingen (WTZi).  

Wmcz 2018 (nog niet van kracht, treedt in werking 1 juli 2020) 
Met de herziening van de Wmcz wordt beoogd de koppeling met de WTZi los te laten en 
in plaats daarvan wordt aansluiting gezocht bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz). De nieuwe Wmcz wordt van toepassing op alle rechtspersonen, 
natuurlijke personen en organisatorische verbanden van natuurlijke personen die zorg 
verlenen, het maakt daarbij niet uit of de zorg uit collectieve of uit private middelen 
wordt gefinancierd. Het wetsvoorstel kent een bredere toepassing dan de huidige 
Wmcz. 
Met het wetsvoorstel is een zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te stellen 
wanneer er minimaal 10 mensen zorg verlenen. Het gaat daarbij om het aantal 
natuurlijk personen en niet om fte’s. Alleen medewerkers die zorg verlenen bij een 
zorgaanbieder zijn hierbij relevant. Vrijwilligers en ondersteunend administratief 
personeel telt niet mee. Voor eerstelijns zorgaanbieders, is de ondergrens bepaald op 25 
medewerkers. Verpleging en verzorging valt hier niet onder, daar is de grens gesteld op 
10 medewerkers.  

Besluit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren: 

• Gezondheidszorg; 

• Onderwijs; 

• Kinderopvang; 

• Maatschappelijke ondersteuning; 

• Jeugdhulp; 

• Justitie. 
Werkgevers in de hierboven genoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en 
implementeren. 

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz, wordt ingetrokken 
per 1 januari 2020 ) 
Van toepassing op door de minister van VWS toegelaten instellingen of één of meer 
afdelingen van een instelling. 

Wet zorg en dwang (Wzd, treedt in werking 1 januari 2020) 
Van toepassing op professionele zorgaanbieders die zorg verlenen aan cliënten, die een 
Wlz indicatie hebben verstandelijk gehandicapt of een indicatie psychogeriatrische 
aandoening of als een arts vaststelt dat sprake is van een verstandelijke handicap of een 
psychogeriatrische aandoening. Mogelijk wordt de wet ook van toepassing op cliënten 
met niet-aangeboren hersenletsel, Huntington en Korsakov. 
Het maakt niet uit waar de zorg wordt verleend, waar de cliënt verblijft. Dit kan in een 
accommodatie, een kleinschalige woonvoorziening of thuis.  
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De Wzd is dus ook van toepassing op aanbieders die alleen Wmo of Zvw cliënten 
hebben. 

Wet verplichte GGZ (Wvggz, treedt in werking 1 januari 2020) 
Van toepassing op professionele zorgaanbieders die onvrijwillige zorg verlenen aan 
psychisch gestoorden, niet zijnde VG of PG cliënten. De onvrijwillige zorg kan ook in de 
thuissituatie worden toegepast.  

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 
Inkomstenbelasting is aan de orde als de zorgaanbieder een eenmanszaak is of 
samenwerkt in een maatschap, vof of commanditaire vennootschap.  
Vennootschapsbelasting is van toepassing op rechtspersonen, zoals de BV, de 
coöperatie en de niet vrijgestelde stichting. 

Zorgaanbieder en BTW 
Zorgaanbieders zijn in principe vrijgesteld van het in rekening brengen van BTW, onder 
omstandigheden kunnen zij echter verplicht zijn BTW in rekening te brengen voor niet-
zorg diensten. Ook ingeval van het inlenen van medewerkers is soms wel en soms geen 
BTW verschuldigd.  

ANBI stichting 
De regels van de ANBI stichting zijn van toepassing op stichtingen die de ANBI status 
hebben verkregen van de Belastingdienst.  

Arbeidsrecht / Arbeidsomstandighedenwet 
Van toepassing op een ieder die één of meer medewerkers in loondienst heeft. 

Wet arbeidsmarkt in Balans  
Van toepassing op een ieder die één of meer medewerkers in loondienst heeft. 

CAO, algemeen 
Naast de partijen die de CAO hebben gesloten worden ook alle werkgevers en 
werknemers gebonden aan de CAO die lid zijn of worden van een vereniging die de CAO 
heeft afgesloten.  
Wanneer werkgevers en werknemerspartijen een CAO afsluiten kunnen deze partijen de 
minister van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) vragen om de CAO algemeen 
verbindend te verklaren. Als een CAO algemeen verbindend is verklaard, dan is deze van 
toepassing op alle werkgevers en werknemers die onder werkingssfeer van de CAO 
vallen. De werkingssfeer bepaalt welke soort ondernemingen en welke 
werknemerscategorieën onder de reikwijdte van de CAO vallen. In elke CAO is 
beschreven wat precies de werkingssfeer is van de desbetreffende CAO.  
Het doel van een algemeenverbindendverklaring is voorkomen dat organisaties binnen 
de bedrijfstak de concurrentie met elkaar aan gaan op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden.  
Een algemeenverbindendverklaring hoeft niet de hele CAO of sector te betreffen. Het 
kan ook zo zijn dat bepaalde delen van de CAO of bepaalde organisaties van de 
algemeenverbindendverklaring worden uitgezonderd.  
Ten slotte geldt een CAO als werkgever en werknemer in de individuele 
arbeidsovereenkomst verklaren dat de CAO van toepassing is. Werkgever en werknemer 
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kiezen er dan zelf voor om de CAO van toepassing te verklaren terwijl zij dit niet 
verplicht zijn. Wanneer een werkgever en werknemer onder werkingssfeer van de CAO 
vallen dan hoeft de CAO niet van toepassing verklaard te worden in de individuele 
arbeidsovereenkomst. De partijen zijn dan sowieso aan de CAO gebonden.  
Het kan voorkomen dat binnen een organisatie verschillende categorieën werknemers 
onder verschillende CAO’s vallen. Zo kan het binnen een instelling voorkomen dat een 
gedeelte van het personeel valt onder de CAO VVT en een ander gedeelte onder de CAO 
gehandicaptenzorg. Ook in deze situatie is het van belang om de werkingssfeer van de 
CAO goed te bestuderen zodat vastgesteld kan worden welke CAO voor welke 
werknemer van toepassing is.   

CAO’s per sector 
 
CAO VVT 
Werkgever van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen gefinancierd uit 
Wlz en Zvw en Wmo. Algemeen verbindend verklaard. 
 
CAO gehandicaptenzorg 
Werkgevers die zorg of dienstverlening leveren aan lichamelijk, verstandelijk of 
zintuiglijke gehandicapten. Algemeen verbindend verklaard. 
 
CAO Jeugdzorg 
Jeugdzorginstellingen. Algemeen verbindend verklaard. 
 
CAO GGZ 
GGZ instellingen, waaronder verslavingszorg. Algemeen verbindend verklaard. 

Wet Normering Topinkomens (WNT) 
De wet is van toepassing op zorgaanbieders met een WTZi-toelating en instellingen voor 
jeugdhulp en jeugdbescherming en –reclassering. 

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 
De wet is van toepassing op werkgevers waar in de regel meer dan 50 medewerkers 
werkzaam zijn is een OR verplicht.  
Vanaf tien tot 50 medewerkers kan de werkgever een personeelsvertegenwoordiging 
instellen. De werkgever is hiertoe verplicht als de meerderheid van de medewerkers 
hierom verzoeken. Indien geen personeelsvertegenwoordiging dan is de ondernemer 
verplicht tot minimaal twee keer per jaar overleg.  
Minder dan 10 medewerkers kan de werkgever een personeelsvertegenwoordiging 
instellen.  

De Wet Huis voor klokkenluiders 
De wet is van toepassing op werkgevers waar tenminste vijftig personen werkzaam zijn. 
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