
 

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor de mondzorg 
 

Versie 1 februari 2022 (de laatst gewijzigde of toegevoegde vragen zijn geel gearceerd) 

 

Let op: de KNMT heeft haar uiterste best gedaan onderstaande vragen juist te 

beantwoorden. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen.  

 

Algemeen Wtza 
 

Ik stop in de loop van 2022 met werken. Is de Wtza op mij van toepassing? 

 

Ja. Valt u onder de doelgroep, dan moet u bijvoorbeeld in 2023 jaarverantwoording 

afleggen over het gedeelte van 2022 waarin u nog als tandarts actief was. Bekijk de 

infographic op www.knmt.nl/wtza 

 

In mijn praktijk werken minder dan 10 zorgverleners. Wat nu? 

 

Bekijk de informatie 'Wtza voor praktijkhouders/maten met 10 of minder zorgverleners': 

https://www.knmt.nl/praktijkzaken/regelen-rond-kwaliteit-en-klachten/wet-toetreding-

zorgaanbieders/wtza-voor 

 

Speelt de rechtsvorm van de praktijk een rol bij de verplichtingen van de Wtza? 

 

Jazeker. Zie de infographic op www.knmt.nl/wtza 

 

Op 1 januari 2022 ben ik van praktijkhouder zzp’er geworden. Ik heb me, opnieuw 

ingeschreven bij KVK. Ben ik daarmee een nieuwe zorgaanbieder voor de Wtza? 

 

Dat klopt. Controleer hier wat voor u geldt: https://www.knmt.nl/praktijkzaken/regelen-

rond-kwaliteit-en-klachten/wet-toetreding-zorgaanbieders/wtza-voor-zzp 

 

Als je in een eenmanszaak gaat van praktijkeigenaar naar zzp-er hoe gaat dan de vergunning 

en dergelijke? 

 

Bekijk de informatie over dit soort veranderingen uit het webinar: 

https://vimeo.com/671031405#t=63m9s 

 
Zorgverlener of niet? 
 

Wat is de definitie van een zorgverlener in deze wtza?  

 

Alle zorgverleners tellen mee, of ze BIG-geregistreerd zijn of niet. Dus tandartsen, 

mondhygiënisten, preventie- en ortho-assistenten sowieso. Wie geen zorg verleent, telt 

niet mee: denk aan assistenten die geen zorgverlenerstaken uitvoeren, praktijkmanagers, 

balie-assistenten, administratief medewerkers, schoonmakers, en dergelijke. 

 

Valt alleen personeel met BIG-registratie onder de noemer zorgverlener?  

 

Nee. Alle zorgverleners tellen mee, of ze BIG-geregistreerd zijn of niet. Dus tandartsen, 

mondhygiënisten, preventie- en ortho-assistenten sowieso. Wie geen zorg verleent, telt 

niet mee: denk aan assistenten die geen zorgverlenerstaken uitvoeren (zoals 
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poetsinstructie geven of röntgenfoto's maken), praktijkmanagers, balie-assistenten, 

administratief medewerkers, schoonmakers, en dergelijke. 

 

Geldt een tandartsassistent voor de Wtza ook als zorgverlener? 

 

Als ze zelfstandig (deel)verrichtingen zoals poetsinstructie geven of röntgenfoto’s maken. 

De KNMT gaat er vanuit dat als een assistent dit soort taken niet verricht deze voor de 

Wtza niet meetelt als zorgverlener. 

 

Geldt een preventieassistente voor de Wtza ook als zorgverlener ? 

 

Ja. 

 

Geldt een mondhygiënist voor de Wtza ook als zorgverlener ? 

 

Ja. 

 

Geldt een stoelassistent die alleen uitreiking van benodigde materialen doet en helpt met de 

afzuiger  aan de tandarts ook als zorgverlener? 

 

De KNMT gaat er vanuit dat als een assistent niet zelfstandig (deel)verrichtingen zoals 

poetsinstructie geven of röntgenfoto's maken verricht deze voor de Wtza niet meetelt als 

zorgverlener. 

 

Waarom zijn assistenten nu ook zorgverleners, dit was voorheen niet? 

 

De KNMT gaat er vanuit dat als een assistent niet zelfstandig (deel)verrichtingen zoals 

poetsinstructie geven of röntgenfoto's maken verricht deze voor de Wtza niet meetelt als 

zorgverlener. 

 

Tellen werknemers in loondienst ook mee als zorgverlener? 

 

Ja. Alle zorgverleners tellen mee. Het maakt daarbij niet uit wat voor soort werkverband ze 

hebben (zzp of loondienst). 

 

Gaat het om 10 of 25 FTE, of om 10 of 25 zorgverleners? 

 

Het gaat om het aantal zorgverleners, niet om het aantal FTE. Dus: 10 of 25 zorgverleners. 

 

Meldplicht 
 

Moeten bestaande zorgaanbieders reeds bestaand zich als nog aanmelden of gaat dit 

automatisch? 

 

Bestaande zorgaanbieders (dus die voor 1 januari 2022 actief waren) moeten op 

www.zorgaanbiedersportaal.nl checken of ze in het Landelijk Register Zorgaanbieders 

staan. Is dat het geval dan hoef je je niet meer te melden. Is dat niet het geval dan moet je 

je voor 1 juli 2022 alsnog melden. 

 

Ben ik verplicht me te melden, of is dat een eigen keuze? 

 



 

Als je tot de doelgroep behoort, ben je verplicht je te melden. Zie de infographic op 

https://www.knmt.nl/praktijkzaken/regelen-rond-kwaliteit-en-klachten/wet-toetreding-

zorgaanbieders 

 

Ik was tot december 2021 in loondienst. Sinds 1 januari ben ik ingeschreven in de KVK als zzp-

tandarts. Ik kan mezelf in het Landelijk Register Zorgaanbieders terugvinden. Moet ik me nu 

nog melden? 

 

Als je voor 1 januari 2022 in het LRZa stond en er nu nog steeds in staat, dan hoef je je niet 

te melden. Als je na 1 januari 2022 (opnieuw) in het LRZa bent gekomen, moet je je wel 

melden. 

 

Vergunningsplicht 
 

Is er voor een praktijk met minder dan 10 medewerkers geen vergunning nodig? 

 

Dat klopt. Een vergunning is nodig vanaf 11 medewerkers die zorg verlenen. 

 

Ik heb een eenmanszaak. Moet ik een vergunning aanvragen? 

 

Dat hangt er vanaf. Als zzp'er niet, als praktijkhouder van een praktijk met minder dan 11 

zorgverleners ook niet maar daarboven wel. 

 

Kun/mag je ook een vergunning aanvragen wanneer je minder dan 10 zorgverleners hebt? 

 

Nee, dat mag niet. 

 

Hoe heet deze vergunning? 

 

Een Wtza-vergunning. 

 

Jaarverantwoording 
 

Moet je als zzp-tandarts ook een jaarverantwoording kunnen overleggen? 

 

Dat hangt af van de rechtsvorm van je onderneming. Zie de infographic op 

www.knmt.nl/wtza 

 

Als je geen vergunning hoeft aan te vragen, indien je onder de 10 zorgaanbieders zit, ben je 

dan toch verplicht op jaarverantwoording af te leggen? 

 

Alle praktijkhouders zijn gebonden aan het afleggen van jaarverantwoording. Het aantal 

zorgverleners maakt daarbij niet uit. Ook zzp'ers met een BV moeten jaarverantwoording 

afleggen. 

 

De accountantsverklaring en jaarverantwoording gelden toch alleen voor praktijken met meer 

dan  25 medewerkers? 

 

Nee. De jaarverantwoording geldt voor alle praktijkhouders. En ook voor zzp'ers met een 

BV. Een accountantsverklaring is alleen nodig bij een omzet van 12 miljoen euro of meer 

per boekjaar. 
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Ik ga als zzp’er werken vanuit een BV. Voor wie geldt nu de meldplicht? 

 

Die meldplicht is er ook voor u als zzp'er met een BV. 

 

Wat kost het aanmaken van E-herkenning ? 

 

Dat verschilt een beetje per aanbieder maar ga uit van plm. 20 euro per jaar. Zie 

https://www.eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/leveranciersoverzicht 

 

Wat houden de financiële kengetallen precies in die een eenmanszaak moet aanleveren bij de 

financiële jaarverantwoording? 

 

De vragenlijst van de NZa is hier te zien: 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_700571_22/1/. En hier is informatie te vinden over het 

openbare gedeelte van de jaarverantwoording: 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/jaarverantwoording-over-verslagjaar-2022 

 

Waar vind ik de vragen die een eenmanszaak moet beantwoorden , inclusief die van de NZa? 

 

De vragenlijst van de NZa is hier te zien: 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_700571_22/1/. En hier is informatie te vinden over het 

openbare gedeelte van de jaarverantwoording: 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/jaarverantwoording-over-verslagjaar-2022 

 

Waar vind ik de "modellen" die voor de jaarverantwoording ingevuld moeten worden? 

 

De vragenlijst van de NZa is hier te zien: 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_700571_22/1/. En hier is informatie te vinden over het 

openbare gedeelte van de jaarverantwoording: 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/jaarverantwoording-over-verslagjaar-2022 

 

Als zzp'er staat je privéadres online in het Landelijke Register Zorgaanbieders, kan je dit 

wijzigen? 

 

Alleen als je bij de KVK je onderneming op een ander adres in het Handelsregister zet. Zie: 

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-

koophandel/jouw-gegevens-in-het-handelsregister/prive-adres-in-het-handelsregister 

 

Moet ik de jaarcijfers van 2021 voor 1 juni 2022 aanleveren? Waar en hoe? 

 

Nee. Het eerst jaar waarover je moet verantwoorden is 2022. En de verantwoording moet 

dan plaatsvinden voor 1 juni 2023. 

 

Wat houdt de openbare jaarverantwoording eigenlijk in? Voor wie is deze toegankelijk? 

 

Het openbare gedeelte van de jaarverantwoording zal voor iedereen inzichtelijk zijn via 

www.jaarverantwoordingzorg.nl 

 

Het openbaar maken van je kengetallen: Bij welke instantie moet dat gebeuren? Moet je dat 

zelf uitvoeren? Of doet de accountant dat? 
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Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat te doen. De 'aangifte' verloopt via 

www.jaarverantwoordingzorg.nl 

 

Accountantsverklaring 
 

De accountantsverklaring en jaarverantwoording gelden toch alleen voor praktijken met meer 

dan  25 medewerkers? 

 

Nee. De jaarverantwoording geldt voor alle praktijkhouders. En ook voor zzp'ers met een 

BV. Een accountantsverklaring is alleen nodig bij een omzet van 12 miljoen euro of meer 

per boekjaar. 

 

Interne toezichthouder 
 

Is het aanstellen van een interne toezichthouder nodig vanaf 10 zorgverleners of pas bij 25? 

 

Een intern toezichthouder stel je aan als er 26 of meer zorgverleners in je praktijk werken. 

Zie: https://www.knmt.nl/praktijkzaken/regelen-rond-kwaliteit-en-klachten/wet-

toetreding-zorgaanbieders/wtza-voor-1 

 

Over het webinar 
 

Kan ik het webinar over de Wtza terugkijken? 

 

Ja, op www.knmt.nl/wtza 

 

Mijn vraag is niet beantwoord. Wat nu? 

 

KNMT-leden kunnen hun vragen stellen aan team Ledenservice: 

www.knmt.nl/ledenservice  
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