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Wetgevingsoverzicht  
 
Inleiding 

Kabinet Rutte IV trad op 10 januari 2022 aan na een demissionaire status van bijna een jaar. Afgelopen 
jaar zijn de bewindspersonen op hun terreinen ingewerkt en zijn ze begonnen ze de afspraken in het 
regeerakkoord om te zetten in beleidsplannen, wetsvoorstellen en andere plannen (denk bijvoorbeeld 
aan het recent naar buiten gebrachte IZA). Door voorgaande ontwikkelingen is er daarom minder voor 
de NVLF relevante wetgeving dat per 1 januari 2023 in werking treedt dan in voorgaande jaren.  
Hieronder volgt een statusupdate van drie wetsvoorstellen die in afrondende fase zijn. Enkel de eerste 
heeft een inwerkingtreding van een wetsonderdeel per 1 januari 2023.  
 

Wetsvoorstellen 
 
Wet toetreding zorgaanbieders (34.767) en Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (34.768) 
Dit wetsvoorstel voorziet in een meldplicht voor alle nieuwe aanbieders van zorg als bedoeld in de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het doel van deze meldplicht is om het risicotoezicht op 
nieuwe zorgaanbieders effectiever vorm te geven. Het tweede doel is te waarborgen dat de nieuwe 
zorgaanbieder vooraf kennis heeft genomen van de eisen die gelden vanaf het moment waarop hij 
zorg gaat verlenen. Daarnaast wordt er een vernieuwde vergunningsprocedure voorgesteld. Deze 
vergunning moet worden aangevraagd door een instelling die hetzij medisch specialistische zorg 
verleent of doet verlenen dan wel zorg of een andere dienst als omschreven bij of krachtens de Wlz of 
de Zvw verleent of doet verlenen met meer dan tien zorgverleners. Voor de zorgaanbieders die meteen 
bij aanvang van de zorgverlening aan de meldplicht en de vergunningsplicht moeten voldoen, geldt 
één procedure om dubbele administratieve lasten te voorkomen. De rechtsgevolgen die voortvloeien 
uit de invoering van de Wtza en de noodzakelijke overgangsregelingen worden geregeld in een 
afzonderlijk wetsvoorstel genaamd de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34.768). 
 
Het voorstel is op 11 februari 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De 
Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.  
 
Op 1 januari 2022 trad de Wet toetreding zorgaanbieders in werking. Met ingang van 1 januari 2023 
treedt het in artikel II, onderdeel C, van de in Aanpassingswet Wtza opgenomen artikel 40b, vijfde lid, 
van de Wet marktordening gezondheidszorg in werking; en vervalt artikel 5b van het Besluit uitbreiding 
en beperking werkingssfeer WMG.  
 
 
 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34767_wet_toetreding
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34768_aanpassingswet_wet


 
 

Initiatiefwetsvoorstel-Ellemeet (GL) en Aukje de Vries (VVD) inzake invloed van 
zorgverleners (35.660) 
Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Ellemeet en Aukje de Vries past artikel 
3 van de Wet kwaliteit, klahcten en geschillen zorg (Wkkgz) aan. Met deze wijziging valt onder het 
begrip ‘goede zorg’ ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en 
zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Het uitgangspunt van deze wijziging is dat binnen 
zorginstelling niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, 
zonder deze daarbij te betrekken.  
 
Om (mede)zeggenschap wettelijk te borgen is gekozen voor een open norm, namelijk dat 
zorgverleners invloed moeten hebben op het primaire proces van zorgverlening en het zorginhoudelijk 
beleid van de organisatie. Hierdoor wordt invloed van de zorgprofessional geborgd door alle lagen van 
de organisatie, zowel op het niveau van de raad van bestuur als op het niveau van beslluiten die op de 
werkvloer worden genomen. Een open norm biedt zorgaanbieders de ruimte om de invloed van 
zorgverleners op het zorginhoudelijk beleid en het primaire proces zo passend mogelijk vorm te geven. 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezien op de wettelijke opdracht dat werkgevers 
invloed van zorgverleners binnen hun organisaties op het beleid en de wijze van zorgverlening een 
plek geven. Daarnaast krijgt ook de raad van toezicht een rol bij het toezicht en de handhaving, zodat 
er ook intern controle op de borging van de invloed van zorgverleners kan plaatsvinden.  
 
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 17 mei 2022 aangenomen. De Eerste Kamer heeft 
hetzelfde gedaan op 1 november 2022. De afkondiging van de wet is op 12 december in het Staatsblad 
gepubliceerd en treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.  
 
Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) (35.824) 
Dit wetsvoorstel is gericht op het bereiken van volledige interoperabiliteit bij het elektronisch 
uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en maakt het mogelijk voor bij door de bewindspersoon 
per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen gegevensuitwisselingen te bepalen hoe 
gegevens uitgewisseld moeten worden. Door het verplicht stellen van het elektronisch uitwisselen van 
gegevens waarbij gestreefd wordt naar normalisatie van eisen aan taal en techniek kan uitwisseling 
onafhankelijk van een specifieke elektronische infrastructuur plaatsvinden. Als binnen het bestaande 
wettelijke kader voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens geen verwerkingsgrondslag, geen 
uitzonderingsgrond op het verbod tot uitwisseling van bijzondere persoonsgegevens of geen 
doorbrekingsgrond voor het medisch beroepsgeheim bestaat, dan kan deze uitwisseling niet 
plaatsvinden. Op grond van dit wetsvoorstel kan dus geen verplichting tot het uitwisselen van 
gegevens worden opgelegd aan zorgverleners. De verplichting in dit wetsvoorstel ziet alleen op de 
vraag hoe de uitwisseling van gegevens (op grond van andere wetgeving) plaats moet vinden, namelijk 
op elektronische wijze.  
 
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 27 september unaniem aangenomen. Momenteel vindt 
de behandeling in de Eerste Kamer plaats. Deze wet treedt in werking op een nog te bepalen tijdstip 
dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.  
 
 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35660_initiatiefvoorstel_ellemeet
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35824_wet_elektronische

	Wetsvoorstellen

