Wet toelating zorginstellingen
Aanvraag toelating

De behandeltermijn van een aanvraag is acht weken. Wanneer langer
nodig is, dan wordt u hierover binnen deze acht weken van op de
hoogte gebracht. Deze verlenging mag maximaal acht weken duren.
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de aanvraag
compleet is.

Vragenlijst Inspectie voor de Gezondheidszorg
Heeft u onlangs een brief gekregen van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ) met het verzoek een checklist
door te lopen en een vragenlijst in te vullen? Vult u de lijst
dan zo spoedig mogelijk in. Doel is u op weg te helpen
bij het voldoen aan alle kwaliteitseisen binnen de zorg,
en om te bepalen of u een nieuwe zorgaanbieder bent
die onder het toezicht van de IGZ. U vindt de checklist en
de vragenlijst op www.nieuwezorgaanbieders.nl
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Meer informatie
Lees de toelichting bij dit formulier op www.wtzi.nl

Uw gegevens
1.1 Instelling															>

Lees de toelichting

1.1.1 KvK-nummer
1.1.2 Naam instelling (indien deze
afwijkt van de statutaire
handelsnaam)

|

1.1.3 Rechtsvorm

|

1.1.4 Postadres (indien afwijkend
van bezoekadres)

|

1.1.5 Postcode en plaats

												|

1.1.6 Website instelling

|

1.2 Contactpersoon voor deze aanvraag								>

Lees de toelichting

1.2.1 Naam

|																											

Man

1.2.2 Functie

|

1.2.3 Telefoonnummer
1.2.4 Mobiele telefoon
1.2.5 E-mailadres

|
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In welke categorie vraagt u toelating?								>

Lees de toelichting

> Van artikel 1.2. van het Uitvoeringsbesluit WTZi
> Meerdere keuzes mogelijk
Instelling voor medisch specialistische zorg, namelijk:
Basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen
Overige
Audiologische centra
Trombosediensten
Persoonlijke verzorging
Begeleiding
Verpleging
Behandeling, anders dan behandeling van gedragswetenschappelijke aard
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3.1 Verblijf																>

Lees de toelichting

> Welk soort verblijf gaat u bieden? Er zijn meerdere keuzes mogelijk
Geen verblijf														> Ga verder met 5
WLZ-verblijf (als bedoeld in de Wet Langdurige zorg)				

> Ga verder met 4

ZVW-verblijf (als bedoeld in het Besluit Zorgverzekering)			

> Ga verder met 4

3.2 Aanvragen voor kinderdagcentra								>

Lees de toelichting

> Biedt u zorg in het kader van een kinderdagcentrum?
Nee
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Ja, voor 			

plaatsen

Op welke sector is uw aanvraag voor verblijf van toepassing?		
> Meerdere keuzes mogelijk
Verpleging en verzorging (V&V)
Gehandicaptenzorg (GHZ)
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
> Zijn er afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van acute GGZ zorg in de regio?
Ja		

Nee
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Aanvraag toelating
CIBG
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toelichting op de aanvraag (maximaal 1900 karakters)
> Geef in eigen bewoordingen uw aanvraag weer

|
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Bijlagen
Ik stuur de volgende bijlagen mee:

> Zonder deze bijlagen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

7

Verklaring organisatorisch verband
Een toelating is alleen voor organisatorische verbanden. Dit zijn zorgaanbieders waar namens de instelling minimaal
twee personen zorg verlenen. Het maakt daarbij niet uit of het om inhuur of (vast) dienstverband gaat.

7.1

Verklaring

Ik verklaar dat deze toelating wordt aangevraagd namens een organisatorisch verband.

8

Ondertekening
Ondergetekende is bevoegd of gemachtigd om namens de organisatie te tekenen en verklaart naar waarheid te hebben
geantwoord en zich er bewust van te zijn dat het verstrekken van verkeerde inlichtingen gevolgen kan hebben voor
de aanvraag van een toelating in het kader van de WTZi.

8.1

Handtekening aanvrager

|

8.2

Naam

|																											

8.3

Functie

|

8.4

Plaats en datum

8 .5

Machtiging

Man

																					Dag		Maand		Jaar

|
Ik stuur een machtiging mee.
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