Transparantie-eisen WTZi
Eisen bestuursstructuur
In artikel 6.1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi staan bepalingen met betrekking tot
de bestuursstructuur. Deze eisen houden in dat:
a.

Er een orgaan is dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of
algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat.
Hiermee wordt bedoeld dat in de statuten moet staan dat er van elkaar te
onderscheiden organen zijn ingesteld; één voor het toezichthouden en één
voor de dagelijkse of algemene leiding.

b.

Geen persoon tegelijk deel kan uitmaken van het toezichthoudend orgaan en
de dagelijkse of algemene leiding.

c.

Het toezichthoudend orgaan zodanig is samengesteld dat de leden ten
opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en
welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
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Hiermee wordt bedoeld dat in de statuten moet staan dat de leden van het
toezichthoudend orgaan geen directe belangen hebben bij de instelling en dat
in de statuten in ieder geval moet zijn vastgelegd dat het niet is toegestaan
dat een lid van het toezichthoudend orgaan dan wel zijn echtgenoot,
geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of
aanverwant tot in de tweede graad

in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel
gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend
orgaan werknemer of bestuurder van de instelling is geweest, dan wel
op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam is
geweest;

een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt,
anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudend
orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet
past in de normale uitoefening van een bedrijf;

in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de
periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan een
belangrijke zakelijke relatie met de instelling heeft gehad;

bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de
instelling waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan
is;

een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap
houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen
of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een
uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke
overeenkomst);

bestuurder, of lid van een toezichthoudend orgaan is bij of anderszins
vertegenwoordiger van een rechtspersoon welke ten minste tien procent
van de aandelen in de vennootschap houdt;

gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het
bestuur van de instelling bij belet of ontstentenis van bestuurders.
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d.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de
dagelijkse of algemene leiding schriftelijk en inzichtelijk is vastgelegd.
Hiermee wordt bedoeld dat in de statuten vermeld moet staan welke
bevoegdheden de organen hebben.

e.

De wijze waarop interne conflicten tussen het toezichthoudend orgaan en de
dagelijkse of algemene leiding worden geregeld.
Hiermee wordt bedoeld dat in de statuten vermeld moet staan dat er een
conflictregeling is; de regeling zelf mag uitgewerkt zijn in een reglement.

Eisen bedrijfsvoering
In de artikelen 6.3 tot en met 6.5 van het Uitvoeringsbesluit WTZi staan
bepalingen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Deze eisen houden in dat:
a. de instelling schriftelijk heeft vastgelegd welk orgaan of welke organen van de
instelling welke bevoegdheden heeft onderscheidenlijk hebben ten aanzien
van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering;
b. de instelling schriftelijk en inzichtelijk heeft vastgelegd hoe de zorgverlening
wordt georganiseerd, van welke andere organisatorische verbanden daarbij
gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere
verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en
beslissingsbevoegdheden;
c. de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating wordt aangevraagd
financieel worden onderscheiden van andere activiteiten van de instelling;
d. in de financiële administratie ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar
zijn naar bron en bestemming en duidelijk is wie op welk moment welke
verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan.
Eisen B.V. met 1 aandeelhouder tevens enig bestuurder
Om de onafhankelijkheid van het toezichthoudend orgaan te borgen bij B.V.’s met
slechts één aandeelhouder die ook enig bestuurder is, zijn een aantal eisen
gesteld aan de positie van de leden van dat toezichthoudend orgaan. Deze eisen
betreffen de samenstelling van het toezichthoudend orgaan en zien er op dat de
leden niet tegelijkertijd ook zijn:
a. bestuurder van een rechtspersoon, waar de zorgaanbieder op organisatorische
wijze mee is verbonden;
b. toezichthouder van een rechtspersoon, waar de zorgaanbieder op
organisatorische wijze mee is verbonden1;
c. in dienst als werknemer voor de zorgaanbieder;
d. werkzaam als opdrachtnemer voor zorgaanbieder;
e. partij in een overeenkomst met de zorgaanbieder, anders dan de benoeming
tot lid van het toezichthoudend orgaan;
f. begunstigde door een overeenkomst met de zorgaanbieder.
Eisen enquêterecht
In artikel 6.2, van het Uitvoeringsbesluit WTZi, staan aanvullende eisen voor een
stichting en een vereniging met meer dan 50 werknemers. Deze eisen houden in
dat aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in
artikel 346, onder c, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde
bevoegdheid is toegekend tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel
345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
1

Deze eis geldt niet voor de situatie waarin de zorgaanbieder haar toezicht belegt bij het
toezichthoudend orgaan van een andere rechtspersoon binnen die groepsmaatschappij waar
zij onderdeel van uitmaakt. Meer informatie: www.wtzi.nl.
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Winst
Instellingen die geen winstoogmerk mogen voeren en een BV-vorm kiezen moeten
in hun statuten voldoende laten blijken dat de instelling niet het doel heeft om
winstuitkeringen te doen aan de aandeelhouders. Een verklaring van de
aandeelhouders dat zij afzien van een winst- of dividenduitkering, voor zover en
zolang het winstoogmerk op grond van de WTZI voor de betreffende instelling
verboden is, volstaat ook.
Statuten of verklaring?
Afhankelijk van de rechtsvorm van de instelling dient u de transparantie-eisen in
de statuten of in een schriftelijke verklaring op te nemen. Hiermee geeft u aan dat
de instelling aan deze eisen voldoet:
Rechtspersoon
(Stichting, B.V., N.V.,
Vereniging)

Niet – Rechtspersoon
(Eenmanszaak ,
V.O.F., C.V.,
Maatschap)
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Op de website www.wtzi.nl treft u de volgende verklaringen aan die u met uw
aanvraag kunt meesturen:

Verklaring transparantie-eisen Wet toelating zorginstellingen (WTZi) voor
Rechtspersonen.

Verklaring transparantie-eisen Wet toelating zorginstellingen (WTZi) voor
Niet – Rechtspersonen.

Verklaring samenstelling toezichthoudend orgaan voor B.V.’s met een
aandeelhouder die tevens enig bestuurder is.
Conceptstatuten of definitieve statuten?
Bij de indiening van uw aanvraag mag u conceptstatuten meesturen. Zodra deze
beoordeeld zijn, wordt u geïnformeerd of deze aan de transparantie-eisen
voldoen. U dient de akte daarna wel door de notaris te laten passeren; een
toelating wordt pas afgegeven op basis van de definitieve statuten.
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