BIJLAGE
Ontwerpbesluit van … houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in
verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of
voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft
(uitwerking criteria mogelijk substantiële financiële gevolgen)
Op de voordracht van (…);
Gelet op artikel 1, negende lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van …, nr….);
Gezien het nader rapport van (…, van …, nr….);
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I
Het Uitvoeringsbesluit Wkkgz wordt als volgt gewijzigd:
A
De titel van hoofdstuk 1 komt te luiden: Hoofdstuk 1. Definities en
omhangbepaling
B
Na artikel 1.1 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 1.2
Dit besluit berust mede op artikel 1, negende lid, van de wet.
C
Na artikel 2.1 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:
Hoofdstuk 2a. Mogelijke substantiële financiële gevolgen
Artikel 2.1a
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder breed toepasbaar:
breed toepasbaar als bedoeld in artikel 1, achtste lid, onderdeel b, van de wet.
2. Een onderdeel van de professionele standaard of een voorgedragen
kwaliteitsstandaard is in ieder geval breed toepasbaar als het onderdeel of de
standaard betrekking heeft op:
a. een of meer van de volgende sectoren:
1°. extramurale zorg;
2°. gehandicaptenzorg;
3°. geneeskundige geestelijke gezondheidszorg;
4°. geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf;
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5°. huisartsenzorg;
6°. langdurige geestelijke gezondheidszorg;
7°. medisch specialistische zorg;
8°. ouderen zorg;
9°. paramedische zorg;
10°. tandheelkundige zorg;
11°. verloskunde;
12°. wijkverpleging; of
13°. zorg voor zintuiglijke gehandicapten; of
b. zorg of een behandeling waarvoor in ieder geval 40.000 mensen in aanmerking
komen.
3. Een onderdeel van de professionele standaard of een voorgedragen
kwaliteitsstandaard is ook in ieder geval breed toepasbaar, als dat onderdeel of
die standaard betrekking heeft op zorg of een behandeling waarvoor meer dan
5000 mensen in aanmerking komen, voor zover:
a. het onderdeel of de standaard leidt tot een nieuwe wijze van zorgverlening of
een andere organisatie van het zorgproces als bedoeld in artikel 1, achtste lid,
onder a, onder 3°, van de wet; en
b. de financiële investering substantieel is.
3. Er is, in voorkomend geval in afwijking van het tweede of derde lid, in ieder
geval geen sprake van brede toepasbaarheid, als de tripartiete partijen aangeven
dat:
a. de voorgedragen kwaliteitsstandaard niet breed toepasbaar is; of
b. het overgrote deel van de partijen al voldoet aan de voorgedragen
kwaliteitsstandaard, zonder dat dit verplicht was op grond van een onderdeel van
de professionele standaard of kwaliteitsstandaard.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in
het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
Hugo de Jonge
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