BELEIDSREGEL TH/BR-019
Aanmelding als Wlz-uitvoerder
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de rechtmatige
en doelmatige uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze
bevoegdheid is gebaseerd op artikel 16 sub d van de Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg). Op basis van artikel 4.1.1. lid 4 van de Wlz
mag een rechtspersoon de Wlz niet eerder uitvoeren dan nadat de NZa
heeft vastgesteld dat de rechtspersoon in voldoende mate is voorbereid
op de uitvoering van de wet.
Deze beleidsregel geeft aan hoe de NZa vaststelt of een rechtspersoon in
voldoende mate is voorbereid op de uitvoering van de wet.
1.

Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op rechtspersonen die de Wlz willen
gaan uitvoeren ten aanzien van de verzekeren en zich daartoe melden bij
de NZa.
2.

Doel van de beleidsregel

Deze beleidsregel beschrijft de wijze waarop een rechtspersoon die de
Wlz wil uitvoeren zich kan aanmelden bij de NZa en welke informatie de
Wlz-uitvoeder moet opsturen. Deze beleidsregel beschrijft hoe de NZa
beoordeelt of een rechtspersoon die de Wlz wil uitvoeren hiertoe
voldoende is voorbereid.
3.

Begripsbepalingen

3.1 Aspirant Wlz-uitvoerder
Een rechtspersoon die behoort tot een groep als bedoeld in artikel 24b
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarvan ook een
zorgverzekeraar deel uitmaakt en die de Wlz wil gaan uitvoeren.
3.2 Aanmelding
Aanmelding van aspirant Wlz-uitvoerder conform artikel 4.1.1 eerste lid
van de Wlz.
3.3 Blz
Besluit langdurige zorg.
3.4 Programma van werkzaamheden
Beschrijving van de bedrijfsvoering van de Wlz-uitvoerder zoals bedoeld
in artikel 4.1.1 tweede lid Blz.
3.5 Geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets
Toets zoals beschreven in artikel 4.1.1 vijfde lid Wlz en het Blz artikel
4.1.2 tweede en derde lid.
3.6 Beleidsbepalers
Personen die het dagelijkse beleid binnen de Wlz-uitvoerder bepalen.
Beleidsbepalers zijn daarmee:
de personen die formeel de positie van bestuurder van de wlz uitvoerder
bekleden; en
- de personen die formeel niet de positie van bestuurder bekleden, maar
feitelijk de dagelijkse leiding hebben over de Wlz-uitvoerder.
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3.7 Medebeleidsbepalers
Personen die formeel de positie bekleden van toezichthouder op het
bestuur van de Wlz-uitvoerder.
3.8 (Mede)beleidsbepalers
Beleidsbepalers en medebeleidsbepalers.
3.9 Wlz
Wet langdurige zorg.
4.

Aanmelding

4.1 Een aspirant Wlz-uitvoerder meldt zich schriftelijk bij de NZa onder
vermelding van de dag met ingang waarvan hij voornemens is de Wlz uit
te gaan voeren.
4.2 De melding omvat:
 De naam van de Wlz-uitvoerder, de contactpersoon, het adres,
het telefoonnummer en het e-mailadres.


Statuten van de Wlz-uitvoerder.



Een werkprogramma zoals bedoeld in artikel 4.1.1 tweede lid Blz.
met daarin opgenomen:
-

De organisatiestructuur zoals bedoeld in artikel 4.1.1
eerste lid c Blz.;

-

Een beschrijving van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zoals bedoeld in artikel 4.1.1 eerste
lid d Blz.;

-

Een beschrijving waaruit blijkt dat de rechten en
verplichtingen binnen de rechtspersoon adequaat zijn
vastgelegd zoals bedoeld in artikel 4.1.1 eerste lid e Blz.;

-

Een beschrijving van de rapportagelijnen en waaruit blijkt
dat de Wlz-uitvoerder over een adequaat systeem van
informatievoorziening en communicatie beschikt zoals
bedoeld in artikel 4.1.1 eerste lid f Blz.;

-

Een beschrijving van de bedrijfsvoering van de
rechtspersoon die op inzichtelijke wijze is vastgelegd en
afgestemd op de werkzaamheden die de rechtspersoon als
Wlz-uitvoerder zal uitvoeren of laten uitvoeren, zoals
bedoeld in artikel 4.1.1 eerste lid f Blz.;

-

Een beschrijving hoe gegeven de verwachte beheerskosten
die de rechtspersoon als Wlz-uitvoerder zal maken, kan
worden voorzien in een recht- en doelmatige uitvoering
van Wlz zoals bedoeld in artikel 4.1.1 eerste lid g Blz.;

-

Een raming van de kosten voor de inrichting van de
administratie en een raming voor de eerste drie boekjaren
van de andere kosten van beheer zoals bedoeld in artikel
4.1.1 derde lid Blz.
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Een beschrijving van de uitgevoerde toetsing op geschiktheid
en betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers conform artikel
4.1.2. tweede en derde lid van het Blz. Voor personen die reeds
op geschiktheid en betrouwbaarheid zijn getoetst en akkoord
bevonden door de Nederlandse Bank volstaat een beschrijving
van de toetsing voor de specifieke geschiktheid als
(mede)beleidsbepaler voor een Wlz-uitvoerder.
De Wlz –uitvoerder stuurt bij de aanmelding van nieuwe
(mede)beleidsbepalers de volgende informatie betreffende deze
aangemelde (mede)beleidsbepalers mee:
-naam (achternaam, voorletter(s), titel);
-geboortedatum en geboorteplaats;
-nationaliteit;
-privé-adres;
-functie(s);
-ingangsdatum functie.

5.

Toetsing NZa

5.1 De Nza gaat overeenkomstig het gestelde bij en krachtens de Wlz na
of de aspirant Wlz-uitvoerder voldoende is voorbereid op uitvoering van
de Wlz. Deze toetsing bestaat onder meer uit:
- in welke mate de Wlz-uitvoerder de beheersing van de publieke
risico’s voldoende heeft geborgd;
- in welke mate de onafhankelijkheid van het interne toezicht
voldoende is geborgd;
- in welke mate de continuïteit van de dagelijkse leiding en het
intern toezicht voldoende is geborgd;
- in welke mate de invloed van de verzekerden voldoende is
geborgd.
5.2 De NZa gaat na of voldoende zekerheid kan worden verkregen dat de
Wlz-uitvoerder ervoor heeft zorg gedragen dat de geschiktheid en
betrouwbaarheid van de (mede)beleidsbepalers buiten twijfel staat.
6.

Informeren Wlz-uitvoerder en andere instanties

De NZa informeert de betrokken rechtspersoon schriftelijk over de
ontvangst van de aanmelding. De Wlz-uitvoerder ontvangt de resultaten
van de toetsing binnen acht weken na ontvangst van de aanmelding.
Indien de NZa heeft vastgesteld dat een Wlz-uitvoerder voldoende is
voorbereid op de uitvoering van de Wlz en dat de Wlz-uitvoerder er voor
heeft zorggedragen dat de geschiktheid en betrouwbaarheid van de
(mede)beleidsbepalers buiten twijfel staat, informeert de NZa het
Zorginstituut, het CIBG als beheerder van het register van
zorgverzekeraars in het kader van de Wet gebruik Burgerservicenummer
in de zorg, het ministerie van VWS en op grond van de Wet op het
financieel toezicht (Wft), De Nederlandsche Bank (DNB).
Een Wlz-uitvoerder mag de Wlz pas uitvoeren nadat de NZa heeft
vastgesteld dat de Wlz-uitvoerder in voldoende mate is voorbereid op de
uitvoering van de wet.
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7.

Inwerkingtreding en citeerregel
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Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de
dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt
terug tot en met 1 januari 2015.
De beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Aanmelding als Wlz-uitvoerder’.
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Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden.
De Wlz-uitvoerders dragen er zorg voor dat verzekerden de zorg en
diensten ontvangen waarvoor zij geïndiceerd zijn.
Uitvoerders van de Wet langdurige Zorg (Wlz) dienen zich aan- en af te
melden bij de NZa. Voor 2015 geldt een overgangssituatie; twaalf Wlzuitvoerders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ongetoetst
de Wlz uit te voeren.
Dit zijn:
1. A.S.R. Wlz-uitvoerder B.V., Utrecht
2. Achmea Zorgkantoor N.V., Zwolle
3. CZ Zorgkantoor B.V., Tilburg
4. ONVZ Langdurige Zorg B.V., Houten
5. Salland Zorgkantoor B.V.
6. Stichting Zorgkantoor Menzis, Wageningen
7. Trias Zorgkantoor B.V., Arnhem
8. Univé Zorgkantoor B.V., Arnhem
9. VGZ Zorgkantoor B.V., Arnhem
10. Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid, Leiden
11. Zorgkantoor DSW B.V., Schiedam
12. Zorgkantoor Friesland B.V., Leeuwarden
Voor 2016 en verder geldt voor alle Wlz-uitvoerders, ook die in 2015 de
Wlz ongetoetst hebben uitgevoerd, dat zij voorafgaand aan de uitvoering
van de Wlz door de NZa worden beoordeeld ten aanzien van:
A. de statuten;
B. een voldoende voorbereiding op een beheerste uitoefening van
het bedrijf;
C. het hebben zorg gedragen voor het buiten twijfel staan van de
geschiktheid en betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers.

De eisen waaraan een Wlz-uitvoerder moet voldoen zijn opgenomen in
de Wlz. Deze eisen komen grotendeels overeen met de eisen waaraan
financiële instellingen moeten voldoen op basis van de Wet op het
financiële toezicht (Wft). Echter het Besluit prudentieel toezicht Wft is
gedetailleerder in het beschrijven van een beheerste uitvoering dan het
Besluit langdurige zorg (Blz).
De toetsing of een Wlz-uitvoerder voldoende is voorbereid om de Wlz uit
te voeren is daarom zoveel mogelijk ‘principle based’. Daar waar de Wlz
normen voorschrijft zoals het verbod op het uitkeren van winst en het
uitsluiten van winstoogmerk zal de Nza hieraan toetsen. Daar waar geen
normen zijn geformuleerd zoals een beheerste uitoefening van het
bedrijf zal de NZa toetsen of doelbereiking aannemelijk is en niet
voorschrijven hoe de Wlz-uitvoerder hieraan vorm dient te geven. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij de Wlz-uitvoerder. Als de aangeleverde
informatie onvoldoende inzicht geeft in de mogelijke beheerste
uitoefening van de Wlz zal de NZa de voor beoordeling noodzakelijke
informatie opvragen.
De omvang van de aspirant Wlz-uitvoerders varieert zeer. Daarnaast zijn
niet alle Wlz-uitvoerders aangewezen als zorgkantoor waardoor de taken
en de omvang van de werkzaamheden per Wlz-uitvoerder verschillen. De
NZa zal hier in de toetsing rekening mee houden.
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De aanmelding dient schriftelijk plaats te vinden bij voorkeur voor 1 juli
van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de Wlz wordt uitgevoerd.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat de beoordelingsprocedure voorafgaand
aan het jaar van uitvoering wordt afgerond en alle betrokkenen, ook de
verzekerden, tijdig weten welke organisatie de Wlz voor hen uitvoert.
Rechtspersonen die zich bij de NZa hebben aangemeld voor uitvoering
van de Wlz en die voldoen aan de eisen die Wlz stelt, zijn op basis van
de Regeling informatieverstrekking statuten en toetsing
(mede)beleidsbepalers Wlz-uitvoerder, verplicht omwijzigingen in
statuten en in (mede) beleidsbepalers volgens deze regeling aan te
leveren aan de NZa.
Artikelsgewijze toelichting
4. Aanmelding
Bij de aanvraag als Wlz-uitvoerder dienen de volgende gegevens te
worden bijgesloten:





Algemene gegevens;
Statuten;
Werkprogramma;
Gegevens rondom toetsing geschiktheid en betrouwbaarheid van
medebeleidsbepalers.

5.1 Toetsing beheerste bedrijfsuitoefening
In de Wlz is vastgelegd waaraan de statuten van de Wlz-uitvoerder
dienen te voldoen. Van belang is dat de volgende voorwaarden (conform
de Wlz, artikel 4.1.2. en het Blz., art. 4.1.1. eerste lid, b) expliciet zijn
terug te vinden in de statuten dan wel nadere reglementen:






Het uitsluiten van winstoogmerk en het uitkeren van winst;
Het voorzien in toezicht op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee
verbonden onderneming;
Het bieden van waarborgen voor een redelijke mate van invloed van
de verzekerden op het beleid;
Het uitsluiten van iedere verplichting van de verzekerden of gewezen
verzekerden tot het doen van een bijdrage in tekorten van de
rechtspersoon.

Aan de hand van het werkprogramma beoordeelt de NZa of de Wlzuitvoerder voldoende is voorbereid op de uitvoering van de Wlz. Zo nodig
wordt aanvullende informatie opgevraagd. De beoordeling vindt ‘principle
based’ plaats, dat wil zeggen dat sprake is van open normen waarbij de
NZa nagaat of voldoende waarborgen aanwezig zijn dat de Wlz
rechtmatig en doelmatig wordt uitgevoerd en een situatie waarbij
verzekerden c.q. gebruikers van de Wlz er op kunnen vertrouwen dat de
Wlz-uitvoerder zijn zorgplicht nakomt.

Kenmerk
TH/BR- 019
Pagina
6 van 11

In het Blz. artikel 4.1.1, eerste lid, is vastgelegd welke aspecten in het
kader van de voorbereiding als Wlz-uitvoerder door de NZa worden
beoordeeld:
a) Een duidelijke, evenwichtige en adequate organisatiestructuur;
b) Een duidelijke, evenwichtige en adequate verdeling van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
c) De rechten en verplichtingen zijn adequaat vastgelegd;
d) Er is sprake van adequate rapportagelijnen;
e) De bedrijfsuitoefening is op inzichtelijke wijze vastgelegd en
afgestemd op de werkzaamheden;
f) Gezien de te verwachten beheerskosten wordt voorzien in een
rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet.
Onderstaand volgt een korte beschrijving van waar de NZa in haar
beoordeling onder meer naar kijkt.
a)
De rechtspersoon heeft een duidelijke, evenwichtige en adequate
organisatiestructuur
De Wlz-uitvoerder wordt verzocht de organisatiestructuur te beschrijven.
De NZa toetst daarbij in ieder geval de volgende zaken:
-Raad van Bestuur: continuïteit moet zijn geborgd
De Wft kent voor het verzekeringsbedrijf de wettelijke eis van een
dagelijkse tweehoofdige leiding (art. 3.15). De eis van twee leden wordt
gesteld met het oog op continuïteit, waarborgen van een adequate
interne controle, ondervangen van bedrijfsblindheid en onevenwichtig
beleid en het waarborgen van een goede governance structuur. Dit
uitgangspunt wordt gevolgd voor de (mede)beleidsbepalers van de Wlzuitvoerder. Ook hier geldt dat in principe een dagelijkse leiding van
meerdere personen gewenst is; daarbij kan sprake zijn een personele
unie met bestuurders van andere onderdelen van het concern van de
zorgverzekeraar mits de belangen van de Wlz-uitvoerder voldoende zijn
geborgd.
-Toezichthoudend orgaan, borging continuïteit en onafhankelijkheid
In het kader van het toezicht op het verzekeringsbedrijf gaat DNB uit van
een Raad van Commissarissen (RvC) of organen met een vergelijkbare
taak en stelt als eis dat de RvC minimaal uit drie leden bestaat. Aan de
RvC worden door de DNB ook eisen van onafhankelijkheid gesteld om
alle in aanmerking komende deelbelangen zorgvuldig te behartigen in
het belang van de rechtspersoon. Het gaat hierbij om het onafhankelijk
functioneren van de RvC in totaal, als ook van de individuele leden ten
opzichte van elkaar, het bestuur, de aandeelhouder, de OR, de
werknemers etc. Onafhankelijkheid wordt geoperationaliseerd aan de
hand van de volgende principes:
 In staat om onafhankelijk op te treden (onafhankelijk ‘in mind’).
Dit krijgt o.a. vorm via het opnemen en toetsen van de
competentie onafhankelijkheid bij de medebeleidsbepalers
 Schijn van afhankelijkheid voorkomen of tegengaan
(onafhankelijk ‘in appearance’); dit blijkt bijvoorbeeld uit beleid
en concrete maatregelen te nemen door de RvC bijvoorbeeld in
een reglement.
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Formele onafhankelijkheid (onafhankelijk ‘in state’). Het
toezichtsorgaan van een Wlz-uitvoerder bestaat uit
onafhankelijke leden. Dit kan worden bepaald aan de hand van
afhankelijkheidscriteria uit de code met governance principes
voor verzekeraars1. Gekeken wordt naar o.a. dat de betrokken
commissaris of een aanverwant vijf jaar voorafgaand aan
benoeming geen werknemer of bestuurder mag zijn geweest,
geen persoonlijke financiële vergoeding (anders dan
commissaris), geen zakelijke relatie hebben, geen
aandelenpakket (van tenminste 10%). In het geval van de Wlz
gaat de NZa uit van 100% onafhankelijkheid.

Een personele unie tussen RvC van het concern en de dochters is
mogelijke mits belangen van de Wlz cliënten voldoende zijn geborgd.
-Werkorganisatie en Wlz-uitvoering
Door de NZa wordt getoetst hoe de werkorganisatie specifiek voor de Wlz
is ingericht. Deze dient afzonderlijk herkenbaar/gescheiden te zijn wat
betreft de taken die bij de Wlz-uitvoerder liggen, de taken die bij het
zorgkantoor liggen, de taken die door de Wlz-uitvoerder zijn
gemandateerd aan de zorgkantoren.
-Invulling sleutelposities compliance, audit en IT. De NZa beoordeelt hoe
de functies compliance, audit en ICT ten behoeve van de Wlz-uitvoerder
zijn ingericht. De beoordeling van de invulling van deze functies komt
hierna aan de orde.
b)
De rechtspersoon heeft een duidelijke, evenwichtige en adequate
verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De Wlz-uitvoerder wordt verzocht de verdeling van taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden en besluitvormings- en overlegvormen van
organen als de ledenraad, het interne toezichtsorgaan, de raad van
bestuur, het management team van de Wlz-uitvoerder te beschrijven
bijvoorbeeld aan de hand van reglementen.
De NZa beoordeelt daarbij in ieder geval de volgende zaken:
-Zeggenschap, de zeggenschap en/of de aandelen dienen voor 100% bij
de (leden van) de zorgverzekeraar te liggen respectievelijk het hoofd van
de groep waar de zorgverzekeraar deel van uitmaakt. In het geval de
Wlz-uitvoerder de rechtsvorm van een NV heeft, zijn de aandelen niet
vrij verhandelbaar (blokkeringsregeling). Voorkomen moet immers
worden dat andere belangen dan het publieke belang een rol kunnen
spelen bij de uitvoering van de Wlz.
-Invloed verzekerden, de verzekerden, waaronder cliënten, worden in
staat gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de Wlz-uitvoerder.
Daarbij wordt gekeken naar de ledenraad en andere middelen waarop dit
invulling wordt gegeven (panels, onderzoeken, klachtenfunctie, et
cetera).
-Functiescheiding, is er een adequate functiescheiding ten aanzien van
toezicht, beleid, uitvoering inclusief administratie ten aanzien van de
taken van de Wlz-uitvoerder tot stand gebracht.

1

Governance principes van de Bond voor verzekeraars, die ook de
zorgverzekeraars hanteren.
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-Compliancefunctie, de Wlz-uitvoerder beschikt over een organisatieonderdeel dat op onafhankelijke en effectieve wijze de compliancefunctie
uitvoert. Daarbij is er in voorzien dat:
 Er een controle op de naleving van wettelijke regels en interne
regels plaatsvindt;
 Het bestuur verantwoordelijkheid daarvoor draagt;
 Het beleid jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de het
interne toezichtsorgaan.
-Auditfunctie, de Wlz-uitvoerder beschikt over een organisatie-onderdeel
dat op onafhankelijke en systematische de audit functie uitvoert. Daarbij
is er in voorzien dat:
 De audit is gericht op het identificeren, meten en evalueren
risico’s waaraan de Wlz-uitvoerder kan worden blootgesteld. Het
gaat daarbij onder ander om operationele, financiële, politieke en
maatschappelijke risico’s met betrekking:
o Invulling zorgplicht, verzekeringsprestatie wordt geleverd;
o Afspraken binnen contracteer ruimte;
o Uitgaven pgb binnen vastgestelde kader;
o Onjuiste besteding Wlz-geld wordt voorkomen;
o Geen onnodige kosten uitvoering.
 Het bestuur is verantwoordelijk voor controle op beheersing van
risico’s.
 Uitkomsten van de audit die met bedrijfsactiviteiten
samenhangen worden periodiek besproken met de
(auditcommissie van) het interne toezichtsorgaan.
c)
De rechten en verplichtingen binnen de rechtspersoon zijn
adequaat vastgelegd
De Wlz-uitvoerder wordt verzocht de wijze waarop de rechten en
verplichtingen zijn vast gesteld toe te lichten.
De NZa beoordeelt daarbij in ieder geval de volgende zaken:
 Welke informatie aan cliënten wordt verstrekt inzake rechten en
plichten inzake de Wlz en hoe.
 Op welke wijze de organisatie er voor zorgt dat de rechten en
verplichtingen die door de organisatie worden aangegaan
administratief goed worden vastgelegd.
d)
De rechtspersoon beschikt over adequate rapportagelijnen en
over een adequaat systeem van informatievoorziening en communicatie
De Wlz-uitvoerder wordt verzocht de rapportagelijnen en het systeem
van informatievoorziening en communicatie te beschrijven
De NZa beoordeelt daarbij in ieder geval de volgende zaken:
 De Wlz-uitvoerder beschikt over een informatiesysteem dat een
effectieve beheersing van bedrijfsprocessen en risico’s mogelijk
maakt en voorziet in interne en externe informatiebehoeften.
 De instelling beschikt over procedures en maatregelen om de
continuïteit, integriteit, voortdurende beschikbaarheid en
beveiliging van geautomatiseerde gegevensverwerking te
waarborgen.
 De functiescheiding binnen de geautomatiseerde
gegevensverwerking sluit aan op de eis van gescheiden
administratie bij de Wlz-uitvoerder en bij de organisatiestructuur.
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e)
De bedrijfsvoering van de rechtspersoon is op een inzichtelijke
wijze vastgelegd en is afgestemd op de werkzaamheden die de
rechtspersoon als Wlz-uitvoerder zal uitvoeren of laten uitvoeren
De Wlz-uitvoerder wordt verzocht te beschrijven of de bedrijfsvoering
inzichtelijk is vastgelegd en afgestemd op de werkzaamheden.
De NZa beoordeelt daarbij in ieder geval de volgende zaken:
 Is er geen sprake van andere werkzaamheden dan de Wlz;
 Welke beleidslijnen zijn er opgesteld ten aanzien van het
verstrekken van zorg in natura en pgb;
 Welke beleids, procedures en maatregelen zijn er vastgelegd
voor het op structurele basis uitbesteden van werkzaamheden op
basis van een schriftelijke overeenkomst met derden, waarin
onder andere is geregeld welke werkzaamheden worden
uitbesteed, welke informatie-uitwisseling tot stand komt, de
verplichting om desgevraagd informatie aan de NZa te
verstrekken, de mogelijkheid voor Wlz-uitvoerder om wijzigingen
aan te brengen in de uitvoering van de uitbestede
werkzaamheden en de verplichting voor derde om de Wlzuitvoerder in staat te stellen te voldoen aan het bij en krachtens
de wet bepaalde.
 De opzet van de Administratieve Organisatie met waarborging
van de gescheiden administratie van de rest van het concern en
een adequate cliëntvolgende administratie.
f)
Gegeven de verwachte beheerskosten die de rechtspersoon als
Wlz-uitvoerder zal maken, zal kunnen worden voorzien in een recht- en
doelmatige uitvoering van de wet.
De Wlz-uitvoerder wordt verzocht te beschrijven welke beheerskosten de
komende drie jaar worden verwacht en hoe daarmee een recht- en
doelmatige uitvoering van de wet wordt gerealiseerd.
De raming dient zicht te bieden op de werkwijze van de Wlz-uitvoerder,
met name de wijze waarop de uitvoering dan wel het toezicht op de
uitvoering door derden is geborgd.

5.2 Toezicht op geschiktheid en betrouwbaarheid van
(mede)beleidsbepalers
Het toezicht van de NZa op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de
(mede)beleidsbepalers bestaat uit een procedurele toets. De NZa toetst
hierbij of voldoende zekerheid kan worden verkregen dat de Wlzuitvoerder ervoor heeft zorg gedragen dat de geschiktheid en
betrouwbaarheid van de (mede)beleidsbepalers buiten twijfel staat. De
verantwoordelijkheid voor geschikte en betrouwbare
(mede)beleidsbepalers ligt bij de Wlz-uitvoerder. Wlz-uitvoerders dienen
zelf ervoor zorg te dragen dat de geschiktheid en betrouwbaarheid van
(mede)beleidsbepalende personen buiten twijfel staat en blijft staan. De
wijze waarop zij dit dienen vast te stellen staat beschreven in het Blz
artikel 4.1.2 vierde, vijfde en zesde lid. Het gaat daarbij om
beleidsbepalers en medebeleidsbepalers. Beleidsbepalers zijn de
personen die de dagelijkse leiding hebben van de Wlz-uitvoerder. Dit zijn
de personen die formeel de positie van bestuurder bekleden en de
personen die formeel niet de positie van bestuurder bekleden, maar de
dagelijkse leiding hebben over de Wlz-uitvoerder zoals bijvoorbeeld een
directie. Medebeleidsbepalers zijn personen die formeel de positie
bekleden van toezichthouder op het bestuur van de Wlz-uitvoerder. Deze
toetsing dient conform de Wlz plaats te vinden op basis van voornemens,
handelingen en antecedenten van de betrokkenen.
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De NZa kijkt of een adequate beoordelingsprocedure is gevolgd en
vraagt hiertoe de Wlz-uitvoerder aan te geven welke werkwijze is
gevolgd en wat de uitkomsten daarvan zijn. Hiertoe verzoekt de NZa de
Wlz-uitvoerder voor elke nieuwe (mede)beleidsbepaler daarvoor de
benodigde gegevens aan te leveren. Deze gegevens zijn noodzakelijk
voor het hier bedoelde toezicht van de NZa en de daarbij eventueel
benodigde informatie-uitwisseling met de DNB. Indien de Wlz-uitvoerder
de geschiktheid en betrouwbaarheid van de (mede)beleidsbepalers
onvoldoende aantoont kan de NZa gebruik maken van haar
handhavingsinstrumenten op basis van de WMG.
Naar verwachting wordt het merendeel van de (mede)beleidsbepalers
ook getoetst door de DNB in het kader van de Wet op het financieel
toezicht (Wft). Voor (mede)beleidsbepalers die reeds door De
Nederlandsche Bank (DNB) op geschiktheid en betrouwbaarheid zijn
getoetst en akkoord bevonden hoeft alleen de specifieke geschiktheid als
(mede)beleidsbepaler voor een Wlz-uitvoerder te worden aangetoond.
Om dubbele toetsing te voorkomen zal de NZa in deze voor de
betrouwbaarheid afstemmen met DNB.
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