
    

 
  

 

Factsheet 
  

 

WIJZIGINGEN IN UW 
ORGANISATIE EN DE 
WBMV-VERGUNNING 

  

 

Wet op bijzondere medische verrichtingen  
 

 

 

Voor wie is deze factsheet bedoeld?  

Uw zorginstelling heeft een vergunning op grond van de 

Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV) voor 

het uitvoeren van een bepaalde medische verrichting, 

zoals in-vitrofertilisatie, openhartchirurgie, bijzondere 

neurochirurgie of protonentherapie. In de WBMV en in de 

WBMV-vergunning zijn voorwaarden gesteld waar u als 

vergunninghouder aan moet voldoen. Om ervoor te 

zorgen dat de vergunning up to date is, is het  belangrijk 

dat u relevante wijzigingen tijdig doorgeeft aan het 

ministerie van VWS. In deze factsheet geven we aan om 

welke wijzigingen het gaat en wat dit betekent voor u als 

vergunninghouder. 

 

Welke wijzigingen zijn relevant voor de 
WBMV vergunning?  

Een WBMV-vergunning wordt afgegeven op naam van de 

rechtspersoon van de zorginstelling. Een vergunning is 

locatiegebonden, wat betekent dat de verrichting alleen 

mag worden uitgevoerd op de in de vergunning 

genoemde behandellocatie. Bij de medische verrichtingen 

waarvoor een vergunning nodig is op grond van de WBMV 

is de inrichting van de behandellocatie namelijk vaak 

cruciaal voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg. De 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kijkt in het kader van 

haar toezicht niet alleen of uw zorginstelling en de 

behandellocatie voldoen aan de voorwaarden die gelden 

op grond van relevante wet- en regelgeving en de 

kwaliteitsrichtlijnen van de beroepsgroep, maar ook of 

uw instelling voldoet aan de WBMV-vergunningvereisten. 

Wijzigingen in de organisatie van de zorg of de 

behandellocatie moet u daarom tijdig melden bij het 

ministerie van VWS. De vergunning moet op de nieuwe 

situatie worden aangepast en het kan zijn dat bepaalde 

aspecten opnieuw beoordeeld moeten worden. Een 

vergunning is niet overdraagbaar op een andere 

rechtspersoon. In geval van een fusie is de vergunning dan 

ook alleen van toepassing op de behandellocatie die in de 

vergunning is genoemd. U mag de verrichting dus niet 

uitvoeren op een andere behandellocatie van de nieuwe 

rechtspersoon. 

 

De volgende wijzigingen zijn in ieder geval relevant voor 

de vergunning:  

 



 

 

 Verplaatsing of andere wijzigingen in de 

behandellocatie 

 

De vergunning is alleen van toepassing op de 

behandellocatie die in de vergunning is genoemd. Als de 

behandellocatie wijzigt vanwege nieuwbouw of 

verhuizing, zal de inspectie voor aanvang van de 

zorgverlening veelal toetsen of de nieuwe locatie voldoet 

aan de geldende wet- en regelgeving en 

kwaliteitsrichtlijnen van de beroepsgroep. Na een positief 

advies van de inspectie zal VWS de vergunning wijzigen en 

overzetten op de nieuwe behandellocatie. 

 

 Naamswijzigingen 

 

De WBMV-vergunning moet op naam staan van de juiste 

rechtspersoon. Dit is voor u ook van belang om de 

verleende zorg te kunnen declareren. Als er behalve de 

naam van de rechtspersoon niets verandert, kan VWS een 

nieuwe vergunning afgeven zonder voorafgaande 

(her)toetsing door de inspectie.   

 

 Fusies, overnames of andere wijzigingen in de 

juridische structuur  

 

Bij fusies, overnames of andere wijzigingen in de 

juridische structuur van de zorginstelling, verandert vaak 

de naam van de rechtspersoon. Mogelijk zijn er ook 

wijzigingen in de organisatie van de zorg en/of de 

inrichting van de behandellocatie. Het is belangrijk dat u 

VWS informeert over wat er verandert en aangeeft of u 

blijft voldoen aan de voorwaarden uit de WBMV-

vergunning. Afhankelijk van de aard van de wijzigingen 

zal VWS bezien of een advies van de inspectie nodig is 

voordat een nieuwe vergunning kan worden verleend.  

 

 Beëindiging van de zorgverlening 

 

Als uw instelling stopt met het aanbieden van de 

behandeling waar u een vergunning voor hebt, 

bijvoorbeeld vanwege verdergaande landelijke 

concentratie van de verrichting, moet u dit doorgeven aan 

VWS. VWS kan de vergunning dan intrekken en relevante 

partijen (bijvoorbeeld de inspectie en zorgverzekeraars) 

op de hoogte stellen van de wijzigingen.   

 

 Overige wijzigingen  

 

Ook bij andere wijzigingen is het raadzaam om contact op 

te nemen met VWS, zodat we kunnen bezien of dit 

mogelijk consequenties heeft voor de WBMV-vergunning. 

De contactgegevens vindt u verderop in deze facsheet (zie 

verder: Meer informatie of vragen?). 

 

 

Hoe kunt u een wijziging doorgeven? 
 

Als er iets wijzigt binnen uw zorginstelling, dan kunt u dat 

schriftelijk, in een door de Raad van Bestuur 

ondertekende brief melden aan het ministerie van VWS. 

In de brief geeft u aan wat de wijzigingen inhouden en 

wat de eventuele consequenties zijn voor de voorwaarden 

die in de WBMV-regelgeving en de -vergunning zijn 

gesteld. Relevante documenten zoals statuten voegt u als 

bijlagen bij de brief. U kunt de brief richten aan:  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

t.a.v. de directeur Patiënt en Zorgordening 

Postbus 20350  

2500 EJ Den Haag 

 

Voor een spoedige afhandeling verzoeken wij om ook een 

digitaal afschrift van de ondertekende brief en de bijlagen 

te sturen aan de WBMV-dienstpostbus via 

WBMV@minvws.nl. 

 

 
Meer informatie of vragen?  

 

Heeft u vragen over deze factsheet? Of wilt u weten of u 

een specifieke wijziging binnen uw eigen zorginstelling 

bij VWS moet melden? Ook dan kunt u contact opnemen 

via de dienstpostbus WBMV@minvws.nl.Wij 

beantwoorden uw vraag dan zo snel mogelijk per e-mail 

of nemen desgewenst telefonisch contact op.   
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