De AWtza en de
jaarverantwoording
Waar moet ik op letten?
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1. De Wtza in het kort
Op 1 januari is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden.
Dit geldt ook voor de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza)*.
Hierin staan (technische) wijzigingen die uit de Wtza voortvloeien. Door beide
wetten verandert er een aantal zaken voor u als startende zorg- of jeugdhulp
aanbieder. Maar ook voor sommige bestaande aanbieders heeft de wet gevolgen.
Aanbieders van zorg en jeugdhulp die aan de voorschriften van de Wtza voldoen,
laten zien dat ze staan voor goede zorg en/of jeugdhulp, dat ze transparant willen
zijn naar alle betrokkenen en dat ze daarop kunnen worden aangesproken.
Zo versterken zij samen het vertrouwen in de kwaliteit van de zorg en jeugdhulp.
De Wtza kent verschillende onderdelen: melden, vergunning en intern toezicht,
jaarverantwoording en financiële bedrijfsvoering (inclusief het gebruik van derivaten).
Voor zzp’ers en ook voor jeugdhulpaanbieders is met name het melden relevant.
Deze brochure geeft concrete informatie over de openbare jaarverantwoording
voor zorgaanbieders. Dit is per 1 januari 2022 geregeld in de Wet marktordening
gezondheidszorg (WMG).
Goed om te weten: voor jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig
Thuis-organisaties is de jaarverantwoordingsplicht al geregeld in de Jeugdwet en Wmo.

Solist of zzp’er
Met zzp’er (ook bekend als ‘solist’): bedoelen we iemand die – zelfstandig of in
opdracht van een zorgaanbieder – zorg verleent, de zorgverlening niet uitbesteedt
en geen personeel in dienst heeft.
Voldoet u als zorgverlener hieraan, dan hoeft u geen jaarverantwoording openbaar
te maken.
Goed om te weten: wanneer u als zzp’er een rechtspersoon bent (bijvoorbeeld
wanneer u een bv heeft), dan maakt u uw jaarverantwoording wel openbaar.
*

Wanneer we in deze brochure spreken over de Wtza bedoelen we beide wetten.
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2.	Het doel van de openbare
jaarverantwoording
Voor het verlenen van goede zorg is het van belang om de bedrijfsvoering goed
op orde te hebben. Een openbare jaarverantwoording hoort daarbij. De openbare
jaarverantwoording is ook een maatschappelijke verantwoording van zorg
aanbieders over de besteding van collectieve middelen.
De jaarlijkse openbare jaarverantwoording is nodig voor risicogericht toezicht op
alle zorgaanbieders en geeft andere betrokkenen (zoals zorginkopers, interne
toezichthouders, cliëntenraden, onderzoekers, journalisten, etc.) inzicht in de
(financiële) bedrijfsvoering van zorgaanbieders.
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3.	Welke zorgaanbieders
dienen een jaar
verantwoording in?
Vrijwel alle zorgaanbieders dienen een jaarverantwoording in en maken die zo
extern openbaar. Voor de sectoren van zorgaanbieders waarvoor de openbare
jaarverantwoording nieuw is, hebben we een overgangsperiode ingesteld. Deze
zorgaanbieders hoeven over het boekjaar 2021 geen jaarverantwoording openbaar
te maken.

Openbare jaarverantwoording boekjaar 2021
Alle zorgaanbieders met een WTZi-toelating in 2021 en de Regionale
Ambulancevoorzieningen maken een jaarverantwoording vóór 1 juni 2022
openbaar.

Openbare jaarverantwoording vanaf boekjaar 2022
Zorgaanbieders die betaald worden uit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige
zorg of VWS-subsidie maken hun jaarverantwoording voor 1 juni 2023 openbaar.
Dit geldt voor zowel hoofdaannemers als onderaannemers. Voor de openbare
jaarverantwoording over de boekjaren vanaf boekjaar 2022 zijn eenduidige
modellen beschikbaar, gedifferentieerd naar grootte en rechtsvorm van
de zorgaanbieder.
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4.	Wat wordt verwacht van
de jaarverantwoording
over boekjaar 2022?
Voor de inhoud van de jaarverantwoording over het boekjaar 2022 is zoveel
mogelijk aangesloten bij de al bestaande verplichtingen, zoals de verplichtingen in
het Burgerlijk Wetboek (BW) voor zorgaanbieders. Zo houden we de regeldruk voor
zorgaanbieders zo beperkt mogelijk.
We maken onderscheid naar rechtsvorm en omvang van de zorgaanbieder.
Een zorgaanbieder is ‘klein’, ‘middelgroot’ of ‘groot’ als deze zorgaanbieder
of groep in het vorig boekjaar voldeed aan tenminste twee van de drie
onderstaande kenmerken:

Waardes

Klein

Middelgroot

Groot

De waarde van de activa
(in euro)

minder dan
6 miljoen

minder dan
20 miljoen

meer dan
20 miljoen

De netto-omzet of som van
de bedrijfsbaten over het
boekjaar (in euro)

minder dan
12 miljoen

minder dan
40 miljoen

meer dan
40 miljoen

minder dan 50

minder dan 250

250 of meer

Het gemiddeld aantal
werknemers over het boekjaar

Een zorgaanbieder die voor het eerst een openbare jaarverantwoording aanlevert,
doet dat op basis van het boekjaar waar de jaarverantwoording over gaat.
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De openbare jaarverantwoording bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Financiële verantwoording;
2. Bij de financiële verantwoording te voegen informatie;
3. Een online openbare vragenlijst.

1. Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording over het boekjaar 2022 zijn eenduidige
modellen opgesteld die u vindt in de bijlagen bij de Regeling openbare jaar
verantwoording WMG (Regeling). Bij de modellen is zoveel mogelijk aangesloten
bij de al bestaande administratie- en verantwoordingsverplichtingen. Zo maken
rechtspersonen al een jaarrekening openbaar en stellen eenmanszaken en
personenvennootschappen (vof, cv en maatschap) op grond van b
 estaande wet- en
regelgeving al een balans en staat van baten en lasten op. Hieronder een overzicht:
Categorie zorgaanbieders

Financiële verantwoording

Rechtspersonen

Kleine rechtspersonen:
een enkelvoudige jaarrekening (conform
model A en B van bijlage 1 van de Regeling)
(Middel)grote rechtspersonen:
• een enkelvoudige jaarrekening (conform
model C en D van bijlage 1 van de Regeling)
• geconsolideerde jaarrekening (groep)

Personenvennootschap
(vof, maatschap, cv)

Balans en staat van baten en lasten (conform
het model in bijlage 2 van de Regeling)

Eenmanszaak (geen zzp’er)

Zes financiële ratio’s (zoals opgenomen in
bijlage 3 van de Regeling)

Goed om te weten: zorgaanbieders die op grond van de Gemeente- of
Provinciewet moeten verantwoorden kunnen gewoon die jaarrekening aanleveren.
Dat geldt ook voor de abortusklinieken die al op grond van de Subsidieregeling
moeten verantwoorden.
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2.	Bij de financiële verantwoording te voegen
informatie
Sommige zorgaanbieders voegen extra informatie aan hun financiële verantwoording toe. Hiervoor is ook zoveel mogelijk aangesloten bij wat zorgaanbieders op
grond van andere wetgeving al verplicht zijn. (Middel)grote rechtspersonen stellen
(op grond van het BW) al een bestuursverslag op, leveren overige gegevens aan en
hebben een controleverklaring.
Categorie zorgaanbieders

Bij te voegen informatie

(Middel)grote zorgaanbieders

• Bestuursverslag
• Controleverklaring van RA- of
AA-accountant

(Middel)grote rechtspersoon

Overige gegevens (zoals vermeld in
artikel 2:392 van het BW)

Zorgaanbieder met Wtza-vergunning én een
interne toezichthouder

Verslag interne toezichthouder

Goed om te weten: zorgaanbieders die op grond van de Gemeente- of
Provinciewet de verantwoording openbaar maken, voegen de extra informatie toe
die zij op grond van de Gemeente- of Provinciewet al verplicht zijn. Dit geldt ook
voor de abortusklinieken die al op grond van de Subsidieregeling verantwoorden.

3. De online vragenlijst
Bij de verantwoording over het boekjaar 2022 beantwoordt u online een aantal
basale vragen bij het CIBG. Het zijn met name ja/nee-vragen en een aantal
getalvragen over bijvoorbeeld personeel, organisatie, patiënten, Wkkgz en
cliëntenraden. Al bekende gegevens uit het handelsregister of voorgaande boekjaar
zijn automatisch ingevuld. Ook krijgt u alleen die vragen te zien die op uw situatie
van toepassing zijn.
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5.	Hoe maakt u de
jaarverantwoording
openbaar?
U deponeert de jaarverantwoording over het boekjaar 2021 vóór 1 juni 2022
via DigiMV op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Hier vindt u ook de brochure
Openbare jaarverantwoording zorgaanbieders, boekjaar 2021.
De jaarverantwoording over het boekjaar 2022 maakt u vóór 1 juni 2023 openbaar
via het online aanleverportaal DigiMV van het CIBG (te vinden op
www.jaarverantwoordingzorg.nl).
Na deponering is de jaarverantwoording door iedereen op
www.jaarverantwoordingzorg.nl en het Landelijk Register Zorgaanbieders
(LRZa) in te zien.
Het toezicht op de naleving van de jaarverantwoording door zorgaanbieders is in
handen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
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Andere brochures over de Wtza

Meer info
Meer informatie vindt u op www.toetredingzorgaanbieders.nl
en op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Hier vindt u ook de
veelgestelde vragen, de juridische achtergrond en verwijzing
naar gerelateerde wet- en regelgeving. U kunt natuurlijk ook
contact opnemen met uw branche- of koepelorganisatie
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