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Informatiebulletin Jaarverantwoording Zorg 

Aanschrijving in januari 2020 

U ontvangt begin januari de aanschrijvingsbrief voor de 
jaarverantwoording voor verslagjaar 2019. U beschikt dan direct over de 

DigiMV-code en kunt direct beginnen met het invullen van de 
jaarverantwoording.  

Begin op tijd zodat u voldoende tijd heeft om alle informatie te 
verzamelen, die u nodig hebt voor het indienen van de 

jaarverantwoording. Dit geldt ook voor de vereenvoudigde 
verantwoording.  

 

 

Jaarlijks afmelden jeugdhulpaanbieders 

Als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is, hoeft u 

geen jaarverantwoording aan te leveren.  

 U heeft in het verslagjaar 2019 geen jeugdhulp geleverd. 

 U bent een solistisch werkende jeugdhulpverlener. 

U kunt zich afmelden via het contactformulier op 

jaarverantwoordingzorg.nl 

 
 

 

Vanaf verslagjaar 2019 afschaffing variant ‘geen WTZi-zorg 

geleverd’   

Vanaf verslagjaar 2019 moet een zorginstelling zich vereenvoudigd of 

volledig verantwoorden. Alleen een bestuursverklaring is niet meer 

voldoende. 

Wanneer een organisatie de WTZi-toelating niet meer gebruikt dan kan 

het bestuur zelf de toelating door het CIBG laten intrekken. Voor meer 

informatie over het intrekken van de WTZi-toelating of het intrekformulier, 

zie wtzi.nl 

 



 

 

Let op de WNT-controleverklaring 

Indien uw instelling onder de Wet normering inkomens (WNT) valt, moet u 

jaarlijks de WNT-gegevens openbaar maken. U kunt hieraan voldoen door 

de WNT-gegevens op te nemen in de jaarrekening die u aanlevert in 

DigiMV. De accountant moet jaarlijks controleren of de WNT goed is 

toegepast en hier een controleverklaring over afgeven.  

Wanneer u op basis van de omvang van uw organisatie een 

samenstellings- of een beoordelingsverklaring bij uw jaarrekening mag 

aanleveren, dan moet uw accountant voor de WNT-gegevens nog een 

aparte controleverklaring opstellen.  

Meer informatie over de WNT vindt u op jaarverantwoordingzorg.nl/wnt. 

 
 

Extra controle op geconsolideerde jaarrekeningen verslagjaar 
2019 

Komend verslagjaar gaat de inspectie (IGJ) extra controleren op het 
correct aanleveren van de geconsolideerde jaarrekening, inclusief de 

bijbehorende enkelvoudige jaarrekening.  
Een groepsmaatschappij met een WTZi-toelating die is opgenomen in de 

geconsolideerde jaarrekening van een andere toegelaten zorginstelling 

moet altijd een enkelvoudige jaarrekening met eigen financiële gegevens 
bij het CIBG deponeren. Dit is in afwijking van het Burgerlijk Wetboek. 

De groepsmaatschappij levert ook de geconsolideerde jaarrekening van 
het groepshoofd of de tussenholding bij het CIBG aan. Hierbij is niet 

relevant of het groepshoofd of de tussenholding ook een WTZi-toelating 
heeft. Voor meer informatie over de eventuele groepsrelatie kunt u 

contact opnemen met een intermediair, zoals administratiekantoor of 
(zorg)accountant. De beoordeling van de groepsrelatie is sterk afhankelijk 

van alle omstandigheden. Daarom kan het CIBG hierover geen individueel 
(juridisch) advies verstrekken. 

 

 


