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Later indienen van de jaarverantwoording
De jaarverantwoording over verslagjaar 2019 kan in verband met de COVID‐19
crisis op een later tijdstip (vóór 1 oktober 2020 i.p.v. 1 juni 2020) worden
aangeleverd. Uiteraard kunt u de stukken ook eerder indienen. Diverse instellingen
en accountants doen dat en maken hun jaarverantwoording zoals gewoonlijk vóór 1
juni openbaar.
Begin voor zover mogelijk nu al aan de jaarverantwoording en vermijd de
piekdrukte in september. Vanuit het CIBG kunnen we u nu optimaal ondersteuning
bieden mocht u onverhoopt tegen problemen aanlopen.

Uitstel vanwege overmacht
Mocht u uw jaarverantwoording toch niet voor de deadline van 1 oktober 2020
kunnen aanleveren, dan kunt u tot 15 juli 2020 uitstel aanvragen voor het
aanleveren van de stukken over verslagjaar 2019.
Een verzoek tot uitstel voor het indienen van de jaarverantwoording moet worden
ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het CIBG heeft geen rol
in het uitstelproces.
Vul voor uw uitstelverzoek het formulier uitstel jaarverantwoording (te vinden op
de website jaarverantwoordingzorg.nl) in.
Let op: in het formulier ‘Uitstelverzoek aanleveren Jaarverantwoording Zorg’ wordt
nog de datum van 6 april genoemd; deze datum kunt u negeren. Stuur het formulier
per e‐mail naar meldpunt@igj.nl.

Nieuw contactformulier
Om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het indienen van de jaarverantwoording
kunt u uw vragen het beste via het contactformulier stellen.
Het contactformulier vindt u op jaarverantwoordingzorg.nl. Elke inhoudelijke vraag
die u via het contactformulier stelt wordt door een van onze specialisten
beantwoord.
Om al uw vragen zo volledig en snel mogelijk te kunnen beantwoorden, is het
aantal onderwerpcategorieën waarover u vragen kunt stellen via het formulier
recent fors uitgebreid met meer inhoudelijke categorieën. Het gaat om de
volgende onderwerpen:
Bedrijfs‐ en contactgegevens wijzigen
Toegangscode DigiMV aanvragen
Afmelden jaarverantwoording Jeugdhulpinstellingen
Inloggen DigiMV
Heropenen DigiMV
Technische werking DigiMV
Soort accountantsverklaring/ Jaarrekening/Consolidatie
Vragenlijsten/Tabellen DigiMV
Deponeren verplichte documenten
Faillissement/geen KvK‐inschrijving
Het is efficiënter gebruik te maken van het contactformulier dan uw vragen
telefonisch te stellen.

Openbaarmakingsplicht WNT‐verantwoording

Indien uw instelling onder de Wet normering topinkomens (WNT) valt, bent u
verplicht jaarlijks uw WNT‐verantwoording op te nemen in de jaarrekening. Het
Verantwoordingsmodel WNT vormt onderdeel van de Modeljaarrekening en is
opgesteld om u te faciliteren bij een juiste en volledige WNT‐verantwoording.
WNT‐instellingen die onder de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen
zorg en jeugdhulp vallen moeten worden ingedeeld in een bezoldigingsklasse. De
bezoldigingsklasse en de totaalscore die daarbij hoort, publiceert u in de
jaarrekening. Een accountant moet elk jaar controleren of de WNT goed is
toegepast en hier een ondertekende controleverklaring over afgeven. Meer
informatie over de WNT vindt u op jaarverantwoordingzorg.nl/wnt.
Met ingang van 1 januari 2018 zijn WNT‐instellingen verplicht de WNT‐
verantwoording op een algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te
maken voor een periode van tenminste zeven jaar (de onlinepublicatieplicht). Als u
de jaarverantwoording aanlevert via DigiMV, dan kunt u aan de
onlinepublicatieplicht voldoen door via DigiMV de jaarrekening met daarin de
WNT‐verantwoording aan te leveren. In verband met de coronacrisis kan ook de
WNT‐verantwoording over verslagjaar 2019 op een later tijdstip, namelijk vóór 1
oktober 2020, worden aangeleverd via DigiMV.

