
Infobulletin Jaarverantwoording Zorg november 2020 
Dit infobulletin is medio november 2020 verstuurd naar de zorginstellingen in een opgemaakte 
webversie, met links naar de nieuwsberichten die op de website staan. Hieronder de volledige tekst.  

DigiMV 2020 volledig vernieuwd 
Afgelopen jaar hebben het CIBG, de ICT-leverancier en VWS hard gewerkt aan een volledig nieuw 
DigiMV. Daarbij zijn veel van de wensen van gebruikers meegenomen. U kunt vanaf 1 januari 2021, 
voor aanlevering van uw gegevens over verslagjaar 2020, profiteren van deze stabiele en snelle 
applicatie. DigiMV heeft een volledig vernieuwde gebruikersinterface gekregen. De applicatie 
voldoet aan alle informatiebeveiligingsvereisten. De applicatie ondersteunt ook toekomstige 
ontwikkelingen op gebied van system-to-system aanlevering. Een van de grote wijzigingen die u 
komend jaar direct al bij de eerste keer inloggen merkt is dat u geen DigiMV-code meer hoeft in te 
vullen.  

Bent u een solistisch werkende jeugdhulpverlener? 
Een solistisch werkende jeugdhulpverlener ontvangt vanaf verslagjaar 2020 geen automatische 
aanschrijving meer en hoeft zich dan ook niet meer af te melden. Een solistisch werkende 
jeugdhulpverlener is niet verantwoordingsplichtig. 
In de tweede helft van november 2020 ontvangen de jeugdhulpaanbieders die zich in verslagjaar 
2019 hebben afgemeld als ‘solistisch werkende jeugdhulpverlener’ nog wel een informatiebrief. 
In het kort komt het erop neer dat een solistisch werkende jeugdhulpverlener zich niet meer hoeft af 
te melden. Wanneer een jeugdhulpaanbieder geen solist meer is, is deze aanbieder 
verantwoordingsplichtig en moet hij zich  aanmelden bij het CIBG. Aanmelden kan via het 
contactformulier op jaarverantwoordingzorg.nl/contact/contactformulier. 

Internetconsultatie Regeling jaarverantwoording WMG 
De (Aanpassings)Wet Toetreding Zorgaanbieders (A)WTZa gaat in per 1 januari 2022. Deze vervangt 
de WTZi. Een onderdeel hiervan is wijziging van de regelgeving rondom de jaarverantwoording voor 
zorgaanbieders en combinatie-instellingen (zorgaanbieders die ook jeugdhulp verlenen of een 
gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn). In deze wijziging worden de wetsartikelen 
15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen overgeheveld naar artikel 40b van de Wet 
marktordening gezondheidszorg (WMG). Daarnaast wordt het toezicht op het nakomen van de 
regels overgeheveld van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) naar de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa).  
De onderliggende concept-‘Regeling jaarverantwoording WMG’ is nu in het stadium van de 
internetconsultatie. U wordt uitgenodigd om desgewenst te reageren. 
Deze consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over concept-
regeling én om hen de gelegenheid te bieden te reageren op het concept. Een reactie van 
zorgaanbieders en organisatorische verbanden van zorgaanbieders is met name gewenst om na te 
gaan of de bijlagen bij de concept-regeling in de praktijk werkbaar zijn.  
In deze concept-regeling worden regels gesteld omtrent de openbare jaarverantwoording die uit de 
volgende componenten bestaat:  

• financiële verantwoording. 
• bij de financiële verantwoording te voegen informatie.   



• andere informatie over de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.  

In aanvulling hierop worden er regels gesteld over de wijze van openbaarmaking. Er is eveneens een 
(technische) wijziging opgenomen voor zorgaanbieders die ook jeugdhulp verlenen of een 
gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn. 
Voor de internetconsultatie kunt u terecht op: 
https://www.internetconsultatie.nl/regelingjaarverantwoordingwmg 
Belangrijk: reageren kan tot en met  1 december 2020 

Toelichtende brochure jaarverantwoording voor zorgaanbieders  2021 en 2022 
De (A)WTZa in per 1 januari 2022. Graag informeren we  u als zorgaanbieder over de regels die 
gelden in het overgangsjaar 2021. Binnenkort publiceren we een toelichtende brochure 
jaarverantwoording voor zorgaanbieders en combinatie-instellingen (zorgaanbieders die ook 
jeugdhulp verlenen of een gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn) voor 
overgangsjaar 2021 op de website van het CIBG. Deze toelichtende brochure vervangt het 
Jaardocument dat tot nu toe in de maand oktober voorafgaande aan het boekjaar werd 
gepubliceerd. 
In deze toelichtende brochure wordt ingegaan op de regels die gelden in het overgangsjaar 2021. 
Deze brochure heeft uitsluitend betrekking op de wet- en regelgeving die geldt voor zorgaanbieders 
als bedoeld in artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) en alleen die 
jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen (kinderbeschermingsmaatregel of 
jeugdreclassering) en Veilig Thuis-organisaties die tevens zorg verlenen in het kader van de Wet 
marktordening gezondheidszorg. Dit zijn de combinatie-instellingen. 
In de AWTZa is de handhaving overgeheveld van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) naar de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit geldt vanaf het overgangsjaar 2021. De NZa handhaaft in 
beginsel ook op het nakomen van de verplichtingen bij zorgaanbieders en de zogenoemde 
combinatie-instellingen. 
Voor de boekjaren vanaf 2022 wordt een aparte brochure gepubliceerd. In het overgangsverslagjaar 
2021 geldt nog dat uitsluitend de huidige groep zorgaanbieders die verantwoordingsplichtig waren 
grond van de WTZi zich over boekjaar 2021 moet verantwoorden. Vanaf boekjaar 2022 moet in 
beginsel iedere zorgaanbieder die collectief verzekerde zorg (basispakket en Wlz-verzekerd pakket) 
en door het ministerie van VWS gesubsidieerde zorg verlenen zich verantwoorden. Daarvan 
uitgezonderd zijn de in artikel 5a van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG 
genoemde categorieën van zorgaanbieders. 

Jaarverantwoording Jeugd 2021 
Het Jaardocument Jeugd 2021 is ongewijzigd ten opzichte van het Jaardocument 2020. 

Vragen voor uw accountant, administrateur of belastingconsulent 
Regelmatig krijgt het CIBG (juridische) vragen over consolidatie, vereenvoudigde verantwoording, de 
aan te leveren accountantsverklaring en de inhoudelijke jaarrekening. De algemene regel die hierbij 
geldt is dat als u twijfelt over de jaarverantwoordingsregels die voor u als zorgaanbieder van 
toepassing zijn of wanneer een specifieke situatie beoordeeld moet worden, u het beste contact 
kunt opnemen met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of 
belastingconsulent. Deze specialist kan u meer vertellen over de voor u relevante voorwaarden en 
uw specifieke situatie. Omdat de beoordeling van bijvoorbeeld consolidatie of vereenvoudigde 

https://www.internetconsultatie.nl/regelingjaarverantwoordingwmg


verantwoording sterk afhankelijk is van alle organisatie specifieke financiële en organisatorische 
omstandigheden, verstrekt het CIBG over deze onderwerpen geen individueel (juridisch) advies. 

Onlinepublicatieplicht 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. Daarnaast zijn WNT-instellingen met ingang 
van 1 januari 2018 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. 

NB WNT-instellingen die op grond van het Burgerlijk Wetboek niet verplicht zijn om de beloning 
bestuurders en toezichthouders aan te leveren via DigiMV, moeten op grond van de WNT evenwel 
hun WNT-verantwoording online publiceren. Meer informatie over de WNT vindt u op 
jaarverantwoordingzorg.nl/wnt. 

 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wnt
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