
Niet elke zorginstelling heeft dezelfde deponeringplicht. Dat kan verwarring opleveren. Voor

zorginstellingen gelden verschillende regels en wetten met betrekking tot het deponeren van de

jaarverslagen. Er zijn 3 kanalen die je kunt raadplegen om als gemeente of regio-organisatie de

jaarverslagen van zorginstellingen te vinden.

De meeste jaarverantwoordingen van zorginstellingen zijn te vinden in

jaarverantwoordingzorg.nl. Alle instellingen die onder de Wet Toelating Zorginstellingen

(WTZi) vallen, alle jeugdhulpaanbieders en alle Veilig-Thuis instellingen moeten hier de

jaarverantwoording indienen. Alle aanbieders die financiering ontvangen vanuit de

Zorgverzekeringswet (ZVW) of Wet langdurige zorg (WLZ) vallen onder de WTZi. Behalve de

financieringsvorm, stelt de WTZi allerlei aanvullende eisen aan aanbieders. Voor meer

informatie over deze eisen, klik hier. Aanbieders die alleen financiering vanuit de wmo

ontvangen, zijn niet verplicht om de jaarverantwoording in te dienen. De jaarverantwoording

bestaat uit het aanleveren van de jaarrekening én van aanvullende gegevens in DigiMV, zoals

bijvoorbeeld het verzuimpercentage. De jaarrekening moet in ieder geval een balans met

toelichting, een winst- en verliesrekening met toelichting, de grondslagen en gegevens in het

kader van de WNT bevatten, zoals de bezoldigingsgegevens van alle topfunctionarissen

binnen de zorginstelling. Ook bevat de jaarrekening een accountantsverklaring. 

Er is een aantal uitzonderingen op deze wetgeving. Kleine zorginstellingen kunnen in

aanmerking komen om een vereenvoudigde jaarrekening te deponeren. Dit houdt onder

andere in dat het mogelijk is om een vereenvoudigde balans en resultatenrekening aan te

leveren. Er is in deze gevallen ook geen accountantsverklaring nodig. De regels omtrent deze

uitzonderingen zijn hier te vinden. Annual Insight kan zowel de volledige als de

vereenvoudigde jaarrekeningen analyseren. Zorginstellingen kunnen de jaarverantwoording

normaliter van 1 januari tot 1 juni aanleveren. In 2020 en in 2021 is uitstel verleend voor het

deponeren van de jaarrekening tot 1 oktober als gevolg van de coronacrisis.

WTZa

Per 1 januari 2022 gaat de WTZi over in de WTZa: de Wet Toetreding Zorgaanbieders. Dit

heeft gevolgen voor zowel nieuwe als bestaande aanbieders. In deze wet staan nieuwe

toetredingsregels, waardoor een aantal zaken verandert. De belangrijkste veranderingen voor

het deponeren van de jaarstukken ten opzichte van de Wtzi zijn:

-Vanaf de jaarverantwoording over boekjaar 2022 wordt de doelgroep die moet voldoen aan

de jaarverantwoordingsplicht uitgebreid van de instellingen die onder de WTZi vallen, de

jeugdhulpaanbieders en de Veilig-Thuis instellingen naar ‘in beginsel alle zorgaanbieders’. De

specifieke uitwerking hiervan ontbreekt nog.

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat toezicht houden op de jaarverantwoordingsplicht

2. KAMER VAN KOOPHANDEL
Indien de zorginstelling geen financiering ontvangt vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet

langdurige zorg (WLZ), en dus niet onder de WTZi valt, gelden andere regels met betrekking tot

het deponeren van de jaarrekeningen. Zo zijn bv’s, coöperaties, onderlinge

waarborgmaatschappijen en verenigingen of stichtingen die in 2 opeenvolgende boekjaren een

omzet van minimaal € 6 miljoen maken ook verplicht een jaarrekening te deponeren. Een volledig

overzicht van partijen die verplicht zijn de jaarrekening te deponeren is hier te vinden: 

 Bovengenoemde partijen moeten ook voldoen aan de deponeertermijnen van de KvK. Voor een

bv geldt als uiterste deponeerdatum 31 juli. In geval van bijzondere omstandigheden kan er een

uitstel gevraagd worden van 5 maanden, waardoor de uiterste datum 31 december wordt. De

partijen kunnen zelf met een KVK-account de jaarrekening deponeren. 

 Een dochtermaatschappij hoeft geen eigen jaarrekening te deponeren indien de

moedermaatschappij een geconsolideerde jaarrekening deponeert. Voor de eenmanszaak en de

VOF geldt dat er geen verplichting is voor het deponeren van de jaarrekening. Mochten zij

besluiten dit toch te doen, gaat dit ook via de KvK. 

3. UITVRAGEN OP BASIS VAN
INKOOPVOORWAARDEN EIGEN GEMEENTE OF REGIO
Mocht de zorgaanbieder niet onder bovenstaande regels vallen, kun je de aanbieder persoonlijk

benaderen. Mogelijk heb je als gemeente of regio in de inkoopvoorwaarden opgenomen dat een

aanbieder verplicht is de jaarrekening aan te leveren, al dan niet volgens de

verantwoordingsregels in Jaarverslagen Zorg. Zo ja, dan kun je je hierop beroepen bij de

persoonlijke uitvraag van de jaarrekening. Indien dit niet vastgelegd staat, raadt Annual Insight

alsnog aan de jaarrekening op te vragen en de verantwoordingsplicht in toekomstige

inkooprondes wel op te nemen.
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https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
https://www.wtzi.nl/over-de-wet
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/vereenvoudigd-verantwoorden-of-niet
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/jaarrekening-deponeren/wel-of-niet-deponeren/

