
Wat betekent de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders voor u? 

Jaarverantwoording

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding  
zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet
Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in  
werking*. De Wtza geldt voor alle zorg- en
jeugdhulpaanbieders. Aanbieders van zorg en/of 
jeugdhulp die aan de eisen van de Wtza voldoen, 
laten zien dat ze staan voor goede zorg, dat ze 
transparant willen zijn naar alle betrokkenen en  
dat ze daarop kunnen worden aangesproken.  
Dit versterkt het vertrouwen in de kwaliteit van 
de zorg. Voor combinatie-instellingen (bijvoor-
beeld jeugdhulpaanbieders die ook langdurige 
zorg leveren) is deze informatie ook relevant.

De Wtza kent verschillende onderdelen waar u 
mee te maken kunt krijgen: melden, vergunning 
en intern toezicht, financiële bedrijfsvoering  
en derivaten en jaarverantwoording. Deze  
infographic gaat over jaarverantwoording.

* Wanneer we het in deze infographic over de Wtza   
* hebben, bedoelen we beide wetten.

Doel van de 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 jaarverantwoording is ook een 
maatschappelijke verantwoording over 
de besteding van collectieve middelen.

De jaarverantwoording is nodig 
voor risicogericht toezicht op alle 
zorgaanbieders en geeft andere 
betrokkenen (zoals zorginkopers, 
interne toezichthouders, cliëntenraden, 
onderzoekers, journalisten, etc.) inzicht in 
de bedrijfsvoering van zorgaanbieders.

Welke zorgaanbieders maken hun 
jaarverantwoording openbaar?

Vrijwel alle zorgaanbieders maken hun  
jaar verantwoording openbaar. 
Zorgaanbieders uit sectoren waarvoor  
de openbare jaar verantwoording nieuw is, 
hoeven over het boekjaar 2021 nog geen 
jaarverantwoording openbaar te maken.

→ Openbare jaarverantwoording 
boekjaar 2021
Alle zorgaanbieders met een 
WTZi-toelating in 2021, maken 
hun jaarverantwoording vóór  
1 juni 2022 openbaar.

→ Openbare jaarverantwoording vanaf boekjaar 2022 
Zorgaanbieders, met uitzondering van zzp’ers, die betaald 
worden uit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg 
of VWS-subsidie maken hun jaarverantwoording voor 
1 juni 2023 openbaar. Dit geldt voor zowel hoofd- als 
onderaannemers.

Onderdelen voor boekjaar 2022

→ Financiële verantwoording
Voor de verantwoording zijn  
eenduidige modellen opgesteld.  
Bij de modellen is zoveel mogelijk  
aangesloten bij de al bestaande administratie-  
en verantwoordingsverplichtingen. 

→ Bij te voegen informatie 
Sommige zorgaanbieders voegen extra informatie aan 
hun verantwoording toe. Hiervoor is ook zoveel mogelijk 
aangesloten bij wat zorgaanbieders op grond van andere 
wetgeving al verplicht zijn. 

Categorie 
zorgaanbieders

(Middel)grote 
zorgaanbieders

(Middel)grote 
rechtspersoon

Zorgaanbieder met 
Wtza-vergunning én een 
interne toezichthouder

Bij te voegen 
informatie
 
• Bestuursverslag 
• Controleverklaring van 
RA- of AA-accountant

Overige gegevens 

Verslag interne 
toezichthouder

→ De online vragenlijst
Bij de verantwoording beantwoordt  
u online een aantal basisvragen.  
Al bekende gegevens uit het 
handelsregister of voorgaande  
boekjaar zijn automatisch ingevuld.  
U krijgt alleen die vragen te zien die  
op u van toepassing zijn.

Hoe maakt u de  
jaarverantwoording openbaar?

U deponeert de jaarverantwoording 
over het boekjaar 2021 vóór  
1 juni 2022 via  
jaarverantwoordingzorg.nl. 

De jaarverantwoording over het 
boekjaar 2022 maakt u vóór  
1 juni 2023 openbaar via  
jaarverantwoordingzorg.nl. 

De jaarverantwoording is 
daarna openbaar.

De volgende stap

Online vraagbaak  
Ga naar jaarverantwoordingzorg.nl voor al uw  
vragen over de jaarverantwoording. 

Brochures
Er zijn ook brochures voor diverse  
onderwerpen beschikbaar.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html#d17e975
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl
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