
Enkelvoudige jaarrekening model A en B (dit geldt voor kleine organisaties over de Wtza [1].

JMV: Online vragenlijst

Verplichtingen vanuit de Wtza:
1) Meldplicht
2) Jaar Maatschappelijke Verantwoording (JMV)

      Let op! Personen vennootschap - VOF, maatschap en commanditaire vennootschap (CV)- dienen  
      balans en staat van baten en lasten aan te leveren. Eenmanszaken dienen zes financiële ratio’s
      aan te leveren.

3)Transparante bedrijfsvoering

Eisen Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) 

ZEER KLEINE zorgorganisaties 
(0 t/m 10 medewerkers) 

Wanneer ben je een zeer kleine organisatie? 
Organisatie met 0 t/m 10 medewerkers. Het gaat hier om zorgmedewerkers die zorg verlenen voor
de organisatie. Je telt het aantal mensen, niet het aantal FTE’s. 

Wat? 
Per 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Tevens is per 1
januari 2022 de nieuwe governancecode zorg 2022 van kracht. Een deel van de eisen die de Wtza stelt
aan het intern toezicht, komen terug in de Governancecode zorg 2022. De wetgeving en code zijn op
deze gebieden met elkaar verweven. Naast de overeenkomende eisen op dit gebied, komen er vanuit
de Wtza en de nieuwe code ook andere verplichtingen voort. 

[1] Voor het JMV hanteert de Wtza een andere indeling in categorieën: Een kleine zorgorganisatie voldoet aan ten minste twee van
de drie onderdelen: 1 ) minder dan 50 werknemers 2) waarde van activa is minder dan €6 miljoen 3) de netto-omzet of som van
de bedrijfsbaten over het boekjaar is minder dan 12 miljoen.

Principe 1 ‘Goede zorg’, voor zover relevant, 
Principe 2 ‘Normen & Waarden’ alsmede de waarborgen en randvoorwaarden voor goede zorg
van de overige principes. 
Indien de organisatie beschikt over een Raad van bestuur/bestuurder, zie de eisen die daarvoor
gelden onder eisen governancecode zorg 2022 ‘Middel-kleine organisaties’.

Wijzigingen n.a.v. Governancecode zorg 2022

Geen wijzigingen t.o.v. governancecode 2017.

Kleine organisaties kunnen volstaan met toepassing van:

Voor de reeds geldende criteria zie ‘Criteria governancecode zorg’.

https://www.bogeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2022/05/Bijlage-1-Jaarrekening-voor-een-zorgaanbieder-zoals-bedoeld-in-artikel-2-eerste-lid.pdf
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https://www.bogeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2022/05/Bijlage-2-Financiele-verantwoording-voor-een-zorgaanbieder-als-bedoeld-in-artikel-2-derde-lid.pdf
https://www.bogeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2022/05/Bijlage-3-Financiele-verantwoording-over-eenmanszaken.pdf
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https://www.bogeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2022/05/Bijlage-4-Criteria-Governancecode_def.pdf

