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Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeer ik u over mijn voornemen om voor de openbare 
jaarverantwoording bestaande zorgaanbieders die behoren tot de nieuwe 
doelgroep van deze jaarverantwoording, de ruimte te geven om deze in de eerste 
twee boekjaren op een later tijdstip openbaar te maken, te weten 31 december 
2023 en 1 oktober 2024. Aanleiding daarvoor is dat uit gesprekken met diverse 
partijen mij duidelijk is geworden dat de bedrijfsvoering van zowel bestaande 
zorgaanbieders die behoren tot de nieuwe doelgroep als hun financiële 
dienstverleners aanpassing vraagt om te kunnen voldoen aan de gestelde termijn 
van 1 juni. Hiermee stel ik deze zorgaanbieders en hun financiële dienstverleners 
in staat om aan deze termijn te kunnen voldoen.  
 
Omdat ik dit voornemen in afwachting van een wetsbehandeling nog niet in een 
ministeriële regeling op kan nemen, heb ik in bijlage 1 een meer ‘technische’ 
toelichting opgenomen, waarmee ik tijdig voldoende duidelijkheid wil geven aan 
alle belanghebbenden. 
 
Voortgang overleg eerstelijnscoalitie  
In juni dit jaar heb ik bestuurlijk overleg gehad met de eerstelijnscoalitie over de 
jaarverantwoording. Daarbij is afgesproken dat we gezamenlijk een stap 
voorwaarts maken met als uitgangspunt dat het afleggen van maatschappelijke 
verantwoording erbij hoort, ook voor de eerstelijnspartijen. De eerstelijnscoalitie 
heeft mij recent bevestigd dat we voortgaan met deze afspraken.  
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Onderdeel van deze afspraken is dat we aanvullend op eerdere onderzoeken 
toetsen of de uitvoering van de huidige regeling proportioneel, zo eenvoudig 
mogelijk is en beperkt tijd vraagt. Ook zijn afspraken gemaakt over het 
meervoudig gebruik van deze data. Naar verwachting zijn deze resultaten eind dit 
jaar beschikbaar. Ik zal uw Kamer over de uitkomsten zo spoedig mogelijk 
berichten.   
 
Eerdere vereenvoudiging 
In de afgelopen jaren zijn, mede door het overleg met de eerstelijnscoalitie,  al 
meerdere stappen gezet om de regeldruk van de openbare jaarverantwoording te 
beperken en de uitvoering eenvoudiger te maken. Voor de financiële 
verantwoording is voor alle zorgaanbieders nu zoveel mogelijk aangesloten bij de 
al bestaande verplichtingen op grond van het Burgerlijk Wetboek. Hieronder een 
overzicht:  
 
Categorieën van zorgaanbieders Financiële verantwoording  
Rechtspersonen  Kleine rechtspersonen:1 

Een enkelvoudige jaarrekening 
 
(Middel)grote rechtspersonen: 

  enkelvoudige jaarrekening; 
  geconsolideerde jaarrekening. 

Personenvennootschappen  Balans en staat van baten en lasten 
(vergelijkbaar met een jaarrekening) 

Eenmanszaak (geen zzp’er) Zes financiële ratio’s (ratio’s vanwege 
privacy) 

 
Ook worden straks bekende gegevens uit het handelsregister automatisch 
ingevuld en is de openbare vragenlijst tot het minimum beperkt en bestaat 
voornamelijk uit ja/nee vragen en een aantal basale gegevens. In tijdsbesteding 
kost de openbare jaarverantwoording kleine zorgaanbieders volgens de 
standaardberekening administratieve lasten in totaal ca. 2 uur per jaar. Deze 
tijdsbesteding wordt als onderdeel van de afspraken met de eerstelijnscoalitie 
nogmaals getoetst. 
 
In tegenstelling tot wat was voorgeschreven onder de Wet toelating 
zorginstellingen, hoeft de categorie van kleine zorgaanbieders jaarlijks geen 
beoordelingsverklaring meer openbaar te maken en is de omzetgrens voor het 
aanleveren van een accountantsverklaring verhoogd naar €12 miljoen. Daarmee 
neemt dus de totale regeldruk voor de oude doelgroep af. In bijlage 2 is voor de 
volledigheid een overzicht van de huidige regeling en eerdere vereenvoudiging 
toegevoegd.  
 
  

 
1 Zorgaanbieders die op grond van de Gemeente- of Provinciewet moeten verantwoorden 
kunnen gewoon die jaarrekening aanleveren. Dat geldt ook voor de abortusklinieken die al 
op grond van de Subsidieregeling moeten verantwoorden. 



Kenmerk
3448976-1037529-PZO

Pagina 3 van 3Pagina 3 van 3

Tot slot 
Ik hecht eraan dat beschikbare tijd van zorgaanbieders zoveel mogelijk 
daadwerkelijk aan de zorg wordt besteed en dat de regeldruk zo minimaal 
mogelijk is. Ook voor de jaarverantwoordingsplicht die per 1 januari 2022 in 
beginsel voor alle zorgaanbieders geldt. Met het hiervoor geschetste voornemen 
om de termijn voor het openbaar maken tijdelijk te verlengen is er voor alle 
bestaande zorgaanbieders voor wie de openbare jaarverantwoording nieuw is 
meer tijd om hun financiële bedrijfsvoering aan te kunnen passen. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister voor Langdurige Zorg 
en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Conny Helder 
 


