
 

 

Uitvraag CBS ter aanvulling op Regeling jaarverantwoording WMG, 
verslagjaar 2022                           Versie januari 2023 
 

Wijziging per januari 2023: Uitvraag Schulden aan banken bij kleine rechtspersonen, onderdeel 

van Balans; Kortlopende schulden, is komen te vervallen. 

 

De in dit document beschreven variabelen zijn ingevoegd in de vragenlijst van de Regeling 

jaarverantwoording WMG, zoals deze via DigiMV wordt uitgevraagd door het CIBG. Voor de in deze 

notitie beschreven uitvraag wordt geen afzonderlijke CBS-enquête uitgestuurd. 

 

1. Financiële variabelen 
 
In deze paragraaf is de uitvraag door het CBS van financiële variabelen ter aanvulling op de 
Regeling jaarverantwoording WMG volgens vast sjabloon beschreven. Per onderdeel is achter de 
regel ‘Uitvraag bij’ aangegeven voor welke groep zorgaanbieders de uitvraag geldt. Waarbij de 
volgende groepen worden onderscheiden: 
 
Micro-entiteiten (rechtspersonen) 
Zorgaanbieder voldoet aan minimaal twee van de volgende eisen: 

 de waarde van activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van 
verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000 

 de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan €700.000 

 het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10 
 
Kleine entiteiten (rechtspersonen) 
Zorgaanbieder voldoet aan minimaal twee van de volgende eisen: 

 de waarde van activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van 
verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6 mln 

 de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan €12 mln 

 het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50 
 
Middelgrote en grote entiteiten (rechtspersonen) 
De overige rechtspersonen die niet gerekend worden tot de kleine of micro-entiteiten. 
 
Bij eenmanszaken en personenvennootschappen is er geen uitvraag van financiële variabelen 
door het CBS ter aanvulling op de Regeling jaarverantwoording WMG.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html
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Uitvraag bij: Kleine rechtspersonen. Exclusief micro-entiteiten. 
Onderdeel: Balans activa, vlottende activa 
Variabele Waarom uitvraag door CBS? 

Vorderingen op handelsdebiteuren Statistiek Zorginstellingen (ZI), 

Nationale Rekeningen (NR) Overige niet eerder genoemde vorderingen 

 
 
Uitvraag bij: Kleine rechtspersonen. Exclusief micro-entiteiten 
Onderdeel: Balans passiva, kortlopende schulden 

Variabele Waarom uitvraag door CBS? 

schulden aan leveranciers en handelskredieten Statistiek Zorginstellingen (ZI), Nationale 
Rekeningen (NR) Niet eerder genoemde passiva 

 
 
Uitvraag bij: Kleine, middelgrote en grote rechtspersonen. Exclusief micro-entiteiten 
Onderdeel: Balans activa, vlottende activa 
Variabele Waarom uitvraag door CBS? 

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Statistiek Zorginstellingen, Zorgrekeningen (ZR), 
rapport ‘Financiële kengetallen zorginstellingen’ 
door CBS (voor VWS)  

 

 
 
Uitvraag bij: Kleine, middelgrote en grote rechtspersonen. Exclusief micro-entiteiten 
Onderdeel: Toelichting op de balans Activa; Mutaties materiële vaste activa incl. segmentatie 
investeringen 
Variabele Waarom uitvraag door CBS? 

Boekwaarde per 1 januari Uitvraag in samenhang tbv kwaliteit opvraag 

Europese bedrijvenstatistiek (EBS)-variabelen 

'Investeringen', Statistiek Zorginstellingen, 

Nationale Rekeningen 

Bij: investeringen Europese bedrijvenstatistiek (EBS), Statistiek 

Zorginstellingen, Nationale Rekeningen 

Bedrijfsgebouwen en terreinen Uitvraag in samenhang tbv kwaliteit opvraag 

EBS-variabelen 'Investeringen'), Statistiek 

Zorginstellingen, Nationale Rekeningen 

Machines en installaties Europese bedrijvenstatistiek, Statistiek 

Zorginstellingen, Nationale Rekeningen 

Overige materiële vaste activa Uitvraag in samenhang tbv kwaliteit opvraag 

EBS-variabelen 'Investeringen', Statistiek 

Zorginstellingen, Nationale Rekeningen 

Bij: herwaarderingen 

Af: Afschrijvingen 

Af: bijzondere waardeverminderingen 

Af: desinvesteringen 

Bij: overige mutaties 

Boekwaarde per 31 december Onderdeel R-JV-WMG 
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Uitvraag bij: Middelgrote en grote rechtspersonen. 
Onderdeel: Toelichting op de balans; Overzicht langlopende schulden, uitvraag per lening, van de 
volgende variabelen a t/m n: 
Variabele Waarom uitvraag door CBS? 

a) Leninggever  RR: In opdracht van het ministerie van VWS stelt het 
CBS jaarlijks het rapport ‘Ontwikkelingen rente WLZ-
zorginstellingen’ op over de door zorginstellingen 
betaalde rente voor langlopende schulden. De bron 
voor dit rapport is de door zorginstellingen 
opgegeven toelichting op de langlopende schulden. 
 

b) Afsluitdatum  

c) Hoofdsom  

d) Totale looptijd in jaren  

e) Soort lening  

f) Werkelijke rente %  

g) Restschuld 31 december vorig boekjaar  

h) Restschuld over 5 jaar  

i) Resterende looptijd in jaren eind van het boekjaar  

j) Aflossingswijze  

k) Aflossing komend boekjaar  

l) Gestelde zekerheden  

m) Startdatum huidige renteperiode  

n) Einddatum huidige renteperiode 

 
 
Uitvraag bij: Kleine rechtspersonen. Exclusief micro-entiteiten 
Onderdeel: Winst- en verliesrekening, toelichting op herkomst (zorg)baten 
Variabele Waarom uitvraag door CBS? 

A Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening Statistiek Zorginstellingen, 
Zorgrekeningen,  
Nationale Rekeningen  

Zorgverzekeringswet [4]  

Wet langdurige zorg [5]  

Jeugdwet  

Wmo  

Subsidie op grond van een regeling als bedoeld in artikel 3 van de Kaderwet 
VWS-subsidies of door het Zorginstituut op grond van de artikelen 10.1.3, 
10.1.4, 11.1.5 of 11.5.1 van de Wet langdurig Zorg 

 

Forensische zorg [6]  

Beschikbaarheidbijdrage zorgfuncties [7]  

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg [8]  

Baten uit onderaanneming [9]  

Overige niet eerder genoemde subsidies  

Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening [10]  

B Baten uit Veilig Thuis [11]  

C Andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten [12]  
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Uitvraag bij: Middelgrote en grote rechtspersonen. 
Onderdeel: Winst- en verliesrekening, toelichting op herkomst (zorg)baten. 
Variabele Waarom uitvraag door CBS? 

Jeugdwet Statistiek Zorginstellingen, 
Zorgrekeningen,  
Nationale Rekeningen 

Wmo 

Overige niet eerder genoemde subsidies 

 
 
Uitvraag bij: Kleine, middelgrote en grote rechtspersonen. Exclusief micro-entiteiten 
Onderdeel: Winst- en verliesrekening, toelichting op herkomst kosten. 
Variabele Waarom uitvraag door CBS? 

Aankoop van goederen ingekocht voor wederverkoop in de 
oorspronkelijke staat 

Europese Bedrijvenstatistiek (EBS) 

 
 

Kosten uitzendkrachten en overige inleen Europese bedrijvenstatistiek, 
Statistiek Zorginstellingen,  
Nationale Rekeningen,  
Rapport Financiële Kengetallen (in 
opdracht van Ministerie van VWS) 

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten Statistiek Zorginstellingen, 
Zorgrekeningen,  
Nationale Rekeningen 

Overige kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Statistiek Zorginstellingen, 
Zorgrekeningen,  
Nationale Rekeningen 

  

Overige personeelskosten Statistiek Zorginstellingen,  
Nationale Rekeningen,  
Rapport Financiële Kengetallen (in 
opdracht van Ministerie van VWS) 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 

Algemene kosten 

Cliënt- en bewonergebonden kosten 

Onderhoud en energiekosten 

Huur en leasing Statistiek Zorginstellingen,  
Nationale Rekeningen,  
Rapporten Financiële kengetallen en 
Ontwikkelingen rente WLZ-
zorginstellingen (in opdracht van 
Ministerie van VWS) 

Overige niet eerder genoemde bedrijfskosten Statistiek Zorginstellingen,  
Nationale Rekeningen 
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2. Niet-financiële variabelen 

 
De uitvraag van capaciteits- en productiegegevens vormt de bron voor publicatie op StatLine over 
aantal bedden in de Medisch Specialistische zorg en voor de levering van gegevens voor de 
OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics. 
 
A. Capaciteit 
 

Medisch specialistische zorg (exclusief zorg in PUK/PAAZ en revalidatiezorg) 
Beschikbare bedden/plaatsen voor klinische zorg en 
dag/deeltijdbehandeling 

Aantal [op eerste maandag van december] 

…Waarvan bedden/plaatsen voor dag/deeltijdbehandeling  Aantal [op eerste maandag van december] 

…Waarvan wiegen voor gezonde zuigelingen  Aantal [op eerste maandag van december] 

Beschikbare operatiekamers  Aantal [op eerste maandag van december] 

Toelichting: 

Het aantal bedden/plaatsen  

 dat beschikbaar is voor de dagelijkse planning van de opnames en van de dag/deeltijdbehandelingen 

(dagbehandeling: niet-psychiatrisch, deeltijdbehandeling: psychiatrisch),  

 die regelmatig worden onderhouden en  

 waarvoor personeel beschikbaar is.  

Dit betreft bedden die direct beschikbaar zijn voor zorg van opgenomen patiënten. En kan volgens deze 

definitie ook bedden/plaatsen omvatten die wel beschikbaar zijn maar op moment van telling niet worden 

bezet.  

Exclusief: Plaatsen die niet beschikbaar zijn vanwege bijvoorbeeld personeelstekort, een verbouwing of een 

gesloten afdeling, operatietafels, recovery trolleys / bedden op de verkoeverkamer, brancards, tijdelijke 

bedden, plaatsen voor cytostaticabehandelingen en dialyses. 

 

 

Zorg in psychiatrische Universitaire Kliniek (PUK) en Psychiatrische Afdeling van een Algemeen 

Ziekenhuis (PAAZ) 

Beschikbare bedden/plaatsen voor klinische  zorg en 
dag/deeltijdbehandeling  

Aantal [op eerste maandag van december] 

…Waarvan bedden/plaatsen voor dag/deeltijdbehandeling Aantal [op eerste maandag van december] 

Toelichting:  

Het aantal bedden/plaatsen die regelmatig worden onderhouden, waarvoor personeel beschikbaar is 

(bemenst) en direct beschikbaar zijn voor zorg van opgenomen patiënten. En kan volgens deze definitie ook 

bedden/plaatsen omvatten die wel beschikbaar zijn maar op moment van telling niet worden bezet.   

Exclusief: Plaatsen die niet beschikbaar zijn vanwege bijvoorbeeld personeelstekort, een verbouwing of een 

gesloten afdeling en tijdelijke bedden. 
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Revalidatiezorg 

Beschikbare bedden/plaatsen voor klinische zorg Zvw-
gefinancierd 

Aantal [op eerste maandag van december] 

Toelichting:  

Het aantal bedden/plaatsen die regelmatig worden onderhouden, waarvoor personeel beschikbaar is en 

direct beschikbaar zijn voor zorg van opgenomen patiënten. En kan volgens deze definitie ook 

bedden/plaatsen omvatten die wel beschikbaar zijn maar op moment van telling niet worden bezet.   

Exclusief: Plaatsen die niet beschikbaar zijn vanwege bijvoorbeeld personeelstekort, een verbouwing of een 

gesloten afdeling. Tijdelijke bedden. 

 

Geestelijke gezondheidszorg op basis van Zvw of Wlz (exclusief PUK/PAAZ) 
Beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfszorg  Aantal [op eerste maandag van december] 

…Waarvan beschikbare bedden/plaatsen voor klinische zorg 
Zvw-gefinancierd  

Aantal [op eerste maandag van december] 

Toelichting:  

Het aantal bedden/plaatsen die regelmatig worden onderhouden, waarvoor personeel beschikbaar is en 

direct beschikbaar zijn voor zorg van opgenomen patiënten. En kan volgens deze definitie ook 

bedden/plaatsen omvatten die wel beschikbaar zijn maar op moment van telling niet worden bezet.   

Exclusief: Plaatsen die niet beschikbaar zijn vanwege bijvoorbeeld personeelstekort, een verbouwing of een 

gesloten afdeling. Tijdelijke bedden 

 

Gehandicaptenzorg op basis van Zvw of Wlz  
Beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfszorg inclusief 
vroegere gezinsvervangende tehuizen 

Aantal [op eerste maandag van december] 

…Waarvan beschikbare bedden/plaatsen binnen vroegere 
gezinsvervangende tehuizen 

Aantal [op eerste maandag van december] 

Toelichting:  

Het aantal bedden/plaatsen die regelmatig worden onderhouden, waarvoor personeel beschikbaar is en 

direct beschikbaar zijn voor zorg van opgenomen patiënten. En kan volgens deze definitie ook 

bedden/plaatsen omvatten die wel beschikbaar zijn maar op moment van telling niet worden bezet.   

Exclusief: Plaatsen die niet beschikbaar zijn vanwege bijvoorbeeld personeelstekort, een verbouwing of een 

gesloten afdeling. Tijdelijke bedden 
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Verpleging en verzorging op basis van Zvw of Wlz  
Beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfszorg  Aantal [op eerste maandag van december] 

…Waarvan bedden/plaatsen beschikbaar voor Wlz-zorg met 
verblijf  

Aantal [op eerste maandag van december] 

…Waarvan bedden/plaatsen beschikbaar voor Zvw-zorg met 
verblijf1 

Aantal [op eerste maandag van december] 

1 Bedden beschikbaar voor Zvw-zorg met verblijf, bijvoorbeeld geriatrische revalidatiezorg (verblijf op basis 

van DBC) en eerstelijnsverblijf. 

Toelichting:  

Het aantal bedden/plaatsen die regelmatig worden onderhouden en waarvoor personeel beschikbaar is en 

direct beschikbaar zijn voor zorg van opgenomen patiënten. En kan volgens deze definitie ook 

bedden/plaatsen omvatten die wel beschikbaar zijn maar op moment van telling niet worden bezet.   

Exclusief: Plaatsen die niet beschikbaar zijn vanwege bijvoorbeeld personeelstekort, een verbouwing of een 

gesloten afdeling. Tijdelijke bedden. 
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B. Productie 
  

UMC’s, algemene en categorale ziekenhuizen en ZBC’s (exclusief revalidatiecentra, exclusief PUK 

en PAAZ) 
Klinische ontslagen in verslagjaar (klinische opnamen met minimaal 1 verpleegdag; met 
ontslagdatum in verslagjaar) 

Aantal  

Dagverplegingen in verslagjaar  Aantal  

Langdurige observaties zonder overnachting in verslagjaar  Aantal  

Klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed)  Aantal  

De zorgaanbieder heeft in dit verslagjaar uitsluitend de declareerbare productie 
(conform NZa-definities) gerapporteerd 

Aanvinken  

 

Revalidatiezorg 

Klinische ontslagen in verslagjaar (klinische opnamen met minimaal 1 verpleegdag; met 
ontslagdatum in verslagjaar) 

Aantal 

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar  Aantal 

 

Ontslag:  

‘Het einde van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling (inclusief 

high/medium care), waarvoor één of meer verpleegdagen zijn geregistreerd. Bij een onderbreking van de 

opnameduur (bijvoorbeeld door (een) afwezigheidsdag(en)) of bij interne verplaatsingen betreft het ontslag 

de laatste datum van de totale opnameduur. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel gerekend 

als ontslag voor het overplaatsende ziekenhuis en als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis 

(afgeleid uit: beleidsregel NR/REG-2207a van de NZa).’ 

=> Hierbij alleen die productie opgeven, die voldoet aan de NZa-definities voor de betreffende 

zorgactiviteiten (klinische verpleegdag, dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting), oftewel 

alleen de declareerbare productie.  

 

C. Uitvraag Beeldvormende diagnostiek  

Onderstaande gegevens zijn voor het CBS van belang ten behoeve van de OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint 

Questionnaire Non-Monetary Health Care Statistics waarvoor diverse gegevens uit de Enquête 

Beeldvormende diagnostiek  worden overgenomen. Voor het CBS zijn de volgende vragen hieruit van belang: 

het aantal CT-scanners, MRI-scanners en PET-scanners en gammacamera’s met per type apparaat het aantal 

verrichtingen. Deze variabelen zijn opgenomen in de komende uitvoeringsverordening (met uitzondering van 

de Gammacamera’s  en PET-scanners). 

 

Zorgaanbieders met een radiologie afdeling 
Enquête Beeldvormende diagnostiek is niet opgenomen in deze bijlage, maar 
wordt getoond in het elektronische aanleverportaal DigiMV.  

De zorgaanbieder heeft geen radiologie afdeling, Aanvinken (n.v.t.)  

 

 


