
 
 
Bestuurdersverklaring Jeugdzorg voor aanbieders met een omzet lager dan € 50.000 
 
De Bestuurdersverklaring moet na afloop van de activiteit(en) door de zorgaanbieder of dienstverlener 
worden ingediend mits het totaal van de vergoedingen voor 2021 (van alle vijf gemeenten: Nieuwegein, 
IJsselstein, Vijfheerenlanden, Lopik en Houten bij elkaar opgeteld) minder dan € 50.000,- bedraagt. 
Indien de totale omzet lager is dan € 50.000,- hoeft u dus geen accountantsverklaring 2021 in te dienen, maar 
enkel deze bestuurdersverklaring. 
 
Voor het inleveren van de Bestuurdersverklaring verzoeken wij u het Verantwoordingsformat 2021 Jeugdwet te 
hanteren. U kunt dit Excel bestand invullen en naar ons toe sturen (als Excel bestand). Daarnaast ontvangen 
wij graag een gescande versie van dit document (bijvoorbeeld in PDF) die ondertekend is door de 
verantwoordelijke bestuurder. De inleverdatum van de Bestuurdersverklaring 2021 is uiterlijk 1 maart 2022. 
 
Naast het aanleveren van de Bestuurdersverklaring verzoeken wij u uiterlijk 1 februari 2022, per gemeente op 
productniveau een voorlopige inschatting van de omzet over 2021 aan te leveren. Deze informatie hebben de 
regiogemeenten nodig om hun voorlopige jaarafsluiting te maken. Ook voor het doorgeven van de voorlopige 
omzetschattingen hanteert u het format Verantwoordingsformat 2021 Jeugdwet. Let op: de voorlopige 
omzetschatting hoeft niet ondertekent te worden! Hiervan ontvangen wij dus graag alleen het ingevulde 
Excelbestand, een ondertekende scan. 
 
U zult mogelijk gemerkt hebben dat de RBL dit jaar voor het eerst het landelijke Verantwoordingformat 
gebruikt heeft om de gegevensaanlevering van u uit voor de Q2 en Q3 uitvraag aan ons aan te leveren. Sinds 
kort is het voor ons namelijk mogelijk om dit format automatisch in te lezen wat een aanzienlijke 
administratieve lastenverlichting voor ons betekent. 

Wij vragen u dus nadrukkelijk voor de opgave van de voorlopige omzetschatting en de Bestuurdersverklaring 
uitsluitend het Verantwoordingsformat te gebruiken. Daarnaast vragen wij u altijd de ingevulde versie van het 
Excel bestand naar ons op te sturen, wij kunnen namelijk enkel het Excel bestand automatisch inlezen.  
Voor de Bestuurdersverklaring vragen wij daarnaast ook een ondertekende versie in bijvoorbeeld PDF, de 
voorlopige inschatting hoeft niet ondertekend te worden. 
 
U vindt het Verantwoordingsformat 2021 Jeugdwet op onderstaande webpagina van het i-Sociaal Domein: 

https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-en-financiele-
processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis/blog/view/a83a78bd-2e6a-40e3-964f-442f4b6f6b2b/landelijk-
accountantsprotocol-compleet-wmo-en-jeugdwet-2021 
 
U kunt het document (voorlopige inschatting en de Bestuurdersverklaring) na invulling en ondertekening 
sturen naar: verantwoording@regiolekstroom.nl  
 

Let op: als u de Bestuurdersverklaring reeds vóór 1 februari 2022 aanlevert dan is het niet nodig ook de 
voorlopige inschatting op te sturen. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Dhr. Eric van Eijk 
 
Teammanager Regionale Backoffice Lekstroom 

 

https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-en-financiele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis/blog/view/a83a78bd-2e6a-40e3-964f-442f4b6f6b2b/landelijk-accountantsprotocol-compleet-wmo-en-jeugdwet-2021
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-en-financiele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis/blog/view/a83a78bd-2e6a-40e3-964f-442f4b6f6b2b/landelijk-accountantsprotocol-compleet-wmo-en-jeugdwet-2021
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-en-financiele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis/blog/view/a83a78bd-2e6a-40e3-964f-442f4b6f6b2b/landelijk-accountantsprotocol-compleet-wmo-en-jeugdwet-2021
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-en-financiele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis/blog/view/a83a78bd-2e6a-40e3-964f-442f4b6f6b2b/landelijk-accountantsprotocol-compleet-wmo-en-jeugdwet-2021
mailto:verantwoording@regiolekstroom.nl
mailto:verantwoording@regiolekstroom.nl

