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1. Basisbeginselen en www.jaarverantwoordingzorg.nl 

 
Mogelijk is dit de eerste keer dat u DigiMV gebruikt. In deze handleiding zijn in woord en beeld de 
basisbeginselen van DigiMV opgenomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website 
www.jaarverantwoordingzorg.nl .  

 
 

2. Naar uw jaarverantwoording (DigiMV) 
 
Om in DigiMV te komen klikt u op ‘> Naar uw jaarverantwoording (DigiMV)’ onder ‘Direct doen’ 
op de homepage van www.jaarverantwoordingzorg.nl.   

 

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/


 

Handleiding DigiMV 2021  Pagina 3 van 21 
 

 
 
Homepage DigiMV verslagjaar 2021  
Nadat u op de inlogpagina heeft geklikt op de link van het verslagjaar dat u wilt aanleveren, in dit 
geval ‘DigiMV verslagjaar 2021’,  komt u terecht op de homepage van DigiMV verslagjaar 2021. U 
klikt op: 
 
 Invullen DigiMV 

 

 
 
 

3. Inloggen met eHerkenning 2+ 
 
U komt vervolgens op het inlogscherm eHerkenning en klikt op de inlogknop ‘Inloggen met  
eHerkenning’: 
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Wanneer u voor de eerste maal inlogt, leest u dan ook de tekst over de eHerkenningsmachtiging: 
‘eHerkenningsmachtiging 2+’:  

 

 
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/wijziging-in-
eherkenningsmiddel-voor-digimv-2020 
 

 

 
Het inloggen met eHerkenning start met het onderstaande veld. Na dit eerste veld zijn de 
vervolgvelden afhankelijk van welke eHerkenning aanbieder u heeft.

 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/wijziging-in-eherkenningsmiddel-voor-digimv-2020
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/wijziging-in-eherkenningsmiddel-voor-digimv-2020
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Na het inloggen kunt u terecht komen op onderstaande pagina. U kiest dan DigiMV 2021 en u klikt 
op de knop “Naar vragenlijst”. 

 
 
 

4. Beginscherm – Statusoverzicht 
 

Wanneer u voor de eerste maal inlogt ziet uw beginscherm en statusoverzicht er als volgt uit. In 
het vervolg zult u telkens werken met uitstapjes naar onderliggende vragenlijsten, vanuit het 
statusoverzicht.  

 
 
Het statusoverzicht werkt met een tegelstructuur. Op iedere tegel staat een vragenlijst en van 
daaruit kan een handeling gestart worden. 
 
Volgorde (verplicht) van invullen:  

1. Basisvragenlijst(al zichtbaar) 
2. Alle andere vragenlijsten. 
3. Bestuursverklaring(al zichtbaar, maar nog niet actief) 

 
De vragenlijst Hoofdentiteit is geïntegreerd met de Basisvragenlijst. 
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Op basis van het invullen en afronden van de Basisvragenlijst wordt uw DigiMV vastgesteld, 
worden de vragenlijsten die op u van toepassing zijn voor u klaargezet.  
 
Belangrijk: in deze beschrijving is de volgorde van invullen gehanteerd als leidraad. Nadat de 
basisvragenlijst eerst ingevuld en afgerond is, zal hierna ook de Concernbrede vragenlijst en de 
vragenlijst Deponeren zichtbaar worden. De tegel van de Bestuursverklaring is pas actief, nadat de 
Concernbrede vragenlijst en de vragenlijst Deponeren ook zijn afgerond. 
 

5. Concernbrede vragenlijst 
 

Nadat u de Basisvragenlijst heeft afgerond wordt de Concernbrede vragenlijst zichtbaar. Behalve 
bij instellingen die zich alleen als buitenlandvervoerder verantwoorden. In de Concernbrede 
vragenlijsten zijn subvragenlijsten opgenomen over: 
 Profiel van uw organisatie 
 Financiële gegevens 
 Governance 
 Personeel 
 Patiënten en cliënten 
 Capaciteit 
 Productie 

 
 

6. Vragenlijst Beeldvormende Diagnostiek 
 

Bent u een Instelling voor medisch specialistische zorg en er is binnen uw organisatie sprake van 
beeldvormende diagnostiek - en u heeft dit in de basisvragenlijst aangegeven -  dan wordt een 
aparte vragenlijst hiervoor beschikbaar gesteld. 
 
 

7. Uw profiel – invullen belangrijk 
 

Rechts bovenin DigiMV is het icoontje voor ‘Uw profiel’ zichtbaar: 

 
 
U wordt verzocht om op dit icoontje te klikken en daarna te klikken op ‘uw profiel’: 

 
 
Vul in het vervolgscherm uw naam en e-mailadres in en klik op opslaan. U ontvangt op het door u 
ingevulde e-mailadres een bevestigingslink. Nadat u op deze link heeft geklikt worden uw naam en 
email-adres opgeslagen in DigiMV.  
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Zijn uw gegevens al bij ‘Uw profiel’ opgenomen dan hoeft u deze stappen niet te herhalen.  
Op dit email-adres zult u, na afronding van uw jaarverantwoording, een bevestiging van het 
indienen van de jaarverantwoordingsinformatie ontvangen. 
 
 

8. Volledige of vereenvoudigde verantwoording 
 

In de basisvragenlijst geeft u aan of u zich volledig moet of vereenvoudigd mag verantwoorden. 
Veel van onze klanten die zich vereenvoudigd mogen verantwoorden verwachten na het invullen 
van de Basisvragenlijst klaar te zijn. Vereenvoudigd verantwoorden is een vorm van volledige 
verantwoording en bevat ook het deponeren van een jaarrekening en het aanleveren van 
gegevens via de Concernbrede vragenlijst. De grootste verschillen zijn dat een 
accountantsverklaring niet verplicht is en dat de financiële vragenlijst (onderdeel van de 
Concernbrede vragenlijst) minder onderliggende vragenlijsten bevat. 
 
 

9. Zichtbaar maken van toelichtingsvelden 
 

In DigiMV zijn toelichtingsvelden verwerkt. Deze komen grotendeels overeen met de teksten uit 
het boekwerk Jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2020 en met de brochure over het 
overgangsrecht in verslagjaar 2021, zoals deze op www.jaarverantwoordingzorg.nl te vinden zijn. 
Toch zijn de boekwerken uitgebreider. Daarom loont het de moeite om wanneer u een bepaalde 
term in DigiMV niet terugvindt om onze website en ook de al genoemde boekwerken te 
raadplegen. 
 
 
 
 
 

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
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U activeert de toelichtingsvelden door te klikken op de knop ‘toon toelichtingen in vraagteksten 
rechts bovenin): 
 

 

 
 

 
 
Door met uw muis op de gele velden te gaan staan wordt een pop-up veld zichtbaar met de 
beschikbare uitleg: 
 

 
 

 
 
 

10.Verplichte -/blokkerende vragen in DgiMV 
 

Verplichte vragen zijn in DigiMV herkenbaar aan een * achter het gevraagde item. Bij verkeerd of 
niet invullen zal DigiMV een waarschuwing weergeven met een instructie waarin staat aangegeven 
hetgeen ontbreekt. 
 

 
 

 
 

11.Waarschuwingen in DigiMV 
 

Naast verplichte -/blokkerende vragen kent het systeem ook waarschuwingen. Een waarschuwing 
wil zeggen dat het systeem een bepaalde invoer verwacht. In tegenstelling tot een verplichte vraag 
is een waarschuwing niet blokkerend en blokkeert ook niet het afronden van een vragenlijst en 
afsluitend DigiMV. U moet zelf bepalen of de waarschuwing op u van toepassing is. 
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12.Openen en opslaan vragenlijst 
 

Om een vragenlijst te openen klikt u op de knop ‘open vragenlijst’ welke altijd links onderaan op 
elke tegel zichtbaar is. 
 

 
 
 
De term die gebruikt wordt bij het opslaan van vragenlijsten kan  - afhankelijk van de soort 
vragenlijst- variëren. Ze hebben 1 belangrijk onderdeel met elkaar gemeen: de knop zit altijd links 
onderin. 
 
Bij bijvoorbeeld de Basisvragenlijst heet de knop: 
 

 
 

links onderin de vragenlijst. 
 

 
 

13. Afronden van een (hoofd)vragenlijst 
 
Deelvragenlijsten kunnen na opslaan via ‘volgende’ worden afgerond via de knop ‘Afronden’ 
achter het nummer en de naam van de vragenlijst: 
 

 
 
 
Hoofdvragenlijsten kunnen worden afgerond via de vinkbox  bovenaan de tegel op het 
statusoverzicht. 
 
In een aantal gevallen hoeft u niet zelf de tegel op afgerond te zetten en doet het systeem dit voor 
u. Het gaat voor deze handleiding te ver om alle uitzonderingen te bespreken. Dit merkt u vanzelf, 
omdat het vinkje dan al zichtbaar is wanneer u terugkeert in het statusoverzicht. 
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14.Iconologie en meer 

 

 
 

 Stap in het proces. In deze fase is er geen 
sprake van een verplichte werkvolgorde. U 
kunt beginnen bij ieder wille keurig menu-
item. 

 Hoofdnaam van vragenlijst 

 
Aantal ingevulde vragenlijsten t.o.v. aantal dat 
deze hoofdvragenlijst bevat 

 Nummer van de vragenlijst waaronder deze 
bekend is in het boekwerk Jaarverantwoording 
Zorg en Jeugd 2020 (zie 
www.jaarverantwoordingzorg.nl) 

 
Naam van de tabel/vragenlijst zoals deze is 
opgenomen in het boekwerk 
Jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2020 (zie 
www.jaarverantwoordingzorg.nl) 

 
PDF. Het op kunnen vragen van een PDF komt 
op alle niveau’s voor. Begint leeg en naarmate 
vragenlijst wordt ingevuld, vult ook de PDF 
zich (iedere keer wanneer een vragenlijst 
wordt opgeslagen). De PDF opent zich bij 
opvragen in uw browser. 

 
Download rapport. Het op kunnen vragen van 
een rapport van (alle) vragenlijsten in PDF 
komt voor op het beginscherm. Begint leeg en 
naarmate vragenlijst wordt ingevuld, vult ook 
de PDF zich (iedere keer wanneer een 
vragenlijst wordt opgeslagen). De PDF opent 
zich bij opvragen in uw browser. 

 Indien vragenlijsten geen gegevens bevatten, 
nog nooit zijn gewijzigd zijn, is dit icoontje 
zichtbaar. 

 
Wanneer een vragenlijst is ingevuld en 
opgeslagen (door op de knop volgende te 
klikken), en er zitten geen fouten of 
ontbrekende gegevens in de vragenlijst, dan is 
dit icoontje zichtbaar. 
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 Wanneer een vragenlijst is ingevuld en 
opgeslagen (door op de knop volgende te 
klikken), en er zitten wel fouten of 
ontbrekende gegevens in de vragenlijst, dan is 
dit icoontje zichtbaar. Dit icoontje blijft 
zichtbaar totdat de vragenlijst volledig en/of 
juist is ingevuld. 

 
Wanneer alle vragen in een vragenlijst zijn 
afgerond en er is op volgende geklikt, kan een 
vragenlijst afgerond worden door op Afronden 
te klikken. De status Afronden wijzigt dan 
naar:  
 

 

Door op het ‘vinkje naar beneden’ te klikken 
klapt de onderliggende vragenlijst (of 
vragenlijsten) open. 

 

Door op het ‘vinkje naar boven’ te klikken 
klapt de zichtbare vragenlijst (of vragenlijsten) 
weer dicht. 

 
Zojuist werd al genoemd het voorbeeld ‘1 van 
4’ achter de naam van de hoofdvragenlijst, 
zijnde tabellen die onderdeel uitmaken van de 
hoofdvragenlijst. In de financiële vragenlijst 
zijn onder diverse sub tabellen 
toelichtingstabellen opgenomen. De verplichte 
voortgang van invullen wordt weergegeven 
door bijvoorbeeld 1 van 7, 2 van 7 en verder, 
net zolang totdat alle toelichtingstabellen zijn 
ingevuld. 

 
Wit vinkje omhoog betekent dat de 
toelichtingstabel dicht staat. Wit vinkje naar 
beneden betekent dat de toelichtingstabel is 
opengeklapt. 

 
 
De titel van de toelichtingstabel staat altijd 
vetgedrukt en komt overeen met de 
naamgeving van het totaalveld daarboven. 
 

Toelichtingstabellen zijn verplicht. Toelichtingstabellen zijn verplicht en moeten 
altijd geopend en opgeslagen worden, ook al is 
bijvoorbeeld geen enkel veld in de 
toelichtingstabel voor u van toepassing. 
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15.Toevoegen KvK-gegevens 
 

Indien het mogelijk is om via de KvK gegevens toe te voegen is, dan is altijd een KvK-link zichtbaar. 
Het is met deze links alleen mogelijk om gegevens op te halen bij de KvK. Het is niet mogelijk om 
gegevens terug te rapporteren aan de KvK. 
 

 
 
Het zoekscherm ziet er als volgt uit en er kan gezocht worden op allerlei zoektermen. 

 
 
Er is in het voorbeeld gezocht op CIBG. Dit levert de volgende ‘hits’ op. Door te klikken op de 
gewenste entiteit wordt deze opgenomen in het DigiMV-veld. 
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Terugkomende icoontjes bij dit soort vragen zijn (achter de weergavebalk): 
 

 
 
Geel: Creëert nieuw zoekresultaat en overschrijft huidige invoer 
Groen: Maakt bewerken velden mogelijk 
Rood: Verwijdert huidige invoer 
 

16.Deponeren van documenten 
 

In alle jaarverantwoordingen moet een jaarrekening gedeponeerd worden. Behalve bij 
vereenvoudigde verantwoording, moet in alle gevallen ook een accountantsverklaring 
gedeponeerd worden. Het gebruik van PDF als format is bij deponeren verplicht. Het 
deponeerproces start op de tegel Deponeren: 
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U klikt op ‘Open vragenlijst’ om de vragenlijst Deponeren te openen: 
 

 
 
U moet vervolgens document voor document aanleveren door te klikken op bijvoorbeeld 
‘Documenten jaarrekening’: 
 

 

Nadat u een –in dit geval jaarrekening- hebt gedeponeerd via  en hebt aangegeven voor 
welke instelling de jaarrekening wordt gedeponeerd –in dit geval- het concern als geheel: 
 

 
 
 
moet u bevestigen dat het document dat u deponeert geen persoonsgegevens bevat die niet in de 
vragenlijsten in DigiMV worden uitgevraagd of niet wettelijk verplicht zijn om te vermelden. 
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Met dit vinkje willen wij u extra attenderen op het niet opnemen van persoonsgegevens en het 
daarmee voorkomen van een datalek aan uw kant. (Zie ook 17) 
 
Nadat u alle, voor u verplichte documenten, heeft aangeleverd, zal de tegel Deponeren op het 
statusoverzicht aangeven: 
 

 
 

17.Persoonsgegevens 
 

De verplichte documenten (jaarrekening / accountantsverklaring) worden openbaar gemaakt op 
www.jaarverantwoordingzorg.nl. De jaarverantwoording mag daarom geen persoonsgegevens 
bevatten die niet in de vragenlijsten in DigiMV worden uitgevraagd of niet wettelijk verplicht zijn 
om te vermelden. Gegevens zoals geboortedata, BSN-nummers, patiëntgegevens of namen en/of 
salarisgegevens van werknemers (behalve van een topfunctionaris) mogen nooit voorkomen in de 
verplichte documenten. Veel voorkomende fout is het deponeren van de aangifte 
Inkomstenbelasting. Bij het document dat u deponeert verklaart u door het zetten van een vinkje 
dat in het document geen persoonsgegevens zijn opgenomen zoals hierboven genoemd. U 
voorkomt daarmee een datalek aan uw kant. 
 

18.Handtekeningen 
 

Voorkomt u ook dat handtekeningen onderdeel uitmaken van de documenten die u deponeert. 
Kiest u voor de ‘was getekend variant’ of een naam en stempel. 
 
 

19.Verplichte WNT controleverklaring accountant 
 

De accountant moet jaarlijks controleren of de WNT goed is toegepast en hier een 
controleverklaring over afgeven. U moet in het bezit zijn van deze controleverklaring. Naast een 
controlerende taak heeft de accountant een meldingsplicht. De accountant is verplicht om 
mogelijke overtredingen van de WNT bij het ministerie van BZK te melden. 
 
Wanneer u een controleverklaring laat opstellen voor de gehele jaarrekening, dan kan de WNT-
verantwoording in deze controle worden betrokken. Er kan dan een passage over de WNT-
gegevens worden opgenomen. 
 
Let op! Wanneer u op basis van de omvang van uw organisatie i.p.v. een controleverklaring een 
beoordelingsverklaring bij uw jaarrekening mag aanleveren, dan moet u voor de WNT-gegevens 
nog een aparte controleverklaring laten opstellen door uw accountant. 
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20.Importeren gegevens vorig jaar 
 

Voor sommige tabellen, bijvoorbeeld de financiële tabellen, geldt dat u getallen moet aanleveren 
over het vorige verslagjaar, indien dit op u van toepassing is. Indien u ook toen gebruikmaakte van 
DigiMV en van dezelfde soort verantwoording, dan kunt u met de knop ‘Importeer de gegevens 
van het vorig verslagjaar’ deze gegevens voorinvullen. Let op: Als u zelf al gegevens hebt 
aangeleverd dan zullen deze gegevens overschreven worden tijdens het importeren van de 
gegevens van vorig jaar. Het voorinvullen geldt ook voor bepaalde vragenlijsten waarvan de 
beantwoording over de jaren heen stabiel is gebleven. U moet altijd de voor ingevulde gegevens 
controleren. 
 

 
 
 

 
 

21.Importeren financiële gegevens huidig verslagjaar 
 

Naast het importeren van gegevens uit het vorige verslagjaar kunt u ook uw financiële gegevens 
uploaden uit uw jaarrekening 2021 in DigiMV 2021.  
 

 
 
U moet dan bij het opstellen van uw jaarrekening gebruik hebben gemaakt van de modellen die 
wij (o.a.) hiervoor ter beschikking hebben gesteld via https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-
en-hoe/welke-gegevens-aanleveren/jaardocumenten-en-modeljaarrekeningen. Voor een optimale 
werking van de uploadtool is het van belang dat u geen/nauwelijks wijzigingen aanbrengt in het 
format. Des te minder zaken u aanpast, des te meer zaken goed in de financiële gegevens in 
DigiMV worden overgenomen. Net als bij het importeren van gegevens uit het vorig verslagjaar 
dient u de ingelezen gegevens goed te controleren. 
 
Belangrijk om te melden is dat er geen jaarrekeningmodel bestaat voor vereenvoudigde 
verantwoording en dus bij vereenvoudigde verantwoording geen gebruik kan worden gemaakt van 
de uploadtool. 
 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/welke-gegevens-aanleveren/jaardocumenten-en-modeljaarrekeningen
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/welke-gegevens-aanleveren/jaardocumenten-en-modeljaarrekeningen
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22.Bestuursverklaring 

 
Nadat alle vragenlijsten zijn ingevuld is het mogelijk om de bestuursverklaring in te vullen. 

 
 
Open vragenlijst: 
 

 
 
 



 

Handleiding DigiMV 2021  Pagina 18 van 21 
 

Teken de bestuursverklaring en u ontvangt automatisch een bevestigingsmail op het door u 
opgegeven e-mailadres: 
 

 
 
 

23.Bevestigingsmail 
 

De bevestigingsmail bevestigt enkel dat er door u informatie is aangeleverd in DigiMV. De 
bevestigingsmail toont niet aan dat de informatie inhoudelijk gecontroleerd is door het CIBG en 
dat daarmee voldaan is aan uw verplichting tot jaarverantwoording. U bent en blijft zelf 
verantwoordelijk voor de tijdigheid, de juistheid en volledigheid van de informatie in de 
jaarverantwoording. 
 
Indien u een PDF wilt downloaden met alle door u aangeleverde gegevens (inclusief de gegevens 
die verzameld worden voor de IGJ), kunt u deze verkrijgen door in DigiMV te klikken op de knop 
"Download rapport van alle vragenlijsten" op de tegel "Uw voortgang" op het statusoverzicht. 
De door u aangeleverde gegevens, behalve de gegevens die verzameld worden voor de IGJ, 
worden door ons openbaar gemaakt op www.jaarverantwoordingzorg.nl (kies "Archief DigiMV"). 
 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
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24. Désaveuverklaring bij WMG Jaarverantwoording 
 
 
Heeft u in uw WMG jaarverantwoording een ernstig gebrek geconstateerd? Dan moet u hiervan 
melding doen met behulp van een désaveuverklaring. Met de introductie van de désaveuverklaring 
mag het CIBG voor het corrigeren en wijzigen van ernstige gebreken DigiMV niet meer heropenen. 
 
Meer informatie: Regeling openbare jaarverantwoording WMG (vindplaatsen: Bijlage 5 / 2.5 Wijze 
van openbaarmaking / artikelsgewijs à artikel 13). 
 
Na het inloggen verschijnt het onderstaande scherm. 
 

 
 

• Om de désaveuverklaring in te vullen klikt u op “Désaveuverklaring deponeren”.  
 

• Om DigiMV 2021 te bekijken klikt u op “DigiMV verslagjaar 2021 DigiMV bekijken”.  
Middels deze optie kunt u de Basisvragenlijst, de Concernbrede vragenlijst, de 
gedeponeerde bestanden en de Bestuursverklaring bekijken.  
Bij de tegel Désaveuverklaring kunt u ook klikken op “Désaveuverklaring deponeren” om 
een Désaveuverklaring in te vullen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html#d17e5886
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html#d17e6860
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html#d17e6860
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html#d17e7429
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Nadat u heeft geklikt op “Désaveuverklaring deponeren” verschijnt het onderstaande scherm. Vul 
de désaveuverklaring in. Vink aan waar de désaveuverklaring betrekking op heeft en voeg het 
bestand toe. Teken vervolgens de désaveuverklaring en klik daarna op “Opslaan & naar status 
overzicht”. 
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Na het klikken op “Opslaan & naar status overzicht”, verschijnt het onderstaande scherm. Indien u 
de gedeponeerde désaveuverklaring wilt inzien, dan klikt u op “Desaveuverklaring, gedeponeerd 
op [..-..-2022]” (zie rode pijl). Indien u weer een désaveuverklaring wilt deponeren dan klikt u op 
“Désaveuverklaring deponeren”(zie oranje pijl). 
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