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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/
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Homepage DigiMV boekjaar 2022  
Nadat u op de inlogpagina heeft geklikt op de link van het verslagjaar dat u wilt aanleveren, in dit 
geval ‘DigiMV boekjaar 2022’,  komt u terecht op de homepage van DigiMV boekjaar 2022. 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 de ‘Selectie pagina’. U klikt dan op . 

 
 
U kiest dan DigiMV 2022 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.  
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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) 

 
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. Nadere typering van de organisatievorm - WMG 
 
In de Basisvragenlijst geeft u aan tot welke categorie zorgaanbieder u of uw onderneming toe 
behoort, deze bepaalt welke gegevens en informatie u aanlevert voor de openbare 
jaarverantwoording. Weet u niet precies onder welke categorie zorgaanbieders u valt? Onder 
elke  tegel kunt u lezen wanneer u onder deze categorie valt. 
 

 
Kleine rechtspersoon Middelgrote 

rechtspersoon 

 
Grote rechtspersoon 

 
Kleine 
personenvennootschap 

Middelgrote 
personenvennootschap 

 
Grote 
personenvennootschap 
 

Eenmanszaak Onderdeel militair 
geneeskundige dienst 

Rijksinstelling verpleging 
TBS 
 

Abortuskliniek Zorgaanbieder 
Provinciewet of 
Gemeentewet 

 
Formeel buitenlandse 
vennootschap 
 
 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/kleine-rechtspersoon
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/kleine-rechtspersoon
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/kleine-rechtspersoon
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/middelgrote-rechtspersoon
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/middelgrote-rechtspersoon
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/middelgrote-rechtspersoon
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/grote-rechtspersoon
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/kleine-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/kleine-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/kleine-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/kleine-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/middelgrote-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/middelgrote-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/middelgrote-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/grote-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/grote-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/grote-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/grote-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/eenmanszaak
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/eenmanszaak
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/onderdeel-militair-geneeskundige-dienst
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/onderdeel-militair-geneeskundige-dienst
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/onderdeel-militair-geneeskundige-dienst
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/rijksinstelling-verpleging-tbs
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/rijksinstelling-verpleging-tbs
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/rijksinstelling-verpleging-tbs
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/abortuskliniek
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/abortuskliniek
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/zorgaanbieder-provinciewet-of-gemeentewet
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/zorgaanbieder-provinciewet-of-gemeentewet
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/zorgaanbieder-provinciewet-of-gemeentewet
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/zorgaanbieder-provinciewet-of-gemeentewet
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/formeel-buitenlandse-vennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/formeel-buitenlandse-vennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/formeel-buitenlandse-vennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/formeel-buitenlandse-vennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/kleine-rechtspersoon
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/middelgrote-rechtspersoon
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/grote-rechtspersoon
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/kleine-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/middelgrote-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/grote-personenvennootschap
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/eenmanszaak
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/onderdeel-militair-geneeskundige-dienst
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/rijksinstelling-verpleging-tbs
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/abortuskliniek
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/zorgaanbieder-provinciewet-of-gemeentewet
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe-aanleveren-jvz/zorgaanbieders/formeel-buitenlandse-vennootschap
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6. Concernbrede vragenlijst 
 

Nadat u de Basisvragenlijst heeft afgerond wordt de Concernbrede vragenlijst zichtbaar. In de 
Concernbrede vragenlijsten kunnen onderstaande subvragenlijsten opgenomen zijn: 
 Financiële gegevens 
 Bedrijfsstructuur, organisatie 
 Governance 
 Personeel 
 Patiënten en cliënten 
 Capaciteit 
 Productie 

 
 

7. 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. 
 
 

8. 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. 
 
 

9. Volledige of vereenvoudigde verantwoording bij Jaarverantwoording 
Jeugd 
 

In de Basisvragenlijst geeft een jeugdhulpaanbieder aan of die 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. 
 
 

10. Informatievelden 
 
In DigiMV 2022 zijn er informatievelden ingebouwd. Deze komen grotendeels overeen met de 
teksten uit de boekwerken Jaardocument Jeugd 2022,  Jaardocument combi-instellingen 2022 en 
Jaardocument Veilig Thuis 2022. Voor zorgaanbieders is er vanaf boekjaar 2022 geen 
jaardocument meer, informatie hierover vindt u in de bijlagen bij de Regeling openbare 
jaarverantwoording WMG voor de openbare vragenlijst. Informatie over de niet-openbare 
vragenlijst vindt u in de Vragenlijst NZa uit de Regeling structurele informatieverstrekking 
bedrijfsvoering WMG en informatie over de CBS vragenlijst vindt u bij Uitvraag CBS ter aanvulling 
op Regeling jaarverantwoording WMG, verslagjaar 2022. Al deze boekwerken zijn uitgebreider. 
Daarom loont het de moeite om wanneer u een bepaalde term in DigiMV niet terugvindt om onze 
website www.jaarverantwoordingzorg.nl en ook de al genoemde boekwerken te raadplegen. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_700571_22/1/#0795243e-65c7-4776-b5ae-d6766c9f9ed4
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_700571_22/1/#0795243e-65c7-4776-b5ae-d6766c9f9ed4
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/zorgaanbieders
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/zorgaanbieders
http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
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Op de afbeelding hieronder ziet u dat er woorden gemarkeerd zijn, er is dan een informatieveld 
hierover opgenomen in DigiMV 2022. Als u erop klikt, dan opent er een informatieveld.  
 
Voorbeeld: U klikt op ‘zorgaanbieder’.  

 
 
Dan krijgt u onderstaande informatieveld te zien. Als u klikt op het pinnetje, dan blijft het 
informatieveld aan de rechterzijde zichtbaar.  

 
 
Hieronder is het informatieveld vastgezet door op het pinnetje te klikken. Indien u het 
informatieveld niet meer zichtbaar wilt hebben, dan kunt u weer op het pinnetje klikken. 

 
 

Tevens zal u in DigiMV 2022 ook het icoontje tegenkomen. Als u daarop klikt, dan opent u ook 
een informatieveld. 
 
 

11.Verplichte -/blokkerende vragen in DigiMV 
 

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. 
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Het niet invullen van verplichte velden leidt tot een blokkade in DigiMV. Aan de rechterkant ter 
hoogte van het nummer en de naam van de tabel is dan een uitroepteken  zichtbaar. U kunt nog 
wel verder werken. U zult uiteindelijk de blokkade moeten opheffen voordat u DigiMV via het 
invullen van de bestuursverklaring kunt afronden. 
 
 

12.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. 
 

 
 
 

13.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. 
 

 
 
 
Deelvragenlijsten kunnen tussendoor worden opgeslagen via de knop ‘Opslaan’ links onderin. 

 
 
 

14. 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. 
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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. 
 
  

15.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 

 

 

Naam en nummer van de vragenlijst 
waaronder deze bekend is uit het 
Jaardocument  Jeugd 2022,  Jaardocument 
combi-instellingen 2022 of Jaardocument 
Veilig Thuis 2022. Of uit de Regeling 
openbare jaarverantwoording WMG voor de 
openbare vragenlijst. Of uit de niet-openbare 
vragenlijst uit de Vragenlijst NZa uit de 
Regeling structurele informatieverstrekking 
bedrijfsvoering WMG of uit de Uitvraag CBS 
ter aanvulling op Regeling 
jaarverantwoording WMG, verslagjaar 2022. 
 

 

 

Als u hierop klikt dan ziet u door wie dit 
onderdeel wordt uitgevraagd.  
 

 

 

Naam van de tabel/vragenlijst zoals deze is 
opgenomen in de Regeling openbare 
jaarverantwoording WMG voor de openbare 
vragenlijst. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_700571_22/1/#0795243e-65c7-4776-b5ae-d6766c9f9ed4
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_700571_22/1/#0795243e-65c7-4776-b5ae-d6766c9f9ed4
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_700571_22/1/#0795243e-65c7-4776-b5ae-d6766c9f9ed4
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/zorgaanbieders
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/zorgaanbieders
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/zorgaanbieders
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42397.html
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PDF. Het op kunnen vragen van een PDF 
komt op alle niveaus 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. 

 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 
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invullen wordt weergegeven door 
bijvoorbeeld 1 van 7, 2 van 7 en verder, net 
zolang totdat alle toelichtingstabellen zijn 
ingevuld. 

 

 

Wit vinkje naar beneden betekent dat de 
toelichtingstabel is opengeklapt. Wit vinkje 
omhoog betekent dat de toelichtingstabel 
dicht staat. 
De titel van de toelichtingstabel staat altijd 
vetgedrukt en komt overeen met de 
naamgeving van het totaalveld daarboven. 
Toelichtingstabellen zijn verplicht en moeten 
altijd geopend en opgeslagen worden, ook al 
is bijvoorbeeld geen enkel veld in de 
toelichtingstabel voor u van toepassing. 
 

 

 
 

16. Toevoegen AGB- ondernemingscode 
 
Bij de Basisvragenlijst kunt u nog meer AGB- ondernemingscodes toevoegen indien van toepassing. 
U klikt dan op ‘Toevoegen: AGB-ondernemingscode’. 

 
 
 

17.Toevoegen SBI-code 
 

Bij de Basisvragenlijst kunt u ook SBI- codes toevoegen indien van toepassing. U klikt dan op 
‘Toevoegen: SBI-code’. 
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18. Toevoegen KvK-gegevens via LRZa register 

 
Indien het mogelijk is om KvK gegevens toe te voegen, dan is altijd een link zichtbaar om de KvK-
gegevens toe te voegen middels de knop ‘Zoek LRZa-vermelding’. Het is met deze links alleen 
mogelijk om gegevens op te halen. Het is niet mogelijk om gegevens terug te rapporteren aan de 
KvK of aan de LRZa register. 
 

 
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. 

 
 

 
 
Terugkomende icoontjes bij dit soort vragen zijn (achter de weergavebalk): 

: Verander KVK         : Maakt bewerken velden mogelijk           : Verwijdert huidige invoer 
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19.Toevoegen KvK-gegevens 
 

Indien het mogelijk is om via de KvK gegevens toe te voegen is, dan is er 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.  
 

 
 
Terugkomende icoontjes bij dit soort vragen zijn (achter de weergavebalk): 

: Verander KVK         : Maakt bewerken velden mogelijk           : Verwijdert huidige invoer 
 

20.Deponeren van documenten 
 

Het deponeerproces start op de tegel ‘Deponeren’. Het gebruik van PDF als format is bij 
deponeren verplicht. Bij deze tegel is ook aangegeven welke verplichte documenten er 
gedeponeerd moeten worden door het concern. 

 
 
U klikt op ‘Open vragenlijst’ om de vragenlijst Deponeren te openen.  
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U krijgt vervolgens onderstaande scherm te zien. 

 
 
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. 
 
Nadat u alle, voor u verplichte documenten, heeft aangeleverd, zal de tegel ‘Deponeren’ op het 
statusoverzicht aangeven: 
 

 
 

21.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. 
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22.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. 
 
 
 
 

23.Bestuursverklaring 
 
Nadat alle andere vragenlijsten zijn ingevuld is het mogelijk om de bestuursverklaring in te vullen. 
U kunt dan klikken op ‘Bestuursverklaring ondertekenen’. 
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Of u klikt onder op ‘Open vragenlijst’ bij de tegel ‘Bestuursverklaring ondertekenen’: 
 

 
 
 
Onderteken de bestuursverklaring en klik op ‘Opslaan en naar statusoverzicht’. U ontvangt 
automatisch een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres waarin is aangegeven dat 
u informatie heeft aangeleverd in DigiMV 2022. 
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24.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, 
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.  
 

25. 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 DigiMV 2022 te bekijken klikt u op ‘DigiMV verslagjaar 2022 DigiMV bekijken’.  
Middels deze optie kunt u de Basisvragenlijst, de Concernbrede vragenlijst, de gedeponeerde 
bestanden en de Bestuursverklaring bekijken.  
Om de désaveuverklaring in te vullen klikt u op ‘Désaveuverklaring deponeren’.  
 
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. Onderteken 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 [..-..-2023]’ (zie rode pijl). Indien u weer een désaveuverklaring wilt deponeren dan klikt u op 
‘Désaveuverklaring deponeren’(zie oranje pijl). 
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