
Digitaal aanleveren  
Jaarverantwoording zorg

Vereenvoudigde 
verantwoording
Controleer op de website of dit 
van toepassing is.

Begin op tijd!
Aanleveren kan van 1 januari  
tot 1 juni.

Publicatie gegevens
Afgeronde jaar verantwoor dingen 
worden na 1 mei gepubli ceerd op 
jaarverantwoordingzorg.nl.

Verzamelen
In de jaardocumenten op de 
website staat welke gegegevens en 
documenten u moet aanleveren.

Inloggen en invullen
Log in met uw DigiMV-code en 
eHerkenning. Op de actielijst ziet 
u wat er (nog) moet gebeuren.  
U kunt tussendoor stoppen.

Afronden
Controleer en klik op  
Accorderen en Voltooien.

Informatie of vragen?
jaarverantwoordingzorg.nl
Stel uw vraag via 
jaarverantwoordingzorg.nl/contact.

Handhaving
Na 1 juni krijgt de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd een 
overzicht met instellingen die  
nog niet hebben aangeleverd.
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Controleer & bewaar
In december krijgt u een brief. 
Controleer uw gegevens hierin 
en mail wijzigingen door. 

Bewaar de DigiMV-inlogcode 
in de brief goed.

Openbare datasets
Vanaf september zijn datasets met  
de gebundelde gegevens van alle 
instellingen door iedereen te 
downloaden.

eHerkenningsmiddel 
aanschaffen
Voor het inloggen op het 
aanleverportaal DigiMV is een 
eHerkenningsmiddel 2+ of hoger 
nodig. Informatie en aanvraag op 
www.eherkenning.nl/
inloggen-met-eherkenning/

Vraag op tijd aan!

http://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/
http://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/


HOE?
De jaarverantwoording bestaat uit het invullen van tabellen en vragen en het aanleveren van de 
jaarrekening in het digitale aanleverportaal DigiMV.

WAT?
Het jaardocument waarin alle vragen zijn opgenomen, wordt gepubliceerd op jaarverantwoordingzorg.nl. 
Samen met brancheorganisaties en andere partijen uit het zorgveld stelt het ministerie van VWS elk jaar 
vast welke gegevens aangeleverd moeten worden. 

Combinatie-instellingen 
zorg en jeugdhulp 
Zorginstellingen die een 
combinatie van zorg en  
jeugdhulp bieden.

Veilig Thuis-instellingen 
Advies- en meldpunten 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

De jaarverantwoording zorg in het kort

WAAROM?
Ontvangt u als zorgaanbieder publiek geld, dan legt u verantwoording af aan de maatschappij over hoe u 
dit geld heeft besteed en hoe u de dienstverlening en ondersteuning heeft georganiseerd. Daarnaast maken 
veel overheden, organisaties en particulieren gebruik van de aangeleverde verantwoordingsgegevens voor 
bijvoorbeeld toezicht, beleidsvorming, statistiek en onderzoek. 

WIE? 

WTZi
WTZi-zorginstellingen 
Zorginstellingen met een 
WTZi toelating. 

 Jeugdhulpverlening 
Instellingen voor jeugdhulp, 
jeugdbescherming/reclassering 
(gecertificeerde instellingen)  
en particuliere Justitiële 
Jeugdinrichtingen.


