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Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid 
Via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid is het mogelijk om onder meer 

subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Europese migratie- en 

veiligheidsfondsen en nationale regelingen aan te vragen en te verantwoorden. U 

kunt via dit portaal een aanvraag voor subsidie indienen en de status van uw 

aanvraag bekijken.  

 
Figuur 1:Inlogpagina van het Subsidieportaal. 
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Account aanmaken   
Om gebruik te maken van het Subsidieportaal dient u een account aan te maken. 

Dit kunt u doen door te klikken op de knop ‘Maak een account aan’. Na het 

invullen van de gegevens ontvangt u een e-mail.  

 

Figuur 2: Account aanmaken 

Hebt u al een account maar bent u uw wachtwoord vergeten. Ga dan naar 

“Wachtwoord vergeten?”. Als u uw gebruikersnaam niet meer weet dan kunt u 

contact opnemen met Uitvoering Van Beleid via telefoonnummer 070-3152000 of 

via uw vaste contactpersoon.  



 

Uitvoering Van Beleid: Handleiding Subsidieportaal 
5 

 
 

Gegevens aanvullen 

Na het aanmaken van uw account kunt u inloggen op het Subsidieportaal. 

Voordat u gebruik kunt maken van het Subsidieportaal dient u uw gegevens in te 

vullen. Klik na het invullen van de gegevens op de knop ‘Opslaan’. 

Let op! De keuze voor Europees Nederland of Caribisch Nederland kunt u na 

opslaan niet meer wijzigen.  

 

 

              Figuur 3: Een voorbeeld van de pagina “Mijn gegevens” 
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Homepagina 
Na het aanvullen van de gegevens zullen er meer tabbladen worden getoond. De 

tabbladen beschikbaar voor een aanvrager, buiten de homepagina, zijn:  

• Mijn gegevens 

• Mijn regelingen 

• Mijn aanvragen 

• Mijn contactpersonen 

Een aanvrager met volledig ingevulde gegevens zal altijd de volgende tabbladen 

zien: “Mijn gegevens”, “Mijn regelingen” en “Mijn aanvragen”. Indien de 

ingelogde aanvrager de rol tekenbevoegde heeft, zal deze ook het tabblad “Mijn 

contactpersonen” te zien krijgen. 

Figuur 4:Homepagina, met toegang tot alle tabbladen. 
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Mijn Gegevens  
Het tabblad “Mijn gegevens” toont een overzicht van de gegevens van de 

ingelogde aanvrager. Daarnaast is het ook mogelijk om het wachtwoord te 

wijzigen. De functie om het wachtwoord te wijzigen is enkel beschikbaar als de 

gegevens in het overzicht niet actief bewerkt worden. 

 
Figuur 5: Pagina “Mijn gegevens”. 

Gegevens aanpassen 

Om gegevens aan te passen klikt u op de knop ‘Bewerken’.  De gegevens kunnen 

dan aangepast worden. Klik na het aanpassen op de knop ‘Opslaan’ om de 

gegevens daadwerkelijk te bewaren. 

 
Figuur 6: “Mijn gegevens” in bewerkbare status.
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Wachtwoord wijzigen 

Een ingelogde gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn wachtwoord te wijzigen. 

Het scherm dat volgt na het klikken op de knop ‘Wachtwoord wijzigen’ toont het 

wachtwoordbeleid en de velden die ingevuld moeten worden, namelijk: het oude 

wachtwoord, het nieuwe wachtwoord en de bevestiging van het nieuwe 

wachtwoord. 

 

Figuur 7:Pagina “Wachtwoord wijzigen”. 
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Mijn regelingen 

Het tabblad “Mijn regelingen” toont een overzicht van alle subsidies waarvoor de 

aanvrager een registratie heeft gedaan. Een goedgekeurde registratie is nodig 

om een aanvraag in te kunnen dienen.   

De filteroptie kan gebruikt worden om gemakkelijk een registratie te vinden. Na 

het selecteren van filters kan door gebruik van de knop      alle filters verwijderd 

worden. Alleen een tekenbevoegde kan een nieuwe registratie indienen. Om een 

nieuwe registratie toe te voegen klikt u op de knop ‘Nieuwe registratie’.  

 

 

Figuur 8: Pagina “Mijn Regelingen” met knop1 ‘Nieuwe registratie’, filteropties2 en alle filteropties 

verwijderen3. 

Naast het indienen van nieuw registraties kan een tekenbevoegde gebruiker ook 

bestaande registraties openen. Dit kan door de knop ‘Openen’ te gebruiken. 

 

Figuur 9: Bestaande registraties. 
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Na het openen van een bestaande registratie ziet de tekenbevoegde twee 

verschillende tabbladen. De tab “Registratie” levert dezelfde informatie die 

zichtbaar is in de lijst onder “Mijn regelingen”. 

 

Figuur 10: Geopende bestaande registratie.
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Betrokken personen 

In de tab “Betrokken personen” ziet de tekenbevoegde alle personen die bij deze 

registratie betrokken zijn, inclusief de ingelogde tekenbevoegde. Naast de 

tekenbevoegde bevat dit overzicht ook de bij de registratie betrokken 

contactpersonen. Deze contactpersonen zijn ofwel automatisch toegevoegd bij 

het indienen van de registratie (op basis van de contactpersonen van de 

organisatie), ofwel naderhand handmatig aan de registratie toegevoegd door de 

tekenbevoegde. 

Een bestaande contactpersoon kan worden toegevoegd door een tekenbevoegde 

door de knop ‘Persoon uitnodigen’ te gebruiken.  

Let op! De beoogde contactpersoon dient een geldig account te hebben. Indien u 

voor een beoogd contactpersoon van uw organisatie een nieuw account wil 

aanmaken, dan kunt u dit als tekenbevoegde doen onder “Mijn contactpersonen”, 

door te kiezen voor ‘Contactpersonen van uw organisatie’.  

Figuur 11: Tabblad “Betrokken personen”, met de knop ‘Persoon uitnodigen’ 

Nadat u op de knop ‘Persoon uitnodigen’ hebt gedrukt, wordt er een scherm 

getoond waarin u door de procedure voor het uitnodigen van een contactpersoon 

geleid wordt.  

Bovenaan het scherm ziet u de regeling, de actie en het tijdvak waarvoor u een 

nieuwe contactpersoon zult gaan uitnodigen (1). Hieronder staat de uitleg voor 

de procedure, gevuld door twee invulvakken voor de gegevens van de persoon 

die u wil uitnodigen, te weten de gebruikersnaam en het e-mailadres (2). Nadat 

u deze gegevens heeft ingevuld, kunt u de uitnodiging versturen met de knop 

‘Uitnodiging versturen’. 

Let op! U dient een geldige combinatie van gebruikersnaam en e-mailadres te 

gebruiken. Indien de combinatie ongeldig is, zal de door u beoogde persoon niet 

worden geïnformeerd en geen uitnodiging ontvangen. In verband met de privacy 

zal u niet worden geïnformeerd over de juistheid van de gegevens. 
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 Figuur 12: Uitnodigen van een nieuwe contactpersoon bij een regeling 

Nadat u op de knop ‘Uitnodiging versturen’ hebt gedrukt, zal een scherm ter 

bevestiging worden getoond. Indien de combinatie van de gebruikersnaam en 

het e-mailadres geldig is, zal de gebruiker nu eveneens een uitnodiging hebben 

ontvangen. U kunt uw eigen verzonden uitnodigingen raadplegen onder de kop 

“Mijn contactpersonen” door te kiezen voor ‘Mijn verstuurde uitnodigingen’. 

Figuur 13: Overzicht van uitnodigingen verstuurd door een tekenbevoegde 

Uitnodigingen waar niet op gereageerd is door de uitgenodigde persoon, of die 

een ongeldige combinatie van gebruikersnaam en e-mailadres bevatten, worden 

in het overzicht met status ‘Open’ getoond. Wanneer de uitgenodigde persoon 

een reactie heeft gegeven, wordt ‘Geaccepteerd’ of ‘Geweigerd’ getoond. 

Met de knop ‘Verwijderen’ kunt u uitnodigingen intrekken. Als de uitnodiging een 

geldige combinatie van e-mailadres en gebruikersnaam betreft, wordt de persoon 

per e-mail op de hoogte gebracht van het intrekken van de uitnodiging. 
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Wanneer een uitnodiging geaccepteerd is door de beoogde contactpersoon, dan 

ontvangt de tekenbevoegde hiervan een bevestiging per e-mail. In het overzicht 

kan de desbetreffende geaccepteerde uitnodiging dan bevestigd worden en kan 

de contactpersoon worden toegevoegd aan de relevante regeling. Hiervoor klikt u 

als tekenbevoegde op de knop ‘Bevestigen en toevoegen’.  

 

Figuur 14: Overzicht van uitnodigingen verstuurd door een tekenbevoegde 

Hierna wordt nog een laatste bevestiging getoond wie u zult gaan toevoegen aan 

welke regeling. Om deze beoogde contactpersoon daadwerkelijk te machtigen, 

kiest u voor ‘Bevestigen en toevoegen’, waarna de contactpersoon voor de door 

u gekozen regeling namens u gemachtigd is. De contactpersoon zal hiervan per 

e-mail op de hoogte gebracht worden. 

Hierna zal de uitnodiging niet meer getoond worden in het overzicht, omdat de 

door u uitgenodigde persoon nu is toegevoegd als contactpersoon voor de 

regeling. Mocht u de contactpersoon alsnog willen verwijderen, dan kunt u dit 

doen via het overzicht ‘Betrokken personen’ zoals eerder uitgelegd. 
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Nieuwe registratie 

Om een nieuwe registratie in te dienen klikt een tekenbevoegde op de knop 

‘Nieuwe registratie’.  

 

Figuur 15: Nieuwe registratie via het tabblad “Mijn regelingen”. 

Vervolgens wordt een overzicht getoond van alle regelingen waar registratie voor 

mogelijk is. In dit overzicht kunt u opnieuw gebruik maken van de mogelijkheden 

om te filteren op de eigenschappen van de regelingen.  

 

Figuur 16: Selecteer hier de regeling voor de nieuwe registratie. 

Nadat met behulp van de knop ‘Selecteren’ een keuze voor een regeling is 

gemaakt, zal een bevestigingsscherm getoond worden. Met de knop ‘Registreren’ 

wordt de registratie bevestigd en vervolgens geopend. 
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De registratie dient in het overzicht de status ‘Goedgekeurd’ te krijgen van UVB 

voordat er daadwerkelijk een aanvraag ingediend kan worden voor de regeling. 

Beoordeling gebeurt normaliter binnen een werkdag, of wordt direct automatisch 

gedaan. U kunt dit zien in het overzicht van de desbetreffende registratie: indien 

de goedkeuring automatisch gebeurt, zal meteen op het scherm na het klikken 

op de knop ‘Registreren’ de status ‘Goedgekeurd’ getoond worden. 

De contactpersonen die bij uw organisatie horen, worden bij nieuwe registraties 

ook automatisch toegevoegd als contactpersoon. Zij zullen dus zichtbaar zijn 

onder het tabblad ‘Betrokken personen’ van de desbetreffende organisatie. Bij 

een nieuwe aanvraag onder registratie zullen zij dus ook automatisch betrokken 

worden als een contactpersoon. 
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Mijn aanvragen 

Dit tabblad toont een overzicht van alle aanvragen waarbij de ingelogde 

gebruiker betrokken is. Deze aanvragen zijn te openen, waarna de gebruiker een 

overzicht van de aanvraag te zien krijgt. aanvragen zijn te onderscheiden op 

projectnummer, naam, startdatum, einddatum, soort aanvraag en status. 

Dit tabblad toont een overzicht van alle aanvragen waarbij de ingelogde 

gebruiker betrokken is. Ook is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te 

dienen. Dit kan alleen gedaan worden door een tekenbevoegde.  

 

Figuur 17: Pagina “Mijn aanvragen”. Ook hier zijn filter opties aanwezig. 
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Nieuwe aanvraag 

Om een nieuwe aanvraag in te dienen klikt u op de knop “Nieuwe aanvraag”. Er 

kan alleen een nieuwe aanvraag worden ingediend wanneer de registratie is 

goedgekeurd door Uitvoering Van Beleid. 

 

Figuur 18: Nieuwe aanvraag starten. 

Na het kiezen van de registratie klikt u op de knop “Verder” om de aanvraag van 

een geldige projectnaam te voorzien. Hierna zal het aanvraagformulier gestart 

worden. 

 

Figuur 19: Kiezen van een projectnaam voor de nieuwe aanvraag. 
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Nadat het aanvraagformulier is ingevuld kan deze worden ingediend. Dit kan 

alleen worden gedaan door een tekenbevoegde. Zolang een aanvraag niet is 

ingediend, heeft deze de status “Concept” of “Ter ondertekening”. Concepten van 

aanvragen kunnen verwijderd worden. 

 

Figuur 20: Lijst van aanvragen van de organisatie. 

Klik op de knop “Openen” om de betreffende aanvraag te bekijken en eventueel 

aan te vullen, of in te dienen. Ook kunt u betrokken personen toevoegen aan de 

aanvraag. 

 

Figuur 21: De aanvraaginformatie. 
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Status aanvraag 

In de kolom “Status” is te zien in welke fase een aanvraag zich bevindt. Een 

overzicht van de verschillende statussen is hieronder te vinden.  

Concept   U bent bezig met indiening van de aanvraag. 

Ter ondertekening  De aanvraag staat klaar ter ondertekening door bevoegd 

     persoon. 

Verzonden   Bevoegd persoon heeft de aanvraag verzonden naar 

     UVB. 

Ingediend   De aanvraag is door UVB ontvangen en krijgt de status  

     ingediend. 

Afgewezen   Uw aanvraag is afgewezen, u ontvangt hierover een 

     beschikking. 

Verleend   Uw aanvraag is verleend, u ontvangt hierover een 

     beschikking. 

ED indienen   De einddatum van het project is verlopen, u kunt uw 

     einddeclaratie indienen. 

ED Ingediend  Uw einddeclaratie is ingediend. 

Vaststellen   De controlefase binnen UVB is afgerond, na een eventuele  

     tweedelijns controle ontvangt u een vaststellingsbeschikking. 

Vastgesteld   Uw project is vastgesteld, u ontvangt hierover een 

     beschikking. 

 

 
Tabel 1: overzicht van de status van een project, en welke acties daarbij mogelijk zijn. 
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Voortgangsrapportage indienen 

Het tabblad “Voortgangsrapportages” toont alle bij de aanvraag horende 

voortgangsrapportages. De tab is alleen beschikbaar wanneer er ten minste één 

tussendeclaratiemoment in het Subsidieportaal is aangemaakt door Uitvoering 

Van Beleid. 

 
Figuur 22: Het tabblad “Voortgangsrapportages” met de mogelijkheid om te openen. 

Het is mogelijk om een voortgangsrapportage te openen. Een geopende 

voortgangsrapportage wordt getoond in bewerkbare of alleen lezen vorm. De 

vorm waarin de voortgangsrapportage wordt getoond is afhankelijk van zowel de 

project status als de formulier status.  

 

Tabel 2: Een overzicht waarin een tussendeclaratie wordt getoond bij de mogelijke project- en 

formulier status. Grijze cellen geven aan dat de combinatie niet mogelijk is. Overige combinaties 

zijn mogelijk. 

Het is ook mogelijk om een voortgangsrapportage te verwijderen. Dit kan alleen 

wanneer het project niet is afgewezen en het betreffende formulier is gestart 

maar nog niet is verzonden, dus de status “Concept” of “Ter ondertekening”.  
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BSN rapportage indienen 

Een aanvrager kan via de knop  ‘BSN rapport indienen’ een BSN rapportage bij 

een aanvraag naar UVB versturen. Het insturen van een BSN rapportage bestaat 

uit twee stappen.   

 

Figuur 23: Aanvraag overzicht waar een BSN rapport ingediend kan worden. 

In de eerste stap dienen alle gegevens van de BSN rapportage ingevuld te 

worden, waarna het geüploade bestand wordt gevalideerd. Volg hiervoor de 

aanwijzingen in het Subsidieportaal. 

In de tweede stap van het indienproces dient de aanvrager de BSN rapportage te 

bevestigen en kan deze verzonden worden naar Uitvoering Van Beleid. Alleen 

een tekenbevoegde kan een BSN rapportage indienen. 
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Betrokken personen 

In het tabblad “Betrokken personen” kunt u alle betrokken personen bij de 

aanvraag zien, zowel contactpersonen als de tekenbevoegde. Om vervolgens de 

gegevens van een betrokken persoon te bekijken klikt u op de knop ‘Openen’.  

Een tekenbevoegde heeft de mogelijkheid een betrokken persoon te verwijderen 

van een aanvraag met behulp van de knop ‘Verwijderen’.  

Figuur 24: Het tabblad “Betrokken personen” in het aanvraagoverzicht. 

Het is ook mogelijk een contactpersoon toe te voegen aan de aanvraag, door 

gebruik te maken van de optie ‘Uitnodiging versturen’. Hiermee zal een scherm 

getoond worden waarmee u als tekenbevoegde een nieuwe contactpersoon kunt 

uitnodigen. U dient wel de gebruikersnaam en het e-mailadres te kennen, om zo 

de uitnodiging te kunnen verzenden. 

Het uitnodigen van contactpersonen voor een aanvraag werkt op dezelfde wijze 

als het uitnodigen van contactpersonen voor een regeling. 

 

Figuur 25: Invulvelden benodigd voor het verzenden van een uitnodiging. 
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Bijlagen 

Onder het tabblad “Bijlagen” treft u een overzicht aan van de bijlagen bij de 

aanvraag. Deze bijlagen kunt u eventueel ook downloaden door op het icoontje 

naast de gewenste bijlage te drukken.  

Om een nieuwe bijlage toe te voegen aan de aanvraag, klikt u op de knop 

‘Bijlage toevoegen’ die bovenaan het aanvraagoverzicht getoond wordt. Dit wordt 

ook wel de postbusfunctie genoemd. Vervolgens kunt u een bestand uploaden. 

Figuur 26: Een overzicht van de bijlagen en de knop om bijlagen toe te voegen aan de aanvraag
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Mijn contactpersonen 

Via de knop “Mijn contactpersonen” kan een tekenbevoegde de contactpersonen 

van de eigen organisatie, regelingen en aanvragen raadplegen en wijzigen. Ook 

worden hier de verstuurde en ontvangen uitnodigingen voor het worden van een 

contactpersoon weergegeven. 

Figuur 28: De verschillende opties onder “Mijn contactpersonen” 

Let op! Voor een niet-tekenbevoegde gebruiker zal “Mijn contactpersonen” niet 

zichtbaar zijn. In plaats hiervan wordt “Mijn ontvangen uitnodigingen” getoond, 

waar de gebruiker de ontvangen uitnodigingen kan accepteren of weigeren. 

De werking van de uitnodigingen wordt beschreven in het hoofdstuk waarin het 

uitnodigen van contactpersonen bij een regeling of aanvraag beschreven wordt. 
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Met de optie ‘Contactpersonen van uw organisatie’ kan een tekenbevoegde 

contactpersonen beheren en aanmaken. 

 

Figuur 28: Het tabblad “Mijn contactpersonen” met filtermogelijkheden. 

Om de rechten van een gebruik in te zien of te verwijderen klikt u op de knop 

‘Selecteren’. Rechten toevoegen op nieuwe regelingen kan gedaan worden in het 

tabblad “Mijn regelingen”. Rechten toevoegen op nieuwe aanvragen kan gedaan 

worden in het tabblad “Mijn aanvragen”. 

 

Figuur 29: Een contactpersoon beheren. 
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De knop ‘Selecteren’ geeft alle gegevens van de gebruiker. De knop ‘Verwijderen’ 

verwijdert alle rechten die de gebruiker heeft bij die aanvraag of regeling.  

Om rechten bij meerdere regelingen of aanvragen te selecteren kunt u gebruik 

maken van de []. 

 

Figuur 30: De mogelijkheid om het project te openen, of de rechten te verwijderen. 

Via ‘Contactpersonen bij uw aanvragen’ wordt een overzicht getoond van de 

subsidieaanvragen van uw organisatie. Door een van de aanvragen te selecteren, 

wordt een overzicht getoond van de bij de geselecteerde aanvraag toegevoegde 

betrokken personen. De getoonde betrokken personen kunnen vervolgens 

worden ingezien of verwijderd van de aanvraag. 

Figuur 31: Overzicht van aanvragen. 

Let op! Voor het toevoegen van nieuwe contactpersonen aan aanvragen kunt u 

gebruik maken van de optie tot het uitnodigen van contactpersonen zoals eerder 

in de handleiding beschreven. Hiervoor kunt u de desbetreffende aanvraag 

opzoeken en openen via “Mijn aanvragen”, om vervolgens onder het tabje 

‘Betrokken personen’ te kiezen voor de mogelijkheid tot uitnodigen. 
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Figuur 32: Overzicht van betrokken personen bij aanvraag. 

Via ‘Contactpersonen bij uw regelingen’ wordt een overzicht getoond van de 

regelingen waarvoor uw organisatie geregistreerd is. Door een van de regelingen 

te selecteren, wordt een overzicht getoond van de bij de geselecteerde regeling 

toegevoegde betrokken personen, evenals de verschillende aanvragen onder de 

geselecteerde regeling. De getoonde betrokken personen kunnen vervolgens 

worden ingezien of verwijderd van de regeling. 

Figuur 33: Overzicht van regelingen. 
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Figuur 34: Overzicht betrokken personen en aanvragen bij een regeling 

Let op! Voor het toevoegen van nieuwe contactpersonen aan regelingen kunt u 

gebruik maken van de optie tot het uitnodigen van contactpersonen zoals eerder 

in de handleiding beschreven. Hiervoor kunt u de desbetreffende regelingen 

opzoeken en openen via “Mijn regelingen”, om vervolgens onder het tabje 

‘Betrokken personen’ te kiezen voor de mogelijkheid tot uitnodigen. 
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Nieuwe gebruiker toevoegen 

Om een nieuwe gebruiker als contactpersoon toe te voegen voor de organisatie 

klikt u op de knop ‘Creëer nieuwe gebruiker’. Voer vervolgens de gebruikersnaam 

en het e-mailadres in van de nieuwe gebruiker. Druk op de knop ‘Volgende’ om 

een het account aan te maken. 

De gebruiker ontvangt een e-mail waar deze zijn account kan activeren, en een 

wachtwoord kan invoeren voor het account. 

 

Figuur 35: Een nieuwe contactpersoon aanmaken voor uw organisatie 

De gegevens van een bestaande gebruiker zijn bewerkbaar. Klik op de knop 

‘Selecteren’ om naar de beheertab te gaan. Klik op de knop ‘Bewerken’ om de 

gegevens aan te passen en klik vervolgens op de knop ‘Opslaan’ om wijzigingen 

te bewaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figuur 36: Het bewerken van een contactpersoon als tekenbevoegde. 

Let op! De nieuw aangemaakte contactpersoon zal voor nieuwe registraties van 

automatisch worden toegevoegd als betrokken persoon. Voor reeds bestaande 

registraties of aanvragen dient u zelf de nieuwe contactpersoon uit te nodigen. 
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Veel gestelde vragen 
Hieronder een aantal veel gestelde vragen over het Subsidieportaal van 

Uitvoering Van Beleid. 

Hier volgen een paar algemene punten:  

• Er kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd met de knop 

‘Wachtwoord vergeten’. Vervolgens zal er een e-mail worden gestuurd met 

een link, deze link is geldig tot 8 uur na verzending.  

• Bij de eerste keer inloggen op het Subsidieportaal dient u uw gegevens te 

controleren en op te slaan, ook als u geen wijzigingen wil doorvoeren op 

de gegevens. 

• Indien er geen e-mail is ontvangen voor het wijzigen van het wachtwoord 

of een nieuw account, dan raden wij u aan ook te kijken in uw map met 

ongewenste e-mail.  

E-mail niet ontvangen 

Het kan voorkomen dat u geen e-mail heeft ontvangen. Zorg ervoor dat u de 

juiste gebruikersnaam heeft ingevoerd en controleer ook de map met 

ongewenste e-mail. Als dit is gecontroleerd dan kan het zijn dat een account niet 

gekoppeld is aan het gewenste e-mailadres. Neem hiervoor contact op met UVB. 

Account geblokkeerd 

Een account in het Subsidieportaal wordt geblokkeerd wanneer er vijf keer een 

ongeldig wachtwoord is ingevoerd, of wanneer er meer dan twee keer binnen 24 

uur een nieuw wachtwoord is aangevraagd. U krijgt vervolgens een foutmelding 

dat er niet kan worden ingelogd. 

U dient vervolgens contact op te nemen met UVB met uw gebruikersnaam, zodat 

uw account ontgrendeld kan worden. 
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Foutmelding wachtwoord wijzigen 

Na het gebruik van de knop ‘Wachtwoord vergeten’ en het invullen van de 

gebruikersnaam wordt er een e-mail gestuurd naar het bijbehorend e-mailadres. 

Hierin staat een link die tot 8 uur na verzending geldig is. Wanneer er na deze 

geldigheidsduur op de link wordt geklikt, krijgt u een foutmelding te zien. 

U dient dan opnieuw een wachtwoord aan te vragen via de knop ‘Wachtwoord 

vergeten’ en gebruik te maken van de link in de nieuwe e-mail binnen de 

gestelde tijd.  

Subsidieaanvraag niet zichtbaar 

Wanneer u voor het eerst inlogt op een account in het Subsidieportaal dient u 

eerst uw gegevens aan te vullen of te controleren. Indien u dat nog niet gedaan 

heeft, zullen er geen aanvragen getoond worden en ziet u een informatiemelding 

dat u nog uw gegevens dient aan te vullen. 

U kunt uw gegevens controleren of aanvullen onder het tabblad ‘Mijn Gegevens’. 

Overige vragen 

Voor meer vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Uitvoering Van 

Beleid via telefoonnummer 070-3152000, of vul het contactformulier in via de 

website van Uitvoering Van Beleid op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/contact  

 

 

http://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/contact

