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Inleiding 

In dit document staan de technische aspecten voor de gemeenten die het formulier 

Beeld van de Uitvoering moeten invullen. 

 

Voor elk jaar wordt een specifiek formulier gemaakt, inclusief een beschrijving van 

de financiële gegevens die de gemeenten moeten rapporteren aan het ministerie. 

Deze twee documenten kunnen samen met deze technische handleiding worden 

gepubliceerd middels rijksoverheid.nl. De drie documenten zijn: 
• BvdU_yyyy_xxxx.pdf 

• Invulinstructie_yyyy.pdf 

• Technische_handleiding.pdf 
 

Het eerste document is het formulier dat bij SZW moet worden ingediend. Op de 

plaats van yyyy staat het jaartal van het vergoedingsjaar waarvoor de gegevens 

moeten worden gerapporteerd. Op de plaats van de xxxx moet de gemeente de 

gemeentecode invullen in 4 posities; dus gemeentecode 4 als 0004 en 514 als 0514. 

Het tweede document geeft een beschrijving van de financiële gegevens die u 

middels het formulier moet rapporteren aan SZW. U moet hierbij denken aan 

definities en dergelijke. Ook dit document wordt per jaar opgesteld (op de plaats 

van yyyy staat het jaartal van het vergoedingsjaar). Het derde document is deze 

technische handleiding. 

 

Ga naar de website van rijksoverheid.nl en download deze drie documenten naar uw 

lokale omgeving (pc of netwerk). Het is verstandig om deze technische handleiding 

elk jaar opnieuw te downloaden omdat deze ook gewijzigd kan zijn. 
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Aandachtspunten 

Bij het downloaden van het formulier kan het voorkomen dat de onderstaande 

melding verschijnt. 

 

 
 

De oorzaak van de melding is dat de browser die u gebruikt probeert om het 

formulier te openen in de browser, dit is echter niet mogelijk. Om het formulier te 

openen, kunt u bij Download “Formulier Beeld van de Uitvoering” op de 

rechtermuisknop drukken en de optie “Koppeling opslaan als” of “Doel opslaan als” 

selecteren. De naam van die opties is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U 

kunt het formulier dan opslaan en daarna vanaf de opgeslagen positie openen. 

 

Als er andere foutmeldingen optreden willen wij die graag weten. Stuur deze op 

naar de postbus pbbeeldvandeuitvoering@minszw.nl met screenshots van de 

melding en het formulier, voeg een zo volledig mogelijke beschrijving van de 

handelingen die u aan het uitvoeren was toe. Wij kunnen dan oorzaak van de fout 

onderzoeken en bekijken of deze negatieve gevolgen heeft voor de invullen en 

verwerken van de formulieren. 

 

Bij het opslaan van het formulier moet u de naam van het formulier wijzigen. In 

plaats van de “xxxx” moet u het gemeentenummer invullen in vier posities, dus 

gemeentecode 4 als 0004 en 514 als 0514. 

 

De knop “Verzenden” op pagina 6 van het formulier is alleen getest met Micrsoft 

Outlook. Voor andere mailprogramma’s is de werking niet getest, voor webmail 

werkt het verzenden NIET met de knop “Verzenden” en dient u het mailbericht zelf 

te maken. 

mailto:pbbeeldvandeuitvoering@minszw.nl
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1 Invullen van het formulier 

1.1 Voorblad 

Op pagina 1 vult u uw inlogcode in. Deze heeft u in de brief van 18 november 2021, 

met onze referentie 2021-0000028555, ontvangen.  

Mocht u deze niet hebben ontvangen dan kunt u een email sturen naar de postbus 

pbbeeldvandeuitvoering@minszw.nl vanuit uw gemeentelijke emailadres (dus 

bijvoorbeeld naam@amsterdam.nl). Via deze weg kunt u verzoeken om de brief met 

inlogcode alsnog via de email te ontvangen. 

 

U hoeft alleen de inlogcode in te vullen. Als het een juiste inlogcode is wordt 

automatisch de gemeentecode en gemeentenaam ingevuld. Indien het geen juiste 

inlogcode is, wordt er een melding weergegeven. U dient dan alsnog de juiste 

inlogcode in te vullen. Zonder juiste inlogcode kunt u het formulier niet invullen en 

kan het ook niet in behandeling worden genomen.  

 

Na het invullen van inlogcode 11111, een niet bestaande inlogcode, wordt het 

volgende getoond. 

 

Bij het invullen van een correcte inlogcode wordt het volgende getoond. 

 

NB: Indien u gebruik maakt van een ander programma dan Adobe om het formulier 

in te vullen (bijvoorbeeld PDF Xchange), kan het zijn dat de inlogcode niet juist 

wordt verwerkt in het formulier. In dit geval blijven de velden voor Gemeentecode 

en Gemeentenaam leeg. Helaas is hier tot op heden geen oplossing voor gevonden. 

Als dit gebeurt, neem dan contact op met pbbeeldvandeuitvoering@minszw.nl. Er 

zal dan een formulier worden verstrekt waar de inlogcode reeds is ingevuld.  

mailto:pbbeeldvandeuitvoering@minszw.nl
mailto:pbbeeldvandeuitvoering@minszw.nl
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1.2 Financiële gegevens 

Op de pagina’s 2 t/m 4 vult u de financiële gegevens in. Daarnaast vult op pagina 4 

ook aantallen in. Het document “Invulinstructie_yyyy.pdf” geeft een beschrijving 

van de informatie die u aan het ministerie moet verstrekken. 

 
 

Bij het invullen van de velden worden enkele eenvoudige controles uitgevoerd. 

• Bedragen en aantallen mogen niet kleiner zijn dan nul. 

• Bedragen mogen alleen in hele euro’s worden ingevuld. 

• Aantallen mogen alleen in hele cijfers worden ingevuld. 
Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt een foutmelding gegeven. 

 
 

Of 
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1.3 Ondertekening 

Na het invullen van de onderdelen I t/m IV moet het formulier worden ondertekend 

met een digitale handtekening. Vanaf het BvdU 2019 is deze procedure 

vereenvoudigd. 

Het PKIoverheid-certificaat is vanaf dat moment niet meer van toepassing. Het 

hanteren van de hiervoor genoemde inlogcode volstaat.  

 

De verklaring die u moet ondertekenen ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Als eerste dient u het formulier te dateren. Dit doet u door op het datumveld te 

klikken, er verschijnt dan een datumvenster voor het selecteren van de datum. 

 
 

De datum van vandaag is reeds geselecteerd. Druk op een dag of zet een vinkje bij 

vandaag.  

Mocht u op het moment van dateren nog niet alle velden hebben ingevuld, 

verschijnt er een foutmelding. 

 

 
 

Let erop dat het formulier na ondertekening niet meer is aan te passen en u het 

gehele formulier opnieuw moet invullen. Vóór de ondertekening kunt u het formulier 

nog wel aanpassen. 
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Kies vervolgens de functie van de ondertekenaar. Hierbij heeft u de keuze uit 

“Burgemeester”, “Gemeentesecretaris” en “Ondertekeningsbevoegde”. 

Klik vervolgens in het (midden)vak voor de handtekening. 

 

 
 

Afhankelijk van of u in het verleden al een handtekening heeft aangemaakt of niet, 

zijn de vervolgstappen anders. 

 

1.3.1 Ondertekenen met bestaande handtekening 

Als u in het verleden al een handtekening heeft aangemaakt, wordt een venster met 

al uw handtekeningen getoond (het uiterlijk van dit venster is afhankelijk van de 

versie van de gebruikte Adobe Reader).  

 

 
 

Wanneer u klikt op Doorgaan verschijnt het onderstaande scherm.  
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Voer linksonder uw in het verleden gekozen wachtwoord in en kies voor 

Ondertekenen. U wordt gevraagd het formulier op te slaan. Zie paragraaf 

Aandachtspunten op pagina 6 voor de naam van het formulier. 

 

 

1.3.2 Ondertekenen met nieuw aan te maken handtekening 

 

Als u nog geen handtekening heeft aangemaakt, verschijnt een scherm voor het 

configureren van een digitale ID. Ga voor het aanmaken van een handtekening als 

volgt te werk. 

 

Selecteer de optie ‘Digitale id configureren’. 

 

 
 

Vervolgens verschijnt een scherm met drie keuzemogelijkheden. 
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Een handtekeningapparaat gebruiken 

Hiermee kunt u een handtekening configureren die zich bevindt op een smartcard of 

token. Hiervoor moeten deze zijn aangesloten op uw computer. 

 

Een digitale id van een bestand gebruiken 

Wanneer u in het verleden een bestand heeft aangemaakt, of heeft gekregen, kunt 

u via deze optie dit bestand gebruiken om een handtekening aan te maken. 

 

Een nieuwe digitale id maken 

Met deze optie kunt u vanaf het begin een geheel nieuwe handtekening 

configureren. 

 

Maak uw keuze en klik vervolgens op Volgende. In dit voorbeeld zal alleen de optie 

‘Een nieuwe digitale id maken’ worden besproken. 

 

 

Vervolgens verschijnt een scherm met twee keuzemogelijkheden. 
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Opslaan in bestand 

Hiermee worden de gegevens over de digitale id opgeslagen in een bestand met de 

extensie .pfx in Windows.  

 

Opslaan naar de Windows Certificate Store 

Hiermee wordt de digitale id opgeslagen in een gemeenschappelijke locatie waar 

andere Windows-toepassingen de id ook kunnen ophalen. 

 

Maak uw keuze en druk op Doorgaan. In dit voorbeeld zal worden gekozen voor 

‘Opslaan in bestand’. 

Vervolgens verschijnt een scherm waarin u uw persoonlijke gegevens kan invullen.  
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Ga als volgt te werk: 

Geef een naam, een e-mailadres en andere persoonlijke gegevens voor de digitale 

id op. Wanneer u een document certificeert of ondertekent, verschijnt deze naam in 

het venster Handtekeningen en in het veld Handtekening.  

Kies een optie in het menu Coderingsalgoritme. De optie 2048-bit RSA biedt een 

hogere beveiliging dan 1024-bit RSA. 

In het menu ‘Digitale id gebruiken voor’ geeft u aan of u de digitale id wilt gebruiken 

voor handtekeningen, gegevensversleuteling of beide. In dit voorbeeld wordt 

gekozen voor ‘Digitale handtekeningen’. 

Klik hierna op Doorgaan. Hierna verschijnt het onderstaande scherm. 

 

 
 

Selecteer via Bladeren een locatie om uw handtekening in op te slaan of maak 

ergens een nieuwe map aan. Kies na het vinden van een geschikte locatie voor 

Opslaan. 

 

Voer een wachtwoord in en bevestig dit wachtwoord. Dit wachtwoord moet worden 

ingevoerd wanneer de handtekening wordt gebruikt om iets te ondertekenen. 

Kies tot slot Opslaan. Hiermee is uw handtekening aangemaakt.  

 

Voortaan is één klik op het handtekeningenveld voldoende om uw handtekening te 

zetten.  

U kunt nu de stappen volgen voor het zetten van een handtekening alsof u in het 

verleden al een handtekening heeft aangemaakt, zoals beschreven in de vorige 

paragraaf. 
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Hierna is het formulier ondertekend en kan niet meer gewijzigd worden. 

 

 
 

Na het ondertekenen kunt u de ingevulde gegevens niet meer wijzigen. Het is dus 

verstandig om voorafgaand aan de ondertekening het formulier goed te controleren. 

Mocht na ondertekening van het formulier blijken dat er toch nog fouten in staan, 

dan moet u een nieuw formulier weer geheel opnieuw invullen. 

 

Hierna kunt u het formulier verzenden naar het ministerie van SZW. 

 

Formulieren die niet ondertekend zijn, worden door SZW aan de gemeente 

geretourneerd en worden als niet ontvangen beschouwd. Let erop dat overschrijding 

van de uiterlijke indieningsdatum tot het opschorten leidt van de maandelijkse 

bevoorschotting/betaling van de onder onderdeel I t/m III van het formulier 

genoemde regelingen. 

 

Na het plaatsen van de handtekening kan nog de naam en telefoonnummer van de 

contactpersoon worden ingevuld. 

 

 
 

Deze gegevens zijn niet verplicht. 
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2 Verzenden van het formulier 

Op pagina 6 van het formulier staat onderaan de pagina een knop voor het 

verzenden van het formulier. Door het indrukken van deze knop wordt automatisch 

een email aangemaakt naar het juiste emailadres. Het formulier zoals die op dat 

moment is opgeslagen wordt hier ook automatisch bijgevoegd.  

 

Bij het drukken op de knop Verzenden verschijnt het onderstaande bericht: 

 
 

Zoals in de bovenstaande melding wordt weergegeven, wordt de email automatisch 

verzonden. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u deze zelf handmatig versturen 

vanuit uw Postvak UIT. 

 

Als u niet alle verplichte velden heeft ingevuld dan krijgt u hierover een melding. 

Deze melding kreeg u eerder ook bij het invullen van de datum. Het verzenden van 

het formulier is hiermee niet mogelijk. 

 

 
 

 

Let wel op dat het formulier voor het verzenden moet zijn ondertekend (zie 

paragraaf 1.3). 
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Als het verzenden op de hierboven beschreven wijze niet lukt ligt dat waarschijnlijk 

aan de lokale instellingen van uw netwerk. In dat geval gaat u naar uw 

mailprogramma en creëert u zelf een mail met als onderwerp de tekst zoals in de 

hierboven getoonde mail, u voegt het voor uw gemeente ingevulde en ondertekende 

formulier toe en stuurt deze mail naar pbbeeldvandeuitvoering@minszw.nl.  

 

 
 

3 Ontvangstbevestiging 

Wanneer het formulier is ontvangen door het ministerie van SZW, krijgt u 

automatisch een ontvangstbevestiging. Dit is dus tevens een controle of het 

formulier goed is verzonden. 

Na een handmatige controle van het formulier krijgt u nogmaals een bevestiging dat 

uw formulier is geaccepteerd en verder zal worden verwerkt. 

mailto:pbbeeldvandeuitvoering@minszw.nl

