
RVO Uitvoeringsplatform NL  
Aanvraag indienen of taak uitvoeren via Uitvoeringsplatform NL 
 

1. Bekijk het instructiefilmpje ‘aanvraag Hernieuwbare Energie’ op de RVO site 
2. Zorg dat u alle benodigde informatie en documenten digitaal beschikbaar hebt (projectplan, KvK-

nummers, rekeningnummers, machtigingen, activiteitenoverzichten, etc.) 
3. Gebruik bij voorkeur internet browser Firefox  
4. Open Firefox. 
5. Zet de volgende instelling uit in Firefox: 

- Klik op “Menu openen” (rechterkant van het scherm, bovenin). 
 

 
 

- Klik op “Opties”. 
- Klik op “Inhoud”. 
- Zet vinkje bij “Pop-upvensters blokkeren” uit. 
- Sluit Firefox. 

6. Ga naar https://mijn.rvo.nl/home. 
7. Klik op “Subsidie en financiering aanvragen”. 

 

8. Klik op de regeling waarvoor u subsidie wilt aanvragen.  
9. In de rechterkant van het scherm onder “Direct Regelen”  klikt u op Aanvragen en start u een 

aanvraag.  

TIP  Deze knop kan per regeling een andere naamgeving hebben. Bijv. “Aanvragen” of “Beheren” of 
“Vaststellen/wijzigen” of “Bekijken en beheren”. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Het e-Herkenning inlogscherm opent en met uw e-Herkenning inloggegevens logt u in. 

N N.B. U heeft een e-Herkenningsmiddel 
(minimaal niveau 1) nodig om op het 
Uitvoeringsplatform NL in te loggen. Een 
e-Herkenningsmiddel is hier verkrijgbaar.  

Als uw e-Herkennings-middel niet meer 
actief is en moet u contact opnemen met 
uw e-Herkennings-leverancier. Het e-
Herkennings-middel moet gekoppeld zijn 
aan een actief KvK-nummer uit het 
handelsregister. Ondernemers 
(intermediair, aanvrager of uitvoerder) 
loggen voor de aanvraag ook in met een 
ACTIEF KvK-nummer uit het 
handelsregister. 

In het aanvraagformulier mogen alleen actieve ondernemers worden geregistreerd. De enige 
uitzondering hierop is een buitenlandse ondernemer, die kan op basis van NAW-gegevens (dus 
zonder KvK-nummer) worden vastgelegd in het aanvraagformulier. Buitenlandse ondernemers 
kunnen contact opnemen met RVO indien er actie van hen wordt verwacht.  

11. Via tabblad “Mijn overzicht” komt u op een Overzichtspagina. Hier ziet u alle zaken die u via dit 
platform bij RVO heeft ingediend en op u naam staan (onder “Mijn zaken”). Onder “Nog door u 
te doen” ziet u of er een taak voor u klaar staat om uit te voeren.  

 

12. Via tabblad “Aanvragen” kan daadwerkelijk de aanvraag worden gedaan voor één van de 
regelingen.  Klik op de knop Aanvragen rechts achter de regeling en selecteer de regeling 
waarvoor u een aanvraag wilt indienen. 

TIP  U kunt door de pagina’ s klikken of zoeken door op de grijze filterknop naast het kopje Regeling 
te klikken. Let op dit is hoofdlettergevoelig.  

 



 

 

13. Klik op de knop “Aanvragen” bij de regeling Hernieuwbare Energie 2020 om de aanvraag te 
starten. 

14. Geef aan of u de aanvraag wit indienen als “Aanvrager (Penvoerder) of “Intermediair”. 
15. Controleer uw gegevens en klik op “Verder”. 

TIP Gebruik niet de back-forward knop van uw browser, maar de Terug of Verder knop. 

16. U bent nu in het aanvraagformulier. Met het starten van het formulier wordt uw aanvraag 
opgestart en aangemaakt. Uw aanvraag krijgt automatisch een uniek zaaknummer. Bij contact 
met RVO over deze aanvraag kunt u dit nummer gebruiken. 

 

 

17. De eerste stap is het invullen van de Gegevens van de penvoerder. Op basis van het KVK nummer 
zijn al gegevens ingevuld. 

 

TIP Onderaan elke pagina ziet u verschillende knoppen. Kies “Verder” om uw aanvraag verder in 
te vullen. “Opslaan en formulier verlaten” zorgt ervoor dat uw reeds ingevulde gegevens 
tussentijds worden opgeslagen en brengt u op de zaakdetailpagina van de aanvraag.  

 



 

 

18. U ziet onder Verplichte taken de taak ‘Indienen’. Klik hier op “Uitvoeren” om de aanvraag verder 
in te vullen.  

 

 

 

TIP Wilt u gegevens wijzigingen of deze aanvraag wissen, dan kiest u onder Optionele taken voor 
“Uitvoeren”.  



 

 

19. Voor de regeling Hernieuwbare Energie 2020 dient u het formulier volledig in te vullen, voordat u 
deze kan indienen. U zal de volgende tabbladen tegenkomen: 

a. Penvoerder 
b. Project 
c. Deelnemers 
d. Werkpakketten en activiteiten 
e. Begroting 
f. Overige aanvraaggegevens 
g. Controleren en versturen 

20. U begint in het tabblad Penvoerder. U klikt op “Verder” om de projectgegevens en deelnemers in 
te voeren. U kunt deze gegevens altijd later nog aanpassen. Na tussentijds “Opslaan en formulier 
verlaten” kunt u via uw Overzichtspagina altijd weer terug naar uw aanvraag en de reeds 
ingevoerde gegevens. 
 

21. Op het tabblad Deelnemers kunt u deelnemers invoegen. Penvoerders kunnen ook zichzelf 
toevoegen als deelnemer.  

 

TIP  Klik na het invoeren altijd op “Deelnemer opslaan”.  

 



 

 

22. Voor elke toegevoegde deelnemer moet aanvullende informatie worden opgevoerd. Dit kan 
direct via “Bewerken”, of kan later worden toegevoegd.  

 

 

 

23. Voor het aanvragen van de subsidie moeten Werkpakketten en activiteiten worden ingevoerd. U 
voert de werkpakketten in, zoals omschreven in uw projectplan. 
 



 

 

24. Na het toevoegen van werkpakketten kunt u activiteiten van de deelnemers specificeren.  
 

 

TIP Elke activiteit heeft een type. Afhankelijk van het type activiteit kunt u bepaalde kosten 
opvoeren. In de subsidieregeling staat vermeld voor welke activiteit u welke kosten kunt opvoeren.  
Kies bij specificeren voor het type en koppel de activiteit aan een werkpakket. 

25. Na het specificeren van de werkpakketten en activiteiten komen we bij de begroting.  

U ziet het overzicht van de deelnemers. Daarbij kunt u de kosten specificeren. U kunt per werkpakket 
en activiteiten meerdere kostenposten opvoeren. Per deelnemer vult u ook in wat de gevraagde 
subsidie is. Daarmee is het overzicht van de begroting ingevuld per type en activiteit. 



 

TIP Heeft u een kostenpost teveel ingevuld of onjuist ingevuld, dan is de post met het kruisje rechts 
te verwijderen. 

 

26. Bij de Overige aanvraaggegevens voegt u de rekenmodellen SDE toe. U heeft ook de 
mogelijkheid om een overige bijlage toe te voegen. 

 

 
27. Op de Controleren en versturen pagina wordt alle ingevoerde informatie nog een keer getoond. 

Scroll naar beneden en vink de gevraagde verklaringen aan. Vervolgens kun u de aanvraag 
versturen.  



 

TIP U kunt de getoonde gegevens niet op deze pagina wijzigen. Daarvoor gaat u terug naar de pagina 
waarop u de informatie invoerde. Gebruik “Opslaan en formulier verlaten” 

Uw aanvraag is ingediend en verzonden. U ontvangt in uw mailbox een ontvangstbevestiging van de 
ingediende aanvraag. Deze wordt in behandeling genomen. U wordt door tussentijdse e-mails op de 
hoogte gehouden van de voortgang van de beoordeling.  

Heeft u vragen over uw aanvraag? Of over het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met 
RVO. U kunt het algemene telefoonnummer 088 – 042 42 42 gebruiken of een telefonische afspraak 
maken via het Bel-me-terug formulier op de website. 

 

TOELICHTING OP TOEGANG VERLENEN AAN DEELNEMERS 

De penvoerder heeft de mogelijkheid om deelnemers toegang te verlenen tot het aanvraagformulier, 
zodat de deelnemers zelf kunnen inloggen en hun eigen deel van de begroting (activiteiten en 
kosten) kunnen invullen.  

Klik op “Deelnemers toegang verlenen” om dit te realiseren. U verleent hiermee alle deelnemers 
toegang.  

Let op: U kunt deelnemers maar één keer toegang verlenen! 

 

 

  



Als u deelnemers toegang heeft verleend, dan is dit voor u zichtbaar. 

 

Zolang u deelnemers toegang heeft gegeven is het niet mogelijk om reeds opgevoerde 
werkpakketten te wijzigen.  

Om de gegevens van de deelnemers over te nemen moet u per deelnemer onder “Werkpakketten 
en activiteiten” of onder “Begroting” op de knop “Overnemen gegevens” klikken. 

 


