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1. Wat moet u bij de hand hebben? 

 
 

Om te kunnen starten met het gebruiksklaar maken van uw computer voor het 
Dienstenportaal heeft u naast deze handleiding het volgende nodig: 
 
•••• Werkende Internet verbinding; 
•••• De UZI-pas kaartlezer met uw UZI-pas.  
•••• N.B. sluit deze nog niet aan, maar wacht hiermee totdat u gevraagd wordt dit te 

doen; 
•••• Uw PIN-mailer; 
•••• Dienstenportaal wachtwoord. 
 
Hierbij is het uitgangspunt dat u beschikt over een geldige en werkende UZI-pas en een 
correct functionerende UZI-pas kaartlezer. Het Dienstenportaal biedt alleen ondersteuning 
voor de volgende soorten persoonsgebonden UZI-passen:  
 
•••• Zorgverlenerpas; 
•••• Medewerkerpas op naam. 
 
Het Dienstenportaal ondersteunt geen zogenaamde "Medewerkerpas niet op naam" en 
testpassen die vanuit het UZI-register worden uitgegeven. 
 
Wanneer u problemen ondervindt met uw UZI-pas en/of kaartlezer, wordt u verzocht om 
contact op te nemen met de Servicedesk van uw eigen ICT organisatie of de ICT leverancier 
van uw organisatie. 
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2. Voorbereiding 

2.1 Inleiding 

 

Om te zorgen dat uw verbinding tot het Dienstenportaal zonder problemen wordt opgezet, 
is het van belang dat u de volgende zaken configureert binnen uw browser.  
 

• Het toestaan van het openen van pop up vensters vanuit het Dienstenportaal; 
• Het Dienstenportaal toevoegen als vertrouwde website. 
 

2.2 Toestaan van pop up vensters (beschrijving voor Internet Explorer) 

 
Deze paragraaf beschrijft op welke wijze u voor de browser Internet Explorer pop up 
venster kunt toestaan. Indien u een andere browser gebruikt, gelieve u in de helpfunctie 
van deze browser de beschrijving hiervoor te volgen.  
 
 
Volg onderstaand stappenplan om pop up vensters vanuit het Dienstenportaal toe te staan: 
 

Stap Beschrijving Schermafdruk 

1. Start Internet Explorer. 

 

Ga naar Extra >  

Internetopties. 
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Stap Beschrijving Schermafdruk 

2. Klik op Privacy. 

 

Klik bij Pop-up blokkering op 

Instellingen. 
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Stap Beschrijving Schermafdruk 

3. Vul in: 

dienstenportaal.justi

tie.nl 

 

Klik op Toevoegen. 

 
4. De website 

dienstenportaal.justitie

.nl is nu toegevoegd. 

 

Klik op Sluiten. 
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2.3  Dienstenportaal toevoegen als vertrouwde website 

 
Volg onderstaand stappenplan om het Dienstenportaal toe te voegen als vertrouwde website. 
 

Stap Beschrijving Schermafdruk 

5. Klik op het tabblad 

Beveiliging. 

 

Klik op Vertrouwde 

websites. 

 

Klik op Websites. 
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Stap Beschrijving Schermafdruk 

6. Het venster 

Vertrouwde websites 

verschijnt. 

 

Vul in: 

https://diensten 

portaal.justitie.nl 

 

Klik op Toevoegen. 

 
7. De website is nu 

toegevoegd. 

 

Klik op Sluiten. 
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Stap Beschrijving Schermafdruk 

8. Het volgende scherm 

verschijnt. 

 

Klik hier op 

Aangepast 

niveau… 

 
9. Het scherm met 

beveiligingsinstelling

en verschijnt. 

 

Blader naar 

“Diversen” > “Niet 

vragen om een 

cliëntcertificaat te 

selecteren als er 

geen of slechts 

één certificaat 

bestaat”. 

 

Kies voor 

Inschakelen. 

 

Klik hier vervolgens 

op OK. 
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Stap Beschrijving Schermafdruk 

10. Mogelijk verschijnt 

het volgende 

scherm. 

 

Klik op Ja. 

 
11. Het volgende scherm 

verschijnt. 

 

Klik op OK. 
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Stap Beschrijving Schermafdruk 

12. Sluit nu uw browser 

af door op “x” te 

klikken. 

 

 

  

Stap Beschrijving Schermafdruk 

13. Sluit nu uw UZI-pas kaartlezer aan op de USB poort van uw computer. 

 

Plaats vervolgens uw UZI-pas in de kaartlezer. Let hierbij op dat u de kaart plaats met de goudkleurige 

chip naar beneden. 

 

Er verschijnt vervolgens een melding die u vraagt om een certificaat te installeren. 

 

Klik hier op Ja. 

 

 
 

Uw computer is nu gereed voor het werken met het Dienstenportaal.  
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3. Inloggen op het Dienstenportaal 

3.1 Inleiding 

 

Uw computer is nu geconfigureerd om gebruik te gaan maken van het Dienstenportaal. Om te kunnen 

inloggen heeft u de UZI-pas nodig en het Dienstenportaal wachtwoord dat u heeft gekregen na het 

goedkeuren van uw aanvraag tot het Dienstenportaal. Daarnaast heeft u ook de PIN-code nodig die 

vermeld staat in de PIN-mailer.  

 

1.1  Inloggen op het Dienstenportaal 
 

Uw computer is nu gereed voor het gebruik van het Dienstenportaal. Om in te kunnen loggen heeft u 

de smart card reader en uw UZI pas nodig. Daarnaast heeft u ook de PIN-code nodig die vermeld 

staat in de PIN-mailer en Dienstenportaal wachtwoord. U start vervolgens uw Internet Explorer 

brouwer op. 

 

 

Stap Beschrijving Schermafdruk 

14. Start Internet Explorer 

browser op en ga naar: 

 

https://dienstenportaal.ju

stitie.nl 

 

Het volgende scherm 

verschijnt. Leest u de 

aanmeld notificatie 

aandachtig door.  Voordat u 

gebruik kunt maken van het 

Dienstenportaal, dient u in te 

stemmen met de notificatie. 

Door op de Akkoord button 

te klikken, geeft u aan kennis 

te hebben genomen van de 

notificatie en stemt u hiermee 

in.  

 

Klik op Akkoord. 

 

Wanneer u niet akkoord gaat 

met de notificatie, dient u op 

de button Niet akkoord te 

klikken. U kunt dan geen 

gebruiken van het 

Dienstenportaal. 
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Stap Beschrijving Schermafdruk 

15. De website vraagt om een 

PIN-code. Vul hier de PIN-

code in die vermeld staat in 

uw PIN-mailer. Deze PIN-

mailer heeft u ontvangen bij 

uw UZI-pas. Na invoer van de 

PIN-code klik op OK 

 
16. In het volgende scherm wordt 

u gevraagd om uw 

wachtwoord van het 

Dienstenportaal in te vullen. 

 

Vul in: 

Uw wachtwoord van het 

Dienstenportaal. 

 

Klik vervolgens op 

Aanmelden. 
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Stap Beschrijving Schermafdruk 

17. U bent nu 

ingelogd op het 

Dienstenportaal 

en het volgende 

scherm 

verschijnt. 

 

Onder de balk 

"Web 

Bookmarks" 

staan alle 

applicaties 

waarvoor u 

bent 

geautoriseerd. 

 
 

3.2 Vervolg 

 

U bent nu ingelogd op het Dienstenportaal. Onder de balk "Web Bookmarks" staan alle 
applicaties waarvoor u bent geautoriseerd. Selecteer een link onder “Web Bookmarks” om 
toegang te krijgen tot één van de applicaties.  
 

3.3 Uitloggen 

 
 
 

Stap Beschrijving Schermafdruk 

18. Na gebruik van 

de applicaties die 

via het 

Dienstenportaal 

worden 

aangeboden, 

dient u uit te 

loggen. 

 

U kunt zich 

afmelden voor 

het Diensten 

portaal door op 

de knop Sign 

Out te klikken. 
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19. U bent nu 

uitgelogd op het 

Dienstenportaal 

en het volgende 

scherm 

verschijnt. 

 

 
 

 

 

 

 


