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1 Wat heb je nodig?  

 Software Adobe Reader minimaal versie XI 

 Kaartlezer 

 Elektronische identiteitskaart 

 Pincode 

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-Burgers als 

niet EU-Burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot de toepassingen van e-government en kunnen ook 

zij documenten elektronisch ondertekenen.1 

Indien de PIN-code (en PUK-code) niet gekend is kan een nieuwe code worden aangevraagd. Sommige 

gemeenten bieden deze dienst aan via hun e-loket. De aanvraag kan nu ook gebeuren via de website van 

de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken: 

(http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/)2 

Indien je liever twee korte filmpjes hebt in plaats van deze handleiding kan je er op het internet vinden. 

Onder andere deze twee filmpjes gebruiken de juiste tijdstempelserver: 

1 Adobe Reader instellen (éénmalig): https://youtu.be/C4Rbcdd-zrk 

2 Elektronisch tekenen met de identiteitskaart: https://youtu.be/WHqT4w9SeyA 

Deze filmpjes zijn niet gemaakt door VDAB. Je kan er ongetwijfeld nog andere vinden. Let wel goed op dat 

je de juiste tijdstempelserver gebruikt. 
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2 Wanneer gebruik je het? 

In principe kan het elektronisch handtekenen gebruikt worden voor het ondertekenen van allerlei 

documenten. Dit voor zowel interne als externe documenten. Dit op voorwaarde dat alle ondertekende 

partijen beschikken over de nodige software. Het is de keuze aan de ondertekenaar of hij al dan niet 

elektronisch tekent. Belangrijk om weten is dat enkel een PDF formaat kan worden ondertekend met 

behulp van de software Adobe Reader. Meerdere partijen kunnen hun handtekening elektronische 

invoegen. Wanneer verschillende partijen zich op diverse locaties bevinden kan het document via mail 

worden verstuurd naar alle betrokkenen. Ook is het belangrijk om in het achterhoofd te houden, dat het 

elektronisch handtekenen maar een meerwaarde biedt, als het in digitale vorm wordt bewaard en 

gearchiveerd. Bij het uitprinten van het ondertekend document kan de geldigheid van de elektronische 

handtekening(en) niet meer worden gecontroleerd. In bulk tekenen van documenten zou technisch 

mogelijk kunnen zijn, maar is juridisch niet gewenst. Het is immers de bedoeling dat elk document gelezen 

wordt vooraleer een handtekening geplaatst wordt.  
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3 Software e-ID installeren 

Voor je je eID kunt gebruiken om documenten elektronisch te ondertekenen moet je, indien dit nog niet is 

gebeurd, eerst de eID-software installeren. Via de volgende link, kan je de software gratis downloaden: 

http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren. Eenmaal de eID software is 

geïnstalleerd, kan je je eID onmiddellijk gebruiken met de courante browsers, programma’s en 

toepassingen. 

Nu de eID-software geïnstalleerd is, kun je controleren of dat ook correct is gebeurd. Heb je je eID bij de 

hand? Surf dan naar www.test.eid.belgium.be en volg de instructies. 
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4 Software installeren 

4.1. Adobe Reader installeren 

Adobe Reader is een gratis programma om pdf-bestanden te lezen. Je kan hier de recentste versie 

downloaden: https://get.adobe.com/nl/reader/  

Vink het vakje bij ‘Optionele aanbieding’ uit, en klik vervolgens op ‘Nu installeren’. 

 

Wanneer het bestand gedownload is, ga dan naar de map waar je het hebt opgeslagen en dubbelklik op 

het bestand. Volg de instructies om Adobe Reader te installeren. 
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5 Certificaten downloaden  

Nu moeten de nodige certificaten gedownload worden. Open hiervoor Adobe Reader en klik in het menu 

op  ‘Bewerken’ en vervolgens op ‘Voorkeuren’1.  

 

Kies nu links in het nieuwe venster voor “Betrouwbaarheidsbeheer” en klik vervolgens op elke knop met 

“Nu bewerken”2 op. Indien nodig, bevestig dat je de certificaten wilt downloaden.  

 

                                              

1 Afhankelijk van je versie van Adobe Reader kan dit menu er iets anders uitzien. 
2 Dit is een vertaalfout, juister zou zijn “Nu bijwerken”. 
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6 Digitale ID instellen 

Sluit nu je kaartlezer aan op de computer, en steek je identiteitskaart in de lezer. Ga vervolgens terug naar 

Adobe Reader. Staat het dialoogvenster uit het vorige puntje niet meer open? Klik dan in het menu op 

‘Bewerken’ en vervolgens op ‘Voorkeuren’. 

Klik in het venster op ‘Handtekeningen’, en je krijgt dan dit scherm: 

 

Hier klik je naast het puntje ‘Identiteiten & vertrouwde certificaten’ op ‘Meer…’. In het nieuwe scherm kies 

je “Digitale id’s”. Hier zie je twee digitale id’s. “voornaam_naam (Authentication) “ en “voornaam_naam 

(Signature)”3.  

 

 

                                              

3 Staat dit hier niet? Controleer dan of je identiteitskaart correct aangesloten is. Nog steeds niets? Herstart dan 
Adobe Reader en ga terug naar dit venster. Als laatste optie kan je de computer opnieuw opstarten en terug naar dit 
venster komen. 
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Klik het certificaat met in de naam ‘(Signature)’ aan en klik op het pijltje naast het gele potlood 

“Gebruiksopties”. Klik vervolgens op “Gebruiken voor ondertekenen”. Een zwart vinkje verschijnt. 

 

 

 

 

Sluit nu dit dialoogvenster. 



10 

7 Tijdsstempelserver instellen 

De laatste stap voor je kan tekenen is het instellen van de tijdstempelserver. Het is belangrijk dat je een 

overheidsserver gebruikt, dit geeft meer bewijskracht aan je handtekening. Om dit in te stellen moet je 

terug naar het dialoogvenster ‘Voorkeuren’ gaan. Staat dit niet meer open? Kies dan in het menu 

bovenaan ‘Bewerken’. Ga naar ‘Voorkeuren’ en kies in links ‘Handtekeningen’. Klik op de knop ‘Meer’ onder 

de rubriek ‘Tijdstempel voor document’.  

 

Een nieuw venster ‘Serverinstellingen’ opent. Klik op het grijs rechthoekje met het blauwe plusteken met 

tekst ‘Nieuw’.  
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Een nieuw venster gaat open: “Nieuwe 

tijdstempelserver”.  

Vul aan met volgende informatie: 

Naam: TSA-DTP 

Server-URL:  https://tsa-dtp.vlaanderen.be/ 

Klik vervolgens op OK. Selecteer vervolgens de 

aangemaakte tijdstempelserver.  

Klik rechtsboven in het venster 

“Serverinstellingen” op de knop met geel 

sterretje; “Standaard instellen”. Een geel 

sterretje verschijnt naast de naam van de 

tijdstempel. (zie afbeelding hierboven) 

Start de computer opnieuw op. 
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8 Hoe een Word-, Excel- of PowerPoint document omzetten naar pdf? 

Open het bestand dat je wil omzetten naar een PDF. Klik in de menubalk boven in het Word-, het Excel- of 

het PowerPoint document op het tabblad “Bestand”. Klik op “Opslaan als”. Onder het venstertje waar je de 

bestandsnaam van het document kan invullen, vind je “opslaan als”. Selecteer met behulp van het pijltje 

de extensie PDF in het uitklapmenu. Klik op ‘Opslaan’. Het document is nu opgeslagen als PDF. Dit type 

bestand kan je niet meer (gemakkelijk) bewerken, en is daarom het juiste bestandstype voor validering en 

ondertekening. 
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9 Een elektronische handtekening plaatsen 

Bij het tekenen is het belangrijk dat u verbonden bent met het internet, dit omdat er tijdens het tekenen 

een tijdstempel wordt gehaald bij de “time-stamping-authority”. Omdat je eerder de tijdserver van 

Vlaanderen hebt ingesteld, geeft dit je elektronische handtekening ook de nodige  

Afhankelijk van je versie van Adobe Reader kan het er iets anders uitzien. Adobe Reader XI is de oudere 

versie, Adobe Reader DC is de nieuwere.  

9.1. Adobe Reader DC 

Open Adobe Reader XI. Open de pdf die je wenst te ondertekenen. Klik op de tekst ‘Gereedschappen’. 

 

 

Zoek nu de knop met de tekst “Certificaten” en klik op “Openen”.  

Je ziet dan deze opties: 

 

Als laatste moet je nu op “Digitaal Ondertekenen” klikken. De volgende stappen zijn gelijklopend als voor 

Adobe Reader XI. In het volgende hoofdstuk lees je hoe het verder moet.  

9.2. Adobe Reader XI 

Open de pdf die je wenst te ondertekenen met Adobe Reader (XI). Klik op tool voor “Invullen en 

ondertekenen”. Vervolgens de knop “Handtekening zetten” aanklikken. Wanneer je “Opgeslagen 

handtekening wijzigen” aanklikt verschijnt een nieuw venster. De eerste keer kan je kiezen op welke 

manier je een elektronisch handtekening plaatst op het pdf document. Wij kiezen voor de optie “Een 

certificaat gebruiken”. Dit is de enige rechtsgeldige keuze. De geselecteerde keuze wordt bijgehouden door 

Adobe Reader, en wordt de volgende keer niet meer gevraagd. 
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10 Plaatsen van de handtekening in Adobe Reader XI 

De persoon die ondertekent moet vervolgens een rechthoek trekken op de plaatst waar hij zijn 

handtekening wil zetten. De afmetingen van de rechthoek bepalen de grootte van de handtekening.  

Belangrijk is dat hier het juiste certificaat wordt gekozen om te 

ondertekenen: “naam_voornaam(Signature)(Citizen CA)”. 

 

Wanneer op de knop ‘Ondertekenen’ wordt geklikt, wordt gevraagd 

om de pincode in te geven. De elektronische handtekening verschijnt, 

zie onderstaand voorbeeld. Na ondertekening dient de pdf 

opgeslagen te worden onder een andere naam. Meerdere personen 

kunnen het zelfde document ondertekenen. 

Dit is een voorbeeld van een elektronische handtekening: 
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11 Optioneel: de handtekening personaliseren 

Wanneer het venster 'Document 

ondertekenen' verschijnt, (zie printscreen 

hierboven) selecteer je in de uitklaplijst 

bij ‘Weergave’ 'Nieuwe weergave maken'. 

De instellingen kunnen hier aangepast 

worden. De mogelijkheid bestaat om een 

afbeelding of foto te in te voegen, het 

rijksregisternummer te verwijderen, de 

locatie en de datum toe te voegen, ...  

In het venster “Handtekeningweergave 

configurern” typ je bij titel “Standaard 

weergave” 

Bij het onderdeel tekst onfiguren kan je 

volgende optie’s aanvinken: 

 Naam  

 Datum 

 Locatie 

 Reden  

 Adobe-versie 

 Logo  

 Labels 

Herkenningsnaam: Wanneer je de herkenningsnaam niet aanvinkt, dan wordt het rijksregisternummer niet 

weergegeven. 

Bij het onderdeel “teksteigenschappen” duid je bij tekstrichting de optie “automatisch aan”. 

Klik op “OK”.   

Wanneer je vervolgens een handtekening wenst te zetten, kan je nadat je een rechthoek hebt getekend in 

het venster “Document ondertekenen” bij weergave via het pijltje in het uitklapmenu de 

hantekeningweergave “Standaard weergave” selecteren. Bij Locatie kan je vervolgens je locatie invullen. Bij 

“Reden” kan je een voorgedefineerde reden (bv. Ik keur het document goed, Ik ben de auteur van dit 

document, …) selecteren uit het uitklapmenu.  

Om een “Reden”, “Locatie” of “Cantactgegevens” weer te geven bij de handtekening dient eerst deze optie 

te worden geactiveerd. Ga in de software Adobe Reader Reader naar “Bewerken” in de menublak 

bovenaan. Klik door op “Voorkeuren”.  Vervolgens wordt in de kolm “Categorieën” op “Handtekeningen” 

geklikt. Klik in het venster “Maken en Weergave” op de knop “Meer”. Daar kan je volgende opties 

aanvinken: 

 Redenen weergeven 

 Locatie en contactgevens weergeven 
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12 Juridische waarde  

Volgens de wet van 9 juli 2001, genaamd “Wet op de elektronische handtekening” 4 en de Europese richtlijn 

1999/93/CE 5 is de elektronische handtekening juridisch gelijk aan de klassieke handtekening, wanneer het 

certificaat uitgaat van een erkende certificeringsoverheid. Dit is het geval bij het certificaat in de chip van 

de Belgische elektronische identiteitskaart. 

Op 23 juli 2014 nam de Europese Unie een verordening aan betreffende de elektronische identificatie en 

vertrouwensdiensten. Deze verordening heft de richtlijn 1999/93/EG betreffende de elektronische 

handtekening en de certificatiedienstverleners op en dit vanaf 1 juli 2016. De hoofddoelstelling van deze 

verordening is de invoering van een juridisch kader om het vertrouwen in de elektronische transacties in 

de interne markt te vergroten. Deze verordening trekt de richtlijn van 1999 weliswaar in maar neemt 

niettemin het merendeel van haar bepalingen over. 

De elektronische handtekening heeft juridische waarde en is ontvankelijk als gerechtelijk bewijsmiddel. 

Toch wordt ze enkel gelijkgesteld met de handgeschreven handtekening als ze voldoet aan een aantal 

technische veiligheidscriteria. Als deze technische veiligheidscriteria zijn vervuld, is de elektronische 

handtekening gekwalificeerd. 
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13 Geldigheid van de elektronische handtekening controleren 

Als ontvanger van een digitaal ondertekend document kan de geldigheid van een handtekening 

gevalideerd worden in Adobe Reader. Dit kan automatisch.  

Kies in het menu bovenaan “Bewerken”. Ga naar ”Voorkeuren”. Kies bij de verschillende categorieën voor 

de categorie “Handtekeningen”. Klik op de knop “Meer” onder de rubriek “Verificaties”.  

 

Een nieuw venster opent: “Voorkeuren voor handtekeningverificatie”. 

 

Zet een vinkje bij de eerste zin: “Handtekeningen verifiëren wanneer het document wordt geopend”. 
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Je kan nu een PDF bestand openen en controleren of de handtekeningen die werden geplaatst, geldige 

handtekeningen zijn. 

 

13.1. Geen geldige handtekening 

Bovenaan het document verschijnt een blauwe banner: 

 

Wanneer je met de rechtermuisknop op de elektronische handtekening klikt en aanklikt ‘handtekening 

valideren’ verschijnt onderstaand venster: 

 

 

 

In het venster ‘Validatiestatus’ kan je nagaan of de handtekening al dan niet geldig is. 

De handtekening is geldig indien de pdf niet is gewijzigd sinds de ondertekening en indien het 

achterliggend certificaat is opgenomen  in de lijst met vertrouwde certificaten. Wanneer je op de knop 

‘Eigenschappen van handtekening’ klikt opent er zich onderstaand scherm, hier kan je eigenschappen van 

de elektronische handtekening nagaan. De geldigheid van deze handtekening is onbekend, omdat de 

identiteit van de ondertekenaar niet is opgenomen in de lijst met vertrouwde certificaten. 
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13.2. Geldige handtekening 

Bovenaan het document verschijnt een blauwe banner: 

 

 

Wanneer je met de rechtermuisknop op de elektronische handtekening klikt en aanklikt ‘handtekening 

valideren’ verschijnt onderstaand venster: 

 

 

 

In het venster ‘Validatiestatus’ kan je nagaan of de handtekening geldig is. 

Dit is het geval indien de pdf niet is gewijzigd sinds de ondertekening en indien het achterliggend 

certificaat is opgenomen  in de lijst met vertrouwde certificaten. Wanneer je op de knop ‘Eigenschappen 

van handtekening’ klikt opent er zich onderstaand scherm, hier kan je eigenschappen van de elektronische 

handtekening nagaan. 
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14 Elektronisch handtekenen binnen de Vlaamse overheid 

Met de e-ID kaart krijgt elke burger een beveiligde toegang tot online overheidstoepassingen en kan hij 

officiële documenten of formulieren online aanvragen. Zo is het onder meer mogelijk om via myBelgium.be 

uw persoonlijk dossier in het rijksregister te raadplegen. Sinds 2003 kun je op de Belgische 

portaalsite www.taxonweb.be  je belastingaangifte online invullen en doorsturen naar de FOD Financiën.  

Voor dossiers met ESF als partner werd via een ingebouwde applicatie gebruikt gemaakt van de optie om 

digitaal te tekenen. Het ESF heeft het Vlaams digitaal tekenplatform (aangeboden door Het Facilitair 

Bedrijf) via webservices geïntegreerd in haar online subsidiedossier systeem.6 

Aanbestedende entiteiten van de Vlaamse overheid en inschrijvers zullen enkel nog via elektronische weg 

offertes en kandidaatstellingen ontvangen of indienen. Vanaf 1 januari 2012 is de elektronische procedure 

verplicht via e-tendering verplicht. Bij het elektronisch indienen van een offerte zal de persoon die het 

bedrijf kan binden, de offerte moeten voorzien van een geavanceerde elektronische handtekening die 

geplaatst is met een geldig gekwalificeerd certificaat. Dat is opgelegd door de wetgeving. Een gescande 

handtekening volstaat niet. 
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15 Bronnen  

1 Belgische identiteitsdocumenten: http://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-

provincies/dienstverlening-van-gemeenten-en-provincies/belgische-identiteitsdocumenten 

2 Elektronische identiteitskaart: aanvraag van een nieuwe PUK-code kan nu ook via het internet: 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/ 

3 Bestuurszaken: Snelgids Digitaal tekenplatform: configuratie Adobe Reader: 

http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/ict-

egov/snelgids_DTP_configuratie_adobe_reader.pdf) 

4 Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader 

voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2001070943&la=n&fromt

ab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1 

5 Richtlijn 1999/93/EG:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:013:0012:0020:NL:PDF  

6 ESF: Gebruikershandleiding digitaal tekenplatform 

http://www.esf-

agentschap.be/sites/default/files/attachments/articles/gebruikershandleiding_digitaal_tekenplatfor

m.pdf 



 

 


