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Introductie

ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Met dit subsidie-instru-
ment willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie samen 
het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken. Via het ESF stellen 
Vlaanderen en Europa elk 67 miljoen EUR per jaar ter beschikking. 

Het ESF-programma wordt beheerd door het ESF-Agentschap 
vzw. Het ESF-Agentschap lanceert op diverse tijdstippen oproe-
pen rond een welbepaald thema. Het ESF gaat zo op zoek naar 
organisaties, in het jargon ‘promotoren’ genoemd, die een project 
rond één van de betreffende thema’s willen indienen om zo ESF-
subsidies te verkrijgen. 

Jarenlang stond de publieke sector synoniem voor log bestuur, 
lange wachttijden en een opeenstapeling van paperassen. Die tijd 
ligt gelukkig steeds meer achter ons. Er wordt continu vernieuwd 
en verbeterd, ook binnen de werking van het ESF-Agentschap. 
Het ESF-Agentschap ontwikkelde een applicatie om de opvolging 

van projecten en de kwaliteitsopvolging van de betrokken organi-
saties in goede banen te leiden. 

Het ESF-Agentschap brengt, samen met de Vlaamse overheid, 
de digitaliseringstrein in versnelling. Het voert immers als eerste 
de elektronische handtekening in voor de afhandeling van zijn 
subsidiedossiers. Deze vernieuwing biedt het ESF-Agentschap de 
mogelijkheid om te communiceren met promotoren op een digi-
tale, juridisch geldige manier. De administratieve overlast wordt be-
perkt. Een veel snellere elektronische informatie-uitwisseling dijkt 
de papierstroom in. 

Met deze publicatie wil het ESF-Agentschap de promotor wegwijs 
maken in de applicatie en meer bepaald in het digitaal handteke-
nen van dossiers. De publicatie wordt ook digitaal beschikbaar 
gesteld via onze website, waar je steeds de laatste updates kan 
terugvinden.
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De ESF-applicatie is te bereiken via https://esf2007-2013.vlaanderen.be/esf/index.jsp en is opgebouwd 
uit volgende vier hoofdluiken: organisatiebeheer, kwaliteitsportfolio, oproepbeheer en projectbeheer.

Schematisch kunnen we het verloop van een project(indiening) voorstellen zoals hierboven weergegeven
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De	ESF-applicatie:	stap	voor	stap

Figuur	1:	Verloop	van	een	project(indiening)	-	schematische	weergave	kwaliteitscyclus
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Figuur	2:	Registratie	organisatie

De	registratie	in	de	applicatie

De toegang tot de applicatie verloopt via een federaal token of via de elektronische identiteitskaart (Opgepast: pincode moet gekend zijn!). 
Indien je voor de eerste maal aanlogt en jij noch de organisatie geregistreerd is, zie je dit scherm. 

De organisatie wordt geregistreerd met haar ondernemings- of vestigingsnummer, een persoon wordt geregistreerd met zijn rijksregister-
nummer. 

Indien je zelf nog niet geregistreerd bent, maar wel je organisatie, dan dient een collega-medewerker die al geregistreerd is, je toe te voegen 
aan de organisatie. Dit gebeurt via het luik organisatiebeheer (p. 8).
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Figuur	3:	Startscherm	ESF-applicatie

Wanneer je geregistreerd bent, zie je het startscherm van de applicatie, waar je de vier hoofdluiken vindt. Door een klik op één van deze 
luiken word je verwezen naar het betreffende luik. Daarnaast vind je een overzicht van de uit te voeren taken. 

De functionaliteit van elk luik wordt hierna kort toegelicht.
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Organisatiebeheer

Dit luik laat toe om je organisatiegegevens up-to-date te houden. De organisatiegegevens worden grotendeels overgenomen uit 
de VKBO: de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen. Zo beschikken we continu over een correct adressenbestand. Het is dus 
belangrijk dat de ondernemingsgegevens en de vestigingsgegevens correct in de Kruispuntbank zijn opgenomen. In de ESF-
applicatie zijn er slechts een beperkt aantal organisatiegegevens die manueel aangepast kunnen worden. 

Jij bent verantwoordelijk voor het beheer van de personen die binnen je organisatie toegang hebben tot de ESF-applicatie. Deze 
gegevens zijn zeer belangrijk omdat de informatie-uitwisseling tussen het ESF en je organisatie op basis van deze contactgegevens 
gebeurt. Wanneer personen niet langer actief zijn binnen je organisatie, dan moeten deze in de applicatie op inactief worden geplaatst 
opdat zij niet langer je projecten kunnen lezen of wijzigen.
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Figuur	4:	Overzicht	geregistreerde	personen

Aan de geregistreerde personen kunnen verschillende rollen worden toegekend:
- organisatieverantwoordelijke
- ESF-verantwoordelijke
- gebruiker

Elk van deze rollen heeft verschillende rechten. De organisatie- en de ESF-verantwoordelijke kunnen beiden projecten indienen. Het grote 
verschil hierbij is dat enkel de organisatieverantwoordelijke een projectovereenkomst kan tekenen. Een gebruiker kan enkel gegevens 
invoeren, maar geen project indienen.
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Figuur	5:	Startscherm	Kwaliteitsportfolio

Kwaliteitsbeheer

De eerste stap, na de registratie, om je kandidaat te stellen voor een ESF-projectuitvoering is het behalen van de ESF-kwaliteitsopstap. Dit 
doe je door te bewijzen dat je organisatie beantwoordt aan de minimumverwachtingen van een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering. Hiermee wil de 
ESF-auditcel een organisatie waarderen voor het door haar gevoerde kwaliteitsbeleid. 

Om een ESF-opstap te behalen moet men een kwaliteitspaper indienen. Organisaties die al beschikken over een kwaliteitslabel, zoals ISO 
9001, R4E… kunnen hiervoor een vrijstelling bekomen. 
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Doorhalen
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Notitie
! Verouderde informatie !Recente informatie ivm kwaliteitsvereisten kan je terugvinden op onze website: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/esf/wat-een-project-en-hoe-indienen/kwaliteitsvereisten-2019/kwaliteitsvereisten-2019
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Figuur	6:	Indienen	kwaliteitspaper

Bij een positieve beoordeling van de bewijsstukken en/of de kwaliteitspaper door de ESF-kwaliteitsauditcel behaal je de ESF-kwaliteitsopstap 
en kun je je kandidaat stellen voor ESF-projecten. In bovenstaand scherm kun je nagaan welke rubrieken je moet invullen als je niet beschikt 
over een vrijstelling.

De ESF-kwaliteitsopstap is vanaf de goedkeuringsdatum drie jaar geldig. 

Van zodra je een project in uitvoering hebt, komt je organisatie in een opvolgingsystematiek terecht die toelaat om door te groeien van de ESF-
kwaliteitsopstap naar het ESF-kwaliteitslabel. Om het ESF-kwaliteitslabel te behalen, is een kwaliteitsaudit noodzakelijk. In de applicatie 
volgt de kwaliteitsaudit een gelijkaardig verloop als de kwaliteitsopstap. 
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bexpa
Doorhalen
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Figuur	7:	Startscherm	Oproepbeheer

Het luik ‘oproepbeheer’ geeft een overzicht van alle oproepen. Wanneer je klikt op ‘oproepnummer’ of ‘oproepnaam’ kun je de detailgegevens 
(thema, focus, oproepfiche, handleidingen…) van de oproep bekijken. 

 • Gepubliceerde oproepen zijn oproepen waarvoor je nog steeds een project kunt indienen, mits je organisatie voldoet aan de voor-
  waarden die in de oproep bepaald zijn. 

 • Gesloten oproepen zijn oproepen waarvoor je geen project meer kunt indienen omdat de deadline van indiening reeds verstreken is.

Oproepbeheer
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Projectbeheer

Het projectluik laat je onder meer toe om een projectvoorstel in te dienen voor een gepubliceerde oproep, de beslissingen op te volgen, 
overeenkomsten te ondertekenen, rapporten in te dienen en de rapportbeoordelingen te bekijken.

Een project bestaat uit een projectvoorstel, een projectbeslissing, rapporten en rapportbeoordelingen. 
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Figuur	8:	Aanmaken	projectvoorstel

Om een projectvoorstel aan te maken vertrek je vanuit het scherm betreffende de detailgegevens van de oproep. Je ziet in de rechterkolom 
‘aanmaken projectvoorstel’. Door hier op te klikken ga je naar het opmaakscherm van het project.

Indienen	projectvoorstel
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Figuur	9:	Projectvoorstel	in	opmaak

Op projectniveau dien je een aantal gegevens in te vullen zoals: projectorganisatie (bepalen van projectverantwoordelijke, partners, onder-
aannemers) en begunstigde. Bij het project worden eveneens de volgende algemene gegevens opgenomen: naam, omschrijving, duurtijd. 
Je kunt ook een aantal algemene bijlagen opladen die niet gekoppeld zijn aan een projectvoorstel of aan een rapportering.

Indien je effectief je projectvoorstel inhoudelijk en financieel vorm wil geven, klik dan op de link projectvoorstel ‘in opmaak’.
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Figuur	10:	Projectvoorstel	indienen

In het projectvoorstel dienen een aantal inhoudelijke vragen van de oproep te worden beantwoord. De vragen bevinden zich onder de tabs 
‘analyse’, ‘formulering’ en ‘samenvatting’. Naast een inhoudelijk luik dien je ook in het financiële luik de kosten en de bijhorende financiering 
nader te bepalen. 

Het projectvoorstel kun je bij het ESF indienen door op de rode knop ‘indienen’ te klikken. De status van je projectvoorstel wijzigt naar 
‘ingediend’.
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Figuur	11:	Te	tekenen	contract	via	takenlijst

Het ingediende projectvoorstel wordt geëvalueerd en de uiteindelijke beslissing met de beoordeling wordt genoteerd in de applicatie. Bij 
een positieve beslissing geeft het ESF-Agentschap aan hoeveel rapporteringen er ingediend kunnen worden, samen met de bijbehorende 
deadlines en vooruitbetalingen. Vanuit deze beslissing wordt een projectovereenkomst gegenereerd die door zowel de organisatieverant-
woordelijke van het ESF-Agentschap als van de promotor elektronisch wordt ondertekend. Dit proces wordt hierna in detail beschreven.

Vanaf het moment dat de projectovereenkomst is opgemaakt, zal de promotor een bericht krijgen met de vraag de projectovereenkomst te 
handtekenen. 

Je kunt op twee manieren naar het te tekenen contract navigeren. 
 • Ofwel navigeer je via de takenlijst naar ‘aantal’, waar je het aantal te tekenen contracten ziet...

Projectbeslissing	en	-overeenkomst
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Figuur	12:	Te	tekenen	contract	via	project

 • Ofwel navigeer je via project - contracten. Je klikt op de status ‘ter ondertekening’.
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In bovenstaand scherm zie je in de balk ‘promotor’ het te tekenen document.

Bij het ondertekenen van de projectovereenkomst word je voor het eerst geconfronteerd met e-signing.

Alvorens je start met de instructies voor het ondertekenen van de projectovereenkomst, dien je te zorgen dat de nodige software op je pc 
is geïnstalleerd. Details om je pc klaar te stomen voor het tekenen bevinden zich in de bijlage ‘Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatform’. 

Figuur	13:	Projectovereenkomst	ondertekenen
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Figuur	14:	Elektronisch	handtekenen	document

Het getekend document wordt via het uitvoeren van een aantal stappen opgeladen in de applicatie. Als je op de link ‘start de tekenwizard…’ klikt, 
word je doorheen het tekenproces geleid. 

De begeleiding voor het tekenen bestaat uit drie stappen: 
 • tekenen
 • opladen
 • resultaat

In elke stap heeft men de mogelijkheid om het tekenproces te annuleren of om te navigeren tussen de verschillende stappen.
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Figuur	15:	Handtekeningveld

Het	getekend	
document	

opladen	in	de	
applicatie

Stap 1: Tekenen
 • Je laadt het te ondertekenen document af en je bewaart het.
 • Je opent het tekenklaar document.
 • In het PDF-document bevindt zich een handtekeningveld dat gemarkeerd is met een rode pijl. 
  Klik op deze rode pijl om het tekenproces te starten.
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Figuur	16:	Digitaal	identiteitsbewijs

Het	getekend	
document	

opladen	in	de	
applicatie

 • Vervolgens wordt gevraagd om het certificaat te kiezen waarmee je het document wilt ondertekenen. Kies hier het ‘Signature’
  certificaat (dit is afkomstig van de ‘Citizen-Certificate-Authority’-uitgever die aanwezig is op de elektronische identiteitskaart 
  (eID). Klik op ondertekenen.
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Figuur	17:	Pincode

Het	getekend	
document	

opladen	in	de	
applicatie

 • Er wordt nu gevraagd om het bestand op te slaan, de eID in de kaartlezer te stoppen en je pincode in te voeren. 
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Figuur	18:	Handtekeningveld	met	certificaatgegevens

Het	getekend	
document	

opladen	in	de	
applicatie

 • Het handtekeningveld in het document wordt opgevuld met jouw gegevens uit het certificaat.
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Figuur	19:	Connectie	tijdstempel	server

Het	getekend	
document	

opladen	in	de	
applicatie

 • Daarna vraagt Adobe Reader om connectie te maken met de tijdstempelserver (timestamping authority). Klik op de knop  
  ‘Toestaan’. 

Belangrijk! Je dient op dit moment verbonden te zijn met het Internet, want Adobe zal verbinding zoeken met de website om 
datum en tijd op te halen van de tijdstempelserver op het moment dat je op ‘Toestaan’ klikt.

Alle bovenvermelde stappen kunnen, in het geval van meerdere tekenbevoegde partijen, herhaald worden voor iedere unieke 
partij. 
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Figuur	20:	Opladen	ondertekend	document

Het	getekend	
document	

opladen	in	de	
applicatie

Stap 2: Opladen ondertekend document 
Nadat het document digitaal ondertekend werd, moet je dit terug opladen in de ESF-applicatie. Klik in de tekenwizard op 
stap 2. 
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Figuur	21:	Fouten	bij	validatie

Het	getekend	
document	

opladen	in	de	
applicatie

Stap 3: Resultaat
Tijdens het opladen wordt het ondertekend document gevalideerd waarbij een aantal controles worden uitgevoerd om te 
verifiëren dat:
 • de handtekening afkomstig is van een Belgische eID-kaart;
 • de eID-kaart nog geldig was op het moment van ondertekening;
 • de integriteit van het document bewaard is; met andere woorden dat niemand wijzigingen aangebracht heeft nadat het 
  document digitaal ondertekend werd.

Het gevalideerde document wordt opgeladen. In stap 3 van de wizard kun je het resultaat van het tekenen en opladen terugvinden. 
Tijdens het valideren kunnen er zich echter fouten voordoen. Fouten worden gemeld in een rode balk bovenaan, conform alle 
foutmeldingen in de ESF-applicatie.



29

Figuur	22:	Detail	validatiefout

Het	getekend	
document	

opladen	in	de	
applicatie

Wanneer het tekenproces succesvol verlopen is, dan zal de status ‘succesvol getekend’ zichtbaar zijn. Wanneer er echter iets 
misloopt bij het tekenen, wordt de status ‘fout’ vermeld. Bij een klik op de status kun je de details van de fout lezen.

De status van een handtekening kan ongeldig zijn om de volgende redenen:
 • Het certificaat van de ondertekenaar is ingetrokken.  neem contact op met je gemeente.
 • Het certificaat van de ondertekenaar is verlopen.  neem contact op met je gemeente.
 • Het certificaat van de ondertekenaar is verwijderd uit de lijst met vertrouwde identiteiten of het vertrouwensniveau is 
  gewijzigd.  Voeg de Belgische Rootcertificaten toe aan de vertrouwde identiteiten of pas het vertrouwensniveau aan. 
  (zie bijlage ‘Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform).
 • De PDF is gewijzigd nadat deze is ondertekend of gecertificeerd.  Gelieve het originele, ongewijzigde document te 
  ondertekenen.
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Figuur	23:	Ondertekening	door	beide	partijen

Het	getekend	
document	

opladen	in	de	
applicatie

Nadat de promotororganisatie de projectovereenkomst heeft getekend, zal ook het ESF-Agentschap de projectovereenkomst 
tekenen.
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Figuur	24:	Rapportperioden

In de projectovereenkomst is overeengekomen dat de promotor op bepaalde tijdstippen dient te rapporteren over de voortgang van het project. 
Deze rapportering verloopt eveneens via de ESF-applicatie. Je ziet in elk project de rapportperioden waarvoor een rapport aangemaakt kan 
worden.

Door een rapportperiode aan te klikken, ga je naar het detail van de rapportperiode, met aan de rechterkant de link ‘aanmaken rapport’. 
Door hierop te klikken, ga je naar de pagina’s waar een rapport aangemaakt en ingediend kan worden. 

Rapportering
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Figuur	25:	Rapport	indienen

Net zoals in het projectvoorstel dien je:
 • een aantal inhoudelijke vragen te beantwoorden;
 • een overzicht te geven van de kosten en de financieringsbronnen voor de desbetreffende rapportperiode. 

Om het rapport te finaliseren klik je op ‘indienen’. Er wordt vervolgens verwacht dat je dit digitaal ondertekent. Je komt dan op bovenstaand 
scherm. 

Het projectrapport wordt opgemaakt en tekenklaar gemaakt (stap 1). Indien deze verwerking lang duurt, kun je rustig verder werken door een 
klik op ‘verder werken’. Op een later tijdstip kun je het resultaat van de verwerking raadplegen onder de tab ‘rapport’.
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Figuur	26:	Afladen	tekenklaar	document

Bij de volgende stap (stap 2) kun je het tekenklare projectrapport afladen, openen en tekenen.
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Figuur	27:	Ingediend	rapport

Je hebt nog de mogelijkheid om het tekenproces te annuleren. Het rapport komt opnieuw in de status ‘in opmaak’. Klik je op ‘volgende’ dan 
wordt stap 3, het effectieve tekenen, gestart. Deze werkwijze is gelijk aan de werkwijze voor het tekenen van een projectovereenkomst, zoals 
beschreven vanaf pagina 20. 

Indien de validatie van het getekende rapport zonder problemen verloopt, kun je het getekend rapport terugvinden onder de tab ‘bijlagen’ 
van het projectrapport.

Na verwerking zal de applicatie het projectrapport automatisch op de status ‘ingediend’ zetten.
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Rapportbeoordeling

De ingediende rapportering wordt beoordeeld en de uiteindelijke beslissing met de beoordeling wordt genoteerd in de applicatie. Deze 
beslissing wordt getekend door de organisatieverantwoordelijke van het ESF-Agentschap.

Indien je niet akkoord bent met de genomen beslissing, dan kan je een bezwaar of een beroep aantekenen conform de procedures. 
Na ontvangst van het bezwaar of beroep wordt een nieuwe beoordeling opgemaakt. 
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Figuur	28:	Takenlijst	promotor

Het verslag van een controle ter plaatse dient eveneens door de promotor te worden ondertekend. Wanneer het ESF-Agentschap het 
verslag heeft gefinaliseerd zal het tekenen van het verslag door de promotor als taak worden opgenomen in de ESF-applicatie. Deze taak is 
terug te vinden op het startscherm van de promotor.

Als je op het aantal van ‘Te tekenen documenten’ klikt, krijg je het overzicht van de documenten die moeten getekend worden. Als je daarna 
op de naam van het document klikt, wordt dit geopend en kan het getekend worden, waarna het opgeladen kan worden bij de betreffende 
rubriek (bezoek, project…). De werkwijze van het tekenen van het document, is gelijk aan de werkwijze voor het tekenen van een project-
overeenkomst, zoals beschreven vanaf pagina 20.

Tekenen	verslaggeving	controlebezoeken	
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Technische	ondersteuning

Heb je hierover nog vragen of stelt er zich een technisch probleem, dan bieden wij de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

 • Via onze website www.esf-agentschap.be, rubriek ‘Hoe technisch een projectvoorstel indienen’, stellen wij handleidingen en e-
  Learning-modules ter beschikking. Ook de meest recente versie van deze publicatie wordt hier aangeboden. Via vraag en antwoord in de  
  FAQ-rubriek wordt ook een antwoord geboden op de meest gestelde vragen.

 • Via onze trainingsomgeving (https://esf2007-2013-training.vlaanderen.be/esf/index.jsp) kun je, of je medewerkers, leren werken met 
  onze applicatie.

 • Op regelmatige tijdstippen worden er applicatieopleidingen georganiseerd door het ESF-Agentschap. Deze worden vooraf aange-
  kondigd op onze website of via het e-zine (www.esf-agentschap.be/nieuwsbrief.aspx).

 • Voor technische vragen kun je tijdens de kantooruren terecht bij onze support-dienst via esfsupport@vlaanderen.be.
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Doorhalen
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Introductie

Figuur	1:	Voorbeeld	digitale	handtekening

Dankzij het digitale tekenplatform (DTP of e-signingplatform) kan de Vlaamse overheid documenten digitaal handtekenen en delen met partners 
buiten de Vlaamse overheid. Het digitale tekenplatform zet documenten om naar tekenklare PDF’s, die je vervolgens kunt ondertekenen met 
behulp van je elektronische identiteitskaart (eID) en je pincode. 

Alvorens je als externe partner (particulier, bedrijf) documenten van de Vlaamse overheid digitaal kunt ondertekenen, moet je je computer 
gebruiksklaar maken. Hiervoor dien je in de eerste plaats je eID-reader en software correct te installeren. Meer informatie daarover vind 
je op de website van de federale overheid: http://eid.belgium.be/nl. Ten tweede dien je Adobe Reader te installeren en te configureren. Hoe 
je dit doet en hoe je daarna het document kunt ondertekenen, lees je in dit document. Tevens kun je lezen hoe je een digitale handtekening 
valideert. 
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PC	gebruiksklaar	maken

Software-vereisten
Je computer dient aan volgende vereisten te voldoen:
 • Eén van de ondersteunde besturingssystemen: 
   - Windows XP of later
   - Red Hat® Linux WS 5, SUSE® Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 en Ubuntu 6.10 
   - Mac OS X v10.4.11-10.5.8 of later
   - Solaris 10 u5 of OpenSolaris 2008.11 of later

 • Software: 
   - Adobe Reader1: hiermee kun je een digitaal ondertekend document raadplegen en documenten digitaal ondertekenen. Wij 
    raden je sterk aan versie 9.x of hoger te installeren omdat deze de meest gebruikersvriendelijke implementatie voor het digitale 
    handtekenen bevat. Vanaf versie 7.0.5 is bruikbaar. Gratis te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader.

   - eID Middleware: Om de EID te kunnen lezen moet je de nodige software installeren opdat connectie kan gemaakt worden met de 
    server van Fedict2. Met behulp van de eID quick install kan je de meest recente versie van de eID middleware eenvoudig installeren. 
    De quick install kan je downloaden op: http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID/Quick_Install/

   - Sun Java Runtime 53 om met de eID-middleware te kunnen communiceren, enkel indien een andere webbrowser gebruikt wordt 
    dan Internet Explorer. Je kunt dit downloaden via http://java.sun.com/products/archive/ en je kiest de versie ‘JDK/JRE - 5.0’.

Hardware-vereisten
Om de EID te kunnen lezen, moet je de nodige hardware installeren. Voor een overzicht van de mogelijke kaartlezers kun je terecht op: 
www.cardreaders.be/nl/default.htm.

1 De laatste versie van Adobe Reader (op het moment van schrijven: v9.3) kan steeds gratis gedownload worden vanaf http://get.adobe.com/nl/reader/
2 Deze software kan gratis gedownload worden vanaf http://eid.belgium.be/nl
3 Opgelet: Versie 6 van Java Runtime wordt momenteel niet ondersteund.
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Configuratie	Adobe	Reader

Figuur	2:	eID	services	website	-	Belgium	Rootcertificaten

Alvorens je aan de slag kunt met het digitaal tekenplatform, dien je Adobe Reader te configureren. Adobe Reader moet documenten vertrouwen 
die ondertekend zijn met het ‘Belgium Root CA’ of ‘Belgium Root CA2’-certificaat. Hiervoor dien je het certificaat van deze certificatieautoriteiten 
toe te voegen aan de ‘vertrouwde identiteiten’ binnen Adobe Reader. Hoe je dat doet, lees je hieronder. 

Een	certificaat	
toevoegen	aan	
de	‘vertrouwde	

identiteiten’

Stap 1: Belgische Rootcertificaten downloaden
Download de certificaten ‘Belgium Root CA’ en ‘Belgium Root CA2’ via volgende URL: http://repository.eid.belgium.be.

Kies in het linkermenu ‘Download Certificaten’ en klik op het submenu ‘Root CA’. Download de certificaten van het type ‘self-
signed’ voor zowel ‘Belgium Root CA2’ als ‘Belgium Root CA’. Selecteer het ‘Belgium Root CA2 Self-Signed’ certificaat en 
bewaar het (bijvoorbeeld op je bureaublad). Herhaal voor het ‘Belgium Root CA’-certificaat.
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Figuur	3:	Module	‘Vertrouwde	identiteiten	beheren...’

Stap 2: Belgische Rootcertificaten importeren in Adobe Reader
Nadat je de certificaten gedownload hebt, moet je deze importeren in Adobe Reader via de module ‘vertrouwde identiteiten 
beheren’.

Een	certificaat	
toevoegen	aan	
de	‘vertrouwde	

identiteiten’

 1. Open Adobe Reader en kies het menu ‘Document’ of ‘Geavanceerd’ gevolgd door ‘Vertrouwde identiteiten behe-
  ren…’.

Een	certificaat	
importeren	in	

Acrobat	Reader

bexpa
Notitie
In Adobe Reader DC kan je dit terugvinden bij: Bewerken , Voorkeuren, Handtekeningen, Identiteiten en  vertrouwde certificaten, Meer, Vertrouwde certificaten.
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Figuur	4:	Contactpersoon	toevoegen

Een	certificaat	
toevoegen	aan	
de	‘vertrouwde	

identiteiten’

 2. Kies de weergave ‘Certificaten’ en klik vervolgens op de knop ‘Contactpersoon toevoegen…’. Een venster wordt weer-
  gegeven waarin contactpersonen toegevoegd kunnen worden. 

Een	certificaat	
importeren	in	

Acrobat	Reader
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	Figuur	5:	Voeg	de	twee	certificaten	toe

Een	certificaat	
toevoegen	aan	
de	‘vertrouwde	

identiteiten’

 3. Klik op de knop ‘Bladeren...’ om aan te geven welk certificaat geïmporteerd moet worden aan de lijst van contactperso-
  nen: ga naar de locatie waar je de certificaten opgeslagen hebt, selecteer het Belgium Root CA2, klik op openen en her- 
  haal dit voor het Belgium Root CA-certificaat. 

Een	certificaat	
importeren	in	

Acrobat	Reader
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	Figuur	6:	Importeren	van	certificaat	is	voltooid

Een	certificaat	
toevoegen	aan	
de	‘vertrouwde	

identiteiten’

 4. Selecteer de certificaten (houdt de ‘shift’-knop ingedrukt om de twee certificaten gelijktijdig te selecteren) en klik op de  
  knop ‘importeren’ om de certificaten te importeren in Adobe Reader als vertrouwde identiteit.

5. Zodra het importeren van het gekozen certificaat beëindigd is, verschijnt bovenstaande boodschap. Klik op de knop ‘OK’ 
  om terug te gaan naar het overzicht van de certificaten in Adobe Reader.

In het overzicht van de certificaten in Adobe Reader worden de certificaten die je importeerde nu weergegeven (Document 
< Vertrouwde identiteiten beheren < Weergave: certificaten)

Een	certificaat	
importeren	in	

Acrobat	Reader
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	Figuur	7:	Vertrouwen	bewerken	van	geïmporteerd	certificaat

Een	certificaat	
toevoegen	aan	
de	‘vertrouwde	

identiteiten’

 6. Selecteer één voor één de geïmporteerde certificaten en klik op de knop ‘Vertrouwen bewerken…’.

Een	certificaat	
importeren	in	

Acrobat	Reader
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Figuur	8:	Instellingen	op	gebied	van	‘Vertrouwen’

Een	certificaat	
toevoegen	aan	
de	‘vertrouwde	

identiteiten’

 7. Selecteer het tabblad ‘Vertrouwd’ en vink de instellingen aan zoals weergegeven op bovenstaande schermafbeelding. 
  Klik vervolgens op de knop ‘OK’ om de instellingen te activeren. Doe stap 6 en 7 voor zowel Belgium Root CA2 als Belgium 
  Root CA.

Een	certificaat	
importeren	in	

Acrobat	Reader
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Figuur	9:	Instellingen	certificaat	opvragen

Een	certificaat	
toevoegen	aan	
de	‘vertrouwde	

identiteiten’

 8. Ter controle kun je de eigenschappen van het certificaat bekijken. Dubbelklik op het certificaat in het venster ‘Vertrouwde 
  identiteiten beheren’ of klik op de knop ‘Certificaat tonen…’.

Een	certificaat	
importeren	in	

Acrobat	Reader
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Figuur	10:	Weergave	certificaat

Een	certificaat	
toevoegen	aan	
de	‘vertrouwde	

identiteiten’

 9. In het tabblad ‘Vertrouwd’ kun je nu zien aan de hand van groene en rode vinkjes of de instellingen op gebied van ver-
  trouwen (stap 8) gelukt zijn.

Opmerking: Zodra je de certificaten geïmporteerd hebt in je Adobe Reader, mag je de opgeslagen certificaten van het bureau-
blad verwijderen.Een	certificaat	

importeren	in	
Acrobat	Reader
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Figuur	11:	Voorkeursinstellingen	handtekening	validatie

Een	certificaat	
toevoegen	aan	
de	‘vertrouwde	

identiteiten’

Stap 3: Instellen voorkeuren voor handtekeningverificatie 
Je kunt, als gebruiker van documenten met digitale handtekeningen in Adobe Reader voorkeuren instellen om de handtekening-
verificatie te optimaliseren via het menu ‘Bewerken’ - ‘Voorkeuren’ - ‘Beveiliging’. Om automatisch alle handtekeningen in een 
PDF te controleren bij het openen van een document moet de optie ‘Handtekeningen verifiëren wanneer het document wordt 
geopend’ geselecteerd zijn. Deze optie is standaard ingeschakeld. 

bexpa
Notitie
In Adobe Reader DC kan je terugvinden bij Bewerken, Voorkeuren, Handtekeningen, Verificatie, Meer
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Figuur	12:	Handtekeningveld	met	rode	pijl

Je kunt nu de PDF vanuit Adobe Reader ondertekenen met behulp van je elektronische identiteitskaart. 

Opgelet: de schermafbeeldingen die volgen kunnen licht verschillen, afhankelijk van de versie die je gebruikt.

Document	digitaal	ondertekenen

Een	PDF	
ondertekenen	

met	behulp	van	
je	elektronische	
identiteitskaart

 1. In het document bevindt zich een handtekeningveld dat gemarkeerd is met een rode pijl. Klik op deze rode pijl om het 
  tekenproces te starten.
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Figuur	13:	Signature	Key

Een	PDF	
ondertekenen	

met	behulp	van	
je	elektronische	
identiteitskaart

 2. In het scherm dat dan verschijnt, kies je bij Digitale id voor ‘Signature Key’ (dit is afkomstig van de ‘Citizen Certificate 
  Authority’-uitgever die aanwezig is op de elektronische identiteitskaart). Klik op ‘ondertekenen’. 

3. Je computer vraagt om het bestand op te slaan, eventueel onder een nieuwe bestandsnaam.
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Figuur	14:	PIN-code	bij	digitale	handtekening Figuur	15:	Handtekeningveld	opgevuld	met	certificaatgegevens

Een	PDF	
ondertekenen	

met	behulp	van	
je	elektronische	
identiteitskaart

4. Je computer vraagt je om je eID in de kaartlezer te stoppen. Voer je PIN-code in. Het handtekeningveld in het document 
  wordt opgevuld met je gegevens. 
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Figuur	16:	Tijdstempelserver	toestaan

Een	PDF	
ondertekenen	

met	behulp	van	
je	elektronische	
identiteitskaart

Tijdens het tekenen is het belangrijk dat je verbonden bent met het internet, omdat er tijdens het tekenen een tijdsstempel wordt 
gehaald bij onze ‘time-stamping-authority’. Het document probeert je te verbinden met je Tijdstempelserver. Kies ‘Toestaan’. 

Deze stappen kunnen - in het geval van meerdere tekenbevoegde partijen - herhaald worden voor iedere unieke partij.
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Je kunt als ontvanger van een digitaal ondertekend document de geldigheid van een handtekening valideren in Adobe Reader. Dit kan 
automatisch of manueel.

Opgelet: de schermafbeeldingen die volgen kunnen licht verschillen, afhankelijk van de versie die je gebruikt.

Tijdens het validatieproces worden een aantal controles uitgevoerd op het handtekeningveld om te verifiëren dat:
 • de handtekening afkomstig is van een Belgische eID-kaart;
 • de eID-kaart nog geldig was op het moment van ondertekening;
 • de integriteit van het document bewaard is, met andere woorden dat niemand wijzigingen aangebracht heeft nadat het document  
  digitaal ondertekend werd.

Digitale	handtekeningen	valideren
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Figuur	18:	Voorbeeld	icoon	‘Handtekening	is	geldig’

Afhankelijk van de instellingen in Adobe Reader, worden handtekeningen automatisch gevalideerd wanneer je een PDF met digitale 
handtekening(en) opent. Normaalgezien is deze optie standaard ingesteld in Adobe Reader (zie pagina 51 ‘Instellen voorkeuren voor hand-
tekeningverificatie’).

In het handtekeningveld op de documentpagina wordt een pictogram weergegeven dat de status van de handtekening aangeeft. Opgelet! 
De laatste versie van Adobe Reader (versie 9.3) heeft dit pictogram niet.

Automatische	validatie	handtekening

Figuur	17:	Instelling	automatische	handtekening	validatie
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Figuur	19:	Knop	‘Handtekeningen’	in	Adobe	Reader

Je kunt de digitale handtekening(en) handmatig valideren door in Adobe Reader de eigenschappen van een handtekeningveld op te vragen. 
Hoe doe je dit?

Manuele	validatie	handtekening

De	eigen-
schappen	van	

een	hand-
tekeningveld	

opvragen

 1. Open de PDF met de digitale handtekening en klik op de knop ‘Handtekeningen’ die zich aan de linkerkant in het Adobe 
  Reader venster bevindt.
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Figuur	20:	Optie	‘Handtekening	valideren’

De	eigen-
schappen	van	

een	hand-
tekeningveld	

opvragen

 2. Selecteer in het venster ‘Handtekeningen’ de handtekening die gevalideerd moet worden, klik rechts en kies ‘Handteke-
  ning valideren’ in het menu Opties.
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Figuur	21:	Dialoogvenster	‘Validatiestatus’

De	eigen-
schappen	van	

een	hand-
tekeningveld	

opvragen

In het dialoogvenster ‘Validatiestatus handtekening’ wordt aangegeven of de handtekening geldig is.
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Figuur	22:	Eigenschappen	handtekening:	Overzicht

De	eigen-
schappen	van	

een	hand-
tekeningveld	

opvragen

 3. Klik op ‘Eigenschappen van handtekening’ in het ‘Validatiestatus’ dialoogvenster en voer de volgende handelingen uit:
   • Bij ‘Overzicht’ vind je een samenvatting van de geldigheid van de handtekening.
   • Als de status onbekend is, klik je op het tabblad Ondertekenaar en vervolgens op ‘Certificaat tonen’ om de details 
    van het certificaat weer te geven.
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Figuur	23:	Eigenschappen	handtekening:	ondertekenaar Figuur	24:	Weergave	certificaat	ondertekenaar
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Figuur	25:	Juridische	Informatie

De	eigen-
schappen	van	

een	hand-
tekeningveld	

opvragen

   • Klik op het tabblad ‘Juridische informatie’ voor meer informatie over de juridische beperkingen van de handtekening.

    Klik in dit tabblad op de knop ‘Integriteitseigenschappen van document weergeven’ om te controleren of het docu-
    ment PDF/SiqQ-compatibel is en of het items bevat waardoor de weergave kan worden gewijzigd.
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Een digitale handtekening kan één van onderstaande statussen hebben:
 • Het pictogram van de digitale handtekening naast de naam van het veld 
  in het venster Handtekeningen geeft de aanwezigheid van een niet-ondertekend
  handtekeningveld aan.

 • Een pictogram met een blauw lint geeft aan dat de PDF is gecertificeerd, dat wil zeggen dat de PDF een geldige handtekening 
  voor certificiering bevat. Handtekeningen voor certifiering kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn.
 
 • Een pictogram met een vinkje geeft aan dat de handtekening geldig is.

 • Een pictogram met een rode x geeft aan dat de handtekening ongeldig is.

 • Een pictogram met een waarschuwingsdriehoek geeft aan dat het document is gewijzigd na toevoeging van de handteke-
  ning.

 • Een pictogram met een vraagteken geeft aan dat de handtekening niet kan worden gevalideerd omdat het certificaat van de
  ondertekenaar niet voorkomt in je lijst met vertrouwde identiteiten.

Als de status van de handtekening onbekend of niet gecontroleerd is, of als het document na ondertekening is gewijzigd, moet de 
gebruiker de handtekening handmatig valideren om na te gaan wat de oorzaak van het probleem is.

Mogelijke	statussen	digitale	handtekeningen
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De status van een handtekening kan ongeldig zijn om de volgende redenen:

 • Het certificaat van de ondertekenaar is ingetrokken. 
     neem contact op met je gemeente.

 • Het certificaat van de ondertekenaar is verlopen. 
     neem contact op met je gemeente.

 • Het certificaat van de ondertekenaar is verwijderd uit de lijst met vertrouwde identiteiten of het vertrouwensniveau is gewijzigd.
     Voeg de Belgische Rootcertificaten toe aan de vertrouwde identiteiten of pas het vertrouwensniveau aan.

 • De PDF is gewijzigd nadat deze is ondertekend of gecertificeerd. 
     Gelieve het originele, ongewijzigde document te ondertekenen.

Wanneer	is	een	digitale	handtekening	ongeldig?
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ESF investeert in jouw toekomst

Het Europees Sociaal Fonds stimuleert en ondersteunt initiatieven voor een vernieuwend werk-
gelegenheidsbeleid in Vlaanderen. Op die manier investeren Europa en Vlaanderen in meer 
arbeidskansen en in meer en betere (loop)banen.
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