
Gebruik van de elektronische 
identiteitskaart voor de 
ondertekening van officiële 
mails 
 

 
 
 
Het informaticaprogramma dat het mogelijk maakt om de elektronische identiteitskaart 
te lezen en de documenten te ondertekenen is gewijzigd1. Een nieuwe versie (3.5) kan 
gedownload worden op de internetsite van FeDICT in verband met de eID: 
http://eid.belgium.be/. 
Deze technische wijziging beantwoordt aan een wil om de veiligheid van de 
ondertekening te verhogen en de lezing mogelijk te maken van een nieuw model van 
certificaat voor de identiteitskaarten met een chip2.  
Wij raden u dus sterk aan om uw arbeidsposten bij te werken3.  
 

Herinnering aan de omzendbrief 
Wij maken van de gelegenheid gebruik om u te herinneren aan onze omzendbrief van 15 
mei 2008 betreffende het gebruik van de elektronische handtekening met de elektronische 
identiteitskaart (eID) voor de officiële documenten. 
Sinds 1 juni van dit jaar sturen wij geen officiële documenten onder een andere vorm dan de 
elektronische, die geïnformatiseerd werden ondertekend door een lid van het Directiecomité. 
Vanaf 1 januari 2009 zal de POD Maatschappelijke Integratie geen gevolg meer geven aan 
officiële documenten die niet via elektronische weg worden verstuurd en die digitaal 
ondertekend werden door de gemachtigde personen, dit wil zeggen de voorzitter en de 
secretaris van het OCMW of hun afgevaardigden.  
 

Wie ondertekent de officiële documenten: 
Moeten ondertekenen: de personen die gemachtigd zijn om het OCMW te verbinden, dit wil 
zeggen de Secretaris en de Voorzitter, volgens datgene waarin de van kracht zijnde 
reglementering vandaag voorziet, of hun afgevaardigden bij afwezigheid of 
onbeschikbaarheid.  
 

                                                 
1 Dit programma wordt in de technische literatuur middleware genoemd.  
2 De federale regering heeft een nieuwe versie opgesteld van het systeem voor de productie van eID-certificaten 
(http://certs.eid.belgium.be/belgiumrca2.crt) dat moet geïmplementeerd moet worden uiterlijk op 26 oktober 2008.  
De productie van de eID-kaarten met deze nieuwe certificaten is gestart op vrijdag 17 oktober 2008. De eID bevat elektronische 
certificaten die aangemaakt zijn onder de certificatieautoriteit van de regering en die een volledig beveiligd gebruik mogelijk 
maken van de functionaliteiten van deze kaart. 
3 De regering verzoekt systematisch alle gebruikers om de laatste versie van de middleware te installeren om van de optimale 
werking ervan gebruik te kunnen maken.  

 



Het mandaat 
De Secretaris en de Voorzitter kunnen natuurlijk een andere persoon mandateren om in hun 
plaats te ondertekenen, zoals dit vandaag gebeurt voor de papieren post: het volstaat om 
hiervoor de delegatieprocedures te volgen die u reeds binnen uw OCMW gebruikt.  

Wij benadrukken het belang om te voorzien in deze delegatie om de goede 
doorstroming van de informatie bij afwezigheid niet te blokkeren. 

Adres van uw mails aan de POD:  
Ongeacht de dienst van de POD waarvoor uw post bestemd is, moet u uw officiële post 
enkel versturen naar ons algemeen adres, namelijk: vraag@mi-is.be. 

Deze maatregel heeft enkel tot doel het de POD mogelijk te maken uw post te 
integreren in zijn geïnformatiseerd systeem voor de behandeling van de contacten, 
de frontdesk, en zo een betere opvolging te waarborgen, hetgeen u de waarborg 
geeft dat uw post zo snel mogelijk behandeld wordt. 

 

Uw officiële mailadressen:  
Sinds de invoering van onze maatregel op 1 juni sturen wij onze officiële post naar de 
mailadressen die u ons heeft meegedeeld. 
In het begin waren er een aantal problemen: terugkomende mails omwille van onbekende 
adressen, volle mailboxen, enz.  
Wij hebben telkens opnieuw contact opgenomen met uw diensten om een aantal dingen te 
wijzigen en deze zomer hebben wij een campagne gelanceerd om uw mailadressen 
systematisch bij te werken. Sindsdien doen wij regelmatig controles om de geldigheid van 
deze adressen te testen. 
Wij herhalen dus dat wij er belang aan hechten dat u niet vergeet ons zo snel mogelijk in te 
lichten over elke wijziging van mailadres en erop toe te zien dat uw mailbox toegankelijk blijft, 
zodat wij de post die voor u bestemd is efficiënt kunnen blijven doorsturen. 
 

Op welke documenten heeft de omzendbrief betrekking 
Sommigen onder jullie hebben een lijst van de officiële documenten gevraagd die naar ons 
moeten verstuurd worden met de elektronische handtekening: het is voor ons niet mogelijk 
om de volledige lijst mee te delen.  
 Het gaat om elk document dat het OCMW verbindt en dat ons, volgens de van kracht 

zijnde reglementering, moet verstuurd worden met de handtekening van uw 
Voorzitter en van uw Secretaris, of die van hun plaatsvervanger(s); de andere post 
mag ons nog steeds toegestuurd worden via de gewone mail zonder digitale 
handtekening. 

 

Welk software mag gebruikt worden voor de documenten die aan de 
POD bezorgd worden 
De POD aanvaardt documenten opgemaakt in:  
 Microsoft® Word en Excel  
 OpenOffice Writer en Calc  
 Adobe® Pdf 

 



Over welk materiaal moet men beschikken 

Computer  
Ter herinnering, een basiscomputer met de volgende besturingssystemen: 
 WINDOWS® 2000, XP, Vista  
 Mac OS X 10.4 of X 10.5. 
 Linux Debian Etch, Linux Fedora of Linux OpenSUSE 10.2 

 

eID-kaartlezer 
Om een kaartlezer met compatibele chip te kiezen, raadpleeg de site 
http://www.cardreaders.be, rubriek Catalogus. 
 

Hoe de kaartlezer installeren 
U vindt de gedetailleerde installatie-instructies van het stuurprogramma van de kaartlezer, 
evenals van het leesprogramma op de site http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID. 
 

Hoe een document ondertekenen 
U vindt alle nodige informatie om een document te ondertekenen, opgemaakt in: 

 Writer en Calc van Open Office (versie 2.0) 

 Word en Excel van Microsoft Office® (versies 2003 en 2007) 

 Adobe Acrobat PRO (pdf-bestand) 

op de site http://eid.belgium.be/nl/Achtergrondinfo/index.jsp 
 

Hoe het ondertekenen aanpakken 
Het elektronisch ondertekenen vraagt wat organisatie, vooral als er twee handtekeningen 
nodig zijn. Wij zijn gewend aan de papieren procedure van de signataires die in omloop zijn 
van het ene bureau naar het andere. 
Hier gaat het erom uw bestanden minder te verplaatsen om te vermijden dat zij verloren 
gaan.  
Wij raden u dus aan om uw documenten die door de autoriteit moeten worden ondertekend 
te registreren in een aparte ruimte van uw informaticanetwerk om zo problemen te vermijden 
op het vlak van overdrachten per mail van de elektronische documenten. 
Elke autoriteit ondertekent achtereenvolgens het document, door het, bijvoorbeeld, telkens in 
een nieuwe map te zetten. De eindversie wordt bij de mail gevoegd die naar de POD wordt 
verstuurd op het adres vraag@mi-is.be.  
 

Het bewaren van de ondertekende documenten: 
Het digitaal document met de elektronische handtekening(en) – en voor zover men geen 
correcties tracht aan te brengen, hetgeen tot gevolg heeft dat de handtekeningen 
onmiddellijk verdwijnen – kan bij een mail gevoegd worden, die bewaard wordt in een lokale 
map of op een informaticanetwerk, gekopieerd naar een CD Rom, een DVD, en meer 
bepaald op elke informatiedrager.  
 
 
 


