
 

 
 
 
 
 
 
 
Handleiding digitaal ondertekenen van documenten 
 
Inleiding 
Deze handleiding beschrijft de nodige stappen om een contract of 
overeenkomst digitaal te tekenen. Je dient over een eID kaartlezer te 
beschikken en je PIN code te weten om contracten of overeenkomsten digitaal 
te tekenen. 
 
TIP: Een uitgebreide handleiding met FAQ’s is terug te vinden op de website 
van de federale overheid: https://eid.belgium.be/nl/digitale-handtekeningen 
 
Je eID instellen 
 
Stap 1: noodzakelijke software installeren  
De volgende software is noodzakelijk voor het digitaal tekenen contracten of 
overeenkomsten:  

• eID software van de federale overheid  
• stuurprogramma van je eID reader  

Indien deze software niet aanwezig is op je computer, dien je deze te 
installeren. Heb je deze software al geïnstalleerd, dan is het aan te raden om 
de meest recente versie te gebruiken. 
 

 
 
 
  



Stap 2: Stuurprogramma installeren van je eID reader 
Indien je voor de eerste maal gebruik maakt van je kaartlezer, kan je 
eenvoudig het stuurprogramma van je reader installeren door deze in te 
pluggen. Het stuurprogramma wordt normaal gezien automatisch 
geïnstalleerd. 
 
Indien dit niet automatisch gebeurt, is het stuurprogramma waarschijnlijk al 
geïnstalleerd op je computer. 
 
Wanneer je kaartlezer niet bruikbaar blijkt te zijn op het einde van stap 2, dien 
je het stuurprogramma manueel te installeren.  
 
Zoek op de volgende termen in een zoek-website: 

• smart card reader 
• de merknaam/modelnaam van je eID reader 
• driver (=stuurprogramma) 

 
Niet alle kaartlezers worden ondersteund door alle computers / 
besturingssystemen, het kan dus zijn dat je een andere eID kaartlezer moet 
gebruiken. 
 
Stap 3: Testen van je kaartlezer met behulp van de eID software. 
Om te controleren of je kaartlezer je eID herkent, dien je het programma “eID 
viewer” te installeren. Het eID viewer programma vind je ook terug op de site 
van de federale overheid.  
 

 
 
Via “Aanmelden testen” kan je nakijken of de programma’s succesvol 
geïnstalleerd zijn.  



Met het programma “eID Viewer”  kan je al de kaartgegevens van jouw eID 
uitlezen: 
 

 
 
Stap 4: Controleer of je digitaal kan tekenen  
Kijk  na of je digitaal kan tekenen door jouw "Signature certificate" te 
controleren in het derde tabblad : "Certificaten" 
 

 
 

 



Onder "Citizen CA" bevinden zich twee certificaten: "Authentication" en 
"Signature". Controleer het "Signature" certificaat: deze dient "Valid" en 
"Trusted" te zijn, aangeduid door het groen vinkje zoals hieronder. 
 
Klik op 'Nu valideren' (of ‘validate now’) en wacht totdat de status verschijnt. 
 

 
 

Indien het "Signature" certificaat ontbreekt of niet geldig is (geen 
groen vinkje): 
Worden uw eID gegevens correct getoond, maar verschijnen uw certificaten 
niet? Dan hebt u een eID zonder certificaten. U hebt een Authentication 
certificaat nodig om met uw eID aan te melden op de online 
overheidsdiensten. U kan in uw gemeente- of stadhuis terecht om (nieuwe) 
certificaten op uw eID te laten plaatsen. 

 
  



Hoe onderteken ik een document elektronisch via Acrobat DC 
 

Stap1: Een digitale handtekening instellen:  

Deze stap is enkel nodig voor Macgebruikers 

Verbind uw kaartlezer met de computer en steek uw eID in de lezer 

Open Adobe Reader 

Klik in het menu bovenaan op "Acrobat Reader" en open "Voorkeuren" of 
gebruik de toetsencombinatie ⌘, 

 

  



Ga naar de categorie "Handtekeningen" en kies de optie 'Meer...' onder 
"Identiteiten & vertrouwde certificaten". 

 

Klik op "PKCS#11 Modules en tokens" en vervolgens op "Module 
koppelen" 

Vul "/usr/local/lib/beid-pkcs11.bundle" (zonder aanhalingstekens) in en 
klik op 'OK' 

De certificaten verschijnen 

 
 
Opgelet! Verschijnen uw certificaten, maar ziet u onder de keuze "PKCS#11 
Modules en tokens" geen "Belgium eID PKCS#11 interface v2" staan? Dan 



gaat het om certificaten die via het hulpprogramma "Sleutelhangertoegang" 
gevonden worden. Via deze weg kan u geen handtekening zetten. 

Selecteer het Signature certificaat om uw documenten digitaal te 
ondertekenen. Uw digitale handtekening is nu ingesteld. 

 
  



Stap 2: Open het document dat u wenst te ondertekenen via Acrobat 
Reader DC. 

OPGELET: plaats je eID eerst in je eID Reader 

à Op Windows 

Open het document dat u wenst te ondertekenen. 

Klik bovenaan op "Gereedschappen". 

Klik op "Certificaten" 

 

 

Klik bovenaan in het document op "Digitaal ondertekenen". 

 

Selecteer in het document een zone waar de handtekening zal komen. 

  



Selecteer een Signature certificaat.  

 

Het programma vraagt nu om het document op te slaan. 

Daarna wordt u gevraagd om uw pincode in te geven. 

Geef uw pincode in en klik op "OK". 

Het document is nu ondertekend. 

  



à Op Mac 

Klik bovenaan op “Gereedschappen”: 

 

Klik daarna op “Certificaten”  

 
 

  



Klik bovenaan in het document op "Digitaal ondertekenen" 

 

Stap 2: Selecteer in het document een zone waar de handtekening 
zal komen. 

Je kan zelf een zone aanduiden waar je je digitale handtekening wil plaatsen. 

Selecteer het Signature certificaat. 

 
 



Je krijgt een voorbeeld van de elektronische handtekening te zien en er 
wordt gevraagd je pincode van je eID in te geven: 

 

Het programma vraagt nu om het document op te slaan. 

 

Daarna word je gevraagd om je pincode in te geven. 

 

Geef je pincode in en klik op "OK.  

Het document is nu ondertekend. 


