
In België zijn gekwalificeerde elektronische handtekeningen 
vereist voor:

 – Arbeidsovereenkomsten (artikel 3bis van de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978)

 – Bepaalde vennootschapsdocumenten, zoals de overdracht 
van aandelen op naam, aandelen of obligaties of inschrijving 
in de desbetreffende registers (artikel 504 van het Belgische 
Wetboek van Vennootschappen)

 – Belastingaangiftes en aanvragen die worden ingediend  
bij overheidsinstanties

 – Overeenkomsten voor kredietverstrekking aan consumenten 

 – Leaseovereenkomsten voor onroerend goed

Voldoe aan de eIDAS-vereisten 
voor gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen met DocuSign en itsme®.
Overeenkomsten kom je overal tegen, van 
salescontracten en baanaanbiedingen tot 
inschrijfformulieren en facturen. Met een 
papieren afhandeling van overeenkomsten daalt 
de productiviteit, worden bedrijfsresultaten 
vertraagd en ontstaan er mogelijk juridische 
en nalevingsrisico’s. Bij een papierafhankelijk 
ondertekeningsproces en al het printen, scannen, 
faxen en overtypen dat daarbij komt kijken, zijn 
bedrijven per overeenkomst zo’n € 33 extra kwijt.  
Bedrijven hebben een moderne manier nodig 
om al hun zaken op een digitale, betrouwbare en 
veilige manier te doen. Daarbij is het natuurlijk 
essentieel dat de EU-normen voor elektronische 
handtekeningen worden nageleefd.  

In België worden voor de meeste transacties ‘gewone’ 
elektronische handtekeningen algemeen geaccepteerd, maar 
voor sommige belangrijke documenten is een elektronische 
handtekening met een hoger betrouwbaarheidsniveau 
vereist: de zogenoemde gekwalificeerde elektronische 
handtekening. Op grond van de eIDAS-verordening hoort 
bij een gekwalificeerde elektronische handtekening een 
certificaat dat is uitgegeven door een gekwalificeerde 
vertrouwensdienstverlener die op de vertrouwenslijst van de 
EU staat. Dit certificaat waarborgt de authenticiteit van de 
elektronische handtekening en dient als bewijs van de identiteit 
van de ondertekenaar. Een gekwalificeerde elektronische 
handtekening die in de ene EU-lidstaat wordt uitgegeven, wordt 
automatisch in de andere EU-lidstaten erkend. Gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen zijn dan ook een praktische 
oplossing voor grensoverschrijdende transacties.  

1 Gebaseerd op een studie van Intellicap in 2014 genaamd ‘Measuring the ROI Impact of DocuSign.’
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DocuSign en itsme® leveren samen het hoogste 
betrouwbaarheidsniveau met itsme® Sign voor België

DocuSign eSignature 
DocuSign eSignature is een snelle en veilige methode om overeenkomsten 
te verzenden, bij te houden en te ondertekenen, waar en wanneer je maar 
wilt en op allerlei verschillende apparaten. Al meer dan 750.000 klanten over 
de hele wereld vertrouwen op DocuSign eSignature voor het ondertekenen 
van overeenkomsten.

itsme®
itsme® is een toonaangevende aanbieder van gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten in Europa en digitale identiteitsoplossingen in België.  
In maart 2021 hadden al meer dan 2,8 miljoen Belgische burgers een itsme®-
account aangemaakt met hun Belgische eID of bankpas om hun identiteit te 
verifiëren en overeenkomsten digitaal te ondertekenen.

DocuSign eSignature is onderdeel van DocuSign Agreement Cloud en 
naadloos geïntegreerd met itsme® Sign. Hierdoor kan men documenten 
eenvoudig, veilig en snel ondertekenen. Dankzij de integratie kunnen 
alle gebruikers van de itsme®-app overeenkomsten rechtstreeks vanuit 
DocuSign eSignature ondertekenen met een gekwalificeerde elektronische 
handtekening die voldoet aan de eIDAS-vereisten. 

DocuSign eSignature + itsme® – zo werkt het

Bereid je document voor in DocuSign eSignature of integreer de 
ondertekenervaring in je apps
Verstuur de overeenkomst met de eSignature-webapplicatie of gebruik 
onze eSignature API om het document te versturen, rechtstreeks vanuit het 
systeem waar je dagelijks mee werkt. Met meer dan 350 integratiemodules 
voor veelgebruikte apps en systemen verstuur je overeenkomsten altijd 
eenvoudig en snel.  

Selecteer de optie om met itsme® te ondertekenen
Kies itsme® als ondertekeningsoptie wanneer je de DocuSign-documentmap 
instelt, zodat deze de juiste workflow voor gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen activeert.

Verzend de overeenkomst
Koppel tags aan je overeenkomst en verstuur ‘m. Je kunt het document 
verzenden naar meerdere ontvangers, die het vervolgens met een 
gekwalificeerde elektronische handtekening kunnen ondertekenen in  
de itsme®-app.

De ontvanger krijgt een melding zodra het document klaarstaat  
voor ondertekening  
De ontvangers ontvangen een e-mail met het document en worden gevraagd 
om hun handtekening te zetten in de itsme®-app.
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DocuSign eSignature + itsme® –  
zo werkt het 

Hoogste betrouwbaarheidsniveau en conform 
de regels voor gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen 
Leg een uitgebreide audittrail vast in een 
downloadbaar bestand, met bewijs van de 
identiteit van de ondertekenaars én tijdstempels.
Ondertekenen op je mobiel 
Profiteer van het meestgebruikte platform 
voor e-handtekeningen om overeenkomsten te 
versturen en te ondertekenen in België.
Rechtstreeks verbonden met itsme® 
Combineer eSignature met de oplossing voor 
gekwalificeerde elektronische handtekeningen 
van itsme®.

https://www.docusign.nl/producten/elektronische-handtekening
https://www.itsme.be/nl/
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/BE/2
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/BE/2
https://developers.docusign.com/docs/esign-rest-api/


De ondertekenaar gebruikt de itsme®-app om zich te identificeren en het 
document te ondertekenen  
Ontvangers worden gevraagd om de itsme®-app te openen om het 
document te ondertekenen. De gekwalificeerde elektronische handtekening 
wordt automatisch ingevoegd in de overeenkomst.  

Alle transactiegegevens worden opgeslagen in een certificaat  
van voltooiing
Genereer automatisch in de rechtbank toelaatbaar bewijs over wie wat 
wanneer heeft gedaan in het ondertekenproces.

Klaar voor de volgende stap? 
Vraag je DocuSign- leverancier om een demonstratie 
van DocuSign + itsme®. Je kunt ook rechtstreeks 
contact opnemen met ons salesteam voor de Benelux 
via telefoonnummer +31 20 808 5264 of een kijkje 
nemen op  docusign.nl/oplossingen/itsme

Over DocuSign 
DocuSign faciliteert het zakendoen tussen organisaties door het voorbereiden, ondertekenen en beheren van 
overeenkomsten en het ondernemen van actie daarop te automatiseren. Via ons DocuSign Agreement Cloud-
platform biedt DocuSign eSignature aan: wereldwijd de meest gebruikte manier om documenten elektronisch te 
ondertekenen–altijd, overal en op elk apparaat. Inmiddels gebruiken meer dan 750.000 klanten en honderden 
miljoenen gebruikers in meer dan 180 landen DocuSign voor betere overeenkomsten.

Voor meer informatie  
emea@docusign.com 
+31 20 808 5264

DocuSign, Inc.  
9 Appold Street, 2nd Floor 
Londen, EG 2AP, Verenigd 
Koninkrijk

docusign.nl
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Over itsme® 

Sinds de introductie in 2017 is de itsme®-app 
uitgegroeid tot een algemeen geaccepteerde, 
eenvoudige en veilige norm voor mobiele 
identificatie en privacybescherming in de digitale 
wereld. itsme® wordt gebruikt voor identificatie, 
verificatie, bevestiging van transacties en tot slot 
juridisch bindende elektronische ondertekening 
van documenten (door middel van een 
gekwalificeerde elektronische handtekening met 
het hoogste veiligheidsniveau).
itsme® werd in januari 2018 door de Belgische 
overheid erkend als een officiële vorm van digitale 
identiteit en in december 2019 op Europees 
niveau (met een hoog betrouwbaarheidsniveau 
volgens eIDAS). De itsme®-app wordt veel 
gebruikt in de financiële sector, onder andere 
omdat deze voldoet aan de PSD2-, FATF- en AVG-
richtlijnen. Bovendien is de app gecertificeerd 
volgens de ISO 27001-norm.
itsme® brengt de veiligheid van de elektronische 
identiteitskaart naar de mobiele wereld.

https://www.docusign.nl/oplossingen/itsme
https://www.docusign.nl/

