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1 Inleiding 

 

Meer en meer Belgische overheidsdiensten en organisaties verplichten ondernemers hun 
offerte digitaal in te dienen en elektronisch te ondertekenen. 

De dienst e-Procurement zoekt naar goede alternatieven om buitenlandse digitale 
handtekeningen in de e-Tendering applicatie te kunnen verwerken. 

De EU-DSS is hiervoor een geschikt medium 

 

2 Wat heb je nodig? 

 

 De firma beschikt over een geldig gekwalificeerd certificaat waarmee een 
elektronische handtekening kan geplaatst worden en dat voldoet aan de vereisten van 
de Belgische wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het kader van 
overheidsopdrachten (cfr. De Wet op de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006). 

 De gebruikte computer moet een recente Java-versie hebben. Minimaal versie 6 
update 26. 
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3 Hoe verloopt het ondertekenen? 

 

 Genereer/open het indieningsrapport 

 Scroll naar beneden 

 Klik op de knop ‘Tekenen met eigen token en software’ 
(Afbeelding 1) 

 Een nieuw venster opent zich (Afbeelding 2) 

 Klik op ‘Indieningsrapport downloaden’ 

 Bewaar het bestand “submission_report.xml” in een folder naar 
keuze 

 Sla je werk op en sluit alle programma’s, behalve de vensters 
van e-Tendering. 

 Steek de kaart in de kaartlezer of de USB-stick in de USB-poort 
(of gebruik je certificaat medium zoals de leverancier het  je 
aangeraden heeft) 

 Open een nieuw venster of tabblad van je browser 

 Surf naar https://sign.publicprocurement.be 

 
 

 

Afbeelding 1: Tekenen met eigen software 

 
 

 
Afbeelding 2: een nieuw venster opent zich 

https://sign.publicprocurement.be/
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 Kies “Go to signing page” (Afbeelding 3) 

 
Afbeelding 3: go to signing page 

 

 Klik op “Browse” (Afbeelding 4) 

 Selecteer het bestand “submission_report.xml” dat je in de 
vorige stappen hebt gedownload en opgeslagen. 

 Klik op “Next” 

 

 
Afbeelding 4: Browse 
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Voor Windows gebruikers 
 

 Selecteer MS CAPI (Afbeelding 5) 

 Klik “Next” 
 

 
Afbeelding 5: Kies MS CAPI (enkel voor Windows gebruikers) – Kies PKCS#11 (voor alle 

gebruikers) 

 
Voor andere platformen 
 

 Selecteer “PKCS#11” (Afbeelding 5) 

 Klik op “Next” 

 Klik op de knop “Library path” (Afbeelding 6) 

 Zoek het DLL-bestand van je certificaat.  

 

Vraag hiervoor raad aan de provider van het certificaat! Zij kunnen je deze 
locatie meedelen. 

 

 
Afbeelding 6: zoek manueel het DLL-bestand 

(1) Dit pad dien je aan je certificaat-provider te vragen 
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 Kies je certificaat om te ondertekenen uit de lijst. (Afbeelding 7) 

 Klik op “Next” 

 

 
Afbeelding 7: Kies je certificaat 

 

 Klik op de knop “Choose destination file” (Afbeelding 8) 

 Selecteer de folder waarin je het getekende indieningsrapport 
(bestand “submission_report-signed.xml”) wilt opslaan. 

 Klik op de knop “Save” 

 Klik op de knop “Finish”  

 

 
Afbeelding 8: kies je doelmap 
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 Geef je pin-code / wachtwoord in. (Afbeelding 9) 

 
Afbeelding 9: Geef je pin-code / wachtwoord in  

(afhankelijk van de gebruikte browser kan deze afbeelding er anders uitzien) 

 

 Als het ondertekeningsproces succesvol verlopen is, wordt een 
succes boodschap getoond (Afbeelding 10) 

 Sluit dit venster en keer terug naar het e-Tenderingvenster “Zelf 
gegenereerde handtekening opladen” (zie afbeelding 2). 

 Klik op “Bestand kiezen” 

 Kies het ondertekend indieningsrapport (bestand 
“submission_report-signed.xml”) dat je in de vorige stappen 
hebt opgeslagen 

 Klik op “Toevoegen” 

 Er verschijnt een oplaadbevestiging (Afbeelding 11).  
 
Deze bevestiging kan foutmeldingen weergeven. Je dient 
hiermee geen rekening te houden. De handtekening zal door 
een ambtenaar op haar geldigheid gecontroleerd worden. 

 
Afbeelding 10: einde van het ondertekenen 
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 Klik op “Sluiten” 

 
Dit is het einde van de ondertekeningsprocedure. 

 

 
Afbeelding 11: oplaadbevestiging 
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4 Oplossen van problemen 

 

PROBLEEM OPLOSSING 
 

 De kaart wordt niet gedetecteerd (Afbeelding 12) 
 

 

Afbeelding 12: Smartcard kan niet gelezen worden 

 

 

 Klik op de knop “Annuleren” zolang het venster niet 
verdwijnt. 

 Eens het venster verdwijnt, zal de kaart gedetecteerd 
worden. 

 Indien dit niet het geval is, sluit de browser af. 

 Herhaal de test vanaf het begin (cfr. “Hoe verloopt de 
test?”). 

 

 Ik koos MS Capi, maar dit lijkt niet te werken. 
 

 

 Sluit de browser af 

 Herhaal de test vanaf het begin (cfr. “Hoe verloopt de test?”) 

 Volg de stappen “voor andere platformen” (p. 3) en kies 
ditmaal voor “PKCS#11”. Vraag raad aan je 
certificaatprovider. 

 

 De computer loopt vast. 
 

 Indien het probleem zich beperkt tot je browser, sluit deze 
dan af (alle open vensters). 

 Herhaal het ondertekenen vanaf het begin 
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 Indien het probleem te maken heeft met het volledige 
systeem, sluit dan de computer af (probeer CTRL+ALT+DEL 
of de “Aan/Uit” knop van het toestel) 

 Herhaal het ondertekenen vanaf het begin  
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5 Als je feedback wenst… 

 
Mail een kopie van het ondertekende indieningsrapport en je gegevens 
naar e.proc@publicprocurement.be, met volgende informatie: 
 

 Technische specificaties 
o de gebruikte OS (Windows XP, Windows 7, OS X Mountain 

Lion, …) 
o de gebruikte browserversie (Internet Explorer, Google 

Chrome, Safari, Firefox, …) 
o de gebruikte Java versie 
o het gebruikte certificaat + website van de instelling 
o het land 
o de contactgegevens van de persoon die de test uitgevoerd 

heeft 
 

 Als bijlage het “submission_report-signed.xml” bestand dat je 
zojuist hebt opgeslagen.  

Afbeelding 13: Mail je resultaten 

 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
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6 Vragen? 

 

 

Federale Dienst  e-Procurement 
FOD Personeel en Organisatie 
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e.proc@publicprocurement.be 
 

Wetstraat  51, 1040 Brussel 
+32 2 790.52.00 

 
Bezoek ons op 

www.publicprocurement.be 
 
 
 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
http://www.publicprocurement.be/

