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SOFTWARE

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 SR-DST (Submission Report Digital Signing Tool) software 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 (cf. 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.

3 Installatie
•

Surf naar https://sign.publicprocurement.be

•

Klik op de link: Download the SR – Digital Signing Tool

•

Bewaar het bestand op je harde schijf.
Voorbeeld bij Chrome browser: Klik op de knop “Behouden”
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•

Klik op het gedownloade bestand om het programma op te starten.

•

Wanneer het downloaden van de toepassing is voltooid, bevestig
dan dat je deze wilt starten door op "Run" te klikken
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4 Gebruik
De applicatie werd voorgeprogrammeerd zodat de Belgische wetgeving inzake handtekeningsformaat gerespecteerd wordt. Met de applicatie kan je
een indieningsrapport in PDF- of in XML-formaat selecteren en met een geschikt certificaat ondertekenen.
Voor Windows-gebruikers raden we de “MS CAPI” ondertekeningsmethode aan.
Voor gebruikers met een ander besturingssysteem, is er een kans dat de MS CAPI-methode niet ondersteund wordt. In dat geval raden we je de
“PKCS#11”-methode aan. Met deze methode kan je de nodige bibliotheek (.DLL) selecteren en het bijhorende wachtwoord van het certificaat
opgeven.

4.1 MS CAPI handtekening
•

Klik op “Select file…”

•

Kies het indieningsrapport dat je vanuit e-Tendering op je harde
schijf bewaard hebt. (zie handleiding e-Tendering)

Let op: enkel bestanden in PDF- of XML-formaat kunnen via deze
applicatie ondertekend worden.
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•

Eens je het indieningsrapport correct geselecteerd hebt, kan je
het certificaatmedium (eID-kaart of USB-token) in de kaartlezer /
USB-poort steken. Klik op “Sign the submission report”.

•

Kies in het keuzemenu het geschikte certificaat.

•

Geef de pincode of het wachtwoord in.
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•

Kies waar je het ondertekende indieningsrapport wenst te
bewaren.

•

Eens de ondertekeningsprocedure is afgerond, kan je dit venster
sluiten. Laad het ondertekende indieningsrapport op in het
dossier waaraan je deelneemt op e-Tendering. (zie handleiding
e-Tendering)
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4.2 PKCS#11 handtekening
•

Klik op “Select file…”

•

Kies het indieningsrapport dat je vanuit e-Tendering op je harde
schijf bewaard hebt. (zie handleiding e-Tendering)

Let op: enkel bestanden in PDF- of XML-formaat kunnen via deze
applicatie ondertekend worden.
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•
•
•

Eens je het indieningsrapport correct geselecteerd hebt, kan je
het certificaatmedium (eID-kaart of USB-token) in de kaartlezer /
USB-poort steken. Klik op het bolletje bij “PKCS#11”.
Kies de bibliotheek die je nodig hebt en geef het wachtwoord
van het certificaat in.
Klik tot slot op “Sign the submission report”

Aandacht :
- De bibliotheken worden veelal in de map C:\Windows\System32 bewaard.
- Bij foutmeldingen of indien je de geschikte bibliotheek niet kan vinden, kan
je best je certificaatleverancier contacteren. Hij kan je beslist verder helpen.

•

Kies in het keuzemenu het geschikte certificaat.

•

Kies waar je het ondertekende indieningsrapport wenst te
bewaren.

25/04/2017 – Version 100
8 / 12

•

Eens de ondertekeningsprocedure is afgerond, kan je dit venster
sluiten. Laad het ondertekende indieningsrapport op in het
dossier waaraan je deelneemt op e-Tendering. (zie handleiding
e-Tendering)

25/04/2017 – Version 100
9 / 12

5 Disclaimer (vrijwaringsclausule)
De “SR - Digital Signing Tool” software (hierna SR-DST) wordt zonder enige garantie aangeboden. De Belgische e-Procurement dienst kan niet
garanderen dat de SR-DST correct functioneert op alle mogelijke (computer)configuraties.
De Belgische e-Procurement dienst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen die uit het gebruik van de SR-DST
zouden voortvloeien.
De SR-DST wordt als alternatief ter beschikking gesteld voor het geval men geen gebruik kan maken van de ondertekeningsmethode die in
e-Tendering geïntegreerd is en men niet over eigen software beschikt waarmee een handtekening kan worden geplaatst.
De kandidaat / inschrijver is ervoor verantwoordelijk dat zijn aanvraag tot deelneming / offerte conform de Belgische wetgeving is.
We raden je aan de (computer)configuratie ruim vóór een uiterste indieningsdatum uit te proberen.
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6 Rechten
Deze hulpprogramma’s zijn gebaseerd op een project van de Digital Signature Service van de Europese Unie.
Op volgend webadres kan je meer over dit onderwerp lezen:
https://joinup.ec.europa.eu/asset/sd-dss/home
De originele versie van de “DSS Standalone application” kan je hier downloaden.
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7 Vragen?
FOD Beleid en Ondersteuning
DG Federale Accountant en Procurement

e.proc@publicprocurement.be
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
02 740 80 00
Bezoek ons op:
www.publicprocurement.be
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