
White paper

x

DIGITAALDIGITAAL
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vanuit DocLogic met ValidSign



Wat kan de digitale handtekening
voor jouw organisatie betekenen?

Het ondertekenproces is dan ook bij uitstek een proces waar efficiency behaald kan
worden. Met de digitale handtekening kunnen al jouw processen waar een handtekening
voor vereist is volledig digitaal verlopen. De digitale handtekening van ValidSign zorgt
ervoor dat ook de laatste, en minstens zo belangrijke stap binnen jouw bedrijfsprocessen
veilig en vlot wordt afgerond. Door over te stappen op digitaal ondertekenen kan de
doorlooptijd met wel 80 procent worden versneld en wordt het ondertekenproces veel
minder arbeidsintensief.

Organisaties gebruiken verschillende software waaronder DMS- en zaaksystemen om
bedrijfsprocessen te digitaliseren. Op deze manier digitaliseer je meer dan 90 procent van
het gehele proces. Maar wat gebeurt er met die laatste 10 procent? Wanneer een
document is opgesteld en ondertekenaars hun handtekening  moeten zetten, gebeurt dit
veelal nog op papier middels een natte handtekening.



Met de digitale handtekening oplossing van ValidSign is het
gemakkelijk om bedrijfsprocessen te versnellen door de
ondertekening te digitaliseren. Het voorbereiden van een
transactie om mensen van binnen of buiten de organisatie in
staat te stellen documenten te ondertekenen is simpel. Voeg
de documenten, de (externe) ondertekenaars en de
verificatiemethode toe en start de transactie. De
ondertekenaars ontvangen een melding om het document te
bekijken en digitaal te ondertekenen. Gemakkelijk en veilig, in
de meest vertrouwde Cloud!

Versnel jouw
business

Met de digitale handtekening van ValidSign kun je plaats, tijd-
en device onafhankelijk documenten (laten) ondertekenen. De
benodigde handtekening kunnen in een fractie van tijd
eenvoudig worden verzameld. Fouten en datalekken kunnen
sterk verminderd worden door het volledig digitale proces
waarbij je ook direct jouw documenten digitaal kunt
archiveren.

Vereenvoudig het
ondertekenproces

Daarnaast is de digitale handtekening een extra service
richting klanten. Zij ondertekenen contracten en
overeenkomsten digitaal zonder de documenten af te drukken,
te scannen en terug te sturen. Jouw klanten zullen onmiddellijk
het gebruiksgemak ervaren. Het getekende contract zal
teruggestuurd worden en op de juiste manier worden
gearchiveerd nadat de transactie is afgerond.

Verbeterde
klantervaring



Meer dan 1500 organisaties hebben er voor gekozen om hun
documenten digitaal te (laten) ondertekenen middels de digitale
handtekening van ValidSign. Waarom zij dit doen? De digitale
handtekening telt veel voordelen ten opzichte van de natte variant.
Denk alleen al aan het tijdrovende papieren ondertekenproces dat
vooraf gaat aan het verkrijgen van de benodigde natte
handtekeningen. Door over te stappen op digitaal ondertekenen
dring je de nodige handelingen flink terug.

Met het digitale ondertekenproces voeg je enkel de documenten, de
(externe) ondertekenaars en de verificatiemethode toe en start je
de transactie. De ondertekenaars ontvangen een melding om het
document te bekijken en digitaal te ondertekenen. ValidSign maakt
het mogelijk om plaats, tijd- en device onafhankelijk te
ondertekenen waardoor documenten binnen een paar minuten zijn
ondertekend in plaats van dagen of weken.

Tijdens het zetten van de digitale handtekening wordt middels
digitale gegevens zowel de naam en het mailadres van de
ondertekenaar als de tijd en datum van ondertekening vastgelegd.
Daarnaast wordt een document verzegeld wanneer alle benodigde
handtekeningen zijn gezet. Hierdoor blijft ook de elektronische
variant onveranderd en rechtsgeldig. Afhankelijk van de wens van
de klant en de bewijslast van te ondertekenen documenten kan je
ook nog eens extra verificatiemethodes zoals een TAN-code via SMS
of bankauthenticatie met iDIN. inzetten. Een papieren document
blijft op een bureau liggen, raakt kwijt in de post en kan worden
gelezen door mensen waarvoor het document niet bestemd is. Met
digitaal ondertekenen ben je daar in één klap vanaf.

Nat vs. digitaal ondertekenen
Door volledig digitaal te ondertekenen verkrijg je dus alle benodigde
handtekeningen zonder dat er papier aan te pas komt. Printen is er
immers niet meer bij. Op deze manier blijven enorm veel bomen
behouden en daalt onnodig waterverbruik aanzienlijk. Een ValidSign
gebruiker werkt daarom actief mee om de ecologische voetafdruk te
beperken. In 2020 heeft ValidSign samen met haar klanten 108.862
kg hout en 2,4 miljoen liter water bespaard door documenten
digitaal te ondertekenen.

Vanuit het overzichtelijke dashboard beheer je alle in- en uitgaande
transacties. In een oogopslag zie je wat de status is. Is het document
nog niet ondertekend? Dan zie je direct bij wie het document ligt en
maakt de oplossing het mogelijk om deze persoon een herinnering
te sturen.

Wanneer je digitaal ondertekenen afzet tegen de ‘natte’
handtekening zijn veel mensen verbaasd over de kosten van de
handtekening op papier. De kosten voor printen, papier en
verzendkosten lopen flink op. Daarnaast dien je ook rekening
houden met tijd die werknemers bezig zijn om documenten
ondertekend te krijgen. Zij besteden veel tijd aan het onderzoeken
of documenten juist zijn ondertekend, waar documenten zich in het
ondertekenproces bevinden en ondertekenaars helpen herinneren
om een document retour te sturen. Een klein percentage
documenten raakt zelfs kwijt, wat allerlei risico’s met zich
meebrengt. Nu je weet dat de doorlooptijd van het
ondertekenproces met wel 80% versneld kan worden, begrijp je
waarschijnlijk wel dat digitaal ondertekenen zich binnen een mum
van tijd terugverdient.



gekoppeld worden aan een digitaal bericht. Door het koppelen van deze
gegevens is het mogelijk om iemand te identificeren alsof het een
handgeschreven handtekening is. De geavanceerde digitale
handtekening van ValidSign voldoet aan de vereisten zoals omschreven
in Artikel 25: Rechtsgevolgen van elektronische handtekeningen “Het
rechtsgevolg van een elektronische handtekening en de toelaatbaarheid
ervan als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures mogen niet worden
ontkend louter op grond van het feit dat de handtekening elektronisch is
of niet aan de eisen voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen
voldoet.”(bron: Artikel 25 lid 1 eIDAS).

Voor dit artikel is elk elektronisch ondertekend document toelaatbaar
als bewijslast en zal het tijdens een geschil vooral van belang zijn hoe
sterk de bewijslast is. De wetgeving benoemt dat een geavanceerde
elektronische handtekening aan hogere eisen moet voldoen met
betrekking tot de bewijslast.

De gekwalificeerde digitale handtekening 
De gekwalificeerde digitale handtekening is een handtekening met een
gekwalificeerd certificaat. Zo’n certificaat is een digitaal bestand dat aan
het oorspronkelijke document is toegevoegd.
Er zijn speciale instanties die certificaten uitgeven, de zogeheten
certificatiedienstverleners. De Nederlandse overheid maakt gebruik van
een certificaat dat wordt uitgegeven door Public Key Infrastructure (PKI)-
overheid. De rechtsgeldigheid van deze handtekeningen staat vast.

Wetgeving
digitale
handtekening

eIDAS verordening
In de jaren ’90 is de ‘Directive on electronic signatures 1999/93/EC’
geïntroduceerd (hierna de eSignature directive genoemd). Dit was de
eerste poging van de Europese Unie om digitale handtekeningen te
reguleren binnen de grenzen.

De eIDAS verordening geldt voor alle lidstaten zonder dat er nieuwe
wetten gemaakt hoeven te worden. eIDAS zorgt voor een juridisch
raamwerk waardoor de elektronische handtekening door heel Europa
gebruikt wordt. eIDAS zorgt er bijvoorbeeld voor dat de classificatie van
digitale identiteiten gespecificeerd wordt. Daarnaast is de regulering
verantwoordelijk voor het feit dat overheidsinstellingen verplicht 

Zonder wetten en regelgeving zouden elektronische
handtekeningen slechts krabbeltjes zijn, die juridisch
niet standhouden. Gelukkig zijn er nu wetten en
controlerende autoriteiten die er voor zorgen dat
elektronische handtekeningen rechtsgeldig zijn. 

worden om de digitale identiteiten van andere lidstaten te accepteren
naast dat het een technische standaard biedt waarbij authentication
assertions uitgewisseld kunnen worden en het de certificatie van
betrouwbare service providers waarborgt.

Nederland heeft sinds 1 juli 2016 de Europese verordening met
betrekking tot digitale handtekeningen geïmplementeerd. De Europese
eIDAS verordening heeft, met betrekking tot eSignatures, tot doel om
‘cross border in Europa’ het gebruik van elektronische handtekeningen
te vereenvoudigen door een eenduidig eSignature raamwerk voor
handtekening creatie en verificatie af te spreken. In deze zogeheten
eIDAS verordening staat dat een elektronische handtekening dezelfde
rechtsgevolgen kan hebben als een "natte" handtekening mits ze aan
een aantal kwalificaties voldoet. artikel 26 eIDAS. Hierdoor biedt de
digitale handtekening extra veiligheid en is deze bovendien rechtsgeldig.

De drie eIDAS handtekeningen
De standaard digitale handtekening
De gewone digitale handtekening is de meest eenvoudige vorm, om aan
te tonen door wie het document is ondertekend. Dit type handtekening
mag een gescande handtekening of een handtekening getekend op
touchscreen zijn. Het is mogelijk om de identiteit van een ondertekenaar
vast te stellen maar dit kan helaas niet altijd worden gecontroleerd. De
nationale wetgeving bepaalt de juridische gevolgen van dit type
handtekening.

De geavanceerde digitale handtekening
De geavanceerde digitale handtekening bestaat uit gegevens die 
 



Doclogic
Sinds de oprichting in 2001 is Doclogic een betrouwbare implementatiepartner en reseller van

innovatieve oplossingen rondom digitaal (samen) werken en beschikt over jarenlange expertise via het

leveren van slimme oplossingen rondom het bekende Document Management Systeem Decos JOIN.

Sinds 2017 werkt ValidSign met Doclogic samen en dat heeft geleid tot diverse fraaie integraties van de

gekwalificeerde digitale handtekening van ValidSign. 

Sterke opmars digitaal ondertekenen 
Digitale informatie en de omloopsnelheid van de bijbehorende
documentstromen nemen in rap tempo toe en zijn aan de orde
van de dag in de transitie van papier naar digitaal werken. Goede
informatievoorziening is voor vele organisaties de basis voor een
passende uitvoering van de bedrijfsprocessen. Documenten
ontstaan digitaal vanuit bijvoorbeeld WORD, echter het
ondertekenen ervan gebeurt vaak nog op papier, dat is natuurlijk
een vreemde gang van zaken. 
Om deze geprinte en ondertekende documenten opnieuw digitaal
op te slaan in het Document Management Systeem Decos JOIN,
dienen deze normaliter (opnieuw) te worden in gescand een
arbeidsintensief en onnodig tijdrovend proces. 

Betrouwbaarheid in de bewijskracht 
Aangezien de elektronische handtekening dezelfde juridische
waarde heeft als de handgeschreven handtekening, staat een
digitaal ondertekend document juridisch gelijk aan een schriftelijk
ondertekend document. De elektronische handtekening moet dan
wel voldoen aan de eisen die de wet hiervoor stelt. Om aan de
toenemende vraag van het rechtsgeldig digitaal kunnen 

ondertekenen van documenten te kunnen voldoen heeft
Doclogic in 2017 een strategisch partnership gesloten met
ValidSign.

Strategisch partnership 
Vanuit de samenwerking in diverse trajecten omtrent Digitaal
Ondertekenen is er een partnership met een van de grotere
aanbieders in de Nederlandse markt ontstaan te weten
ValidSign (Deventer).
Vanuit het partnership is er door Doclogic in samenspraak met
ValidSign een standaard koppeling met Decos JOIN ontwikkeld
die inmiddels bij diverse partijen in gebruik is namelijk: 

• Gemeente Neder-Betuwe 
• Gemeente Buren 
• Gemeente Staphorst 
• Gemeente Goeree-Overflakkee 
• Waterschap Vechtstromen 
• Waterschap Hunze & Aa’s 
• Afvalzorg Holding 



Binnen Join bepaal jij wie de ondertekenaars zijn (intern/extern).
Op het moment dat je de transactie aanmaakt, start het
ondertekenproces in Join. Interne medewerkers kunnen eenvoudig
documenten ter ondertekening aanbieden en ondertekenaars
zouden documenten kunnen ondertekenen met zowel een
klikhandtekening als een grafische handtekening. Zo wordt er tijd
bespaard en een hogere service verleend. Na voltooiing van de
transactie wordt het getekende document automatisch opgeslagen
in de zaak en is dit te downloaden samen met de evidence
summary.

Digitaal ondertekenen vanuit JOIN maakt het mogelijk om zowel de
plaats van de handtekening in een document zelf of door het
platform te laten bepalen. Dus als je de handtekening onder de
begroeting "met vriendelijke groet" wenst te plaatsen kan dit, maar
het kan ook zijn dat je hem bijvoorbeeld liever rechtsboven in het
contract hebt staan. 

Daarnaast kunnen er meerdere documenten als bijlage worden
toegevoegd aan het ondertekenverzoek. Denk bijvoorbeeld aan
een calamiteitenformulier of de algemene voorwaarden van jouw
organisatie. Invulformulieren waaronder het aanmeldingsformulier
personeelsvereniging kunnen ook worden toegevoegd aan
hetzelfde ondertekenverzoek. Mocht een ondertekenaar toch op
zich laten wachten dan is het mogelijk om een herinnering uit te
sturen. Dit kan middels de reminder knop van binnen de integratie.

Op dit moment maken meerdere organisaties
waaronder Gemeente Neder-Betuwe en Staphorst,
Waterschap Vechtstromen en Afvalzorg gebruik van de
integratie tussen JOIN en ValidSign. Door de digitale
ontwikkelingen verandert de wereld om ons heen in
een hoog tempo. In die veranderende wereld bevindt
zich de informatiehuishouding van zorginstellingen en
ziekenhuizen ook op een duidelijk omslagpunt: van
papier naar digitaal, van decentraal naar kennisdeling.
Eenduidigheid, transparantie en samenwerking in
genoemde processen zijn dan ook absoluut
noodzakelijk om als organisatie de interne
bedrijfsvoering op orde te hebben en te houden.

Talloze
functionaliteiten

Om een ondertekenverzoek nóg persoonlijker te maken worden de
ondertekenverzoeken verstuurd in de eigen huisstijl, waardoor
organisaties de professionaliteit blijven uitstralen die men van de
organisatie gewend is. Niet alleen jouw collega's maar ook klanten
en partners zullen documenten ondertekenen in de herkenbare
omgeving van jouw organisatie. Op deze manier voelt ieder
ondertekenmoment vertrouwt en is er niets dat de ondertekenaar
weerhoudt om digitaal te ondertekenen. Zodra de documenten
volledig ondertekend zijn worden deze automatisch, inclusief
bewijsdocument teruggeschreven naar JOIN.

Digitaal ondertekenen
vanuit JOIN binnen
verschillende markten



Klant aan het woord

“Door de fijne samenwerking met
ValidSign en Doclogic is de integratie

van JOIN en ValidSign technisch
gezien binnen een week

gerealiseerd."

Roel Schroot - Gemeente Neder-Betuwe

Sinds begin 2019 maakt Gemeente Neder-Betuwe gebruik van de digitale handtekening van ValidSign. De
aanleiding hiervoor was dat in het jaarplan van bedrijfsvoering destijds is opgenomen dat onder andere
brieven vanaf 2019 digitaal moesten worden ondertekend.

Gemeenten en vele andere overheidsinstellingen hebben via
Zaakgericht Werken de afgelopen jaren serieuze stappen gemaakt
op het gebied van het verbeteren van de dienstverlening, de
manier van flexibel en plaats onafhankelijk werken en de
toegankelijkheid van informatie in de keten. Ook bij de Gemeente
Neder-Betuwe wordt er veel voordeel behaald op het gebied van
efficiency door bedrijfsprocessen te versnellen middels digitale
systemen zoals een DMS- en zaaksysteem en HRM-en inkoop
software. Echter verliep het ondertekenproces gewoon nog op
papier.

Roel Schroot, Applicatiebeheerder DMS en Projectuitvoerder bij
gemeente Neder-Betuwe: “Door de fijne samenwerking met
ValidSign en Doclogic is de integratie van JOIN en ValidSign
technisch gezien binnen een week gerealiseerd. Na flink testen en
het doorvoeren van de nodige aanpassingen werkt de integratie
tussen de twee applicaties erg vlot en gestroomlijnd. De
doorlooptijd van zaken is flink teruggedrongen en medewerkers
ervaren de huidige manier van werken als zeer prettig.” 

Daarnaast is de digitale handtekening een extra service vanuit de
gemeente richting haar burgers en andere externen die nu
documenten digitaal ondertekenen. Ook zij hoeven geen
documenten meer te printen en per post op te sturen, wat veel tijd
en werk scheelt. 

Op dit moment gebruikt Neder-Betuwe ValidSign, in combinatie
met JOIN om haar zaken digitaal te (laten) ondertekenen.  In de
toekomst zullen ook afdeling inkoop en HR hun software
integreren met ValidSign om volledig te kunnen digitaliseren.
De organisatie werkt nu ruim een jaar met de digitale
handtekening van ValidSign en is erg tevreden. Roel Schroot: “Ik
ben momenteel op projectbasis aan het werk bij de gemeente
Buren om ook hier de integratie tussen JOIN en ValidSign te
realiseren. Ik weet wat digitaal ondertekenen voor een gemeente
kan betekenen en ook de gemeente Buren zal hier enorm veel
profijt van hebben.”




