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I.  DVD/USB-STICK creation procedure 
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1. Een certificaat verkrijgen 

Om ervoor te zorgen dat de data veilig tussen verzender en Sigedis wordt getransfereerd, wordt 

een Public Key Infrastructure (PKI) security system gebruikt. Op deze manier is het voor Sigedis 

mogelijk de identiteit van de bron te controleren en te garanderen dat er geen gegevens werden 

gewijzigd nadat de DVD/USB-STICK het kantoor van de verzender verlaten heeft. 
 

 

Om op deze manier een DVD/USB-STICK naar Sigedis te versturen, heeft de verzender eerst een 

private key en een public key nodig. 
 
 

De procedure om een certificaat te verkrijgen en de DVD/USB-STICK te ondertekenen, is dezelfde 

als de procedure die vereist is wanneer de verzender de batch methode gebruikt om aangiftes 

naar DB2P te versturen. 
 

Twee soorten certificaten kunnen gebruikt worden: 

▪ Het certificaat dat op de eID-kaart staat van de medewerker die voor de verzender werkt 
(aangeraden werkwijze). 

▪ Een certificaat afgeleverd door een Certificatie-Instantie 
 

We raden u aan de volgende documenten door te nemen om een certificaat te verkrijgen: 
▪ Beide mogelijkheden worden hier omschreven : 
▪ Startup guide van het transferkanaal FTP -> 2.2 Een gekwalificeerd digitaal certificaat 

o https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/manuel_d_utilisat 
eur_ftp_N.pdf 

 

▪ Hoe u de public key uit de eID kunt exporteren, wordt hier omschreven: 
o Procedure om het handtekeningbestand van uw eID te exporteren 

https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/documents/pdf/Procedure_Handtekeningce
rti ficaat_N.pdf 

 

Echter, het certificaat mag niet worden ge-uploaded naar de portaalsite van de Sociale 

Zekerheid, zoals omschreven wordt in de documenten. Voor DVD/USB-STICK’s wordt het 

certificaat opgeslagen door het DB2P systeem. 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/manuel_d_utilisateur_ftp_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/manuel_d_utilisateur_ftp_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/documents/pdf/Procedure_Handtekeningcertificaat_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/documents/pdf/Procedure_Handtekeningcertificaat_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/documents/pdf/Procedure_Handtekeningcertificaat_N.pdf
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2. Certificaat uploaden naar DB2P (door de gebruiker met de rol “beheer 

mandaten en toegang tot DB2P”- vermeld als admin in het schema) 

Sigedis heeft de public key nodig om de handtekening te controleren. Voordat de eerste 

DVD/USB-STICK wordt opgestuurd, moet de verzender het digitaal certificaat met deze key 

uploaden via de DB2P-ODSE portaal toepassing. 

 

De upload wordt uitgevoerd door een gebruiker die de rol “beheer mandaten en toegang tot 

DB2P” heeft. Daartoe moet, indien de verzender kiest om te ondertekenen met de eID-

methode, de ondertekenaar eerst zijn certificaat aan deze gebruiker overhandigen. In dat geval 

zijn de gebruiker en de ondertekenaar twee verschillende personen. De gebruiker die de rol 

“beheer mandaten en toegang tot DB2P” heeft, kan echter ook de ondertekenaar zijn. De keuze 

ligt bij de verzender. 
 

Op dit moment, heeft de gebruiker die de rol “beheer mandaten en toegang tot DB2P” heeft 

ofwel een eID-certificaat ofwel een bedrijfscertificaat. Daarna kan hij inloggen op de portaal 

toepassing en de “Upload certificate”-functie gebruiken die beschikbaar is onder het menu 

“instellingen”. 
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Deze twee eerste stappen worden maar één keer vereist. Er is maar één geval waarin deze 

stappen herhaald moeten worden: indien de verzender de eID-methode gebruikt om de 

DVD/USB-STICK te ondertekenen en daarna aan een andere medewerker de gelegenheid wil 

geven de DVD/USB-STICK’s te kunnen ondertekenen. In dit geval, moet het certificaat van die 

medewerker ook worden ge-uploaded vooraleer de DVD/USB-STICK verzonden wordt. 
 
 

3. Bestandstructuur voorbereiden 

De inhoud van de DVD/USB-STICK moet als volgt georganiseerd worden: 

▪ Documenten moeten gegroepeerd worden per regeling; 
▪ Elk van deze groepen van documenten (dus voor elke regeling) moeten in een aparte map 

geplaatst worden; 
▪ De naam van de map : 

o moet ofwel de SigedisId van de regeling zijn (zoals bepaald in de DB2P instructies) :0000-0000-
0000-0000-0000-0000 

o of het paar “Registrant, RegistrantId”, gescheiden door het “-“ teken (dezelfde regels die van 
toepassing zijn op de RegulationDefinition, die wordt bepaald in de DB2P- instructies): 
0000.000.000-* 

 

4. Archiefbestand aanmaken 

Alle mappen moeten verzameld worden in één enkel archiefbestand. Dit bestand moet voldoen 

aan de volgende richtlijnen: 
 

1. Format : TAR 
2. Filename: de naam van het bestand bevat de volgende onderdelen: 

o “DB2P_DVD” prefix 
o Verzender KBO nummer in het 10-digit formaat zonder scheidingstekens 
o De datum waarop de DVD/USB-STICK gemaakt werd in het formaat JJJJ-MM-DD 
o Een suffix om verschillende DVD’s die op dezelfde dag gemaakt werden, te onderscheiden 

(formaat integer vanaf 1) 

 
 

Alle onderdelen worden gescheiden door het “_” teken. 
 

Een voorbeeld van een bestandsnaam zou kunnen zijn: “DB2P_DVD_0123456789_2012-
0217_1.tar” 

 
 
3. Bestand extensie : “tar” 
4. Geen compressie (geen toegevoegde waarde, aangezien PDF al een vorm van compressie 

gebruiken). 
5. Geen tussenliggende map : bij het “unzippen” van het archiefbestand in een map, moeten de 

mappen die de regeling documenten bevatten op dit niveau verschijnen. Er kan geen map tussen 
zijn. Met andere woorden, de “tar-operatie” (=zippen) moet gebeuren met de regeling mappen, 
niet met een werkende map die de gebruiker eventueel reeds heeft aangemaakt. 
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4.1. Waarom het TAR formaat ? 

Definitie van Wikipedia: 

“Werd aanvankelijk ontwikkeld om gegevens rechtstreeks op I/O-toepassingen te schrijven 

voor backup-doeleinden, het wordt nu over het algemeen gebruikt om verschillende bestanden 

in een groter bestand te verzamelen voor distributie of opslag, waarbij de informatie van het 

bestandssysteem zoals gebruikers- en groepstoegang, data en directorystructuren worden 

bewaard.” 
 

Het formaat werd gekozen om de ondertekening procedure te vereenvoudigen (één enkel 

bestand te ondertekenen). 
 

Er bestaan verschillende compressietools die TAR-archiefbestanden kunnen aanmaken: 

• 7zip (aanbevolen) 
• Winzip 
• Winrar 
• ... 

 
 

5. Het archiefbestand ondertekenen 

Door het archiefbestand te ondertekenen, bekomt men een ondertekening bestand dat ook 

op de DVD/USB-STICK gezet moet worden. 
 

Er zijn twee mogelijkheden om het bestand te ondertekenen : 
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Dit is nogmaals dezelfde procedure als voor de DB2P batch-aangiftes. De volgende 

documenten leggen de procedure uit : 
 

▪ Ondertekenen met een eID (aangeraden werkwijze): 
o https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/documents/pdf/Belgian_eIDSi 

gner_Userguide_N.pdf 
 

▪ Ondertekenen met cryptonit : 
o https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/documents/pdf/Handtekeningb 

estand_eID_Cryptonit_N.pdf 
 

▪ Ondertekenen met OpenSSL : 
o Startup guide van het transferkanaal FTP  3.1 Het handtekeningbestand (FS) 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/ma 
nuel_d_utilisateur_ftp_N.pdf 

 
 

De extensie van het ondertekening bestand hangt af van de tool die gebruikt wordt : 
 

Tool Extension 

CryptonIt .pem 

Belgian eID signer • Geen extensie indien inputbestand 
“FI.xxx” heet 

• .b64 anders 
OpenSSL .pem 

 
 
 

6. Het beschrijvingsbestand aanmaken (content.txt) 
De DVD/USB-STICK moet ook een beschrijvingsbestand bevatten met de volgende specificaties: 
 
1. Format : txt 
2. Filename : content.txt 
3. Location : in de hoofdmap van de DVD/USB-STICK 
4. Content : 3 “key=value” paren (1 per lijn) 

o SENDERNAME : officiële bedrijfsnaam van de verzender 
o SENDER : in het 10-digit formaat zonder scheidingstekens 
o EMAIL : email van de gebruiker die het bestand ondertekend heeft 
o DATE : datum van creatie in het formaat JJJJ-MM-DD 

 

Voorbeeld van een content.txt bestand: 

SENDERNAME =TestSender 
SENDER =0123456789 
EMAIL=john.smith@testsender.com 
DATE=2012-02-17 

https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/documents/pdf/Belgian_eIDSigner_Userguide_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/documents/pdf/Belgian_eIDSigner_Userguide_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/documents/pdf/Handtekeningbestand_eID_Cryptonit_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/documents/pdf/Handtekeningbestand_eID_Cryptonit_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/manuel_d_utilisateur_ftp_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/manuel_d_utilisateur_ftp_N.pdf
mailto:EMAIL%3Djohn.smith@testsender.com
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7. De DVD/USB-STICK aanmaken 
 

7.1. DVD specificaties 

De DVD moet aan volgende specificaties beantwoorden: 

• Format : DVD+R, DVD-R (DVD-5 : Single Sided / Single Layer / Capacity : 4.7 GB) 
• File system : Universal Disk Format (UDF) (v1.02, v1.50, v2.0x, v2.5, v2.6) 
 

Bij het branden van de DVD moet er een label worden gedefinieerd: 

• Label : “DB2P_DVD_0123456789_2012-02-17_1” 
 
 

7.2. DVD/USB-STICK content 

Na het aanmaken van de DVD/USB-STICK, moet deze 3 bestanden bevatten: 
• het .tar archiefbestand 
• het .xxx ondertekening bestand 
• het content.txt beschrijvingsbestand 
 

De drie bestanden staan in de hoofdmap van de DVD/USB-STICK. 
 

(*) De extensie van het ondertekening bestand is afhankelijk van de tool die gebruikt wordt 
(zie 5). 

 
 
7.3. DVD manuale inscripties en label 

Op de DVD en op de inlay moet de volgende informatie verschaft worden: 
o SENDERNAME : officiële bedrijfsnaam van de verzender 
o SENDER : in het 10-digit formaat zonder scheidingstekens 
o EMAIL : email van de gebruiker die het bestand ondertekend heeft 
o DATE : datum van creatie in het formaat JJJJ-MM-DD 
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8. DVD/USB-STICK afleveren bij Sigedis (met ontvangstbevestiging) 

Eenmaal de DVD/USB-STICK klaar, dient de DVD/USB-STICK door een medewerker van de 

instelling afgeleverd te worden op de zevende verdieping van Sigedis. Opgelet: let erop dat de 

DVD/USB-STICK geleverd wordt bij Sigedis op de 7de verdieping van de Zuidertoren en niet aan 

de receptie (gelijkvloers). Er worden twee ontvangstbevestigingen ondertekend door een 

medewerker van Sigedis (één voor de afleverende instelling en één voor Sigedis).  

Het afleveren is enkel mogelijk in de voormiddag en op afspraak. Gelieve een afspraak te maken 

via HR@sigedis.fgov.be. 

 

De contactpersonen bij Sigedis voor de ontvangst van de DVD/USB-STICK in de Sigedis-kantoren 

zijn (in volgorde): 

1. Zineb Laksiri 

2. Brigitte Verbist 

3. Marc Bossicard 

4. Jean Moureaux 
 

 

 

 

9. Feedback van Sigedis verwerken 

Sigedis valideert de inhoud van de DVD/USB-STICK en er wordt een xml-rapport per mail 

naar de verzender gestuurd. De volgende feedback wordt gegeven: 

• Voor elk bestand dat de validatiecontrole slaagt, wordt er een status gegeven die dit bevestigt. 
• Voor elk bestand dat de validatiecontrole niet slaagt, wordt een lijst met anomalieën en hun 

uitleg bezorgd. 
• Indien er een probleem is met de DVD/USB-STICK zelf, worden specifieke  anomalieën ook 

bezorgd. 
 

Indien het rapport anomalieën bevat, moet de verzender de bestanden met één of meerdere 

anomalieën opnieuw verzenden. Dit kan gebeuren op één van de volgende manieren: 

• met een nieuwe DVD/USB-STICK (op die nieuwe DVD/USB-STICK moet niet vermeld staan dat het 
een correctie is van een vorige DVD/USB-STICK) 

• upload via batch (correctie) 
• upload via de portaal toepassing (correctie) 
 

Sigedis Zuidertoren 

7de verdieping 

Europa Esplanade 1 

1060 Brussel 

mailto:HR@sigedis.fgov.be
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II. Appendix : elektronische handtekeningen 

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature 

 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature

