
voor accountants



Op papier
ondertekenen is
geld weggooien.

Het ondertekenproces is bij uitstek een proces waar slagen in gemaakt

kunnen worden. Met ValidSign kunnen accountants en

belastingspecialisten sneller dan ooit noodzakelijke handtekeningen

verkrijgen, terwijl ze nog steeds aan strikte wettelijke vereisten voldoen.

ValidSign levert een complete oplossing voor zowel het deponeren van

jaarrekeningen als het ondertekend krijgen van opdrachtbevestigingen,

HR-documenten en geheimhoudingsverklaringen. 

Door over te stappen op digitaal ondertekenen kan de doorlooptijd met

wel 80 % worden versneld en wordt het proces veel minder

arbeidsintensief voor zowel de eindgebruiker als voor de ondertekenaar.

Fouten en datalekken kunnen sterk verminderd worden door het volledig

digitale proces waarbij je ook direct uw documenten digitaal kunt

archiveren. Met ValidSign kan een opdrachtbevestiging binnen een paar

minuten ondertekend zijn, in plaats van binnen een aantal weken met de

natte handtekening. Hoe mooi is dat?!

Binnen een accountantskantoor lopen tal van documentenstromen. Het is

van groot belang voor onder andere de accountant, om inzicht te hebben

in deze documentenstromen. Aan de hand van verschillende software

gericht op de Accountancymarkt kunnen accountants documenten

digitaal aanleveren en ontvangen van klanten en collega’s. Maar toch

verloopt de laatste stap, het ondertekenen van de documenten, binnen

veel organisaties nog op papier. Dit vertraagt de bedrijfsprocessen enorm

omdat documenten toch geprint, ondertekend, gescand en handmatig

gearchiveerd moeten worden. Door digitaal te ondertekenen met

ValidSign wordt ook de  laatste, minstens zo belangrijke stap

gedigitaliseerd. 

Er zijn gelukkig een heleboel kantoren die hun aandacht wel richten op

het efficiënt inrichten van het ondertekenproces, die de digitale

handtekening al in gebruik hebben genomen of waar de oplossing als

agendapunt is genoteerd. Het moment waarop de digitale handtekening

daadwerkelijk wordt ingevoerd verschilt echter nogal per kantoor. 



Met meer dan 500 accountantskantoren als klant, weten

wij als geen ander wat er speelt binnen de

Accountancymarkt. ValidSign biedt tal van

mogelijkheden als het aankomt op digitaal

ondertekenen voor de Accountancymarkt en is dan ook

te gebruiken voor elk proces binnen een

accountantskantoor, waar ondertekening vereist is. 

Allereerst kun je bijvoorbeeld het gehele

samenstelproces digitaal ondertekenen. Documenten als

de opdrachtbevestiging, notulen en akkoordverklaring

voor publicatie en fiscale aangifte worden in een paar 

Ook voor PKI Beroepscertificaten kun je direct bij

ValidSign terecht. ValidSign is namelijk officieel reseller

van KPN.

Public Key Infrastructure (PKI) Beroepscertificaten

worden uitgegeven aan accountants op basis van de

beroepstitel. 

ValidSign biedt KPN Beroepscertificaten aan, welke

alleen bedoeld zijn voor beroepsbeoefenaren met een

zogenaamd Erkend Beroep, waaronder de

registeraccountant, notaris en gerechtsdeurwaarder

vallen. 

Waarom kiezen voor ValidSign in combinatie met KPN?

KPN geeft al meer dan 10 jaar certificaten uit voor zowel

PKIoverheid als andere omgevingen. De dienstverlening

wordt jaarlijks zowel intern als extern geaudit en KPN

voldoet s vastgesteld dat KPN voldoet aan de eisen van

de ETSI EN 319 411-1 en ETSI EN 319 411-2

standaarden.

Voor elk type document
binnen elk proces 

Vanuit het Standard Business Reporting(SBR)
programma zijn er voorschriften opgesteld voor het

digitaal aanleveren van jaarrekeningen,

belastingaangiften, alsmede voor de aangifte

omzetbelasting (OB), intracommunautaire 

prestaties (ICP) of leveringen (ICL). 

Het toevoegen van een handtekeningplaatje of een

eenvoudige elektronische handtekening is niet meer

toegestaan om digitaal aan te leveren. Om echt digitaal

te kunnen werken is een daadwerkelijke vervanging van

de ‘natte handtekening’ benodigd door een digitale

rechtsgeldige handtekening.

muisklikken ondertekend met de geavanceerde digitale

handtekening. Al deze documenten moeten door 

meerdere personen worden ondertekend en vaak

moeten deze personen ook allemaal een eigen origineel

hebben. 

Jaarstukken daarentegen, kun je deponeren bij de KvK

met onze SBR Assurance module. ValidSign heeft deze

module ontwikkeld voor de Accountancybranche om

veilig Linking & Signing toe te passen voor het

ondertekenen van XBRL-documenten met

beroepscertificaat. Deze oplossing is naadloos te

integreren met diverse applicaties van onder andere

UNIT4, CaseWare en AFAS. 

Standard Business Reporting

"Binnen een
paar muisklikken
ondertekenen met
de geavanceerde

digitale
handtekening."



Features

SBR assurance
Optimalisatie van het SBR Assurance en PDF
ondertekening proces door de toevoeging van 
klantondertekening en deponering.

Geen Vendor lock-in
Voor iedere transactie een evidence document,
onafhankelijk van ValidSign te valideren.

Ondersteuning van overige workflows 
Ondersteuning voor andere flows zoals de
omzetbelasting, vennootschapsbelasting en DNB
staten.

Hét digitale
ondertekenplatform
voor de accountant 
Zoals eerder genoemd zijn wij continu bezig met het
verbeteren van onze diensten om zo goed mogelijk aan te
sluiten op de wensen van onze klanten. Om het digitale
ondertekenproces van een accountant nog gestroomlijnder te
laten verlopen heeft ValidSign in 2021 het nieuwe platform
"ValidSign4Accountancy" gelanceerd.

Dit is dé totaaloplossing voor het digitaal ondertekenen van
documenten binnen een accountantskantoor. Of het nu gaat
om het ondertekenen van een opdrachtbevestiging, notulen,
akkoordverklaringen of het deponeren van jaarstukken, alle
transacties zijn te starten en te monitoren in
ValidSign4Accountancy. Dit is de manier om een ultieme
beheersing van de documentenstromen te creëren.  

Daarnaast werk je in ValidSign4Accountancy op transactionele
wijze. Dit houdt in dat klanten een melding krijgen als er een
document ondertekent moet worden en hierbij enkel toegang
krijgen tot dit document. 

ValidSign4Accountancy



Naast de vele functionaliteiten die ValidSign biedt is

de oplossing ook volledig compliant. De oplossing

voldoet namelijk aan de Europese richtlijnen voor

digitaal ondertekenen. Deze zogeheten eIDAS

verordening staat dat een digitale handtekening

dezelfde rechtsgevolgen kan hebben als een "natte"

handtekening mits ze aan een aantal kwalificaties

voldoet.

De geavanceerde digitale handtekening bestaat uit

gegevens die gekoppeld worden aan een

elektronisch bericht. Door het koppelen van deze

gegevens is het mogelijk om iemand te identificeren

alsof het een handgeschreven handtekening is. Aan

de hand van deze kenmerken wordt voldaan aan de

vereisten zoals omschreven in artikel 26 eIDAS.

Hierdoor biedt de handtekening extra veiligheid en is

deze bovendien rechtsgeldig 

Compliancy



Digitaal

Elke ondertekenaar krijgt een verzoek tot
ondertekening via een e-mail. Het contract wordt

gepresenteerd door te klikken op de link.

Elke ondertekenaar authentiseert zichzelf met een
unieke wachtwoord.

NAT versus DIGITAAL

'Nat'

Upload 48 pagina's contract en stuur digitaal een
ondertekenverzoek naar managars en de

leveranciers

De ondertekenaar klikt om te ondertekenen

Het ondertekende contract kan automatisch of
handmatig worden gearchiveerd

De verzender en ondertekenaars krijgen een
notificatie dat iedereen ondertekend heeft
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Leverancier retourneert getekend contract in
tweevoud per post of koerier.

Binnenkomende post op het bureau leggen bij
manager 1.

Contract van 48 pagina's wordt per post verzonden
naar leverancier.

Per interne post op het bureau leggen bij
manager 2.

Verzenden van het tweede papieren origineel
per post of koerier naar leverancier.

Manager 2 parafeert en ondertekent contract
in tweevoud.

Leverancier ondertekent het contract in
tweevoud.

Manager 1 parafeert en ondertekent
contract in tweevoud.

Leverancier print het contract om in tweevoud te
paraferen en te ondertekenen.

Ophalen contract bij manager 1.

Contract inscannen, elektronisch archiveren en
vervolgens papieren origineel archiveren.

Ophalen contract bij manager 2

'Nat' ondertekenen duurt op zijn minst twee keer langer dan digitaal ondertekenen. 
Wat gaat u doen met al die tijd?



Meer dan 500
accountantskantoren gingen u
voor



“De digitale handtekening van ValidSign

zorgt ervoor dat documenten binnen no-
time ondertekend retour komen. Zowel

onze werknemers als klanten zijn erg

enthousiast over de oplossing en

gebruiken het met plezier. Per jaar

worden er dan ook meer dan 12.000

documenten digitaal ondertekend met

ValidSign binnen Accon avm". 
 

- Anita van Gelder, Directeur ICT en facilitair bij Accon

avm

Het succesverhaal van..
Naast het verduurzamen van de organisatie en het
versnellen van verschillende bedrijfsprocessen, draagt de
digitale handtekening ook bij aan de hoogwaardige
dienstverlening die de organisatie uitdraagt. “Klanten
geven regelmatig aan dat het digitaal ondertekenen zoveel
makkelijker is dan op papier. De klant hoeft niet meer naar
de brievenbus te lopen of te wachten tot de overige
ondertekenaars hebben ondertekend. De klant ontvangt
nu alle documenten in een gebundelde mail en de
documenten zijn direct na ondertekening beschikbaar
voor inzage en te downloaden via dezelfde link”, aldus van
Gelder. 

Vanaf april 2021 werkt Accon avm met de AFAS connector
van ValidSign. De koppeling stelt gebruikers in staat om
documenten ter ondertekening aan te bieden in AFAS.
Ieder proces waarvoor ondertekening vereist is, is van A
tot Z te monitoren in het systeem. Van Gelder zegt:" Door
ValidSign te gebruiken vanuit AFAS CRM zetten wij de
laatste stap in ons digitaliseringsproces. Het feit dat ik
contacten in AFAS kan selecteren voor iedere
ondertekening en getekende documenten direct op de
juiste plek in AFAS worden gearchiveerd, is erg handig.

Meer dan 90% van de processen waar ondertekening
plaatsvindt wordt ValidSign gebruikt. Alleen eenzijdige
ondertekeningen worden af en toe nog op de ouderwetse
manier gedaan. De organisatie streeft ernaar om ook deze
documenten digitaal te ondertekenen in de nabije
toekomst.

Accon avm koos begin 2016 als het eerste
accountantskantoor voor de digitale handtekening van
ValidSign. Duurzamer werken was hier de primaire
aanleiding voor en door het printen volledig te elimineren
daalde het papierverbruik ieder jaar met ongeveer 20%. 

ValidSign is direct na de uitlevering breed uitgezet binnen
de organisatie om verschillende ondertekenprocessen 
 digitaal te versnellen. Accon avm is destijds begonnen met 
het digitaal ondertekenen van documenten die door de
klant ondertekend moeten worden omdat voornamelijk
deze processen veel tijd in beslag namen.

Anita van Gelder, Directeur ICT en Facilitair bij Accon avm
zegt: “Regelmatig moeten meerdere partijen
ondertekenen, denk bijvoorbeeld aan een maatschap waar
verschillende aandeelhouders zijn die niet allemaal
tegelijkertijd op dezelfde locatie aanwezig zijn. 
Het kon weken duren voordat documenten als aangiftes,
akkoordverklaringen en jaarrekeningen ondertekend
retour kwamen. Met de gebruiksvriendelijke oplossing van
ValidSign is het document bij wijze van, binnen een
kwartier rond”. 



ValidSign zorgt voor een betere
beheersing van de
documentenstromen. Het ValidSign
dashboard geeft een mooi overzicht
van het aantal verstuurde en (nog
niet) getekende documenten.
Daarnaast is het mogelijk om
meerdere documenten aan een
transactie toe te voegen waardoor
het aantal transacties flink is
teruggedrongen.  

 -Kachung Tau, Accountant bij Govers Accountants  



TEMPLATES
Met de vooraf ingestelde

templates is het opmaken

van een contract zo gedaan.

Iedereen in één keer een

origineel document.

Zorg ervoor dat de focus ligt op wat echt belangrijk is blijft en administratie van ondertekende

documenten nauwelijks meer tijd in beslag neemt. Met de digitale handtekening oplossing

wordt je proces versneld en kun je alles digitaal afhandelen.

Met digitaal ondertekenen kun je de doorlooptijd met wel

80% versnellen. Het ondertekeningproces duurt nu geen

weken, maar minuten.

Van ontvangen, printen, ondertekenen, inscannen, opsturen en

archiveren.  Naar 1 klik en klaar. Daarmee verbeter je de

ervaring van de ondertekenaar enorm.

Een paraaf vergeten of een document naar de verkeerde

persoon gestuurd? Met digitaal ondertekenen gebeurt dat

nooit meer.

Gevoelige documenten per mail of per post sturen? Dan is er

een kans aanwezig dat de onjuiste persoon het document

inziet. Met de two-factor authenticatie van ValidSign gaat dat

veel minder makkelijk.

DIGITAAL ONDERTEKENEN
VOOR ACCOUNTANTANTSKANTOREN MET:

12.5K
7.000 accoutantskantoor

medewerkers maken

gebruik van ValidSign

475K+
in totaal worden er meer dan

475K+ documenten digitaal

ondertekend bij

accoutantskantoren per jaar

AANTAL 
TRANSACTIESGEBRUIKERS

O.A. DEZE ACCOUNTANTS  GINGEN U VOOR

HET VERSCHIL
Tussen 'nat' ondertekenen en digitaal ondertekenen met ValidSign.

FEATURES VOOR HET ONDERWIJS

Over de hele wereld, op elk

moment en op elk device

documenten ondertekenen.

FOUTVERMINDERING

DOORLOOPTIJD

HANDELINGEN

VEILIGHEID

ORIGINEEL

DEVICE- & PLAATS
ONAFHANKELIJK



VRAAG NU EEN GRATIS ACCOUNT AAN
GA SNEL NAAR WWW.VALIDSIGN.EU/NL*

Vragen?
Als je na het lezen van deze whitepaper nog brandende

vragen hebt dan kun je ons natuurlijk altijd contacteren!

Mail ons op: sales@validsign.eu of bel naar  

+31 85 303 36 76. 

Tot ziens! 
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