
 

 

Persbericht 

 

Cryptomathic en Connective bundelen krachten 

om wereldwijd elektronische handtekening- en 

e-sealing diensten uit te rollen 

ANTWERPEN - 01 februari 2021 - Het nieuwe partnership tussen Cryptomathic en 

Connective dat vandaag wordt aangekondigd, biedt overheden, banken, notarissen en e-ID-

stelsels van waar ook ter wereld, toegang tot geavanceerde en gekwalificeerde diensten 

voor multi-jurisdictionele elektronische handtekeningen en e-sealing op afstand, en dat 

vanuit één enkele bron.  

Overal ter wereld hebben organisaties die met vertrouwelijke informatie werken, nood aan 

flexibele en interoperabele vertrouwensdiensten om gegevens, contracten of documenten te 

ondertekenen of te verzegelen op het betrouwbaarheidsniveau dat in al hun betrokken 

rechtsgebieden vereist wordt. Wereldwijde verschillen qua regelgeving en nationale 

mandaten om met lokale digitale certificaten te werken, zetten tot nu toe een rem op de 

invoering van hoogbeveiligde technologieën voor elektronische handtekeningen en e-

sealing op afstand in grensoverschrijdende toepassingen. Het is een probleem dat de groei 

van de wereldwijde digitale economie meer en meer dreigt te vertragen.  

Cryptomathic en Connective bundelen hun krachten en knowhow op het vlak van 

ondertekenen op afstand en geavanceerde handtekeningworkflows om dit probleem bij de 

horens te vatten.  

Volgens de bepalingen van het nieuwe partnership levert Signer, de elektronische 

handtekeningoplossing van Cryptomathic, de technologie voor gekwalificeerde 

elektronische handtekeningen en e-sealing op afstand achter de multi-jurisdictionele 

elektronische handtekeningoplossing van Connective. Hierdoor kunnen ondertekenaars over 

de grenzen heen, samen en op afstand, documenten en transacties ondertekenen met het 

hoogste niveau van beveiliging en wettelijke zekerheid volgens hun respectieve regelgeving, 

met inbegrip van eIDAS (Europa) en ZertES (Zwitserland), alsook bijkomende elektronische 



handtekeningenwetten uit Singapore, de VS en andere landen. Om dit aanbod extra 

slagkracht te verlenen, omvat het partnership ook BE-YS, een certificeringsautoriteit en 

gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten die gespecialiseerd is in managed 

services in een particulier datacenter in overeenstemming met eIDAS, GDPR en PCI. 

Doordat BE-YS zelf op de backend toeziet, genieten gebruikers van de oplossing van een 

ongeëvenaarde flexibiliteit. En dat laat dan weer toe om de oplossing in een brede waaier 

van eID- en video-identificatie-toepassingen te integreren. De oplossing zal als een 

vertrouwensdienst worden aangeboden of als een managed service die gebruik maakt van 

multitenant-, multipolicy-modellen.  

"Cryptomathic en Connective bieden een Europese oplossing voor een wereldwijd 

probleem", aldus Guillaume Forget, Managing Director van Cryptomathic GmbH. "Door onze 

krachten te bundelen, nemen we een belangrijke horde voor de mondiale uitrol van 

hoogbeveiligde elektronische handtekeningservices. Door de wereldwijde lockdowns komen 

digitale bedrijfsprocessen in een stroomversnelling terecht. Er komt dus onvermijdelijk een 

punt waarop elke organisatie die grensoverschrijdend bezig is, een hoogbeveiligde 

elektronische handtekening zal moeten plaatsen. Met de zegen van de wetten die op haar 

rechtsgebied gelden. Met dit partnership maken we deze diensten snel en vlot beschikbaar, 

ongeacht waar de ondertekenaars vandaan komen."  

"Dit partnership breidt de geest van grensoverschrijdende interoperabiliteit van de eIDAS-

verordening uit naar de rest van de wereld", voegt Nicolas Metivier, CEO van Connective, 

hieraan toe. "Nog nooit eerder was het in de geschiedenis van de wereldeconomie zo 

belangrijk dat organisaties een digitale betrouwbaarheid kunnen opbouwen. De doelstelling 

lijkt eenvoudig, maar de ambitie wordt ondergraven door uiteenlopende wettelijke 

mandaten en de versnippering van het digitale ecosysteem. Wij creëren een hub die op het 

hoogste veiligheidsniveau voor multi-jurisdictionele compliance kan zorgen. Zo kunnen 

internationale contractanten deze technologieën inzetten voor een waaier aan 

grensoverschrijdende toepassingen: bij zaken die betrekking hebben op bedrijfsidentiteit, 

voor het ondertekenen van contracten en tal van andere transactionele toepassingen. 

Allemaal in het volste vertrouwen dat hun elektronische handtekening juridisch gevalideerd 

wordt door hun plaatselijke overheid." 

Het partnership tussen Cryptomathic en Connective omvat gekwalificeerde 

vertrouwensdiensten van BE-YS en bouwt voort op een vijfjarige voorgeschiedenis en 

succesvolle samenwerking tussen de bedrijven. De eerste toepassingen werden intussen 

uitgerold bij zowel Europese overheidsinstanties als particuliere organisaties en het 

partnership verwacht in de komende weken nog meer nieuws te kunnen brengen.  

Bezoek www.connective.eu voor meer informatie over de beschikbare diensten van 

Connective. 

Gelieve voor mediagerelateerde vragen contact op te nemen met Alistair Cochrane bij 

iseepr: alistair.c@iseepr.co.uk 

 



Over Cryptomathic 

Cryptomathic is een wereldwijde provider van beveiligde serveroplossingen voor bedrijven in 

uiteenlopende sectoren, waaronder banken, overheden, technologieproducenten en aanbieders van 

cloud- en mobiele diensten. We bogen op meer dan 30 jaar ervaring en leveren systemen voor 

authenticatie en ondertekening, beveiliging voor mobiele apps, EMV-betaalkaartsystemen en sleutel- 

& cryptobeheer. Hiervoor zetten we best-of-breed beveiligingsoplossingen en -diensten in. 

We gaan prat op onze doorgedreven technische expertise en unieke marktkennis. Niet minder dan 

twee derde van onze medewerkers zijn aan de slag in R&D, waaronder een internationaal team van 

beveiligingsexperts en enkele wereldberoemde cryptografen. In zijn belangrijkste markten geeft 

Cryptomathic de toon aan op het vlak van beveiligingsoplossingen. Op globaal vlak ondersteunen we 

een wereldwijd klantenbestand met tal van multinationals als langdurige klanten. 

 www.cryptomathic.com   

 

Over Connective  

Connective werd opgericht in 2014 en heeft zich snel ontpopt tot een referentie op het vlak van 

Digital Transaction Management (met een combinatie van diensten op het gebied van digitale 

identiteit, smart documents en digitale handtekeningen). Dit groeibedrijf biedt oplossingen om 

documentgerichte processen te digitaliseren en documenten eenvoudig digitaal te ondertekenen. 

Bedrijven zoals BNP Paribas Fortis, ING Bank, AG Insurance, Belgian Mobile ID (Itsme®), Nuon, 

Talentsoft, Toyota, Engie, Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli, Bank Delen en vele andere geloven 

stellig in de oplossingen van Connective. Het bedrijft heeft meer dan vijftig medewerkers in dienst. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Antwerpen (BE), met filialen in Amsterdam (NL), Parijs (FR), 

Barcelona (ES), New York (USA) en Kopenhagen (DK).  

www.connective.eu  
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