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Connective eSignatures is de eerste oplossing 
die digitale ondertekening met FranceConnect 
mogelijk maakt 

 
PARIJS, 03 DECEMBER 2020 – Connective, specialist in digitale handtekeningen, 
identifcatie-oplossingen en Smart Documents, integreert als eerste FranceConnect in zijn 
ondertekeningssoftware. DVanaf vandaag kan elke Franse burger nu alle documenten 
elektronisch ondertekenen door zichzelf met een bestaand FranceConnect-account te 
identificeren.  

 

FranceConnect is een initiatief van de Franse overheid dat afzonderlijke online identiteiten 
verenigt die gebruikers toegang geven tot verscheidene overheidsdiensten. Het hoofddoel 
van FranceConnect is het vereenvoudigen en beveiligen van digitale identificatie zodat een 
gebruiker eenvoudig vanaf een van zijn bestaande, geauditeerde accounts (Impots.gouv.fr, 
Ameli.fr, Identité Numérique van La Poste, Mobile Connect et Moi, Alicem) verbinding kan 
maken met tal van online services om bijvoorbeeld een paspoort aan te vragen, een 
pensioenplan te bekijken, ...   

 

Sinds de lancering in 2016 heeft FranceConnect zichzelf bewezen als een erg efficiënte, 
toegankelijke en innovatieve identificatietool. Vandaag heeft de oplossing meer dan 20 
miljoen unieke gebruikers en wordt er meer dan 13 miljoen keer verbinding gemaakt via 
FranceConnect.  
 

Nicolas METIVIER, CEO van Connective, legt trots uit: “In Frankrijk hebben we nog geen 
nationale elektronische identiteitskaart. Daarom zijn we erg blij met FranceConnect: deze 
tool is een uitstekend alternatief waarmee we ons veilig kunnen identificeren. 



FranceConnect aan ons portfolio voor elektronische handtekeningen toevoegen, was een 
logische stap die perfect in de 'glokale' strategie van Connective past. Dankzij 
FranceConnect bieden we nu in Frankrijk een van de veiligste manieren om een persoon te 
identificeren en weten onze eSignatures-klanten precies wie hun documenten ondertekent.”  
 

De integratie van FranceConnect in de Connective eSignatures-oplossing heeft veel 
voordelen. Zo kan elke FranceConnect-gebruiker in Frankrijk nu 99 % van de bestaande 
documenttypes ondertekenen, met uitzondering van enkele documenttypes die nog steeds 
een handgeschreven handtekening vereisen. En als er een nieuwe identiteitsprovider aan de 
FranceConnect-hub wordt toegevoegd, wordt deze automatisch beschikbaar gesteld om 
documenten elektronisch te ondertekenen. Nog een voordeel is het feit dat Connective 
eSignatures-gebruikers geen nieuw account moeten maken of nieuwe inloggegevens 
moeten onthouden om hun documenten te ondertekenen: ze kunnen gewoon een van hun 
gekende accounts in FranceConnect gebruiken. Voor de gebruikers is het resultaat een 
eenvoudige, veilige ervaring. 

 

Jerôme BORDIER, CEO van SEALWeb: “Als deel van het registratieproces bij sommige 
identiteitsproviders, zoals L'Identité Numérique van La Poste of Mobile Connect et Moimoet 
je een Frans paspoort of een in Frankrijk uitgegeven identiteitsdocument voorleggen. 
Daarom kunnen we stellen dat als een ondertekenaar ervoor kiest om zich met behulp van 
een van deze drie identiteitsproviders te identificeren wanneer hij een document 
ondertekent, de handtekening voldoet aan de vereisten voor een geavanceerde 
elektronische handtekening.” 

 

Christine BALIAN, directrice van het programma FranceConnect : “FranceConnect is 
vandaag beschikbaar als inlogmethode voor meer dan 800 online diensten waarvan er een 
dertigtal private diensten zijn. Met de integratie in Connective eSignatures kunnen 
gebruikers zichzelf identificeren en toegang krijgen tot hun toepassingen, maar ook 
documenten ondertekenen via een betrouwbare dienstverlener. De gebruiker kan dus 
profiteren van een volledig digital, veilig en eenvoudig proces. We zijn dan ook erg 
enthousiast over de integratie van Connective eSignatures in het bestaande FranceConnect 
aanbod, dat ons toelaat meer mogelijkheden aan te bieden aan onze gebruikers wat dus 
zeker zal bijdragen aan het succes van onze oplossing.” 

 

 

 

 



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, ING Bank, AG Insurance, Belgian 
Mobile ID (Itsme®), Nuon, Talentsoft, Toyota, Engie, Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli, 
Bank Delen en vele anderen geloven stellig in de oplossing van Connective. Het bedrijf heeft 
meer dan vijftig werknemers in dienst en is gevestigd in Antwerpen. Bovendien heeft het 
filialen in Amsterdam (NL), Parijs (FR), Barcelona (SP), New York (USA) en Kopenhagen 
(DK). Ga voor meer informatie naar www.connective.eu  
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