
 
Aanmaken / implementeren certificaat tbv SSL verbinding Tomcat 

 

Benodigde stappen : 

1. Maak een A-record aan. 

2. Maak een keystore aan. 

3. Maak een CSR aan 

4. Vraag een SSL certificaat aan met deze CSR 

5. Importeer de certificaten ( je krijgt er 3 ) in Tomcat 

6. Pas de server.xml aan 

 

1. A-record aanmaken 

Maak een A-record aan die verwijst naar je server. ( bijvoorbeeld vision.domein.nl ) 

 

2. Keystore aanmaken 

 

Ga naar de bin map van Java, hierin staat het bestand keytool.exe. 

bv. C:\Program Files\Java\jre1.8.0_xxx\bin\keytool.exe 

Maak op de schijf een map aan, bijvoorbeeld C:\SSL 

Het commando wordt dan : 

keytool.exe -genkey -alias vision_domein_nl -keyalg RSA -keystore C:\SSL\vision_domein_nl.keystore 

Password : zelf kiezen 

First and last  : vision.domein.nl 

Name  : Hosting 

Organisation : Bedrijfsnaam 

City  : Plaats 

State  : Provincie 

Country Code : NL 

key Password : enter geven 

 

Dan wordt het bestand c:\SSL\vision_domein_nl.keystore aangemaakt. 

 

3. CSR aanmaken 

keytool.exe -certreq -alias VISION_DOMEIN_NL -keyalg RSA -keystore 

C:\SSL\VISION_DOMEIN_NL.keystore -file c:\ssl\VISION_DOMEIN_NL.csr 

 

Nu wordt het bestand c:\SSL\ VISION_DOMEIN_NL.csr aangemaakt. Deze is te openen met notepad. 

via https://www.sslshopper.com/csr-decoder.html kun je de inhoud van de CSR controleren. 

 



 
 

 

4. Certificaat aanvragen. 

 

Vraag het meest simpele certificaat aan ( Comodo Positive SSL kost ca 15 euro voor 2 jaar ). 

Plak bij de aanvraag de CSR erin. 

Binnen ca. 10 minuten krijg je de certificaten in je mail. 

Sla deze op in c:\ssl  

5. Certificaten importeren 

keytool.exe -import -trustcacerts -alias inter1 -file "C:\SSL\Root 

Certificates\COMODORSAAddTrustCA.crt" -keystore c:\ssl\VISION_DOMEIN_NL.keystore 

keytool.exe -import -trustcacerts -alias inter2 -file "C:\SSL\VISION_DOMEIN_NL\Root 

Certificates\COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt" -keystore 

c:\ssl\VISION_DOMEIN_NL.keystore 

keytool.exe -import -trustcacerts -alias VISION_DOMEIN_NL -file C:\SSL\vision_domein_nl.crt -

keystore c:\ssl\VISION_DOMEIN_NL.keystore 

 

6. Server.xml aanpassen 

C:\Program Files\Vision8\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\conf\server.xml bewerken in 

notepad 

De waarde redirectPort="443" aanpassen, standaard staat deze op 8443 daarna een nieuwe 

connector poort toevoegen: 

<Connector protocol="HTTP/1.1" 

port="443" maxThreads="200" scheme="https" secure="true"  

SSLEnabled="true" keystoreFile="c:\ssl\vision_domein_nl.keystore" keystorePass="password 

ingeven"  

clientAuth="false" sslProtocol="TLS" 

ciphers="TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_EC

DHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_128_CB

C_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256, 

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA"  

/> 

 

Daarna service ‘Apache Tomcat 9.0 Tomcat9’ herstarten 

 

 

 


