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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 16 april 1998

In het najaar van 1996 is in het kader van het programma Marktwerking,
deregulering en wetgevingskwaliteit het project «elektronisch
verrichten van rechtshandelingen» van start gegaan.
Dit project heeft geleid tot een rapport van de werkgroep-Huls1, dat wij u
hierbij aanbieden.2

Dit project geeft op een belangrijk onderdeel invulling aan de Nota
wetgeving voor de elektronische snelweg3. Die nota beschrijft dat het
Nederlands recht in zijn algemeenheid geen vormvereisten verbindt aan
het verrichten van rechtshandelingen. Rechtshandelingen kunnen op
allerlei wijzen tot stand komen: mondeling, schriftelijk en ook langs
elektronische weg.

Op een aantal onderdelen van het privaatrecht gelden echter wel
vormvereisten, zoals de eis van geschrift of van een authentieke of een
notariële akte. In het Nederlands bestuursrecht geldt bovendien als
uitgangspunt dat een besluit van een bestuursorgaan de schriftelijke vorm
heeft.
Het project «elektronisch verrichten van rechtshandelingen» onderzoekt in
welke mate deze vormvereisten een belemmering vormen voor het
elektronisch rechtsverkeer. Immers, rechtshandelingen die niet in de door
de wet voorgeschreven vorm zijn verricht zijn in beginsel nietig.
Vervolgens wordt gekeken naar de mogelijkheden om een belemmering
op te heffen, bijvoorbeeld door niet langer de schriftelijke vorm te
vereisen.

Het onderzoek naar de vormvereisten voor rechtshandelingen heeft
plaatsgevonden aan de hand van een drietal voorbeelden: het schriftelijk-
heidsvereiste bij de arbeidsovereenkomst, het vormvoorschrift van de
notariële akte bij transport van een onroerende zaak en het
bekendmakingsvereiste van artikel 3:41 en volgende van de Algemene
Wet bestuursrecht.
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1 Genoemd naar de voorzitter van de werk-
groep, prof.mr. N.J.H. Huls.
2 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlemen-
taire Documentatie.
3 IIK 25 880, nrs. 1 en 2.
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Tot slot merken wij nog op dat het onderzoek aansluit bij de activiteiten
van het kabinet met betrekking tot de elektronische snelweg, die hun basis
vinden in het Nationaal actieprogramma elektronische snelwegen (NAP).

1. Voorstellen van de Werkgroep-Huls

De werkgroep heeft aan de hand van de drie voorbeelden onderzocht wat
de achtergronden zijn van een aantal vormvereisten. Die achtergronden
liggen vaak in de bescherming van de zwakkere partij, in de sfeer van de
rechtszekerheid en het bewijs of in het belang van een heldere communi-
catie.
Het onderzoek richtte zich allereerst op de vraag of de grondslag van een
vormvereiste nog actueel is: bestaat de behoefte aan bescherming door
een vormvereiste nog steeds?
Bij de meeste onderzochte bepalingen bleek het antwoord op die vraag
bevestigend te luiden.

In die gevallen komt dan een tweede vraag aan de orde: zou het
vormvereiste van schriftelijkheid ook kunnen worden vervangen door een
elektronisch equivalent dat dezelfde waarborgen biedt als een schriftelijk
stuk?
De werkgroep gaat er van uit dat bij elektronische alternatieven voor
papier – en ook voor de handtekening – moet zijn voldaan aan een aantal
technische randvoorwaarden, die liggen op het gebied van duurzaamheid
en fraudebestendigheid. De werkgroep komt tot de conclusie dat
gelijkwaardige elektronische alternatieven nog niet in voldoende mate
beschikbaar zijn, ondanks de ontwikkelingen op het gebied van encryptie,
de elektronische handtekening en trusted third parties.

Deze conclusie heeft de werkgroep gebracht tot een functionele
benadering van de problematiek. Doel en functie van de verschillende
vormvereisten zijn geanalyseerd; gekeken is vervolgens welke eisen de
rechtszekerheid stelt aan een elektronische rechtshandeling.
Uitgangspunt bij die functionele benadering is dat het gebruik van
elektronische middelen vooralsnog niet zal worden voorgeschreven. Wel
kan wetgeving in een aantal gevallen de mogelijkheid openen van
elektronische middelen gebruik te maken, op vrijwillige basis. De
werkgroep stelt daarom voor te komen tot wetgeving in de vorm van een
of meer experimenteerbepalingen. Het heeft daarbij de voorkeur een
algemene experimenteerbepaling op te nemen in Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek.
Daarnaast zal het kabinet de totstandkoming van zelfregulering door
marktpartijen stimuleren.

De functionele benadering heeft geleid tot een toetsingskader. Dit
toetsingskader hanteert als belangrijke onderscheidingen:
– vormvereisten die zijn gesteld uit oogpunt van communicatie lenen

zich eerder voor de elektronische vorm dan vormvoorschriften die zijn
gesteld uit oogpunt van bewijs, aangezien in het eerste geval de
elektronische vorm aan minder technische randvoorwaarden behoeft
te voldoen.

– binnen een gesloten netwerk van professionele gebruikers kan een
elektronisch document eerder acceptabel zijn dan in een open
omgeving. Partijen kunnen in die eerste situatie immers afspreken wat
tussen hen geldt.

– het belang van de bescherming van consumenten stelt strengere eisen
aan elektronische rechtshandelingen met consumenten.
Uitgaande van deze onderscheidingen geeft het toetsingskader
indicaties voor de wetgever over de volgende onderwerpen:

– integriteit van het document
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– controleerbaarheid van de rechtshandeling en transparantie van het
systeem

– vrijwilligheid bij het gebruik van elektronische middelen
– vertrouwelijkheid
– beschikbaarheid van het document
– bescherming van partijen tegen overijling
– duurzaamheid van het document
– authenticiteit van het document

Tot slot doet de werkgroep nog een specifiek voorstel, namelijk om in het
elektronisch rechtsverkeer een afkoelingsperiode of een vorm van
bedenktijd in te stellen bij de koop van een onroerende zaak, in navolging
van wetsvoorstel 23 095. Als de consument bij de koop in de obligatoire
fase – waarvoor anders dan in de fase van overdracht van een onroerende
zaak geen vormvoorschrift geldt – gebruik maakt van elektronische
middelen moet voor hem een bedenktijd gelden.

2. Oordeel van het kabinet

De voorstellen van de werkgroep sluiten goed aan bij het beleid van het
kabinet met betrekking tot de elektronische snelweg. Het wegnemen van
juridische belemmeringen is een van de hoofdpunten van het NAP; ook bij
de herijking van het NAP en het daaraan gekoppelde Actieplan Electronic
commerce wordt hier hoge prioriteit aan toegekend.

In de Nota wetgeving voor de elektronische snelweg heeft het kabinet
twee hoofdtaken geïdentificeerd voor de overheid, waarbij wetgeving een
rol speelt:
– Waarborgen van een aantal fundamentele waarden en normen in een

elektronische omgeving. Deze taak omvat ook het bieden van
rechtszekerheid.

– Faciliteren van het elektronisch rechtsverkeer. Het wegnemen van
belemmeringen in de bestaande juridische infrastructuur maakt
daarvan deel uit.

Uitvoering van deze twee taken vergt een evenwichtige benadering,
waarbij er naar wordt gestreefd juridische belemmeringen voor het
elektronisch rechtsverkeer zoveel mogelijk weg te nemen, maar waarbij
tevens het belang van de rechtszekerheid en de bescherming van
kwetsbare belangen in acht wordt genomen.

Naar het oordeel van het kabinet is de werkgroep erin geslaagd een
dergelijke evenwichtige benadering te vinden.
Het toetsingskader biedt een goed instrument voor de beoordeling van
juridische belemmeringen.

Daarnaast hecht het kabinet in het bijzonder waarde aan het voorstel voor
het opstellen van een of meer experimenteerbepalingen, bij voorkeur in
Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Dit voorstel sluit goed aan bij een
voorstel uit de Nota wetgeving voor de elektronische snelweg om in de
Algemene wet bestuursrecht een experimenteerbepaling op te nemen,
waarin elektronische documenten onder voorwaarden gelijk kunnen
worden gesteld aan schriftelijke documenten.

3. Implementatie

De voorstellen zullen als volgt worden geïmplementeerd:

1. het toetsingskader zal worden benut voor de beoordeling van
bestaande vormvereisten. In overleg met het betrokken bedrijfsleven
zal daarvoor een actieplan worden ontwikkeld. Daarnaast zal bij de
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actualisering van de Nota wetgeving voor de elektronisch snelweg, die
in 2000 is voorzien, worden bezien of het toetsingskader aanpassing
behoeft.

2. het voorstel voor een of meer experimenteerbepalingen wordt nog in
1998 ter hand genomen, in samenhang met voorstel 1.1 uit het
actieplan van de Nota wetgeving voor de elektronische snelweg
(«algemene bepalingen in het Burgerlijk Wetboek»). Streefdatum voor
de indiening van een wetsvoorstel: medio 1999.

3. Het voorstel voor een afkoelingsperiode voor de consument bij de
koop van een onroerende zaak bij elektronisch rechtsverkeer wordt
opgenomen in een wetsvoorstel waarvan de voorbereiding in 1998 ter
hand wordt genomen.

4. Het stimuleren van de totstandkoming van zelfregulering geschiedt
door in overleg te treden met het betrokken bedrijfsleven. Aanvang
werkzaamheden 2e helft 1998; streefdatum eindresultaat: 2e helft 1999.

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 24 036, nr. 84 4


